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     БІБЛІОТЕКА ЗАПРОШУЄ 
              Бюлетень заходів 13 (222) 

                    Березень 2019 
 

1. Літературна вітальня 
«Скарби безсмертного Кобзаря». Тематична виставка. 04.03 – 15.03 
«Вічне Тарасове слово». Огляд літератури. 07.03 
«Шевченкове слово в віках не старіє». Літературно-мистецький вечір. 12.03 о 15.00 
«21 березня - Всесвітній день поезії». Книжкова виставка. 18.03 – 27.03 
«Золоті рядки поезії». До Всесвітнього дня поезії. Огляд літератури. 21.03 
В рамках проекту «Люди, що надихають»: арт-зустріч з Олегом Гончаровим -           
тренером-викладачем з ігрової імпровізації при Центрі дозвілля молоді м.         
Суми. 

27.03 о 15.00 

«Чарівний світ казок». Літературно-музичне шоу до Міжнародного жіночого        
дня. 04.03 о 15.00 

«Жіноче царство». Тематичний вечір за участі викладачів та студентів         
факультету СумДПУ ім. А.С. Макаренка. До Міжнародного жіночого дня. 05.03 о 15.00 

Виставка живопису «Мелодія весни» українського художника (живопис,       
графіка) - Віктора Шутки. 11.03 – 30.04 

               2. Інформаційно-бібліографічний відділ 
«З фонду рідкісних видань бібліотеки СумДУ». Кн. виставка. Постійнодіюча 
«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього         
простору». Кн. виставка. Постійнодіюча 

«Книги – переможці літературних конкурсів». Кн. виставка. Постійнодіюча 
«Науковий доробок науковців Сумського державного університету».  
Кн. виставка. Постійнодіюча 

«Відважні: наші герої». Кн. виставка. Постійнодіюча 
                3. Зал навчальної літератури 

«Нові надходження літератури». Кн. виставка для допитливих та всезнайок. Постійнодіюча 
«Світ Англійської Мови. World of English Language». Кн. виставка. Постійнодіюча 
«Відкрий Німеччину для себе». 2018 – рік німецької мови в Україні.           
Виставка-подорож. п/р 

“Рецепти щастя”. До Міжнародного дня щастя. Виставка-дискусія. 18.03 – 29.03 
4. Абонемент 

«2019 - Рік української мови в Україні». Кн. виставка.  Постійнодіюча 
Вернісаж робіт випускників Сумської дитячої художньої школи ім. М.Г. 
Лисенка. 01.03 – 31.03 

«Поезія - слово!.. Поезія - пісня, поезія - вільна душа».  До Всесвітнього дня 
поезії. Кн. виставка. 

18.03  – 25.03 

«Театр: традиції, історія, сьогодення». До Міжнародного дня театру. 
 Кн. виставка. 26.03  – 30.03 



«Шевченко і світ» . До 205-річниці від дня народження Т.Г .Шевченка, 
українського поета,  художника, мислителя.  Кн. виставка. 05.03  – 10.03 

5. Зал каталогів 
Інформаційно-видавнича діяльність СумДУ. Кн. виставка. Постійнодіюча 

6. Читальний зал навчально-наукового корпусу 
«Нові надходження навчальної літератури». Кн. виставка. Постійнодіюча 
«Держава та право: від витоків до сьогодення».  

- «З історії держави і права». 
- «Сучасне міжнародне право». 
- «Самостійна й соборна державність України». Кн. виставка. 

Постійнодіюча 

З циклу: «Учений у часі і просторі» 
«Геній всіх часів». 140 років від дня народження Альберта Ейнштейна          
(1879-1955), німецького і американського фізика теоретика, одного з        
найвизначніших фізиків XX століття». Ейнштейн увійшов в історію людства.         
Він зробив незаперечний внесок у розвиток математичної та фізичної наук.          
Наука не була єдиною пристрастю Альберта Ейнштейна. Учений ніколи не          
розлучався зі своєю скрипкою і завжди брав її з собою в подорожі. 
Виставка-персоналія. 

05.03 – 25.03 
 

«Вода – це життя». До Всесвітнього дня водних ресурсів. Експрес-виставка. 12.03 – 30.03 

7. Медична бібліотека 
«Із фонду рідкісних видань бібліотеки СумДУ» 
«Скарби медичної думки». Перегляд колекції рідкісних книг з медицини:         
видання ХІХ – поч. ХХ ст. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«Інформаційно-видавнича діяльність медичного інституту СумДУ». 
Кн. виставка. (Абонемент) 

Постійнодіюча 

«Автореферати дисертацій із медицини, захищені в Україні».  
Перегляд нових надходжень за лютий. (Читальний зал) 

Постійнодіючий 

«Актуальність спеціальності «Громадське здоров’я» в сучасній системі охорони        
здоров’я». Кн. виставка. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«Євроінтеграція: формування спільної платформи для співпраці за       
європейськими принципами». Кн. виставка. (Читальний зал)  

Постійнодіюча 

«Ендоскопічні технології в медицині: сучасні напрями та пріоритети        
розвитку» (на допомогу у підготовці спеціалістів у Регіональному        
науково-навчальному центрі ендоскопічних методів діагностики та      
малоінвазивної хірургії на базі Медичного інституту СумДУ). Кн. виставка.         
(Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«Життя людини – найбільша цінність! 
Організаційно-методичні та клінічні аспекти надання екстреної медичної       
допомоги (на допомогу при підготовці спеціалістів у Регіональному        
навчально-тренувальному центрі з надання першої невідкладної допомоги на        
базі Медичного інституту СумДУ). Кн. виставка. (Читальний зал        
стоматологічного профілю) 

Постійнодіюча 

Із циклу «Обери здоров’я» 
«СПОРТ – це здорово! СПОРТ – це модно! СПОРТ – це захопливо!» Кн.             
виставка (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«Формування культури академічної доброчесності – запорука якісної освіти». 
Кн. виставка. (Абонемент) 

Постійнодіюча 

«To the Foreign Students Training Medicine in English». Кн. виставка.          
(Абонемент) 

Постійнодіюча 

«Studying medicine in English» Постійнодіюча 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F


(видання світових видавництв: Raven Press, McGraw-Hill, Springer, Lippincott        
Williams & Wilkins, Elsevier). Кн. виставка. (Читальний зал) 
Із циклу «Невідома Україна» 
«У рідному краї і серце співає, 
У рідному краї і небо безкрає». 
Кн. виставка. (Абонемент) 

Постійнодіюча 

«Медицина в дзеркалі світової літератури» (ознайомлення з художніми        
творами, які відображають історію та сучасність медицини, розкривають        
різнобічність діяльності лікаря, сприяють професійному зростанню та       
самовдосконаленню студентів-медиків, формуванню критичного мислення та      
відповідального відношення до медичної освіти). Перегляд літератури       
(Абонемент) 

Постійнодіючий 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) - нова комплексна атестація         
профільних знань студентів-медиків. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

Дні інформації в бібліотеці. Виставка надходжень літератури за лютий.         
(Читальний зал) 

01.03 – 31.03 

«Свято ніжності, жіночності та краси».  Арт-колаж до 8 Березня. (Абонемент) 02.03 – 16.03 
«Шевченківські дні» 
Цикл відео переглядів «Великий син великого народу». (Абонемент) 

08.03 – 15.03 

«Духовну велич і красу українського слова підніс на найвищу височінь».  
До  205-річчя  від  дня  народження  Тараса  Шевченко.   Кн.  виставка.  
(Читальний зал) 

08.03 – 15.03 

«Міцний імунітет – запорука здоров’я». 
Кн. виставка до Всесвітнього дня імунітету. (Читальний зал) 

 01.03 – 24.03 
 

«Яскраві усмішки - яскраве майбутнє». 
Кн. виставка до Всесвітнього дня здоров’я ротової порожнини.  
(Читальний зал стоматологічного напряму) 

11.03 – 31.03 

Із циклу «Не бути байдужим». 
«Вбережи себе від туберкульозу». Кн. виставка до Всесвітнього дня боротьби          
проти туберкульозу. (Читальний зал) 

18.03 – 31.03 
 

8. Філія бібліотеки 
«Україна - Польща - європейські держави». Кн. виставка. (Абонемент) Постійнодіюча 
«Знайомтесь – новий підручник». Кн. виставка нових надходжень літератури.         
(Читальний зал) 

Постійнодіюча 
 

«Хто не знає нічого про іноземні мови – той не знає нічого й про свою». 
Підручники всесвітньовідомих університетів (Oxford, Cambridge та ін.).  
Кн. виставка. (Абонемент) 

Постійнодіюча 
 

«Україна: історія розвитку». Тематична виставка. (Абонемент) Постійнодіюча 

«Світова економіка: її історія та дослідники». Виставка-рекомендація.       
(Абонемент) Постійнодіюча 

«Фінанси в економічній системі держави». Виставка-порада. (Абонемент) Постійнодіюча 

«Сторінками наукових журналів» Виставка- презентація періодичних видань. 
(Сектор інформаційно-аналітичної роботи та електронних ресурсів) 

Постійнодіюча 
 

«Що треба знати про свої виборчі права». Виставка-адвайзер. (Сектор         
інформаційно-аналітичної роботи та електронних ресурсів) 

 
 04.03 – 11.03 

«Край, що надихає». Літературно-краєзнавча виставка. (Читальний зал)  11.03 – 18.03 

«Край, що надихає». Літературно-краєзнавча виставка. (Читальний зал) 11.03 – 18.03 



«Сьогодення Китаю через призму книги та фотографії». До року Китаю в           
Україні. Виставка-подорож. (Сектор інформаційно-аналітичної роботи та      
електронних ресурсів) 

  
18.03 – 25.03 

«Все, що душа довірила словам». До Всесвітнього Дня поезії. Книжкова 
експозиція. (Читальний зал) 

18.03 – 22.03 

«Бібліо-прес: подорож у країну періодики з юриспруденції». Бібліографічний        
огляд для студентів юридичного факультету. (Абонемент) 

   25.03 – 29.03 

«В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля...». До Дня народження  
Т.Г. Шевченка. Літературна візитівка. (Сектор культурно-освітньої роботи) 

04.03 – 11.03 

9. Загальнобібліотечні виставки 
«Світ мандруючих книг. Буккросинг в бібліотеці СумДУ». Виставка-проект.        
Центральна бібліотека, 2 пов., перехід до «Головного» корпусу. 

Постійнодіюча 

SMM просування ресурсів, сервісів, послуг у соціальній мережі Facebook. 
Оновлення віджету на сайті бібліотеки СумДУ. 

Щоденно 

 


