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«Українська революція 1917-1921 рр.: 

 рік третій»  
(до 100-річчя з часу проголошення Акту Злуки) 

 

 

«До мови серцем доторкнись»  
(до дня рідної мови) 

 

 

Світ «Кобзаря» різноманітний»  

(до дня народження Т. Г. Шевченка) 

 

 

«У вінок Кобзареві»  
(до дня народження Т. Г. Шевченка) 

 

ФОТОЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ НБ ХНТУСГ ЗА 2019 РІК 



 «Вчимося жити у безпеці»  
(до Всесвітнього дня охорони праці) 

«Співають дзвони Великодні»  
(до Великодніх свят) 

 

 

 

«Чорнобиль – чорний біль України»  
(до дня пам’яті Чорнобильської трагедії) 

 

«Природа джерело краси і 

натхнення» (до Всесвітнього дня 

навколишнього середовища) 

 
  

 
  

 

 

 



«Ріка нашої пам’яті» 
(до дня пам’яті та примирення та  дня Перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні 1941-1945 років) 

  

 

«Вічна пам’ять поколінь» 
(до дня пам’яті та примирення та  дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1941-1945 років) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Україна: віхи історії» (до дня пам’яті та примирення та  дня Перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні 1941-1945 років) 

 

 

 

 

 

 

 



«Нитками вишита любов» (до дня вишиванки) 

 
 

«Наукові здобутки українських вчених-економістів» 
(до Дня науки в Україні) 

 

Словники – джерела знань» 
 (до дня Знань) 

«Основний закон країни»  
(до Дня Конституції) 

 

«Світ солодких мрій»  
(до дня працівників харчової 

промисловості) 

 



Масові заходи 

«Масляна, масляна, яка ти мала, якби ж тебе сім неділь, а посту одна!» 
(участь у загальноуніверситетському святі) 

 

 

«Лунай, величне  наше слово» (година спілкування до дня рідної мови) 

 

«Уклін тобі, Тарасе» 
(літературна година до дня народження Т. Г. Шевченка) 

 
 
 

 



«Трагедія Чорнобиля»  
(зустріч з ліквідаторами аварії на Чорнобильській 

АЕС) 

 

 

  
«Великодні мотиви» (народознавче свято) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«У вишивці душа народу» (година спілкування до дня вишиванки) 

  
 



«Пізнай світ з книгою»  
(слайд-бесіда з елементами квесту до Всеукраїнського дня бібліотек) 

 

 

 

«Чаклун перекладу» (до 100-річчя від дня народження Миколи Лукаша)   

Календарно-обрядова мандрівка 

«Свято сонця та весни: зустріч 

Масляної»  (10.03.2019) 

 

 

Екскурсійно-пізнавальна подорож 

«Подорож до міста козака Рога»: цікавинки 

міста Кривий Ріг» (27.06-30.06.2019) 

 

 

 



Конференції  

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Бібліотечно-інформаційне середовище як драйвер змін та інновацій в освіті» 
24 - 25  жовтня 2019 року, НБ ХНТУСГ 

 

 
  

XIV Всеукраїнська конференція 
молодих вчених та спеціалістів 

«Історія освіти, науки і 

техніки в Україні» 
(17.05.2019, ННСГБ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щорічна конференція 

Української бібліотечної 

асоціації (22.11.2019) 

 

 

Міжнародна науково-
практична конференція 

«Наукова еволюція 

досліджень бібліо-

інформаційної ноосфери» 
19 – 21.06. 2019, 

НБ ОНУ ім. І.І.Мечникова 

 

 

 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Наукова комунікація в 

цифрову епоху» 
(28-29 березня 2019 р. НБ 

Національний університет 
«Києво-Могилянська академія

 

X Львівський міжнародний 

бібліотечний форум 
(18-21 вересня 2019 р.) 

 

Всеукраїнська наукова 

конференція 

«Література. 

Духовність. Нація» 
(17.05.2019, Національно 

літературно-меморіальний 
музей ім. Г. С. Сковороди) 

 



 


