Культурно-просвітницька робота бібліотеки університету

План роботи бібліотеки на 2018 рік
( Для перегляду натисніть на назву)

Віртуальні виставки
1.

“Слово Боже, звернене до світу” - віртуальна виставка присвячена різдвяним святам
(05 лютого 2018)

2.

“Артилерія – еволюція розвитку” - книжкова виставка присвячена вогнепальній
зброї (05 травня 2018)

3.

«Фізика – це наука розуміти природу» (19 червня 2018)

Відеогалерея
1.

«Весняне натхнення» - презентація творчих робіт співробітників університету
(03 травня 2018)

Заходи присвячені ООС (АТО)
1. “Життя присвячене країні” - тематичний вечір присвячений “Дню українського
добровольця” (15 березня 2018)
2. Презентація четвертого видання книги “Вклоняємось доземно українському солдату”
(03 квітня 2018)
3. Бібліотека університету провела вечори мужності «Кіборги. Донецьк. Аеропорт»
(з 10 по 15 травня 2018)

4. “Мир та безпека – мета українського миротворця” - у читальному залі бібліотеки
університету до Дня українського миротворця було проведено годину патріотизму та
мужності (12 липня 2018 р.)
5. «Завжди на варті» - книжкова виставка (з 10 по 20 жовтня 2018)
6. У бібліотеці університету пройшов цикл книжкових виставок «Збройні сили України –
слава, гордість, міць країни!» (з 4 по 10 грудня 2018)

Заходи бібліотеки
1. «Душа із полум’я і дум» - тематичний вечір з циклу заходів «Жінки у науці»
(17 січня 2018)
2.

День кафедри аеродромно-технічного забезпечення авіації інженерно-авіаційного
факультету (25 січня 2018)

3.

“Бій під Крутами” - бібліотека університету сумісно з кафедрою філософії провели
тематичний вечір (29 січня 2018)

4.

«Moments of Love» - бібліотека університету та кафедра іноземних мов провели
тематичний вечір до Дня святого Валентина (15 лютого 2018)

5.

“Небесна Сотня: герої, що змінили Україну” - тематичний вечір присвячений
вшануванню пам’яті Героїв Небесної сотні (21 лютого 2018)

6.

“Від «Харківської орбіти» – до справжніх зірок” - інформаційна година
(02 березня 2018)

7.

“Життя присвячене країні” - тематичний вечір присвячений “Дню українського
добровольця” (15 березня 2018)

8.

“St. Patrick’s Day” - бібліотека університету разом з кафедрою іноземних мов
влаштували для курсантів англомовний тематичний вечір (16 березня 2018)

9.

«Авіаконструктори України» - тематичний вечір (21 березня 2018)

10. Бібліотека університету провела тематичний вечір “Весняний наспів у творах
видатних митців України” . Захід проходив у музеї університету «Обереги
музичної Харківщини» (29 березня 2018)
11. «Петро Конашевич Сагайдачний – видатна історична постать» - цикл заходів
«Гетьмани України» (02 квітня 2018)
12. «Пасха – перемога вічного Життя» - зустріч-бесіда протоієрея Андрія Павлюка з
курсантами льотного факультету (03 квітня 2018)

13. Презентація четвертого видання книги “Вклоняємось доземно українському
солдату” (03 квітня 2018)
14. “Харків – місто космічної слави” - зустріч–бесіда, присвячена до Всесвітнього дня
авіації і космонавтики (11 квітня 2018)
15. Переможці виставки творчих робіт «Весняне натхнення» (07 травня 2018)
16. Бібліотека університету провела вечори мужності «Кіборги. Донецьк. Аеропорт»
(з 10 по 15 травня 2018)
17. «Велика таємниця віри» - захід був присвячений одному з головних церковних свят –
Трійці (24 травня 2018)
18. “Ілон Маск: геній або фейк нашого часу” - вечір-дискусія (24 травня 2018)
19. “Віртуальні прогулянки вулицями Харкова” - тематичний вечір, присвячений історії
нашого міста (05 червня 2018)
20. «Безсмертя нації – її могутнє слово» - вечір народознавствана, присвячений
десятиріччю української мови (18 червня 2018)
21. “Без права на забуття”. З нагоди “Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в
Україні”, співробітники бібліотеки університету разом з курсантами відвідали
Харківський історичний музей. Курсанти ознайомилися з історією Харкова у період
окупації під час Другої світової війни (22 червня 2018 р.)
22. “Мир та безпека – мета українського миротворця” - у читальному залі бібліотеки
університету до Дня українського миротворця було проведено годину патріотизму та
мужності (12 липня 2018 р.)
23. У читальному залі бібліотеки університету проходив бібліотечний non-stop “Блиск
сріблястих крил”, присвячений Дню Повітряних Сил Збройних сил України
(з 02 по 3 серпня 2018)
24. У читальних залах бібліотеки університету був проведений цикл історичних годин
“Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні” (22 серпня 2018)
25. У бібліотеці університету проводиться цикл заходів “Бібліотека університету: квестекскурсія“,
мета
якого
ознайомити
першокурсників
з
бібліотекою
(з 11 по 28 вересня 2018)
26. «Гетьман української музики» - літературно-музичний вечір, що пройшов у музеї
університету «Обереги музичної Харківщини» (2 жовтня 2018)
27. «Світла епоха козацької доби» - вечір патріотизму, присвячений Дню Українського
козацтва (18 жовтня 2018)

28. «Теодор Рузвельт: історичний портрет» - тематичний вечір, присвячений 160-річчю з
дня народження 26 президента США (26 жовтня 2018)
29. Бібліотека університету підготувала черговий випуск бібліографічного покажчика з
серії «Наукова спадщина університету. Видатні імена». У випуску подано інформацію про
життя, науковий доробок, педагогічну діяльність Зарубіна Анатолія Миколайовича –
професора кафедри авіаційного обладнання та комплексів повітряної розвідки
інженерно-авіаційного факультету (30 жовтня 2018)
30 Бібліотека університету сумісно з кафедрою іноземних мов провели тематичний вечір
«Guy Fawke’s Night» (06 листопада 2018)
31. З нагоди Дня української писемності та мови бібліотека університету провела цикл
заходів «З рідним словом міцніє держава» (09 листопада 2018)
32. «Шляхом Гідності і Свободи» - тематичний вечір, присвячений подіям двох
революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року)
(20 листопада 2018)
33. «Телебачення – невід’емна частина нашого життя» - інформаційна година,
присвячена Всесвітньому дню телебачення (21 листопада 2018)
34. Бібліотека університету провела літературно-музичний вечір «Гнат Хоткевич: доля
геніального українця». Вечір пройшов у музеї університету «Обереги музичної
Харківщини» (21 листопада 2018)
35. День кафедри авіаційних радіоелектронних комплексів - інформаційно-діловий
захід (28 листопада 2018)
36. «Легендарні люди світу. Історії успіху» - тематичний вечір (12 грудня 2018)
37. Бібліотека університету провела традиційний плановий семінар практикум «Бібліотека університету в умовах цифрової культури: проблеми адаптації та
подальшого розвитку» (18 грудня 2018)

Тематичні виставки
1. «Дні інформації» - бібліотечно-бібліографічне інформування про нові надходження
літератури до бібліотеки за ІV квартал 2017 р. (з 02 по 04 січня 2018)
2.

“Наші помічники – довідкові видання” - книжкова виставка (з 22 січня по 02 лютого 2018)

3. “Метрологія та вимірювальна техніка” - книжкова виставка (з 12 по 23 лютого 2018)
4. “Дні інформації” - бібліотечно-бібліографічне інформування про нові надходження
літератури до бібліотеки за І квартал 2018р. (з 26 по 28 березня 2018)
5. “Я-ти-ми”- книжкова виставка, присвячена Дню психолога (з 23 по 30 квітня 2018)

6. «Пам’ять минулого у серці жива» - книжкова виставка, присвячена Дню Перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні. (з 07 по 14 травня 2018)
7. «Вишиванка – поема життя, зачарована вічність в узорах» - виставка вишитих робіт
працівників та курсантів університету, яка присвячена Всесвітньому дню вишиванки
(17 травня 2018)
8. “Оберіг нашої державності”- книжкова виставка, присвячена Дню Конституції
(з 22 по 30 червня 2018)
9. “Дні інформації”- бібліотечно-бібліографічне інформування про нові надходження
літератури до фонду бібліотеки за 2 квартал 2018 р. (з 25 по 27 червня 2018)
10. “Вінок калиновий сплітаю із звичаїв рідного краю” - книжкова виставка
(з 06 по 15 липня 2018)
11. “Золото сонця і неба блакить” - книжкова виставка з нагоди Дня Державного
Прапора України (з 20 по 27 серпня 2018)
12. “Хай квітне щаслива моя Україна!” - книжкова виставка з нагоди Дня Незалежності
України (з 20 по 27 серпня 2018)
13. “Розумна молодь – майбутнє країни” - книжкова виставка новинок навчальної
літератури (з 10 по 24 вересня 2018)
14. “Демократія – історична ретроспектива” - книжкова виставка з нагоди
Міжнародного дня демократії (з 14 по 25 вересня 2018)
15. «Дні інформації» - бібліотечно-бібліографічне інформування про нові надходження
літератури до бібліотеки за 3 квартал 2018 р. (з 26 по 28 вересня 2018)
16. «Завжди на варті» - книжкова виставка (з 10 по 20 жовтня 2018)
17. «Лине слава козацька з далеких віків» - книжкова виставка, присвячена Дню
Українського козацтва ( з 10 по 19 жовтня 2018)
18. «Біль і жах Голодомору» - тематична виставка, присвячена Дню пам’яті жертв 19321933 рр. (з 19 по 26 листопада 2018)
19. «Наукою про зцілення душі є філософія» - книжкова виставка, присвячена
Всесвітньому дню філософії (з 15 по 22 листопада 2018)
20. У бібліотеці університету пройшов цикл книжкових виставок «Збройні сили України
– слава, гордість, міць країни!» (з 4 по 10 грудня 2018)
21. «Дні інформації» - бібліотечно-бібліографічне інформування про нові надходження
літератури до бібліотеки за 4 квартал 2018 р. (з 19 по 21 грудня 2018)

