Культурно-просвітницька робота бібліотеки університету ім. І. Кожедуба

План роботи бібліотеки на 2019 рік
( Для перегляду натисніть на назву)

Віртуальні виставки
1. «Коли поранена Вітчизна» - віртуальна виставка присвячена подіям на Сході України
(06 лютого 2019)

Відеогалерея
2. «Фантазії політ і рук творіння» - презентація творчих робіт співробітників університету
(20 вітня 2019)

Заходи присвячені ООС (АТО)
3. «Коли поранена Вітчизна» - віртуальна виставка присвячена подіям на Сході України
(06 лютого 2019)
4. «Добровольці – незламні сини України» - цикл годин мужності присвячений Дню українського
добровольця (з 11 по 14 березня 2019)
5. Година-спомин «Щоб дзвони пам’яті не згасли» — до дня Чорнобильської катастрофи
(26 квітня 2019)
6. Цикл заходів «Палаюча пам’ять», присвячених випускнику нашого університету, Герою України,
полковнику Повітряних Сил Збройних Сил України, командиру ескадрильї «Блакитна стежа»
Костянтину Могилко (з 04 по 06 червня 2019)
7. «Іл-76. Обірвані життя» - години пам’яті які присвячені 5-й річниці загибелі 9 членів екіпажу
Іл-76 та 40 десантників Збройних Сил України у небі над Луганськом (з 11 по 14 червня 2019)

Заходи бібліотеки
8. «Давній волі дзвін» - тематичний вечір присвячений Дню Соборності (23 січня 2019)
9. «Іван Сірко: міфи, легенди, правда» - тематичний вечір (25 січня 2019)
10. «Крути: бій за майбутнє» - захід присвячений Дню вшанування пам’яті Героїв Крут
(30 січня 2019)

11. Бібліотека університету разом з громадським музеєм «Обереги музичної Харківщини»
провели літературно-музичний вечір «Сім нот одвічного кохання» (12 лютого 2019)
12. «Уроки життя» - зустріч з академіком Академії наук прикладної радіоелектроніки, доктором
технічних наук, професором, старшим викладачем кафедри фізики і радіоелектроніки
Леонідом Купченко (26 лютого 2019)
13. «Фантазії політ і рук творіння» - виставка творчих робіт працівників університету
(з 25 лютого по 20 березня 2019)
14. «Добровольці – незламні сини України» - цикл годин мужності присвячений Дню українського
добровольця (з 11 по 14 березня 2019)
15. В бібліотеці університету було проведено урочисте закриття щорічної виставки творчості
працівників університету «Фантазії політ і рук творіння» (20 березня 2019)
16. Тематичний вечір «Іван Мазепа – гетьман Війська Запорізького» з циклу «Гетьмани України»
(20 березня 2019)
17. Бібліотека університету сумісно з Харківською державною науковою бібліотекою ім. В.
Короленка провели віртуальну екскурсію «Світ музеїв Харкова! Колекції та особи»
(20 березня 2019)
18. Бібліотека університету разом з Центральною міською бібліотекою ім. В. Бєлінського провели
тематичний вечір «Загадкова Азія» (21 березня 2019)
19. «Знову туди, де море вогнів…» - під такою назвою 26 березня 2019 року бібліотека
університету разом з музично-театральною бібліотекою ім. К. Станіславського провели вечірелегію про творче життя видатного композитора, класика оперети Імре Кальмана.
20. НАТО. Історія. Сьогодення — захід присвячений 70-річчю підписання Північноатлантичного
договору (04 квітня 2019)
21. Бібліотека університету прийняла участь у культурно-освітній ініціативі Соціальний апгрейд,
що проводилась на базі Харківської обласної бібліотеки для юнацтва за підтримки
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Управління
культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (06 квітня 2019)
22. Бібліотека університету разом з Харківською державною науковою бібліотекою ім. В.
Короленка провели черговий тематичний вечір з циклу «Харківські аерокосмічні читання –
2019» (16 квітня 2019)
23. До Міжнародного дня джазу бібліотека університету та музей «Обереги музичної
Харківщини» провели літературно-музичний вечір «Чари джазу» (26 квітня 2019)
24. Бібліотека університету разом з відділом науково-інформаційного забезпечення
інноваційних процесів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Короленка в межах
інтелектуального лекторію «Видатні події та постаті в історії науки і техніки», провели лекцію
«Леонардо да Вінчі – видатний вчений та винахідник» (14 травня 2019)

25. Бібліотека університету разом з ЦМБ ім. В. Белінського провели у музеї університету
«Обереги музичної Харківщини» літературно-музичний вечір «Українські вишиванки наче
райдуги світанки» (16 травня 2019)
26. З нагоди 130-річчя від дня народження Ігоря Сікорського відбувся вечір – портрет «Ігор
Сікорський. Креслення долі» (23 травня 2019)
27. Цикл заходів «Палаюча пам’ять», присвячених випускнику нашого університету, Герою
України, полковнику Повітряних Сил Збройних Сил України, командиру ескадрильї «Блакитна
стежа» Костянтину Могилко (з 04 по 06 червня 2019)
28. «Лицар неба Іван Кожедуб» - цикл тематичних вечорів (з 06 по 07 червня 2019)
29. «Богдан Хмельницький – фундатор української державності» -тематичний вечір (14 червня
2019)
30. День кафедри льотної експлуатації і бойового застосування вертольотів - інформаційноділовий захід (18 червня 2019)
31. «Наркоманія: знання проти ілюзій» - захід присвячений Міжнародному дню боротьби зі
зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним розповсюдженням (25 червня 2019)
32. «День Конституції: історичні факти» - цикл заходів (з 26 по 27 червня 2019)

Тематичні виставки
33. «Українські традиції: зимовий цикл» - книжкова виставка (з 14 по 19 січня 2019)
34. «Ціна чужої війни» - книжкова виставка (з 12 по 23 лютого 2019)
35. «Небесній Сотні – шана й молитва» - книжкова виставка присвячена пам’яті Героїв Небесної
Сотні (з 12 по 23 лютого 2019)
36. «Дні інформації» - бібліотечно-бібліографічне інформування про нові надходження літератури
до бібліотеки за І квартал 2019 року (з 26 по 28 березня 2019)
37. «Авіаційна інженерія – шлях до безпеки польотів» - книжкова виставка ( 01 квітня 2019 )
38. «До зірок через труднощі» - книжкова виставка присвячена Всесвітньому дню авіації і
космонавтики (з 08 по 15 квітня 2019)
39. «Книги – знаряддя знання й освіти» — книжкова виставка (з 15 по 21 травня 2019)
40. «Мальовнича Україна» - книжково-ілюстративна виставка (з 20 по 27 травня 2019)
41. «Блакитні шоломи ООН» - книжкову виставка приурочена до Міжнародного дня миротворців
ООН (з 27 по 31 травня 2019)
42. «Я обираю спорт» - тематична книжкова виставка (з 24 по 31 травня 2019)

43. «Дні інформації» - бібліотечно-бібліографічне інформування про нові надходження літератури
до бібліотеки за І І квартал 2019 року (з 25 по 27 червня 2019)

