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Книжковий світ – то особливий світ. 
І безкінечний – наче море з небом. 
Почати можеш будь-коли політ. 
Для цього просто лиш читати треба.  

О.Афонін 
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1 червня – День відкритих дверей  
«Бібліотека запрошує на побачення» 

 
 

(до Міжнародного дня захисту дітей) 
 

Конкурс-гра «Країна мрій» 
Відділ обслуговування учнів 5-9 класів 

Конкурс малюнка на асфальті «Я намалюю свою мрію»  
Відділ обслуговування користувачів 
молодшого віку 

Літературний ігродром «Сяйте усмішки, сонцем зігріті, миру й 
щастя всім дітям на світі» 

Відділ обслуговування користувачів 
молодшого віку 

Подорож-гра «Дитинство – це ти і я» 
Сектор інформаційних технологій 

Конкурси та вікторини «Мандрівка до міста Мистецтв» 
Відділ естетичного виховання 

 
Огляди літератури біля книжкових виставок «Хай щастю дитини 
не буде кінця»,«Живе на планеті народ веселий – діти!», 
«Дитячий портрет у творах українських художників», 
«Дитинство – чудова пора» 

Відділ обслуговування користувачів 
молодшого віку 
Відділ обслуговування учнів 5-9 класів 

Подорож виставками дитячої творчості «Творчі діти – України 
квіти» 

Відділ естетичного виховання 
Акції: безкоштовного запису до бібліотеки «Запрошуємо до 
читання», «Приведи друга до бібліотеки» та «В бібліотеку не 
лише за книгою» 

Сектор інформаційних технологій, 
електронних ресурсів та обліку 
користувачів 

 
  



До 20-річчя Конституції України 
 

Прес-перегляд «Оберіг нашої держави» 
Відділ інформації та маркетингу 

Година державності «Конституція – основа моєї держави» 
Відділ обслуговування учнів 5-9 класів 

Правова хвилинка «Конституція дає тобі права» 
Відділ обслуговування користувачів 
молодшого віку 

 
До 25-річчя незалежності України 

 

Літературний ранок «Моя Україна – єдина і вільна, я з нею 
пов’язую долю свою» 

Відділ обслуговування користувачів 
молодшого віку 

Урок державності «Рідний прапор злато-синій, як сонце на небі» 
Виховна година «Ти одна і неподільна, Україно моя вільна» 

Відділ обслуговування учнів 5-9 класів 
Мистецький екскурс «Кольори та мелодії українського свята» 
Літературно-мистецька гра «Моя Україна» 

Відділ естетичного виховання 
 

Для користувачів-дітей молодшого віку: 
 Виховна година «Що означає бути добрим» 
 Віртуальна мандрівка «Будьмо знайомі – Європа» 
 Гра-вікторина «Дорожній рух без таємниць» 
 Бесіда-застереження «У побуті безпечним будь, про 
обережність не забудь» 
 Фіто-подорож «Ліки навколо нас» 
 Літературний експрес «Книжкова райдуга дитинства» 
 Літературна вітрина «Можливо, це ви не читали» 
 Мультигід «Весела карусель» 
 Вернісаж «Літо в гості завітало»  
 Ігротека «Ярмарок загадок» 
 Сторінка-інформінка «Літо в об’єктиві» 
 Мистецький пазл «Портрет улюбленої квітки» 



 Клуб кмітливих «Зачаровані стежинки»  
 Ігротека «Ярмарок загадок» 
 Кошик цікавинок «Маленьким естетам – уроки етикету» 
 Каскад інформаційних повідомлень «Кілька порад доречних, 
щоб життя було безпечним» 

 Екологічна стежина «Завжди думати треба, що буде після 
тебе» 
 Калейдоскоп цікавих фактів «У світі звичайних речей не 
буває»  
 Поетичний мікс «Розмаїття літніх барв» 
 Літературно-інформаційна галявина «Літо, літечко прийшло, 
всім розваги принесло» 

 Бібліопікнік «Хочеш знати все і всіх – другом будь хорошим 
книг»  
Вистави з репертуару лялькового театру «Кукляндія»  

 

Для користувачів-дітей середнього та  
старшого шкільного віку: 

 

 Екологічна подорож «Стежками рідного краю» 
 Літературний ярмарок «Чарівний ланцюжок пригод» 
 Вікторина-гра «Світ навколо нас» 
 Калейдоскоп ввічливості «Кодекс етики» 
 Інтелектуальна гра «Кращий ерудит» 
 Брейн-ринг «Юні розумники» 
 Гра-подорож «Мандри сторінками пригодницьких книг» 
 Турнір знавців рідного краю « Від Соборної – до околиць» 
 Літературний калейдоскоп «Письменники-земляки – ювіляри 
2016 року» 

 Літературне лото «Чарівний світ дитинства на сторінках 
улюблених книг» 

 Інтелект-шанс «Слабка ланка» 
 Вікторина-подорож «Квіти – посмішки природи» 

 Пізнавальна розвага «Літня детективна агенція»  
 Мистецьке лото «У країні Всезнайок» 
 Бібліококтейль «Нам цікаво все на світі»  
Вистави з репертуару лялькового театру «Кукляндія»  

 



Пропонуємо скористатися послугами 
Сумської обласної дитячої бібліотеки  

ім. М.Островського 
 

До Вашої уваги: 
 

 понад 160 тис. видань 
 більше 275 назв газет і журналів 
 найповніша інформація в довідково-бібліографічному 

апараті 
 організація дозвілля та проведення цікавих свят, 

вікторин, конкурсів, заходів на замовлення 
 заняття в читацьких об’єднаннях за інтересами 
 додаткові послуги на платній основі (комп’ютерний 

набір матеріалів, ксерокопіювання та ін.) 
 послуги Пункту вільного доступу до Інтернету   
 

Приходьте, запитуйте, замовляйте! 
Ми раді з Вами спілкуватися! 

 
Для плідної і творчої співпраці ми чекаємо на Вас за адресою: 

м. Суми, вул. Петропавлівська, 51.  
тел.22 – 00 - 66  

22 – 00 – 82 
 

Бібліотека працює:  з 900 до 1800 щодня,   
вихідний день – субота 

 
 
 
 
 


