
Управління культури і туризму 

Сумської обласної державної адміністрації 

Комунальний заклад Сумської обласної ради 

«Сумська обласна бібліотека для дітей» 
 

 

Книжковий світ – то особливий світ. 

І безкінечний – наче море з небом. 

Почати можеш будь-коли політ. 

Для цього просто лиш читати треба.  
О.Афонін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ 
 

для користувачів-дітей 

Сумської обласної бібліотеки для дітей 

на період літніх канікул 2017 року 
 

 

 

Суми 

2017  



1 хервнн – 

День відиржтжф дверез  

«Кнжжийвжз дім хеиає друзів» 
(до Дня захисту дітей) 

 

Літературний ігродром «Хто любить читати – торкається дива»  
Відділ обслуговування користувачів  

молодшого віку 

Конкурс малюнка на асфальті «Планета в дитячих долоньках»  
Відділ обслуговування користувачів  

молодшого віку  

Експрес-гра «Дитинства струни чарівні» 
Відділ обслуговування учнів 5-9 класів 

Мистецька мандрівка «Добра країна дитинства»  
Відділ естетичного виховання 

Бібліотечний ранок «Ми любимо сонце і літо» та лялькова вистава 

«Козель-Дерезель»  
Відділи обслуговування 

Слайд-мандрівка «Хай щастю дитини не буде кінця»   

Сектор інформаційних технологій 
Огляди літератури біля книжкових виставок «Сьогодні святкує 

Дитинства країна», «Дитинство – чудова пора», «Образи дитинства у 

світовому мистецтві», «Веселка дитячих творів», «Мандруємо книжковим 
світом» 
 

Акції: безкоштовного запису до бібліотеки «Запрошуємо до читання», 

«Приведи друга до бібліотеки» та «В бібліотеку не лише за книгою» 

Відділи обслуговування 
 

Дй Днн Кйнстжтуції Уираїнж 
 

Година державності «Жити за законами держави»  
Відділ обслуговування учнів 5-9 класів 

Правознавча абетка «Я українець! І у мене є право!» 

Відділ обслуговування користувачів 
молодшого віку 

 

 

 



Дй Днн незалежнйсті Уираїнж 
Літературний ранок «Україна моя калинова – незалежності правда свята» 

Відділ обслуговування користувачів 

молодшого віку 

Година державності «Твої символи, Україно!» 
Історичний калейдоскоп «Україна крізь віки і століття» 

Відділ обслуговування учнів 5-9 класів 

Мистецький екскурс « Моя країна – моя Україна» 
Школа шляхетності «Любіть Україну!» 

Відділ естетичного виховання 

Відеомандрівка «Вражаюча і загадкова моя Україна» 

Сектор інформаційних технологій  

 
Для користувачів молодшого віку: 

 

 Бесіда-застереження «Щоб в біді не опинитись, головне – не 

розгубитись»  

 Бібліопікнік «Літечко нас зустрічає любов’ю, дарує розваги, дарує 
здоров’я»  

 Брейн-ринг «Барви слова» 

 Екологічний бумеранг «Земля – то неповторна казка, тож бережи її, 
будь ласка» 

 Екологічна галявина «Ліс – симфонія природи» 

 Екологічне асорті «Хто в лісі живе, що в лісі росте» 
 Ігрові атракціони «Ребусів низка та непроста записка», «Стежками 

улюблених казок» 

 Калейдоскоп оповідок «Липень літо покотив і читати захотів» 
 Каскад інформаційних повідомлень «Знайомі незнайомці, або як 

з’явилися відомі предмети»  

 Літературна подорож «Принесло нам літечко знов тепло і ласкаві 
промені розлило» 

 Літературна скарбниця «Таємниці з книжкової полиці» 
 Літературний експрес «Книга вчить вас, дітвора, дружби, розуму й 

добра» 

 Літературне знайомство «Смішні і зворушливі історії Наталії 
Гузеєвої» 

 Літературно-інформаційна галявина «Ти літечко зустрічай, а читати не 

забувай»  
 

 



 Літні читання під відкритим небом «Хто любить читати – торкається 

дива»  
 Конкурси та вікторини «Мандрівка до міста Мистецтв» 

 Музична мандрівка «Музика дощу»  

 Мультигід « Про козаків і не тільки…» 
 Народознавча світлиця «Івана Купала знову свято, людей зібралося 

багато» 

 Пізнавальний екскурс «Знають діти, безперечно, що дорога 
небезпечна» 

 Поетична орбіта «Сяйвом сонця все залито, в нас гостює справжнє 

літо»  
 Скарбниця цікавинок «Поради пана Етикета та пані Манери» 

 Слайд-мандрівка «Тваринний світ Сумщини»  

 Фітоподорож «Зелена аптека у нас навкруги» 
 Дитячий кінозал «Книга на екрані» 

 Вистави з репертуару лялькового театру «Кукляндія»  
 

Для користувачів середнього та старшого шкільного віку: 
 

 Бліц-турнір «Перевір себе» 

 Буктрейлер за книгами Джеремі Стронга «Кумедна коронація». 

 Вернісаж «Ходить літо поміж квітів» 
 Віртуальний журнал «Свято шоколаду» 

 Вікторина-гра «Щасливий випадок» 

 Вікторина-подорож «Моє казкове дитинство» 
 Віртуальні родзинки «Незвичайні архітектурні будівлі Європи» 

 Географічна вікторина «Шлях мандрів» 

 Еколого-натуралістична гра «Тварини-синоптики» 
 Ерудит-вікторина «Чемпіонат знавців» 

 Екологічний диліжанс «Маршрутами рідного краю» 

 Історичний калейдоскоп «Україна крізь віки і століття» 
 Інтелектуальне лото «Абетка знань» 

 Краєзнавчий екскурс «Суми запрошують!» 

 Літературний вернісаж «Магазин незабутих друзів» 
 Літературні віражі «Особливості японської поезії» 

 Мистецький пазл «Літо + Книга + Я» 

 Пізнавальна розвага «Літня детективна агенція»  
 Письменницька лавка «Чарівна казка Джоан Роулінг»  

 Турнір знавців рідного краю «Від Соборної до околиць» 

Вистави з репертуару лялькового театру «Кукляндія»  
 



Пропонуємо скористатися послугами 

Сумської обласної бібліотеки для дітей 
 

До Вашої уваги: 

 понад 160 тис. документів; 

 більше 130 назв газет і журналів на різні смаки; 

 кваліфіковані консультації щодо вибору книг; 

 участь в ігрових програмах, конкурсах, скайп-зустрічах, 

віртуальних подорожах; 

 буктрейлери, електронні презентації; 

 найповніша інформація в електронному каталозі та 

системі каталогів і картотек; 

 копіювання документів; 

 виготовлення матеріалів на комп'ютері; 

 організація дозвілля з книгою; 

 участь у читацьких об'єднаннях за інтересами; 

 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: 

40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, буд. 51. 

тел. 22-00-66 

Бібліотека працює: з 900 до 1800 щодня, крім суботи, 

у неділю з 900 до 1700 

З 1 липня вихідні дні: субота, неділя 
 

Електронна адреса: 

sodb@ukr.net 
 

Адреса веб-сайту: 

http://sodb.sumy.ua 

 

 

 

 


