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 2018 року
Суми
2018

Ї

1 червня –
День відкритих дверей
«Бібліотека двері відчиняє,
всіх на свято закликає»
(до Дня захисту дітей)
Експрес-гра «Сяйте усмішки, сонцем зігріті, миру і щастя всім дітям
на світі»
Відділ обслуговування учнів 5-9 класів
Конкурс малюнка на асфальті «Ми почнемо малюнок сонцем»
Відділ обслуговування користувачів
молодшого віку
Літературний ігродром «Привітний й розумний книжковий дім,
всім радісно й весело жити у нім»
Відділ обслуговування користувачів
молодшого віку
Мистецька мандрівка «Добра країна дитинства»
Відділ естетичного виховання
Відеомандрівка «Веселковий світ дитинства»
Сектор інформаційних технологій
Огляди літератури біля книжкових виставок «Дитинства яскравого
мить», «Образи дитинства у світовому мистецтві», «Веселка
дитячих творів», «Живе на планеті народ веселий – діти!», «А що
таке канікули?», «У барвах сонячного літа»
Відділи обслуговування
Акції: «Запрошуємо до читання», «Приведи друга до бібліотеки»
та «У бібліотеку не лише за книгою»
Відділи обслуговування

До Дня Конституції України
Година державності «Витоки державної символіки»
Відділ обслуговування учнів 5-9 класів
Правознавча абетка «Права свої вивчаємо, пам’ятаємо, поважаємо»
Відділ обслуговування користувачів молодшого віку
Школа шляхетності «Любіть Україну»
Відділ естетичного виховання

До Дня незалежності України
Літературний ранок «Вічна і завжди єдина наша ненька Україна»
Відділ обслуговування
користувачів молодшого віку
Година державності «Державні символи України»
Історичний калейдоскоп «Живи, Україно, живи для краси,
для сили, для правди, для волі…»
Відділ обслуговування учнів 5-9 класів
Мистецький колаж «Україно, зоряна сестрице! Україно, матінко
земна!»
Відділ естетичного виховання
Віртуальна подорож «Географічні рекорди України»
Сектор інформаційних технологій

Для користувачів молодшого віку:
Літературна веселка «Країна дитинства – найкраща країна, там
сонечко світить і казка живе»
Віртуальна мандрівка «Дізнайтесь про Європу більше»
Гра-вікторина «Руху правила єдині – знати їх усі повинні»
Екологічний екскурс «Земля – то неповторна казка, тож бережи її,
будь ласка»
Довідкове бюро Всезнайка «Надзвичайні властивості диких тварин»
Літературний круїз «Коли береш до рук ти книгу, то відкриваєш
цілий світ»
Літературна презентація «Дефіле книжкових новинок»
Народознавчий калейдоскоп «Від легенд і міфів людям тільки втіха»
Екологічна галявина «Ліс – симфонія природи»
Літературний вернісаж «Ходить літо білим світом»
Поетична веселка «А тепле й ніжне літо, волошками повите»
Літературний кошик «Всюди сонечко розлито, що дарує дітям літо»
Бібліопікнік «Повітря, сонце і вода – радіє літу дітвора»
Калейдоскоп оповідок «Дружить літо з книгами»
Фіто-подорож «Зелена аптека у нас навкруги»
Краєзнавчий екскурс «Ними пишається Сумщина»
Абетка мистецтв «Таємниці мультиплікації»
Клуб допитливих «Сюрпризи скриньки казок»
Ігротека «Час розваг»
Світ речей «Сандальні історії»
Мультигід «Про козаків і не тільки…»
Вернісаж «Квіткові коломийки»
Бібліококтейль «На сонечку і в затінку»
Мистецький пазл «Літо + Книга + Я»

Ігротека «Веселкові бризки»
Ігровий атракціон «Стежками улюблених казок»
Школа шляхетності «Веселі посиденьки»
Відеобесіда «Для кого квітнуть рослини?»
Подорож-гра «Грай, читай, Інтернет пізнавай»
Віртуальна екскурсія «Подорож з павучком Всезнайком»
Вистави з репертуару лялькового театру «Кукляндія»

Для користувачів середнього та старшого шкільного віку:
Екологічна гра «Ліс і вода – краса природи»
Ерудит-аукціон «Знання – сила!»
Інформаційна година «Тварини – рекордсмени»
Географічна вікторина «Шлях мандрів»
Вікторина «Подорож у книжкове царство»
Бліц-турнір «Юні розумники»
Літературний ярмарок «Чарівний ланцюжок пригод»
Народознавча академія «Ярмарок українських звичаїв»
Екологічний марафон « Світ навколо нас»
Еколого-натуралістична інформіна «Тварини-синоптики»
Брейн-ринг «Барви слова»
Інтелект-мішень «Ваше слово, ерудити»
Літературна вікторина «Впізнай героя»
Конкурс-гра «Політ фантазії»
Година цікавих повідомлень «Шоколадні історії»
Екологічна мандрівка «Фрукти й зелень соковита – це смачні
дарунки літа»
Сторінка-інформінка «Таємниці квітів і кольорів»
Бібліомікс «Що читати про мистецтво»
Літній хіт «Музика, що дзижчить»
Клуб кмітливих «Зачаровані стежинки»
Ігротека «Якщо в тебе канікули…»
Віртуальний журнал «Рекордсмени в природі»
Мультимедійна бесіда «Таємниці міста над Пслом»
Відеосалон «Бджола – чарівна комаха»
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

