
ІНФОРМАЦІЙНО-
МАРКЕТИНГОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ
2016 рік



В РАМКАХ ПРОЕКТУ «ІМЕНА, ВІДОМІ ТА ПОВЕРНЕНІ ІЗ ЗАБУТТЯ»

ПРОВЕДЕНО ЦИКЛ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИСТАВОК-ПРЕЗЕНТАЦІЙ

«БАРВИСТЕ  СУЗІР’Я УКРАЇНСЬКИХ 

ПИСЬМЕННИКІВ».



28.01.2016 Літературний захід до 125 річчя від Дня народження 

Павла Тичини “ Дивний мрійник з очима дитини і розумом 

філософа ”(гр.№7)



24.02.2016 Літературна подорож до 145 річчя від Дня народження 

Лесі Українки “ Поетеса зламу тисячоліть ” (гр.№1)



21.04.2016 Літературна подорож до 110 річчя з Дня народження 

Олени Теліги “ Поетеса вогненних меж ”(гр.№33)



21.04.2016 Літературна подорож до 145 річчя від Дня народження 

Василя Стефаника “ Великий різьбар українських селянських 

душ ” (гр.№33)



26.05.2016 Літературний захід до 160 річниці з Дня народження 

Івана Франка “ Співець боротьби і контрастів ” (гр.№35)



06.10.2016 Літературний кросворд по сторінкам творчості Івана 

Франка (гр.№11)



19.10.2016 Літературний захід до 135 річчя з Дня народження 

Івана Кочерги “ Романтик в лабетах залізної доби!” (гр.№1)



19.10.2016 Літературний захід до 110-річчя з Дня народження 

Івана Багряного.

“ Іван Багряний – письменник і громадянин ”  (гр.№11)



04.11.2016 Літературно-музична зустріч з видатним 

дніпропетровським співаком та композитором Олегом Міліщуком  

“ Висоцький – перерваний політ ”  (гр.№28)



23.11.2016 Літературний захід до 125 річчя від Дня народження 

Олеся Досвітнього “ Літописець сурової доби ” (гр.№35)



06.12.2016 Літературний захід до 85-річчя Григора Тютюнника 

“ Схожий сам на себе ”  (гр.№21)



В РАМКАХ ПРОЕКТУ

«Моя свята і рідна Україна».
ПРОВЕДЕНО ЦИКЛ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИСТАВОК-ПРЕЗЕНТАЦІЙ



15.02.2016 Зустріч – спомин учасника бойових дій на території 

Афганістану до дня пам'яті воїнів-інтернаціоналістів

“ Відлуння афганських гір ” (гр.№27)



18.02.2016 Вахта пам'яті до Дня героїв Небесної сотні 

“ Боріться - поборете, Вам Бог помагає! За Вас правда, за 

Вас слава і воля святая !” (гр.№33)



22.02.2016 Поетичний диліжанс до Міжнародного дня рідної 

мови “ Плекатимеш мову – цвістимуть слова! ” (гр.№11)



21.04.2016 Урок-реквієм до Дня Чорнобильської трагедії 

“ Гірчить Чорнобиль, крізь роки гірчить ” (гр.№35)



28.04.2016 Урок-реквієм до Дня Чорнобильської трагедії 

“ Гірчить Чорнобиль, крізь роки гірчить ” (гр.№4 та 17)



23.05.2016  Краєзнавча година “ Петриківка. Стародавні 

майстри петриківського розпису ” (гр.№33 та 21)



11.10.2016 День захисника України – новонароджене свято з 
давніми традиціями. (гр.№ 42)



09.11.2016 Читацьке віче до Дня української 

писемності та мови  “ І возвеличимо на диво і 

розум наш, і наш язик ” ( гр.№ 28 та 1)



17.11.2016 Літературно - музичний захід з української старовини по 

сторінкам творчості ЯворницькогоВ.І. (гр.№ 22 та 14)



22.11.2016 Година скорботи до Дня пам'яті жертв голодоморів 

“ Голодомор, у вирі народної трагедії ”  (гр.№24)



22.11.2016 Урок мужності до Дня гідності та свободи 

“Воїни світла”  (гр.№2)



В РАМКАХ ПРОЕКТУ

«Відкриваємо Україну разом з 

відомими та успішними».
ПРОВЕДЕНО ЦИКЛ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИСТАВОК-ПРЕЗЕНТАЦІЙ



21.01.2016 Година духовності “ Києво-Печерська лавра: 

світло духовності та культури ” (гр.№2 та 30)



28.02.2016 Літературна подорож  до115 річчя з Дня 

народження “ Валер„ян Підмогильний: людська душа 

велика з Дніпровських берегів ” (гр.№2 та 30)



14.03.2016 Літературна подорож з нагоди 201 річниці з дня 

народження Т.Г.Шевченко  “ Шляхами Кобзаря ” (гр.№6)



29.09.2016 Літературна подорож з нагоди 760 річчя міста  

“ Львів – місто натхнення і любові ” (гр.№31)



27.10.2016 Мандрівна година “ Парк "Софіївка": одно з 

семи чудес України ” (гр.№28)



28.11.2016 Історично-виховна година до 460 річниці від 

спорудження Хортицького замку “ Легенди віковічної 

Хортиці ” (гр.№18)



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ

«Моя нова поліція. Що це?».

17.02.2016 (гр.№2 та 3)



25.02.2016 “ Моя нова поліція – моя довіра ” (гр.№4)

02.03.2016 (гр.27 та 16)



13.04.2016 “ Патрульна поліція, як це діє ” (гр.№1)



27.04.2016“ Моя нова поліція – моя довіра ” (гр.№21 та 35)



07.10.2016 Зустріч з лікарем обласної лікарні, кандидатом 

медичних наук Черкашиним Г.А.“ Знати щоб жити. СНІД –

небезпечна хвороба ” (гр.№39)



Лимар Тамара Олексіївна



Дніпропетровська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека

https://www.facebook.com/144914668917558/photos/519195698156118/






Книжна інсталяція 

“Моя професія” І місце 

у конкурсі на кращу 

бібліотечну інсталяцію



“Маки пам`яті”-захід до 

вшанування памяті загиблих



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ.


