
Графік роботи бібліотеки: 

 

- Абонемент навчальних видань: 9
00

-18
00

 

- Абонемент наукових видань: 9
00

-18
00

 

- Читальна зала наукових видань: 9
00

-18
00

 

- Читальна зала періодичних видань: 9
00

-18
00

 

- Читальна зала №2: 17
00

-20
00

 

- Абонемент №2: 9
00

-17
00

 

- Абонемент №3: 9
00

-18
00

 

- Зала електронних видань № 1: 9
00

-18
00

 

- Зала електронних видань № 2: 9
00

-18
00

 

 

 

e-mail: biblioteka.snau@gmail.com, 

             library@snau.edu.ua  

сайт:   http://library.snau.edu.ua  

 

Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах: 

 

https://www.facebook.com/Наукова-бібліотека-Сумського-НАУ-

137156330020076/?ref=aymt_homepage_panel; 
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Бібліотека запрошує переглянути: 

 

- «Олександр Олесь поміж славою і забуттям» : відеолекторій із 

циклу "Літературна Україна" з обговоренням за чашкою кави 

(29 вересня 2020 р., конференц-зал бібліотеки, корп. ф-ту ЕіМ); 

- «Цей дивний світ - бібліотека»: перегляд літератури до 

Всеукраїнського дня бібліотек (24-30 вересня 2020 р., ауд. 204, 

корп. ІТФ). 

Бібліотека проводить акції: 

- «Бібліотека – твоя територія» - бібліо-подорож філіями 

бібліотеки (28-29 вересня 2020 р., усі підрозділи бібліотеки) ; 

- «Осіння розмова» - вільний майданчик з можливістю самостійно 

підібрати потрібне видання;  

- «Університетська бібліотека та її послуги: погляд читача-

студента» – міні-анкетування (24-29 вересня 2020 р., усі підрозділи 

бібліотеки); 

- «Бібліотекар на годину» - інтерактивна акція (28-29 вересня 

2020 р., усі підрозділи бібліотеки); 

- «Передплати газету/журнал для бібліотеки» та «Подаруй 

бібліотеці книгу!» - благодійні акції (24-30 вересня 2020 р.). 

 

Цього дня бібліотека запрошує переглянути виставки: 

Читальна зала періодичних видань (каб.24, корп. ф-ту ЕіМ): 

- «Барвиста палітра періодики» : Виставка нових надходжень.; 

Абонементи навчальних, наукових видань (каб.11, корп. ф-ту ЕіМ): 

- «Літературні мелодії осені» - вільний майданчик художніх 

творів; 

- «Королева детективного жанру» - до 130-річчя від дня 

народження Агати Крісті; 

- «Літературна візитка: І. Карпенко-Карий» - до 175-річчя від 

дня народження; 

Абонемент № 3 (каб. 204, корп. ІТФ): 

- «Кінологія – наука про тварин»: викладка видань з фонду;  

- «Демократія: навіщо вона нам?» : інформаційна полиця; 

- «Винаходи, що змінили світ»: Виставка-факт до Дня винахідника і 

раціоналізатора. 

Читальна зала наукових видань (каб.104б, корп. ф-ту ЕіМ): 

- «Лісівництво на роздоріжжі» : До дня працівників лісу; 

- «І чужого научайтесь, і свого не цурайтесь»» : До Європейського 

дня мов; 

- «Серед повені книг»: книжкова вітрина до Всеукраїнського дня 

бібліотек. 

Інформаційно-бібліографічний відділ (каб.21, корп. ф-ту ЕіМ): 

- «Інформаційна панорама» : виставка нових надходжень до 

бібліотеки (21-30 вересня 2020 р.) 

 

 


