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№п/п Назва заходу Термін 

виконання 

Місце проведення/ 

відповідальні 

1. Віртуальна виставка 

«Підручники та навчальні посібники 

видавництва "Macmillan"(Велика Британія)» 
 

Січень Веб-портал бібліотеки 

Сектор рідкісних видань 

2. Віртуальна виставка 

«Література англійською мовою на допомогу 

вчителю початкової школи» 
 

Лютий Веб-портал бібліотеки 

Сектор рідкісних видань 

3. Віртуальна виставка 

«Підручники і посібники на допомогу 

студентам англійської філології  

з фонду ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського» 

Лютий Веб-портал бібліотеки 

Сектор рідкісних видань 

4. Книжкова виставка  

«2016 рік – Рік англійської мови в Україні 

Лютий–

грудень 
 

Хол головного 

приміщення бібліотеки 

Сектор обслуговування 

5. Презентація книжкової виставки  

«Рідкісні видання англійською мовою з фонду 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського» 

Березень Кімната-музей рідкісної 

книги 

Сектор рідкісних видань 

Відділ соціокультурних 

комунікацій та 

міжнародних зв’язків 

6. Speaking Club 

«Україна-Африка: єдиний інформаційний 

простір» (презентації мистецьких виставок, 

лекції про культуру Африки, перегляд 

кінофільмів, майстер-класи) 
 

Березень–

грудень 

 

Відділ соціокультурних 

комунікацій та 

міжнародних зв’язків 

 

7. Книжкова виставка  

«Рідкісні видання англійською мовою з фонду 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського» 
 

Березень–

грудень 

Кімната-музей рідкісної 

книги 

Сектор рідкісних видань 

8. Рекомендаційні бібліографічні списки  

«На допомогу вчителям і викладачам 

англійської мови» 

Березень, 

червень, 

вересень, 

грудень 

Веб-портал бібліотеки 

Відділ наукової 

інформаційно-

бібліографічної діяльності 

9. Рекомендаційні бібліографічні списки 

документів іноземними мовами, виданих за 

кордоном 

Квітень,  

липень 

Веб-портал бібліотеки 

Сектор рідкісних видань 

10. Лекція  

«Сучасні та рідкісні видання (II пол. XVIII – 

поч. XX ст.) іноземними мовами у фонді 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського» 

Впродовж 

року 

Загальний читальний зал 

Кімната-музей рідкісної 

книги 

Сектор рідкісних видань 

11. Лекція 

«Англійська в бібліотеці: пошук, інформація, 

спілкування» (про інформаційний ресурс  

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського на 

допомогу вивченню англійської мови) 

 

Впродовж 

року 

Загальний читальний зал 

Відділ наукової  

інформаційно-

бібліографічної діяльності 

Сектор рідкісних видань 

Відділ соціокультурних 

комунікацій та 

міжнародних зв’язків 
 



 

 

 

 

Портал бібліотеки: www.dnpb.gov.ua 
 

 
 

Головне приміщення: 
вул. М. Берлинського, 9 

тел.: (044) 467-22-14 
 

 
 

Сектор обслуговування:  
вул. Володимирська, 57 

(Київський міський будинок учителя) 
тел.: (044) 234-71-59 

 
 

http://www.dnpb.gov.ua/

