
 

План масових заходів 

науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» 

на 2019 рік 
 

Літературні та тематичні вечори, творчі зустрічі 
№ 

з/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

1.  Зимове пробудження. Творча зустріч з харківською 

поетесою Л. Французовою 

лютий конф. зал 

2.  Всесвіт мого життя. Творча зустріч з Харківською 

художницею Тетяною Сенченко 

березень конф. зал 

3.  Поезії чарівні звуки. Літературна зустріч з мовознавцем, 

доктором філологічних наук, професором Анатолієм 

Гулаком 

березень конф. зал 

4.  Вечірній Харків Миколи Солом’яного. Творча зустріч з 

художником, випускником НТУ «ХПІ» 

квітень конф. зал 

5.  Вас запрошує пан Гоголь. З нагоди 210-річчя від Дня 

народження М. В. Гоголя 

квітень конф. зал 

6.  Люби, шануй, захищай. З нагоди Дня Захисника України жовтень конф. зал 

7.  Загадка його величності. З нагоди 455-річчя від Дня 

народження Вільяма Шекспіра 

листопад конф. зал 

 

Соціокультурні акції 
№ 

з/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

1.  «Революція гідності триває»: 

 зустріч із сотником Харківської сотні на Майдані Л. 

Онищенком та координатором Харківського 

Євромайдану В. Скляровою; 

 літературно-музична композиція «Герої не 

вмирають»; 

 «Майдан: хроніка подій». Перегляд кадрів 

документальних стрічок; 

 «Герої не вмирають». Стенди, книжкова виставка 

лютий ХКТК НТУ 

«ХПІ» 

2.  «Через все пройшли і перемогли». З нагоди Дня пам'яті та 

примирення (пам'яті жертв Другої світової війни та 

примирення між країнами-учасниками Другої світової 

війни): 

 Зустріч з ветераном, професором НТУ «ХПІ» 

В. Т. Долбнею; 

 Концертна програма за участі студентів; 

 Слайд-шоу «Шлях до Перемоги»; 

 Книжкова виставка «Друга світова війна в 

літературі» 

травень конф. зал 

3.  «Право на Мир» До Міжнародного Дня миру: 

 «МИР скрізь і завжди!». Флешмоб; 

 «Краєвиди малої батьківщини». Майстер-клас з 

малювання; 

 Інтернаціональний музичний концерт 

вересень майданчик 

біля НТБ 

 

Святкові вечори та концерти 
№ 

з/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

Місце 

проведення 



1.  Квітує березень прекрасний.  березень конф. зал 

2.  Цей дивовижний світ — бібліотека!  вересень конф. зал 

3.  Новорічні вечорниці у бібліотеці. грудень конф. зал 

 

Екскурсії, культпоходи до театрів, філармонії, музеїв 
№ 

з/п 

Назва Дата 

проведення 

Місце проведення 

1.  Виставка предметів старовинного 

мистецтва 

лютий Художня галерея «АВЕК» 

2.  Виставка живопису травень Харківського художнього музею 

3.  Слобожанські мотиви вересень Харківський історичний музей 

4.  Дотик до мистецтва жовтень Виставкова галерея «Бузок» 

5.  Виставка ужиткового мистецтва листопад Музей археології та етнографії 

6.     

 


