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"Великодня мозаїка" проходит в Сумах [Электронный 

ресурс] // ВсіСуми.соm. — Текст. дан. — 2017. — 4 січ. — 

Режим доступа: http://www.vsisumy.com/news/kultura/velikodnya-

mozayika-prohodit-v-s (дата обращения: 3.01.2017). — Загл. с 

экрана.  

У відділі літератури з мистецтва міської бібліотеки ім. 

Т. Г. Шевченко 6 квітня відкрилася виставка художніх робіт 

учнів Грунівської спеціальної школи-інтернату Охтирського 

району "Великодня мозаїка". 

"Не сумне місто Суми": стартував міський дитячий 

конкурс гумору [Електронний ресурс] // "Видавничий будинок 

"ЕЛЛАДА". — Текст. дані. — 2017. — 10 берез. — Режим 

доступу: http://www.ellada-sumy.com/single-

post/2017/03/10/%D0%9D%D0%B5-

%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B5-

%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-

%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2

%D0%B0%D0%B2-

%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B

9-

%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9

-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%

81-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83 (дата 

звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

До 1 квітня, Дня гумору, для читачів-дітей в бібліотеках 

Сумської міської бібліотечної системи буде проведено міський 

гумористичний конкурс «Не сумне місто Суми». 

“Веселкові струни “Купави” [Електронний ресурс] // 

Дитячий садок «Купава» м. Суми. — Текст. дані. — 2017. — . — 

http://www.vsisumy.com/news/kultura/velikodnya-mozayika-prohodit-v-s
http://www.vsisumy.com/news/kultura/velikodnya-mozayika-prohodit-v-s
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/03/10/%D0%9D%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/03/10/%D0%9D%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/03/10/%D0%9D%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/03/10/%D0%9D%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/03/10/%D0%9D%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/03/10/%D0%9D%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/03/10/%D0%9D%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/03/10/%D0%9D%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/03/10/%D0%9D%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/03/10/%D0%9D%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/03/10/%D0%9D%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/03/10/%D0%9D%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/03/10/%D0%9D%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83


Режим доступу: http://dnz13.com.ua/?p=4370 (дата звернення: 

3.12.2017). — Назва з екрана.  

16 березня 2017 року в приміщенні центральної міської 

бібліотеки ім. Т. Шевченка (відділ літератури з мистецтва) 

проходить виставка “Веселкові струни “Купави”. 

“Всесвіт очима дитини”: у Сумах оголосили 

переможців конкурсу [Електронний ресурс] // UА:СУМИ. — 

Відео дані. — 2017. — 7 груд. — Режим доступу: 

http://tv.sumy.ua/obraly-peremozhtsiv-konkursu/ (дата звернення: 

3.12.2017). — Назва з екрана.  

Щорічне святкове дійство з нагоди нагородження 

переможців та учасників конкурсу дитячої творчості «Всесвіт 

очима дитини» відбулося  7 грудня у відділі літератури з 

мистецтва центральної міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка. 

“Сумське мереживо”! [Електронний ресурс] // 

Телерадіокомпанія «Відікон». — Відео дані. — 2017. — . — 

Режим доступу: 

http://vidikon.sumy.ua/%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%81%D1

%8C%D0%BA%D0%B5-

%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B

2%D0%BE/ (дата звернення: 3.12.2017).  — Назва з екрана.  

Сюжет в новинах телерадіокомпанії «Відікон » про 

відкриття в стінах Сумської міської бібліотеки 

ім. Т. Г. Шевченка виставки витинанкових робіт, приуроченої до 

Дня міста. 

«Виват» для сумчан! [Электронный ресурс] // Ваш шанс. 

— Текст. дан. — 2017. — 21 апр. — Режим доступа: 

http://www.shans.com.ua/index.php?m=inews&nid=21585 (дата 

обращения: 3.12.2017). — Загл. с экрана.  

22 квітня в секторі літератури з мистецтва Сумської міської 

центральної бібліотеки ім. Т. Шевченка в рамках Міжнародного 

http://dnz13.com.ua/?p=4370
http://tv.sumy.ua/obraly-peremozhtsiv-konkursu/
http://vidikon.sumy.ua/%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE/
http://vidikon.sumy.ua/%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE/
http://vidikon.sumy.ua/%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE/
http://vidikon.sumy.ua/%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE/
http://www.shans.com.ua/index.php?m=inews&nid=21585


фестивалю авторської пісні «Булат» відбудеться концерт бард-

гурту «Віват» (Київ). 

«Золото родного города» разыскивает сумские семьи 

[Электронный ресурс] // Life Sumy. Новости твоего города. — 

Текст. дан. — 2017. — 4 авг. — Режим доступа: 

http://life.sumy.ua/zoloto-rodnogo-goroda-razyskivaet-sumskie-semi/ 

(дата обращения: 3.01.2017). — Загл. с экрана.  

У Сумах продовжується гарна традиція – вшанування 

сумських подружніх пар, сімейний стаж яких становить 50 років. 

100 років з Дня утворення Української Центральної 

Ради [Електронний ресурс] // Телерадіокомпанія «Відікон». — 

Відео дані. — 2017. —. — Режим доступу: 

http://vidikon.sumy.ua/100-

%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7-

%D0%B4%D0%BD%D1%8F-

%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B

D%D0%BD%D1%8F%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%

97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-

%D1%86%D0%B5/ (дата звернення: 3.12.2017). — Назва з 

екрана.  

Сюжет в новинах телерадіокомпанії «Відікон». 

Присвячений конференції з нагоди 100-річчя з Дня утворення 

Української Центральної Ради, яка відбулася у стінах Сумської 

центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка. 

12 listopada 2017 roku w Bibliotece miejskiej im. Tarasa 

Szewczenki odbyło się uroczyste spotkanie członków 

Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach z okazji 99 rocznicy 

Dnia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz z okazji Roku 

ogłoszonego przez Sejm RP rokiem Uczczenie marszałka Józefa 

Piłsudskiego (ma związek z przypadającą w 2017 r. 150. rocznicą 

urodzin) = 12 листопада 2017 р. у Сумській міській бібліотеці ім. 

Т. Шевченка відбулося урочисте засідання членів Товариства 

http://life.sumy.ua/zoloto-rodnogo-goroda-razyskivaet-sumskie-semi/
http://vidikon.sumy.ua/100-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%86%D0%B5/
http://vidikon.sumy.ua/100-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%86%D0%B5/
http://vidikon.sumy.ua/100-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%86%D0%B5/
http://vidikon.sumy.ua/100-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%86%D0%B5/
http://vidikon.sumy.ua/100-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%86%D0%B5/
http://vidikon.sumy.ua/100-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%86%D0%B5/
http://vidikon.sumy.ua/100-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%86%D0%B5/


Польської Культури в Сумах з нагоди 99-річчя Незалежності 

Польщі та 150-річчя від народження в 2017 році маршала Юзефа 

Пілсудського, оголошеного Польським Сеймом [Електронний 

ресурс] // Товариство Польської Культури в Сумах. — Текст. 

дані. — 2017. —  13 лист. — Режим доступу: 

http://polska.sumy.ua/925-2/ (дата звернення: 3.12.2017).  —  

Назва з екрана.  

12 листопада 2017 р. у Сумській міській бібліотеці ім. 

Т. Шевченка відбулося урочисте засідання членів Товариства 

Польської Культури в Сумах в Сумах з нагоди 99-річчя 

Незалежності Польщі та 150-річчя від народження в 2017 році 

маршала Юзефа Пілсудського. 

13 річчя української Вікіпедії [Електронний ресурс] // 

Телерадіокомпанія «Відікон». — Відео дані. — 2017. —. — 

Режим доступу: http://vidikon.sumy.ua/13-

%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-

%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%8

1%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-

%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B

4%D1%96%D1%97/ (дата звернення: 3.12.2017). — Назва з 

екрана.  

Сюжет в новинах телерадіокомпанії «Відікон» про 

вікіфлешмоб з нагоди 13-річчя української Вікіпедії, який 

відбувся в Сумській міській центральній бібліотеці ім. 

Т. Г. Шевченка. 

20 sierpnia 2017 roku w Bibliotece miejskiej im. Tarasa 

Szewczenko odbyło sie uroczyte spotkanie członków Towarystwa 

Kultury Polskiej w Sumach z okazji Roku Rzeki Wisła 

ogłoszonego przez Sejm RP rokiem Uczczenie rzeki Wisły+ = 20 

вересня 2017 року у центральній міській бібліотеці ім. 

Т. Шевченка відбулася зустріч членів Товариства Польської 

культури в Сумах, які обговорювали тему "Польське мистецтво 

http://polska.sumy.ua/925-2/
http://vidikon.sumy.ua/13-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%97/
http://vidikon.sumy.ua/13-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%97/
http://vidikon.sumy.ua/13-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%97/
http://vidikon.sumy.ua/13-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%97/
http://vidikon.sumy.ua/13-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%97/
http://vidikon.sumy.ua/13-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%97/


в Сумах" [Електронный ресурс] // Товариство Культури 

польської в Сумах. — Текст. дані. — 2017. —  24 серп . — 

Режим доступу: http://polska.sumy.ua/20-sierpnia-2017-roku-w-

bibliotece-miejskiej-im-tarasa-szewczenko-odbylo-sie-uroczyte-

spotkanie-czlonkow-towarystwa-kultury-polskiej-w-sumach-z-

okazji-roku-rzeki-wisla-ogloszonego-przez-sejm-rp-rok/ (дата 

звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

20 серпня у Сумській міській центральній бібліотеці 

ім. Т. Шевченка зустрілися члени Товариства Культури 

Польської, які обговорювали тему "Польське мистецтво в 

Сумах". 

22 października 2017 roku w Bibliotece miejskiej im. 

Tarasa Szewczenko odbyło sie uroczyte spotkanie członków 

Towarystwa Kultury Polskiej w Sumach z okazji 200 rocunicy 

śmierci Tadeusza Kościuszko oraz z okazji Roku ogłoszonego 

przez Sejm RP rokiem Uczczenie Tadeusza Kościuszko = 22 

жовтня 2017 року в Сумській міській бібліотеці ім. Т. Шевченка 

зустрілися члени Товариства Польської Культури в Сумах з 

нагоди 200-річчя від дня смерті Тадеуша Костюшка та з нагоди 

святкування річниці Республіки Польщі [Електронний ресурс] // 

Товариство Польської Культури в Сумах. — Текст. дані. — 

2017. — 24 верес. — Режим доступу: 

https://news.online.ua/sumy/244187199/v-sumah-rukovoditel-teatra-

pesni-prezentuet-svoyu-novuyu-knigu/ (дата звернення: 3.12.2017). 

— Назва з екрана.  

22 жовтня в Сумській міській бібліотеці ім. Т. Шевченка 

зустрілися члени Товариства Польської Культури в Сумах з 

нагоди 200-річчя від дня смерті Тадеуша Костюшка та з нагоди 

святкування річниці Республіки Польщі 

24 września 2017 roku w Bibliotece miejskiej odbyło się 

spotkanie członków TKP w Sumach pod tematem „Sztuka polska 

w Sumach”  = 24 вересня 2017 року у центральній міській 

http://polska.sumy.ua/20-sierpnia-2017-roku-w-bibliotece-miejskiej-im-tarasa-szewczenko-odbylo-sie-uroczyte-spotkanie-czlonkow-towarystwa-kultury-polskiej-w-sumach-z-okazji-roku-rzeki-wisla-ogloszonego-przez-sejm-rp-rok/
http://polska.sumy.ua/20-sierpnia-2017-roku-w-bibliotece-miejskiej-im-tarasa-szewczenko-odbylo-sie-uroczyte-spotkanie-czlonkow-towarystwa-kultury-polskiej-w-sumach-z-okazji-roku-rzeki-wisla-ogloszonego-przez-sejm-rp-rok/
http://polska.sumy.ua/20-sierpnia-2017-roku-w-bibliotece-miejskiej-im-tarasa-szewczenko-odbylo-sie-uroczyte-spotkanie-czlonkow-towarystwa-kultury-polskiej-w-sumach-z-okazji-roku-rzeki-wisla-ogloszonego-przez-sejm-rp-rok/
http://polska.sumy.ua/20-sierpnia-2017-roku-w-bibliotece-miejskiej-im-tarasa-szewczenko-odbylo-sie-uroczyte-spotkanie-czlonkow-towarystwa-kultury-polskiej-w-sumach-z-okazji-roku-rzeki-wisla-ogloszonego-przez-sejm-rp-rok/
https://news.online.ua/sumy/244187199/v-sumah-rukovoditel-teatra-pesni-prezentuet-svoyu-novuyu-knigu/
https://news.online.ua/sumy/244187199/v-sumah-rukovoditel-teatra-pesni-prezentuet-svoyu-novuyu-knigu/


бібліотеці ім. Т. Шевченка відбулася зустріч членів Товариства 

Польської Культури в Сумах, які обговорювали тему "Польське 

мистецтво в Сумах" [Електронный ресурс] // Товариство 

Культури Польської в Сумах — Текст. дані. — 2017. — 24 верес. 

— Режим доступу: https://news.online.ua/sumy/244187199/v-

sumah-rukovoditel-teatra-pesni-prezentuet-svoyu-novuyu-knigu/ 

(дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

24 серпня у Сумській міській централізованій бібліотеці ім. 

Т. Шевченка зустрілися члени Товариства Польської Культури в 

Сумах, які обговорювали тему "Польське мистецтво в Сумах". 

Rada Sumy: Олександр Лисенко: Бібліотека об’єднує 

громаду [Електронний ресурс] // Vkadri.com. — Текст. дані. — 

2017. — 9 лист. — Режим доступу: 

https://sm.vkadri.com/video/rada-sumy-oleksandr-lysenko-

biblioteka-obiednuie-hromadu.html (дата звернення: 3.12.2017). — 

Назва з екрана.  

Відео про відвідання міським головою Олександром 

Лисенком напередодні Дня працівників культури бібліотеки ім. 

Т. Шевченка, який власним прикладом закликав сумчан 

записуватися до бібліотек, отримавши особистий квиток читача. 

Акція Всесвітній день поезії в центральній бібліотеці ім. 

Т. Шевченка [Електронний ресурс] // Бібліо Сумка. — Відео 

дані. — 2017. —  27 берез. — Режим доступу: 

https://shevlibrary.blogspot.com/2017/03/blog-post_27.html (дата 

звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

До Всесвітнього дня поезії в центральній бібліотеці ім. 

Т. Шевченка бібліотекарі зняли відеоролик, залучивши читачів 

до декламування улюбленої поезії. 

Алина Михайлюк и Алексей Дзевицкий: концерт 

"...надцать лет спустя" [Электронный ресурс] // YouТube.ua. — 

Відео дані. — 2017. —  24 апр. — Режим доступа: 

https://news.online.ua/sumy/244187199/v-sumah-rukovoditel-teatra-pesni-prezentuet-svoyu-novuyu-knigu/
https://news.online.ua/sumy/244187199/v-sumah-rukovoditel-teatra-pesni-prezentuet-svoyu-novuyu-knigu/
https://sm.vkadri.com/video/rada-sumy-oleksandr-lysenko-biblioteka-obiednuie-hromadu.html
https://sm.vkadri.com/video/rada-sumy-oleksandr-lysenko-biblioteka-obiednuie-hromadu.html
https://shevlibrary.blogspot.com/2017/03/blog-post_27.html


https://www.youtube.com/watch?v=Si7qtGCPvko (дата обращения: 

3.12.2017). — Загл. с экрана.  

24 квітня 2017 року Сумській центральній міській 

бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка, в рамках XXIX-го міжнародного 

фестивалю авторської пісні та співаної поезії "Булат-2017", 

відбувся концерт Аліни Михайлюк (Ворох) і Олексія Дзевіцкого. 

Библиотекари Сум учились писать в Википедию 

[Электронный ресурс] // 0542.ua. — Текст. дан. — 2017. — 31 

янв. — Режим доступа: 

http://www.shans.com.ua/?m=inews&nid=20182 (дата обращения: 

3.01.2017). —  Загл. с экрана.  

«Зроби подарунок україномовній Вікіпедії — напиши 

статтю» — захід під такою назвою провела в цей день для 

працівників міської централізованої бібліотечної системи 

вікіпедістка зі стажем, вчитель школи № 5 Вікторія Ломака. 

Бібліотекарі Сум вчились писати до Вікіпедії 

[Електронний ресурс] // Sumy.today: новини твого міста. — 

Текст. дані — 2017. — 1 лют. — Режим доступу: 

http://sumy.today/bibliotekari-sum-vchylys-pysaty-do-vikipediyi 

(дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

30 січня Суми приєднались до Всеукраїнського 

Вікіфлешмобу-2017, присвяченого 13-річчю української 

Вікіпедії. Бібліотекарі Сум дізналися про те, як реєструватись, 

створювати та редагувати статті в українській Вікіпедії. 

В Сумах говорили о частной инициативе [Электронный 

ресурс] // Медиа портал АТС creativpodiya.com. — Текст. дан. — 

2017. —  22 лют. — Режим доступа:  

http://creativpodiya.com/posts/56484 (дата обращения: 3.12.2017). 

— Загл. с экрана.  

19 лютого у відділі літератури з мистецтва центральної 

міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка пройшов черговий «майже 

https://www.youtube.com/watch?v=Si7qtGCPvko
http://www.shans.com.ua/?m=inews&nid=20182
http://sumy.today/bibliotekari-sum-vchylys-pysaty-do-vikipediyi
http://creativpodiya.com/
http://creativpodiya.com/posts/56484


давньогрецький» симпозіум. Говорили на тему «Людина і 

приватна ініціатива». 

В Сумах гуляли «золотые свадьбы [Электронный ресурс] 

// Данкор онлайн.  — Текст. дан. — 2017. — 4 сент. — Режим 

доступа: http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/211176 (дата 

обращения: 3.01.2017). — Загл. с экрана (дата обращения: 

3.01.2017).  

1 вересня в Сумській 

центральній бібліотеці ім. 

Т. Г. Шевченка традиційно 

вшанували сімейні пари, які прожили 

разом 50 і більше років. 

В Сумах гуляли «золотые свадьбы»  [Электронный 

ресурс] // Sumy.today: новини твого міста. — Текст. дан. — 2017. 

— 4 сент. — Режим доступа: 

http://www.gorod.sumy.ua/news_39826.html (дата обращения: 

3.01.2017). — Загл. с экрана. До Дня міста в Сумській 

центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка привітали сімейні 

пари, які прожили разом 50 і більше років. 

В Сумах дети готовили «Няшки для пташки» 

[Электронный ресурс] // 0542.ua. — Текст. дан.— 2017. — 31 

янв. — Режим доступа: https://www.0542.ua/news/1529552 (дата 

обращения: 3.01.2017). — Загл. с экрана.  

В межах екологічної акції «Няшки 

для пташки» 29 січня в читальному залі в  

Центральній міській бібліотеці 

ім.  Т. Шевченка сумчани готували 

годівнички для пташок. 

В Сумах обсуждали роль фантазии 

в жизни человека [Электронный ресурс] // Медиа портал АТС 

creativpodiya.com. — Текст. дан. — 2017. —  28 мар. — Режим 

http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/211176
http://www.gorod.sumy.ua/news_39826.html
https://www.0542.ua/news/1529552
http://creativpodiya.com/
http://creativpodiya.com/


доступа: http://creativpodiya.com/posts/56671 (дата обращения: 

3.12.2017). — Загл. с экрана.  

В суботу, 25 березня, у відділі літератури з мистецтва 

центральної міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка знову відбувся 

«майже давньогрецький» симпозіум за мотивами діалогів 

Платона.  

В Сумах обсуждали тему 

образования человека 

[Электронный ресурс] // Медиа 

портал АТС creativpodiya.com. — 

Текст. дан. — 2017. —  4 мая . — 

Режим доступа: 

http://creativpodiya.com/posts/56897 

(дата обращения: 3.12.2017). — Загл. с 

экрана.  

У неділю 30 квітня у відділі літератури з мистецтва 

центральної міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка відбувся 

симпозіум на тему «Людина та її освіта». 

В Сумах презентовали издание об украинской 

революции 1917-1920 годов [Электронный ресурс] // Данкор 

онлайн. — Текст. дан.— 2017. — 21 мар. — Режим доступа: 

http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/197940 (дата 

обращения: 3.01.2017). — Загл. с экрана.  

У Сумській міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка 

презентували друге видання історико-документального  альбома 

«Українська революція 1917-1920 років у листівках та газетах». 

В Сумах презентували історичне видання про перших 

жителів міста [Електронний ресурс] // "Видавничий будинок 

"ЕЛЛАДА". — Текст. дані — 2017. — 19 січ. — Режим доступу: 

http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/27/%D0%92-

%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8

http://creativpodiya.com/posts/56671
http://creativpodiya.com/posts/56897
http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/197940
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/27/%D0%92-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/27/%D0%92-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/27/%D0%92-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0


2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-

%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87

%D0%BD%D0%B5-

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%

8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%85-

%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B

2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0 (дата 

звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

В Сумській міській бібліотеці ім. Шевченка за 

сприяння СумОО Національної спілки краєзнавців 

України відбулася презентація наукового документального 

видання "Реєстри Сумського полку. 1660-1664 рр." 

В Сумах пройдет уличная акция «Библиотека - Дом, где 

живет счастье!» [Электронный ресурс] // Данкор онлайн. — 

Текст. дан. — 2017. — 16 берез. — Режим доступа: 

http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/197320 (дата 

обращения: 3.12.2017). — Загл. с экрана.  

20 березня молоді бібліотекарі Сумської міської 

централізованої бібліотечної системи проведуть вуличну акцію, 

присвячену Міжнародному дню щастя. 

В Сумах руководитель театра песни презентует свою 

новую книгу [Электронный ресурс] // Медиа портал АТС 

creativpodiya.com. — Текст. дан. — 2017. — 29 мая. — Режим 

доступа: http://creativpodiya.com/posts/57017 (дата обращения: 

3.12.2017). — Загл. с экрана.  

У середу 31 травня у відділі літератури з 

мистецтва центральної міської бібліотеки 

ім. Т. Г Шевченка відбудеться презентація 

нової книги віршів Віктор Сироватський «Біля 

річки». 

http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/27/%D0%92-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/27/%D0%92-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/27/%D0%92-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/27/%D0%92-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/27/%D0%92-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/27/%D0%92-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/27/%D0%92-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/27/%D0%92-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/197320
http://creativpodiya.com/posts/57017


В Сумах руководитель театра песни презентует свою 

новую книгу [Электронный ресурс] // News.online.ua. — Текст. 

дан. — 2017. — 29 мая. — Режим доступа: 

https://news.online.ua/sumy/244187199/v-sumah-rukovoditel-teatra-

pesni-prezentuet-svoyu-novuyu-knigu/ (дата обращения: 

3.12.2017). — Загл. с экрана.  

У середу 31 травня у відділі літератури з мистецтва 

центральної міської бібліотеки ім. Т. Г Шевченка відбудеться 

презентація нової книги віршів Віктор Сироватський «Біля 

річки». 

В Сумах состоялся философский диспут на тему 

«Человек и глупость» [Электронный ресурс] // Медиа портал 

АТС creativpodiya.com. — Текст. дан. — 2017. — 12 дек. — 

Режим доступа: http://creativpodiya.com/posts/58427 (дата 

обращения: 3.12.2017). — Загл. с экрана.  

10 грудня в Сумській міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка 

обговорювали тему «Человек и глупость». 

В Сумах стартовала 

Всеукраинская неделя детского чтения 

[Электронний ресурс] // Данкор онлайн. 

— Текст. дан. — 2017. — 23 берез. — 

Режим доступа: 

http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/198221 (дата 

обращения: 3.12.2017). — Загл. с экрана.  

З нагоди відкриття Всеукраїнського тижня дитячого 

читання в бібліотеці-філії ім. А. П. Столбіна відбулася зустріч 

книжкових фанів. 

В Сумском клубе спортивного автостопа — день 

открытых дверей [Электронный ресурс] // Ваш шанс. — Текст. 

дан. — 2017. — 10 ноя. — Режим доступа: 

https://news.online.ua/sumy/244187199/v-sumah-rukovoditel-teatra-pesni-prezentuet-svoyu-novuyu-knigu/
https://news.online.ua/sumy/244187199/v-sumah-rukovoditel-teatra-pesni-prezentuet-svoyu-novuyu-knigu/
http://creativpodiya.com/posts/58427
http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/198221


http://www.shans.com.ua/?m=inews&nid=25395 (дата обращения: 

3.12.2017). — Загл. с экрана.  

13 листопада в приміщенні центральної міської бібліотеки 

ім. Т. Г. Шевченка відбудеться День відкритих дверей Клубу 

Спортивного Автостопа «VIA» — харківської некомерційної 

спортивно-туристської команди. 

Вечір гумору "Весняні усмішки" [Електронний ресурс] // 

YouТube.ua. — Відео дані. — 2017. —  2 січ. — Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=FHvYXwUyDj8 (дата 

звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

2 квітня в Сумській міській центральній бібліотеці ім. 

Т. Г. Шевченка пройшов вечір гумору "Весняні усмішки". 

Вечір пам'яті Василя Стуса пройшов у Сумах 

[Електронний ресурс] // ВсіСуми.соm — Текст. дані. — 2017. — 

2 лют. — Режим доступу: 

http://www.vsisumy.com/news/kultura/vechir-pamyati-vasilya-stusa-

pro (дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

31 січня у центральній міській бібліотеці 

ім. Т. Шевченка пройшов літературно-музичний 

вечір, присвячений джерелам натхнення 

українського поета Василя Стуса. 

Відкриття виставки [Електронний 

ресурс] // Ахтырский городской портал. — 

Текст. дані. — 2017. — 10 квіт. — Режим 

доступу: http://www.okhtyrka.net/content/view/7227/272/ (дата 

звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

6 квітня до Сумської міської центральної бібліотеки ім. 

Т. Шевченка вихованці спеціальної школи-інтернату з села 

Грунь Охтирського району привезли до Сум виставку своїх 

творів «Великодня мозаїка»: вишиті бісером ікони, великодні 

сувеніри та вироби з повсті (войлоку). 

http://www.shans.com.ua/?m=inews&nid=25395
https://www.youtube.com/watch?v=FHvYXwUyDj8
http://www.vsisumy.com/news/kultura/vechir-pamyati-vasilya-stusa-pro
http://www.vsisumy.com/news/kultura/vechir-pamyati-vasilya-stusa-pro
http://www.okhtyrka.net/content/view/7227/272/


Відкриття виставки [Електронний ресурс] // Роксолана: 

Всеукраинская газета. — Текст. дані. — 2017. —  8 квіт. — 

Режим доступу: http://roxolana.com.ua/culture/vidkrittya-

vistavki.html (дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

6 квітня до Сумської міської центральної бібліотеки 

ім. Т. Шевченка – вихованці спеціальної школи-інтернату з села 

Грунь Охтирського району привезли до Сум виставку своїх 

творів «Великодня мозаїка»: вишиті бісером ікони, великодні 

сувеніри та вироби з повсті (войлоку). 

Відкриття меморіального хреста на честь воїнів 

[Електронний ресурс] // Телерадіокомпанія «Відікон». — Відео 

дані. — 2017. —  — Режим доступу: 

http://vidikon.sumy.ua/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1

%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-

%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%

B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5/ (дата звернення: 

3.12.2017). — Назва з екрана.  

Сюжет в новинах телерадіокомпанії «Відікон». У Сумах в 

районі вул. Добровільної на подвір’ї храму Андрія 

Первозванного відкрили  меморіальний хрест на честь воїнів, які 

віддали своє життя за Україну. На урочисту подію завітали сотні 

сумчан, народні депутати, муніципальні та регіональні 

можновладці.  

Відомий бард презентує нову збірку віршів 

[Електронний ресурс] // Сумські дебати. — Текст. дані. — 2017. 

— .— Режим доступу: 

http://debaty.sumy.ua/?s=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4+

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8

2%D1%83%D1%94+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83+%D0

http://roxolana.com.ua/culture/vidkrittya-vistavki.html
http://roxolana.com.ua/culture/vidkrittya-vistavki.html
http://vidikon.sumy.ua/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5/
http://vidikon.sumy.ua/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5/
http://vidikon.sumy.ua/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5/
http://vidikon.sumy.ua/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5/
http://vidikon.sumy.ua/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5/
http://vidikon.sumy.ua/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5/
http://debaty.sumy.ua/?s=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%94+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83+%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%83+%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B2
http://debaty.sumy.ua/?s=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%94+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83+%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%83+%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B2
http://debaty.sumy.ua/?s=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%94+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83+%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%83+%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B2
http://debaty.sumy.ua/?s=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%94+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83+%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%83+%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B2


%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%83+%D0%B2%

D1%96%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B2 (дата звернення: 

3.12.2017). — Назва з екрана.  

31 травня у відділі літератури з мистецтва центральної 

міської бібліотеки ім. Т. Г Шевченка відомий сумський бард, 

художній керівник театру поетичної пісні La Chanson Віктор 

Сироватський презентує нову збірку віршів “У реки”. 

Всесвіт очима дитини [Електронний ресурс] // 

Телерадіокомпанія «Відікон". — Відео. дані. — 2017. —  13 

лист. — Режим доступу: 

http://vidikon.sumy.ua/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D0

%B2%D1%96%D1%82-

%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0-

%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8/ (дата 

звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

Щорічне святкове дійство з нагоди нагородження 

переможців та учасників конкурсу дитячої творчості «Всесвіт 

очима дитини» відбулося  7 грудня у відділі літератури з 

мистецтва Центральної міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка. 

Всесвіт очима дитини. П’ять юних майстринь 

отримали стипендію міськради [Електронний ресурс] // 

Телерадіокомпанія «ATV». — Відео дані. — 2017. —  7 груд. — 

Режим доступу: http://www.atv.sumy.ua/1927-novini-7-grudnya-

2017.html (дата звернення: 3.12.2017).  —  Назва з екрана.  

Щорічне святкове дійство з нагоди нагородження 

переможців та учасників конкурсу дитячої творчості «Всесвіт 

очима дитини» відбулося  7 грудня у відділі літератури з 

мистецтва центральної міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка. 

День Європи відзначали у Сумах [Електронний ресурс] // 

UA:СУМИ.— Відео дані. — 2017. — 20 трав. — Режим доступу: 

http://tv.sumy.ua/den-yevropy-vidznachaly-u-sumah/ (дата 

звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

http://debaty.sumy.ua/?s=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%94+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83+%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%83+%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B2
http://debaty.sumy.ua/?s=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%94+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83+%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%83+%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B2
http://vidikon.sumy.ua/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://vidikon.sumy.ua/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://vidikon.sumy.ua/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://vidikon.sumy.ua/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://www.atv.sumy.ua/1927-novini-7-grudnya-2017.html
http://www.atv.sumy.ua/1927-novini-7-grudnya-2017.html
http://tv.sumy.ua/den-yevropy-vidznachaly-u-sumah/


Сюжет в новинах телеканалу «UA:СУМИ» про 

інформаційну виставку з теми «Євросоюз», яка була 

представлена Сумською міською бібліотекою Сумською 

міською бібліотекою ім. Т  Г. Шевченка. 

До 80-річчя українського поета-шістдесятника 

Анатолія Семенюти [Електронний ресурс] // «Видавничий 

будинок «Еллада»». — Текст. дані — 2017. — 17 лют. — Режим 

доступу: http://www.ellada-sumy.com/single-

post/2017/02/17/%D0%94%D0%BE-80-

%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-

%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%8

1%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B0-

%D1%88%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B5%D1%81

%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%9

6%D1%8F-

%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D1%

82%D0%B8 (дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

Матеріал — до 80-річчя з дня народження видатного 

українського поета-шістдесятника, уродженця Сумщини 

Анатолія Семенюти. 

З родини йде життя людини! [Електронний ресурс] // 

Телерадіокомпанія «Відікон». — Відео дані. — 2017. — Режим 

доступу: 

http://vidikon.sumy.ua/%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0

%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B9%D0%B4%D0%B5-

%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-

%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8/ (дата 

звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/17/%D0%94%D0%BE-80-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%88%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D1%82%D0%B8
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/17/%D0%94%D0%BE-80-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%88%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D1%82%D0%B8
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/17/%D0%94%D0%BE-80-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%88%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D1%82%D0%B8
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/17/%D0%94%D0%BE-80-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%88%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D1%82%D0%B8
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/17/%D0%94%D0%BE-80-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%88%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D1%82%D0%B8
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/17/%D0%94%D0%BE-80-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%88%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D1%82%D0%B8
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/17/%D0%94%D0%BE-80-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%88%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D1%82%D0%B8
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/17/%D0%94%D0%BE-80-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%88%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D1%82%D0%B8
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/17/%D0%94%D0%BE-80-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%88%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D1%82%D0%B8
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/17/%D0%94%D0%BE-80-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%88%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D1%82%D0%B8
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/17/%D0%94%D0%BE-80-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%88%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D1%82%D0%B8
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/02/17/%D0%94%D0%BE-80-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%88%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D1%82%D0%B8
http://vidikon.sumy.ua/%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B9%D0%B4%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://vidikon.sumy.ua/%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B9%D0%B4%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://vidikon.sumy.ua/%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B9%D0%B4%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://vidikon.sumy.ua/%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B9%D0%B4%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8/


Напередодні Міжнародного Дня сім’ї та Дня матері 

регіональні можновладці влаштували святковий захід для дітей 

та молоді з особливими потребами та їхніх батьків. 

За круглим столом [Електронний ресурс] // 

Телерадіокомпанія «Відікон». — Відео дані. — 2017. —. — 

Режим доступу: http://vidikon.sumy.ua/%D0%B7%D0%B0-

%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B

C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC/ 

(дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

У Сумській міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка пройшов 

круглий стіл, на якому науковці разом із громадськістю 

обговорювали здобутки України від часів УНР до сьогодення. 

Загадкова поетеса запрошує 

сумчан на моновиставу з "потрійним 

дном" [Електронний ресурс] // 

Depo.Суми. — Текст. дані. — 2017. —  

13 січ. — Режим доступу: 

https://sumy.depo.ua/ukr/sumy/zagadkova-

poetesa-zaproshue-sumchan-na-monovistavu-iz-

potriynim-13012017092300 (дата звернення: 

3.12.2017). — Назва з екрана.  

У суботу, 14 січня о 16:00 у відділі 

літератури з мистецтва міської бібліотеки ім. 

Т. Г. Шевченка відбудеться моновистава Ольги 

Бражник "Образи". 

Запрошуємо на нову виставку 

«Живописний дебют» [Електронний ресурс] // ВсіСуми.com. — 

Текст. дані. — 2017. —  25 січ. — Режим доступу: 

http://www.vsisumy.com/users/811/notes/zaproshuiemo-na-novu-

vistavku-zh (дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана. 23 

січня у відділі літератури з мистецтва Центральної міської 

http://vidikon.sumy.ua/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC/
http://vidikon.sumy.ua/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC/
http://vidikon.sumy.ua/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC/
https://sumy.depo.ua/ukr/sumy/zagadkova-poetesa-zaproshue-sumchan-na-monovistavu-iz-potriynim-13012017092300
https://sumy.depo.ua/ukr/sumy/zagadkova-poetesa-zaproshue-sumchan-na-monovistavu-iz-potriynim-13012017092300
https://sumy.depo.ua/ukr/sumy/zagadkova-poetesa-zaproshue-sumchan-na-monovistavu-iz-potriynim-13012017092300
http://www.vsisumy.com/users/811/notes/zaproshuiemo-na-novu-vistavku-zh
http://www.vsisumy.com/users/811/notes/zaproshuiemo-na-novu-vistavku-zh


бібліотеки ім. Т. Шевченка відкрилась персональна виставка 

Надії Музалевської «Живописний дебют». 

Запрошуємо на творчий вечір «И параллели пересечься 

могут» [Електронний ресурс]  // ВсіСуми.com. — Текст. дані. — 

2017. — 25 січ. — Режим доступу: 

http://www.vsisumy.com/clubs/12537/notes/zaproshuiemo-na-

tvorchiy-vechir (дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана. 

Анонс на вечір для поціновувачів авторської пісні, який 

відбудеться у відділі літератури з мистецтва центральної міської 

бібліотеки ім. Т. Шевченка. 

Золото рідного міста! [Електронний ресурс] // 

Телерадіокомпанія «Відікон». — Відео дані. — 2017. —  4 верес. 

— Режим доступу: 

http://vidikon.sumy.ua/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D

1%82%D0%BE-

%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B

E-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0/ (дата 

звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

У Сумській міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка привітали 

подружні пари, які прожили 50 і більше років. 

Золотые пары Сум [Электронный ресурс] // Ваш шанс. — 

Текст. дан. — 2017. — 4 сент. — Режим доступа: 

http://www.shans.com.ua/?m=inews&nid=23952 (дата обращения: 

3.01.2017). — Загл. с экрана.  

До Дня міста в Сумській центральній бібліотеці 

ім. Т. Г. Шевченка традиційно привітали сімейні пари, які 

прожили разом 50 і більше років. 

ім. Т. Шевченка. 

К 1 апреля пройдет конкурс «Не сумне місто Суми» 

[Электронний ресурс] // Данкор онлайн. — Текст. дан. — 2017. 

— 15 мар. — Режим доступа:  

http://www.vsisumy.com/clubs/12537/notes/zaproshuiemo-na-tvorchiy-vechir
http://www.vsisumy.com/clubs/12537/notes/zaproshuiemo-na-tvorchiy-vechir
http://vidikon.sumy.ua/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://vidikon.sumy.ua/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://vidikon.sumy.ua/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://vidikon.sumy.ua/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://www.shans.com.ua/?m=inews&nid=23952


http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/197410 (дата 

обращения: 3.12.2017). — Загл. с экрана.  

У Сумській міській центральній бібліотеці ім. 

Т. Г. Шевченка готується міський гумористичний конкурс «Не 

сумне місто Суми». 

Класна екскурсія. Індіанський оберіг [Електронний 

ресурс] // UA:СУМИ. — Відео дані. — 2017. —  31 берез. — 

Режим доступу: http://tv.sumy.ua/klasna-ekskursiya-indianskyj-

oberig/ (дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

В одній із бібліотек Cумської міської ЦБС ім. 

Т. Г. Шевченка пройшов майстер-клас із виготовлення 

індіанських оберегів. 

Класна екскурсія. Новорічний 

хендмейд [Електронний ресурс] // 

UA:СУМИ. — Відео дані. — 2017. —  

31 берез. — Режим доступу: 

http://tv.sumy.ua/klasna-ekskursiya-

novorichnyj-hendmejd/ (дата 

звернення: 3.12.2017).  —  Назва з 

екрана.  

В одній із бібліотек Cумської міської ЦБС ім. 

Т. Г. Шевченка пройшов майстер-клас із виготовлення 

новорічних прикрас своїми руками.  

Книжковим фан-патіо «Її величність – українська 

книга» відкрився Всеукраїнський тиждень дитячого 

читання в бібліотеці – філії №3 ім. О.  П.  Столбіна. Яким 

бурхливим, цікавим і змістовним стало це спілкування! 

[Електронний ресурс] // Сумська спеціалізована школа І ступеня 

№30 "Унікум". — Текст. дані. — 2017. —  4 лип. — Режим 

доступу: http://school30.sumy.ua/biblioteka/ (дата звернення: 

3.12.2017). — Назва з екрана.  

http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/197410
http://tv.sumy.ua/klasna-ekskursiya-indianskyj-oberig/
http://tv.sumy.ua/klasna-ekskursiya-indianskyj-oberig/
http://tv.sumy.ua/klasna-ekskursiya-novorichnyj-hendmejd/
http://tv.sumy.ua/klasna-ekskursiya-novorichnyj-hendmejd/
http://school30.sumy.ua/biblioteka/


Книжкові фани, учні 4-А і 4-Б класів школи взяли участь у 

розважальній програмі до Всеукраїнського тижня дитячого 

читання, яка відбулась у бібліотеці-філії № 3 ім. О. П. Столбіна. 

Літератори відзначили 5-річчя з дня заснування 

Сумського відділення МСПУ [Електронний ресурс] // 

"Видавничий будинок "ЕЛЛАДА".— Текст. дані — 2017. — 12 

трав. — Режим доступу: http://www.ellada-sumy.com/single-

post/2017/05/12/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%

D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-

%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8

7%D0%B8%D0%BB%D0%B8-5-

%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%B7-

%D0%B4%D0%BD%D1%8F-

%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B

0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-

%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%

BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B

5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-

%D0%9C%D0%A1%D0%9F%D0%A3 (дата звернення: 

3.12.2017). — Назва з екрана.  

6 травня в центральній міській бібліотеці 

ім. Т. Г. Шевченка відбулося урочисте 

засідання письменників Сумщини під 

девізом "Визнання в любові". 

Нагородження переможців 

конкурсу "Всесвіт очима дитини" 

[Електронний ресурс] // ВсіСуми.com. 

— Текст. дані. — 2017. — 8 груд. — Режим доступу: 

http://www.vsisumy.com/users/811/notes/nagorodzhennya-

peremozhciv-konku (дата звернення: 3.12.2017). — Назва з 

екрана.  

http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/05/12/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-5-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%B7-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9C%D0%A1%D0%9F%D0%A3
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/05/12/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-5-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%B7-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9C%D0%A1%D0%9F%D0%A3
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/05/12/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-5-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%B7-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9C%D0%A1%D0%9F%D0%A3
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/05/12/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-5-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%B7-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9C%D0%A1%D0%9F%D0%A3
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/05/12/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-5-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%B7-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9C%D0%A1%D0%9F%D0%A3
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/05/12/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-5-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%B7-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9C%D0%A1%D0%9F%D0%A3
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/05/12/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-5-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%B7-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9C%D0%A1%D0%9F%D0%A3
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/05/12/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-5-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%B7-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9C%D0%A1%D0%9F%D0%A3
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/05/12/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-5-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%B7-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9C%D0%A1%D0%9F%D0%A3
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/05/12/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-5-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%B7-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9C%D0%A1%D0%9F%D0%A3
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/05/12/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-5-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%B7-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9C%D0%A1%D0%9F%D0%A3
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/05/12/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-5-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%B7-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9C%D0%A1%D0%9F%D0%A3
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/05/12/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-5-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%B7-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9C%D0%A1%D0%9F%D0%A3
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/05/12/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-5-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%B7-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9C%D0%A1%D0%9F%D0%A3
http://www.vsisumy.com/users/811/notes/nagorodzhennya-peremozhciv-konku
http://www.vsisumy.com/users/811/notes/nagorodzhennya-peremozhciv-konku


Щорічне святкове дійство з нагоди нагородження 

переможців та учасників конкурсу дитячої творчості «Всесвіт 

очима дитини» відбулося  7 грудня у відділі літератури з 

мистецтва Центральної міської бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка. 

Новини 11 травня 2017 [Електронний ресурс] // 

Телерадіокомпанія «ATV». — Відео дані. — 2017. — 11 травня. 

— Режим доступу: http://www.atv.sumy.ua/1513-novini-11-

travnya-2017.html  (дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

Напередодні Міжнародного Дня сім’ї та Дня матері 

регіональні можновладці влаштували святковий захід для дітей 

та молоді з особливими потребами та їхніх батьків. 

Новини 4 липня 2017 [Електронний ресурс] // 

Телерадіокомпанія «ATV». — Відео дані. — 2017. —  4 лип. — 

Режим доступу: http://www.atv.sumy.ua/1615-novini-4-lipnya-

2017.html (дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

У одній із бібліотек Сумської міської ЦБС зібралися  

мешканці вул. Добровільної на нараду , щоб вирішити питання 

транспортної ізоляції району. 

Новини 9 листопада 2017 [Електронний ресурс] // 

Телерадіокомпанія «ATV». — Відео дані. — 2017. —  9 лист. — 

Режим доступу: http://www.atv.sumy.ua/1871-novini-9-listopada-

2017.html (дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

До дня працівників культури у Сумах відбулося  урочисте 

відкриття повністю реконструйованої бібліотеки-філії № 5 

Сумської міської ЦБС. 

Новини за 30.01.2017 [Електронний ресурс] // Телеканал 

«СТС». — Відео дані. — 2017. —. — Режим доступу: 

http://sts.sumy.ua/video-news/novini-za-30-01-2017-povniy-

vipusk.html (дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

Сюжет в новинах міського телебачення. У Сумській 

міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка влаштували пункт обігріву, 

де можуть сховатися містяни, яких холоди застали зненацька. 

http://www.atv.sumy.ua/1513-novini-11-travnya-2017.html
http://www.atv.sumy.ua/1513-novini-11-travnya-2017.html
http://www.atv.sumy.ua/1615-novini-4-lipnya-2017.html
http://www.atv.sumy.ua/1615-novini-4-lipnya-2017.html
http://www.atv.sumy.ua/1871-novini-9-listopada-2017.html
http://www.atv.sumy.ua/1871-novini-9-listopada-2017.html
http://sts.sumy.ua/video-news/novini-za-30-01-2017-povniy-vipusk.html
http://sts.sumy.ua/video-news/novini-za-30-01-2017-povniy-vipusk.html


Олександр Лисенко: Бібліотека об’єднує громаду 

[Електронний ресурс] // Суми : інформ. портал Сумської 

міської ради. — Текст. дані. — 2017. — 8 лист. — Режим 

доступу: https://smr.gov.ua/uk/novini/kultura/7954-oleksandr-

lisenko-biblioteka-ob-ednue-gromadu.html (дата звернення: 

3.12.2017). — Назва з екрана.  

Міський голова Олександр Лисенко напередодні Дня 

працівників культури відвідав бібліотеку ім. Т. Шевченка, де 

власним прикладом закликав сумчан записуватися до бібліотек, 

отримавши особистий квиток читача. 

Они умеют видеть красоту [Электронный ресурс] // Ваш 

шанс. —  Текст. дан. — 2017. — 13 дек. — Режим доступа: 

http://www.shans.com.ua/?m=nr&id=68906&in=666 (дата 

обращения: 3.12.2017). — Загл. с экрана.  

7 грудня в центральній міській бібліотеці ім. Т. Шевченка 

відбулось урочисте закриття 

виставки-конкурсу «Всесвіт очима 

дитини». 

Оновлення бібліотеки на 

Баранівці [Електронний ресурс] // 

Телеканал «СТС». — Відео дані. 

— 2017. — 8 лист. — Режим доступу: http://sts.sumy.ua/video-

news/onovlennya-biblioteki-na-baranivtsi.html (дата звернення: 

3.12.2017). — Назва з екрана.  

До Дня працівників культури у Сумах відбулося  урочисте 

відкриття повністю реконструйованої бібліотеки-філії № 5 

Сумської міської ЦБС. 

Островок дружбы и взаимопонимания [Электронный 

ресурс] // Ваш шанс. — Текст. дан. — 2017. —  21 апр. — Режим 

доступа: http://www.shans.com.ua/?m=nr&id=66100&in=633 (дата 

обращения: 3.12.2017). — Загл. с экрана.  

https://smr.gov.ua/uk/novini/kultura/7954-oleksandr-lisenko-biblioteka-ob-ednue-gromadu.html
https://smr.gov.ua/uk/novini/kultura/7954-oleksandr-lisenko-biblioteka-ob-ednue-gromadu.html
http://www.shans.com.ua/?m=nr&id=68906&in=666
http://sts.sumy.ua/video-news/onovlennya-biblioteki-na-baranivtsi.html
http://sts.sumy.ua/video-news/onovlennya-biblioteki-na-baranivtsi.html
http://www.shans.com.ua/?m=nr&id=66100&in=633


Про ХХIХ міжнародний фестиваль авторської пісні 

«Булат», а також про концерт бард-гурту «Віват» (м. Київ) в 

сумській міській центральній бібліотеці ім. Т. Шевченка. 

Песенно-поэтический вечер-концерт "Рифмованные 

ноты" [Электронный ресурс] // Youtube.ua. — Текст. дан. — 

2017. —  26 мар. — Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watch?v=-V-9lVu8Qn0 (дата обращения: 

3.12.2017). — Загл. с экрана.  

26 березня 2017 року центральній міській бібліотеці 

ім. Т. Г. Шевченка відбувся пісенно-поетичний вечір-концерт 

"Римовані ноти" за участю членів молодіжної студії клубу 

авторської пісні "Булат" Анастасії Любич і Андрія Єрмоленка. 

Потрапити у пастку та 

провалитися під землю можна 

на звичайній дорозі у Сумах 

[Електронний ресурс] // 

Телекомпанія «СТС». — Відео. 

дані. — 2017. — 23 черв. — 

Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=5qyPc61EwMo&feature=youtu.b

e (дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

Сюжет в новинах телеканалу «СТС» про одну із бібліотек-

філій Сумської міської ЦБС. 

Представниці жіночого крила фракції «солідарність» в 

сумській міськраді вітали бібліотекарів [Електронний ресурс] 

// Солідарність. Блок Петра Порошенка. — Текст. дані. — 2017. 

— 3 жовт. — Режим доступу: 

http://sumy.solydarnist.org/?p=5908&lang=ru (дата звернення: 

3.12.2017). — Назва з екрана.  

Депутати фракції «Солідарність» в Сумській міськраді 

Вікторія Гробова і Оксана Малюк взяли участь у святкуванні 

https://www.youtube.com/watch?v=-V-9lVu8Qn0
https://www.youtube.com/watch?v=5qyPc61EwMo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5qyPc61EwMo&feature=youtu.be
http://sumy.solydarnist.org/?p=5908&lang=ru


Дня бібліотек, завітавши до бібліотеки-філії № 1 Сумської 

міської ЦБС. 

Суми приєднаються до вікіфлешмобу з нагоди 13-річчя 

української Вікіпедії [Електронний ресурс] // "Видавничий 

будинок "ЕЛЛАДА". — Текст. дані. — 2017. — 26 січ. — Режим 

доступу: http://www.ellada-sumy.com/single-

post/2017/01/26/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B

0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-

%D0%B4%D0%BE-

%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%BB%D0%B

5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%83-%D0%B7-

%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8-13-

%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-

%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%8

1%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-

%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B

4%D1%96%D1%9 (дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

Анонс про вікіфлешмоб з нагоди 13-річчя української 

Вікіпедії, який відбудеться в Сумській міській центральній 

бібліотеці  ім. Т. Г. Шевченка. 

Сумская поэтесса приглашает на свой моноспектакль 

[Электронный ресурс] // Ваш шанс. — Текст. дан. — 2017. —  13 

янв. — Режим доступа:  

http://www.shans.com.ua/?m=inews&nid=19866 (дата обращения: 

3.12.2017). — Загл. с экрана. Вперше в місті Суми відбудеться 

авторський моноспектакль Ольги Бражник «Образи», який 

відбудеться в Сумській міській центральній бібліотеці ім. 

Т. Г. Шевченка. 

Сумская поэтесса приглашает на свой моноспектакль 

[Электронный ресурс] // The Sumy Post. — Текст. дан. — 2017. 

—  13 янв. — Режим доступа:  

http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/01/26/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%83-%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8-13-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%259
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http://sumypost.com/sumynews/obwestvo/sumskaya_poetessa_prigla

shaet_na_svoj_monospektakl/ (дата обращения: 3.12.2017). — 

Загл. с экрана.  

У суботу, 14 січня у центральній міській бібліотеці ім. 

Т. Г. Шевченка відбудеться показ моновистави Ольги Бражник 

"Образи". 

Сумские барды открывают сезон [Электронный ресурс] 

// Ваш шанс. — Текст. дан. — 2017. —  4 янв. — Режим доступа:  

http://www.shans.com.ua/?m=inews&nid=19740 (дата обращения: 

3.12.2017). — Загл. с экрана.  

5 січня в центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка 

відбудеться концерт Олександра Шестерякова (м. Курськ). 

Сумська малеча виготовила смаколики для птахів 

[Електронний ресурс] // UA:СУМИ. — Відео дані. — 2017. — 30 

січ. — Режим доступу: http://tv.sumy.ua/sumska-malecha-

vygotovyla-smakolyky-dlya-ptahiv-onovleno/ (дата звернення: 

3.12.2017). — Назва з екрана.  

У Сумській міській бібліотеці ім. Т. Шевченка 

пройшов майстер-клас з виготовлення годівничок. 

Сумська міська бібліотека проводить гумористичний 

конкурс [Електронний ресурс] // Sumy.Todаy : новини твого 

міста. — Текст. дані. — 2017. —  15 берез. — Режим доступу: 

https://sumy.today/sumska-miska-biblioteka-provodyt-

gumorystychnyy-konkurs (дата звернення: 3.12.2017). — Назва з 

екрана.  

У бібліотеці Сумської міської ЦБС організують 

гумористичний конкурс до Дня сміху «Не сумне  місто Суми». 

Сумський письменник отримав спеціальну відзнаку 

"Коронації слова-2017" [Електронний ресурс] // «Видавничий 

будинок «Еллада». — Текст. дані. — 2017. — 5 лип. — Режим 

доступу: http://www.ellada-sumy.com/single-

post/2017/07/05/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%
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A%D1%83-
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86%D1%96%D1%97-

%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2017 (дата 

звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

Сумчанин Микола Ремньов отримав спеціальну відзнаку — 

диплом міжнародного літературного конкурсу романів, п'єс, 

кіносценаріїв, пісенної лірики та творів для дітей «Коронація 

слова-2017». 

Сумських подружніх пар, які прожили піввіку, 

запрошують до проекту [Електронний ресурс] // Портал новин 

i-ua.tv. — Текст. дані. — 2017. — 4 серп. — Режим доступу: 

http://i-ua.tv/index.php?newsid=7093 (дата звернення: 3.12.2017). 

— Назва з екрана.  

У Сумській міській центральній бібліотеці ім. 

Т. Г. Шевченка продовжують гарну традицію –— вшанування 

сумських подружніх пар, сімейний стаж яких становить 50 років. 

Сумські бібліотеки –— на першій лінії громадського 

бюджету [Електронний ресурс] // Суми : інформ. портал 

Сумської міської ради. — Текст. дані. — 2017. — 6 лип. — 

Режим доступу: https://pb.smr.gov.ua/news/show/sumski-biblioteki-

-na-pershij-liniji-gromadskogo-bjudzhetu (дата звернення: 

3.12.2017). — Назва з екрана.  
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http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/07/05/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2017
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/07/05/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2017
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/07/05/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2017
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/07/05/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2017
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/07/05/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2017
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/07/05/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2017
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/07/05/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2017
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/07/05/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2017
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/07/05/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2017
http://www.ellada-sumy.com/single-post/2017/07/05/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2017
http://i-ua.tv/index.php?newsid=7093
https://pb.smr.gov.ua/news/show/sumski-biblioteki--na-pershij-liniji-gromadskogo-bjudzhetu
https://pb.smr.gov.ua/news/show/sumski-biblioteki--na-pershij-liniji-gromadskogo-bjudzhetu


У сумських бібліотеках організовані пункти прийому 

проектів громадського бюджету. Вони працюватимуть в усіх 

міських книгозбірнях з 3 липня по 11 серпня включно. 

Сумські подружжя «зі стажем» кличуть у проект 

[Електронний ресурс] // Телекомпанія «СТС». — Відео дані.— 

2017. — 5 серп. — Режим доступу: 

http://sts.sumy.ua/society/sumski-podruzhzhya-zi-stazhem-klichut-u-

proekt.html (дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

У Сумах продовжується гарна традиція – у центральній 

міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка продовжують вшановувати 

сумські подружні пари, сімейний стаж яких становить 50 років. 

Сумські подружжя, які разом уже 50 років, кличуть у 

проект [Електронний ресурс] // Сумські дебати. — Текст. дані 

— 2017. — 4 серп. — Режим доступу: 

http://debaty.sumy.ua/news/society/sumski-podruzhzhya-yaki-razom-

uzhe-50-rokiv-klychut-u-proekt/ (дата звернення: 3.12.2017). — 

Назва з екрана.  

У Сумах продовжується гарна традиція – у центральній 

міській бібліотеці продовжують вшановувати сумські подружні 

пари, сімейний стаж яких становить 50 років 

Сумчан приглашают учиться спортивному автостопу 

[Электронный ресурс] // Данкор онлайн. — Текст. дан. — 2017. 

— 6 ноя. — Режим доступа: 

http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/216183 (дата 

обращения: 3.12.2017). — Загл. с экрана.  

13 листопада в приміщенні центральної міської 

бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка відбудеться День відкритих дверей 

Клубу Спортивного Автостопа «VIA» — харківської 

некомерційної спортивно-туристської команди. 

Сумчани готували тістечка-

годівнички для птахів [Електронний 

ресурс] // Суми RegioNews. — Текст. дані. 

http://sts.sumy.ua/society/sumski-podruzhzhya-zi-stazhem-klichut-u-proekt.html
http://sts.sumy.ua/society/sumski-podruzhzhya-zi-stazhem-klichut-u-proekt.html
http://debaty.sumy.ua/news/society/sumski-podruzhzhya-yaki-razom-uzhe-50-rokiv-klychut-u-proekt/
http://debaty.sumy.ua/news/society/sumski-podruzhzhya-yaki-razom-uzhe-50-rokiv-klychut-u-proekt/
http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/216183


— 2017. — 2 лют. — Режим доступу: 

http://regionews.sumy.ua/?q=node/80927 (дата звернення: 

3.12.2017). — Назва з екрана.  

У рамках екологічної акції «Няшки для пташки» у неділю, 

29 січня, у читальному залі Центральної міської бібліотеки 

ім. Т  Шевченка сумчани готували тістечка-годівнички для 

птахів.  

Сумчани подивились на «Всесвіт очима дитини» 

[Електронний ресурс] // Інформаційний портал Сумської міської 

ради. — Текст. дані. — 2017. —  8 груд. — Режим доступу: 

https://www.smr.gov.ua/uk/novini/kultura/8310-sumchani-podivilis-

na-vsesvit-ochima-ditini.html (дата звернення: 3.12.2017). — Назва 

з екрана.  

7 грудня в центральній міській бібліотеці ім. Т. Шевченка 

відбулось урочисте закриття виставки-конкурсу «Всесвіт очима 

дитини». 

Сумы готовятся ко Дню памяти и примирения и 72-й 

годовщине победы над нацизмом (программа) [Электронный 

ресурс] // ТопГород. — Текст. дан. — 2017. — 25 апр. — Режим 

доступа: http://topgorod.com/news/sumy/obschestvo/21855-den-

pobedy-2017-v-sumakh-programma.html (дата обращения: 

3.01.2017). —  Загл. с экрана.  

У Сумах підготували програму святкування Дня пам'яті і 

примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні. Про заходи, які відбудуться з цієї нагоди на 

початку травня в місті, розповіли на брифінгу 25 квітня 

заступник міського голови Степан Пак і заступник начальника 

відділу культури і туризму Людмила Пехова. 

Сумы присоединились к Всеукраинскому 

Викифлешмобу-2017 [Электронный ресурс] // 0542.ua. — Текст. 

дан. — 2017. — 1 лют. — Режим доступа: 

http://regionews.sumy.ua/?q=node/80927
https://www.smr.gov.ua/uk/novini/kultura/8310-sumchani-podivilis-na-vsesvit-ochima-ditini.html
https://www.smr.gov.ua/uk/novini/kultura/8310-sumchani-podivilis-na-vsesvit-ochima-ditini.html
http://topgorod.com/news/sumy/obschestvo/21855-den-pobedy-2017-v-sumakh-programma.html
http://topgorod.com/news/sumy/obschestvo/21855-den-pobedy-2017-v-sumakh-programma.html


https://www.0542.ua/news/1531859 (дата обращения: 3.12.2017). 

— Загл. с экрана.  

30 січня Суми приєднались до Всеукраїнського 

Вікіфлешмобу-2017, присвяченого 13-річчю української 

Вікіпедії. Вікторія Ломака  — вікіпедистка, вчитель школи № 5, 

провела тренінг для працівників централізованої бібліотечної 

системи, на якому вони дізналися як реєструватись, створювати 

та редагувати статті в українській Вікіпедії. 

Сучасна бібліотека [Електронний ресурс] // UA:СУМИ. — 

Відео дані. — 2017. — 3 січ. — Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=n3gAQzKXiN0 (дата 

звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

Сюжет програми «Пряма мова» на телеканалі 

«UA:СУМИ», в якій Л. Стадниченко — директор Сумської 

міської ЦБС ім. Т. Г. Шевченка та сумський краєзнавець Сергій 

Тихенко розповідають про сучасну бібліотеку та про її нову 

модель діяльності. 

Талант-шоу читателей [Электронний ресурс] // Ваш 

шанс. — Текст. дан. — 2017. — 11 окт. — Режим доступа: 

http://www.shans.com.ua/?m=nr&in=657&ir=375&id=68138 (дата 

обращения: 3.12.2017). — Загл. с экрана.  

До Всеукраїнського Дня бібліотек в сумській міській 

бібліотеці-філії ім. Т. Г. Шевченка провели талант-шоу читачів. 

Творческий вечер Алины 

Михайлюк и Алексея 

Дзевицкого "...надцать лет 

спустя" [Электронный ресурс] // 

Livejournal. — Відео дані. — 

2017. —  24 апр. — Режим 

доступа: http://darga9.livejournal.com/295865.html (дата 

обращения: 3.12.2017). — Загл. с экрана.  

https://www.0542.ua/news/1531859
https://www.youtube.com/watch?v=n3gAQzKXiN0
http://www.shans.com.ua/?m=nr&in=657&ir=375&id=68138
http://darga9.livejournal.com/295865.html


Відеоролик концерту Аліни Михайлюк (Ворох) і Олексія 

Дзевіцкого, який пройшов в Сумській центральній міській 

бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка в рамках XXIX-го міжнародного 

фестивалю авторської пісні та співаної поезії "Булат-2017". 

У Сумах відбудеться міський 

гумористичний конкурс  

[Електронний ресурс] // Суми 

RegioNews. — Текст. дані — 2017. — 

16 берез. — Режим доступу: 

http://regionews.sumy.ua/?q=node/81893 

(дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

До Дня сміху, 1 квітня, у Сумській централізованій 

бібліотечній системі відбудеться міський гумористичний 

конкурс «Не сумне місто Суми». 

У Сумах відзначили День міста [Електронний ресурс] // 

UA:СУМИ. — Відео дані. — 2017. — 2 верес. — Режим доступу: 

http://tv.sumy.ua/u-sumah-vidznachyly-den-mista/ (дата звернення: 

3.12.2017). — Назва з екрана.  

2 вересня Суми відзначили День міста та День вигнання 

нацистських окупантів. 

У Сумах відкрили виставку «Веселкові струни Купави» 

[Електронний ресурс] // Youtube.ua. — Відео. дані. — 2017. — 21 

берез. — Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=WIc_1rsNSWI (дата звернення: 

3.12.2017). — Назва з екрана.  

Сюжет в новинах обласного 

телебачення про відкриття виставки 

в бібліотеці ім. Т. Шевченка. 

У Сумах відкрили виставку 

«Веселкові струни Купави» 

[Електронний ресурс] // UA: СУМИ. 

— Відео дані. — 2017. —  21 берез. — Режим доступу: 

http://regionews.sumy.ua/?q=node/81893
http://tv.sumy.ua/u-sumah-vidznachyly-den-mista/
http://tv.sumy.ua/u-sumah-vidkryly-vystavku-veselkovi-struny-kupavy/
https://www.youtube.com/watch?v=WIc_1rsNSWI


http://tv.sumy.ua/u-sumah-vidkryly-vystavku-veselkovi-struny-

kupavy/ (дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

Сюжет в новинах обласного телебачення про відкриття 

виставки в бібліотеці ім. Т. Шевченка. 

У Сумах відкрили виставку «Веселкові струни Купави» 

[Електронний ресурс] // Newsvideo.su. — Відео дані. — 2017. — 

21 берез. — Режим доступу: http://newsvideo.su/video/6234092 

(дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

Сюжет в новинах обласного телебачення про відкриття 

виставки в бібліотеці 

У Сумах відкрили виставку «Веселкові струни Купави» 

[Електронний ресурс] // Salda.ws. — Відео дані. — 2017. — 21 

берез. — Режим доступу: 

http://salda.ws/video.php?id=WIc_1rsNSWI (дата звернення: 

3.12.2017). — Назва з екрана.  

Сюжет в новинах обласного телебачення про відкриття 

виставки в бібліотеці ім. Т. Шевченка. 

У Сумах вшанують 

подружжя «зі стажем» 

[Електронний ресурс] // Media Sumy 

—  информ. портал. — Текст. дані 

— 2017. — 4 серп. — Режим 

доступу: http://media.sumy.ua/u-

sumah-vshanuyut-podruzhzhya.html 

(дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

Вже сьомий рік поспіль у рамках проекту «Золото рідного 

міста», в Сумській міській централізованій бібліотеці ім. 

Т. Г. Шевченка, вшанують подружні пари, які прожили разом 50 і 

більше років. 

У Сумах згадували героя АТО Андрія Реуту 

[Електронний ресурс] // Sumy.Тoday: новини твого міста. — 

Текст. дані. — 2017. — 2 лют. — Режим доступу: 

http://tv.sumy.ua/u-sumah-vidkryly-vystavku-veselkovi-struny-kupavy/
http://tv.sumy.ua/u-sumah-vidkryly-vystavku-veselkovi-struny-kupavy/
http://newsvideo.su/video/6234092
http://tv.sumy.ua/u-sumah-vidkryly-vystavku-veselkovi-struny-kupavy/
http://salda.ws/video.php?id=WIc_1rsNSWI
http://media.sumy.ua/u-sumah-vshanuyut-podruzhzhya.html
http://media.sumy.ua/u-sumah-vshanuyut-podruzhzhya.html


http://sumy.today/u-sumah-zgaduvaly-geroya-ato-andriya-reutu (дата 

звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

У вівторок, 31 січня, в бібліотеці-філії № 4 Сумської 

міської ЦБС відбулася патріотична година «Життя — мов 

спалах», присвячена Почесному громадянину міста Андрієві 

Реуті. 

У Сумах почали святкувати День бібліотек 

[Електронний ресурс] // Телеканал «СТС». — Відео дані. — 

2017. — 29 верес. — Режим доступу: http://sts.sumy.ua/video-

news/u-sumah-pochali-svyatkuvati-den-bibliotek.html (дата 

звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

Сюжет в новинах телеканалу «СТС» про святкування Дня 

бібліотек в бібліотеці-філії № 1 Сумської міської ЦБС. 

У Сумах презентували збірку біографій героїв 

Української революції [Електронний ресурс] // "Видавничий 

будинок "ЕЛЛАДА". — Текст. дані — 2017. — 27 січ. — Режим 

доступу: http://www.ellada-sumy.com/blog/page/1 (дата звернення: 

3.12.2017). — Назва з екрана.  

У Сумах презентували унікальну книгу про героїв-

земляків, які брали участь у подіях Української революції 1917-

1921 років авторства Романа Коваля, Віктора Моренця та Юрія 

Юзича. 

У Сумах привітали подружні пари з сімейним стажем 

50 років і більше [Електронний ресурс] // UA:СУМИ. — Відео 

дані. — 2017. — 1 верес. — Режим доступу: http://tv.sumy.ua/u-

sumah-pryvitaly-podruzhni-pary-z-simejnym-stazhem-50-rokiv-

bilshe/ (дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

У Сумській міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка привітали 

подружні пари, які прожили 50 і більше років. 

У Сумах пройде вистава з одним актором [Електронний 

ресурс] // Сумські дебати. — Текст. дані. — 2017. — 13 січ. — 

Режим доступу: 

http://sumy.today/u-sumah-zgaduvaly-geroya-ato-andriya-reutu
http://sts.sumy.ua/video-news/u-sumah-pochali-svyatkuvati-den-bibliotek.html
http://sts.sumy.ua/video-news/u-sumah-pochali-svyatkuvati-den-bibliotek.html
http://www.ellada-sumy.com/blog/page/1
http://tv.sumy.ua/u-sumah-pryvitaly-podruzhni-pary-z-simejnym-stazhem-50-rokiv-bilshe/
http://tv.sumy.ua/u-sumah-pryvitaly-podruzhni-pary-z-simejnym-stazhem-50-rokiv-bilshe/
http://tv.sumy.ua/u-sumah-pryvitaly-podruzhni-pary-z-simejnym-stazhem-50-rokiv-bilshe/


http://debaty.sumy.ua/?s=%D0%A3+%D0%A1%D1%83%D0%BC

%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%

B4%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0

%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8

%D0%BC+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%

BE%D0%BC (дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

У суботу, 14 січня, у відділі літератури з мистецтва міської 

бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка буде показана моновистава Ольги 

Бражник "Образи". 

У Сумах розшукують коміків та гумористів 

[Електронний ресурс] // Depo.Суми. — Текст. дані. — 2017. — 

15 берез. — Режим доступу: 

https://sumy.depo.ua/ukr/sumy/archive/2017/01/u-sumah-

rozshukuyut-komikiv-ta-gumoristiv-20170315536839 (дата 

звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

До Дня сміху, 1 квітня, у Сумській міській центральній 

бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка  відбудеться міський 

гумористичний конкурс "Не сумне місто Суми". 

У сумських бібліотеках організовані пункти прийому 

проектів громадського бюджету [Електронний ресурс] // 

Sumy.Todаy: новини твого міста. — Текст. дані. — 2017. — 6 

лип. — Режим доступу: http://sumy.today/u-sumskyh-bibliotekah-

organizovani-punkty-pryyomu-proektiv-gromadskogo-byudzhetu 

(дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

Жителі м. Сум матимуть можливість подати проект у 

рамках громадського (партиципаторного) бюджету з 3 липня по 

11 серпня і зможуть це зробити у філіях міської центральної 

бібліотечної системи. 

У Сумській міській центральній бібліотеці ім. 

Шевченка 13 листопада відбудеться презентація 

харківського клубу спортивного автостопу “VIA” 

[Електронний ресурс] // Трибуна . — Текст. дані. — 2017. — 10 

http://debaty.sumy.ua/?s=%D0%A3+%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://debaty.sumy.ua/?s=%D0%A3+%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://debaty.sumy.ua/?s=%D0%A3+%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://debaty.sumy.ua/?s=%D0%A3+%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://debaty.sumy.ua/?s=%D0%A3+%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC
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http://sumy.today/u-sumskyh-bibliotekah-organizovani-punkty-pryyomu-proektiv-gromadskogo-byudzhetu
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http://libsumy.com/kontakty-sumskoj-mtsbs/


лист. — Режим доступу: https://tribuna.sumy.ua/news/u-sumah-

vidbudetsya-zustrich-z-klubom-sportyvnogo-avtostopu-harkova/ 

(дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

13 листопада в приміщенні центральної міської бібліотеки 

ім. Т. Г. Шевченка відбудеться День відкритих дверей Клубу 

Спортивного Автостопа «VIA» — харківської некомерційної 

спортивно-туристської команди.  

Усі дороги ведуть до храму 

мудрості [Електронний ресурс] 

//Телерадіокомпанія «Відікон» . — 

Відео дані. — 2017. — 8 лист. — 

Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=TR2MfQhL4vk (дата 

звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

Мер м. Суми Олександр Лисенко став 

двадцятидев’ятитисячним абонентом міської бібліотеки ім. 

Т. Шевченка. 

Участь у міській виставці-конкурсі дитячої творчості 

«Всесвіт очима дитини [Електронний ресурс] // КУ Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6, м. Суми, Сумської 

області .— Текст. дані. — 2017. — 8 груд. — Режим доступу: 

http://zosh6.sumy.ua/Foto/Foto/17-18/Foto51.php (дата звернення: 

3.12.2017). — Назва з екрана.  

З 13 листопада по 7 грудня у відділі літератури з мистецтва 

центральної міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка була 

представлена щорічна міська виставка-конкурс дитячої 

творчості «Всесвіт очима дитини». 

Чудовий концерт Олександра Спицького, 

виконавця з Конотопа [Електронний ресурс] // 

ВсіСуми.com. — Текст. дані. — 2017. — 1 січ. — 

Режим доступу: 

https://tribuna.sumy.ua/news/u-sumah-vidbudetsya-zustrich-z-klubom-sportyvnogo-avtostopu-harkova/
https://tribuna.sumy.ua/news/u-sumah-vidbudetsya-zustrich-z-klubom-sportyvnogo-avtostopu-harkova/
https://www.youtube.com/watch?v=TR2MfQhL4vk
http://zosh6.sumy.ua/Foto/Foto/17-18/Foto51.php


http://www.vsisumy.com/clubs/12537/notes/chudoviy-koncert-

oleksandrf-spic (дата звернення: 3.12.2017). — Назва з екрана.  

29 січня, у відділі мистецтв центральної міської бібліотеки 

ім. Т. Шевченка заради чудового концерту талановитого поета і 

автора-виконавця з Конотопа – Олександра Спицького, 

зібралися поціновувачі його мистецтва. 

Юные сумчане будут доказывать, что Сумы не 

«сумують» [Электронный ресурс] // Gorod.sumy.ua: портал 

города Сум. — Текст. дан. — 2017. — 14 мар. — Режим доступа: 

http://www.gorod.sumy.ua/news_36456.html (дата обращения: 

3.12.2017). — Загл. с экрана.  

Бібліотекарі сумської міської центральної бібліотеки ім. 

Т. Г. Шевченка організують гумористичний конкурс до Дня 

сміху «Не сумне  місто Суми». 

Юных сумчан приглашают принять участие в 

юмористическом конкурсе «Не сумне місто Суми» 

[Электронный ресурс] // 0542.ua. — Текст. дан. — 2017. — 14 

мар. — Режим доступа: https://www.0542.ua/news/1580665 (дата 

обращения: 3.01.2017). — Загл. с экрана.  

До Дня сміху, 1 квітня, у Сумській централізованій 

бібліотечній системі організують міський гумористичний 

конкурс «Не сумне місто Суми». 
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Наша адреса: 

40030, м. Суми, 

вул. Кооперативна, 6, 

Центральна міська бібліотека 

ім. Т. Г. Шевченка  
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