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Шановні колеги! 

 

Пам’ятайте! Планування має базуватися на наших 

реальних ресурсах і можливостях, із врахуванням можливих 

додаткових (позапланових) заходів, на координації роботи 

усіх служб бібліотеки, встановлення відповідальності за 

виконання планових завдань. 

 

Слід зважити на рекомендації для бібліотекарів віце-прем’єр-

міністра Олександра Сича: "...в кожного музейника, 

бібліотекаря, вчителя – безліч можливостей із вшанування 

сучасних героїв незалежної України. Включайте креативне 

мислення. Знаходьте нестандартні підходи." 

Зверніться за посиланням 

 

http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/ 

 

ІІ. Допоміжні матеріали для складання планів-звітів 

роботи структурних підрозділів ЦСПБ на 2015  рік. 

 

1. Пріоритетними напрямками діяльності публічних 

бібліотек міста Краматорська в 2015 році є: 

  популяризувати соціокультурну діяльність як 

унікальний інтелектуальний ресурс місцевої громади; 

  вивчати потреби населення і орієнтуватись на їх якісне 

задоволення, використовуючи при цьому нові форми і 

методи роботи;  

 розвиток та надання соціальних послуг; 

 бібліотеки – інформаційні центри для переселенців; 

 враховувати потреби молодого покоління, 

впроваджувати інноваційні форми просування книги і 

читання; 

http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/
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 поглиблення інформаційної культури користувачів, 

навчання їх мінімуму навичок в області ІТ; 

 активізувати програмну і проектну діяльність, бути 

учасником міських цільових програм, акцій, виступати 

ініціатором цікавих, привабливих для місцевих 

мешканців заходів; 

  розвивати соціальне партнерство, будуючи його на 

взаємовигідних умовах і спільних інтересах; 

 активніше позиціонувати послуги бібліотек в 

електронному вигляді, ширше представляти діяльність 

установ в друкованих та Інтернет-ЗМІ, соціальних 

мережах; 

 зацікавлення користувачів різноманітними бібліотечними 

послугами серед всіх інших форм їхнього дозвілля; 

 дотримування в процесі обслуговування читачів 

авторського права, інтелектуальної власності; 

  впровадження сучасних інфоромаційних технологій та 

створення власних електронних ресурсів; 

  удосконалення управління , організаційної струтури та 

професійного навчання працівників із застосуванням 

інтерактивних форм і методів (тренінги, академія 

майстерності, конференції, фахові конкурси, атестація, 

самоосвіта тощо). 

              

Сприяти інформаційній підтримці: 

* державних національних програм: 

* Державна цільова соціальна програма «Молодь України» 

на 2009-2015 роки; 

* Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 

року; 

* Державна цільова національно-культурна програма 

створення єдиної інформаційної системи «Бібліотека - ХХІ»; 
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 * Концепція Державної цільової програми підтримки та  

розвитку читання на період до 2015 року; 

*  обласних програм:???? 

 Програма правової освіти населення області на 2011 – 

2015 роки; 

 Програма «Освіта Донеччини. 2012 – 2016 роки»; 

 Регіональна цільова програма розвитку фізичної 

культури і спорту в Донецькій області на 2012 – 2016 роки; 

 Обласна програма протидій захворюванню на 

туберкульоз у Донецькій області на 2012 – 2016 роки; 

 Регіональна комплексна програма «Молодь і сім’я 

Донеччини. 2013 – 2017 роки»; 

  Регіональна програма «Розвиток публічних бібліотек 

Донецької області на 2012-2015 рр.»; 

* міських програм: 

- Програма розвитку культури і туризму на 2011 - 2015 рр.; 

- Програма «Молодь. Сім’я» на 2013 -  2017 роки; 

- Програма правової освіти населення на 2011-2015 роки; 

- Програма «Освіта Краматорська 2012 - 2016 роки»; 

- Програма подолання та запобігання бідності на 2012-2015 

роки; 

 - Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті 

Краматорську на 2012 – 2016 роки;   

 - Програма зайнятості населення м. Краматорська на 

період до 2017 року; 

 - міські Програми з оздоровлення населення та 

профілактичної роботи захворювань: онкологічні 

захворювання на період до 2016 р.; імунопрофілактика та 

захист населення від інфекційних захворювань (2009-2015 

рр.). 

* Державний конкурс: 

 

- Всеукраїнський конкурс «Найкращий читач України 2015 

року» - ????? 
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* Обласні конкурси:???? 

 

 

* Міжнародні Десятиріччя: 

 

 - 2005-2015 роки оголошені Генеральною Асамблеєю ООН 

(2003) Міжнародним десятиріччям дій «Вода для життя». 

  - 2006-2016 роки – Десятиліття реабілітації і сталого розвитку 

постраждалих регіонів (третє десятиліття після аварії на 

Чорнобильській АЕС) 

 - 2008-2017 роки – Десятиліття з боротьби за ліквідацію 

злиденності 

 - 2013-2022 роки – Десятиліття зближення культур 

 - 2010 – 2020 рр. – Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, 

присвячене пустелям та боротьбі з опустеленням  

 - 2011-2020 р. – Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 

(оголосила Генеральна Асамблея ООН (травень 2011 р.); 

 

 

* За визначенням ООН та ЮНЕСКО, Європейського 

парламенту: 

2015 рік:   

- Міжнародний рік світла та світлових технологій; 

- Міжнародний рік грунтів; 

- Європейський рік розвитку; Рік Європи в Україні; 

- Рік України в Білорусі 

* В Україні 2015 рік: 

 

- Рік громадянського суспільства ????? 

- Рік ветеранів Великої Вітчизняної війни ??? 

- Рік єдності поколінь ???? 

 

 

Постанови Верховної Ради України про відзначення на 

державному рівні: 
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- 29 липня - 150-річчя з дня народження митрополита 

Української Греко-Католицької Церкви Андрея Шептицького  

-  8 січня – 80 - річчя з дня народження Василя Симоненка  

-  5 січня - 80 років від дня народження Миколи Даниловича 

Сома 

- 19 березня – 120 років від дня народження Максима 

Тадейовича Рильського 

 - 29 вересня – 170 років від дня народження Івана Карповича 

Карпенка-Карого (Тобілевича) 

 - 6 листопада –160 років від дня народження Дмитра 

Івановича Яворницького 

 

Цього року виповнюється: 

 

- 1200 років від дня народження Мефодія (біля 815-885), 

слов’янського просвітителя; 

- 960 років від дня народження Нестора (бл. 1055-бл.1113), 

українського письменника і літописця; 

- 390 років від дня народження Марусі Чурай (Чураївна) 

(1625-1653), легендарної української народної співачки, 

поетеси та композитора; 

- 200 років від дня народження М.М. Вербицького (1815-

1870), українського композитора, хорового диригента, 

священника; 

- 830 років  тому було написане «Слово о полку Ігоревім» 

(1185-1187); 

- 170 років з часу писання «Заповіту» (1845), вірша Т. 

Шевченка. 

 

 

 

 

 

 



 8 

Зверніть увагу ще на такі дати: 

Січень 

11 – День заповідників та національних парків  

Лютий 

21 – Міжнародний день рідної  мови  

Березень 

3 – Всесвітній день письменника 

21 – Всесвітній день поезії 

22 – Всесвітній день Землі 

27 – Міжнародний день театру 

Квітень 

1 – День сміху 

1 – Міжнародний день птахів 

7 – Всесвітній день здоров`я 

12 – Міжнародний день авіації і космонавтики 

18 – Міжнародний день пам`ятників та історичних місць 

23 – Всесвітній день книги і авторського права 

26 – День пам`яті Чорнобильської катастрофи 

29 – Міжнародний день танцю 

Травень  

5 – Міжнародний день боротьби за права інвалідів 

7 – День радіо 

8 – Всесвітній день Червоного Хреста 

9 – День Перемоги 

15 – Міжнародний день сім`ї 

18 – Міжнародний день музеїв 

18 –  День пам`яті жертв політичних репресій в Україні 

24 – День слов`янської писемності і культури 

Червень 

1 – Міжнародний день захисту дітей 

5 – Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

23 – Міжнародний олімпійський день 

Липень 

28 – День хрещення Русі-України 

Серпень  
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12 – Міжнародний день молоді 

Вересень 

1 – День знань 

8 – Міжнародний день грамотності 

27 – Всесвітній день туризму 

30 – Всеукраїнський день бібліотек 

Жовтень  

1 – Міжнародний день людей похилого віку 

1 – Міжнародний день музики 

4 – Всесвітній день тварин 

5 – Міжнародний день учителя 

14 – День захисника України 

Листопад 

16 – Міжнародний день толерантності 

17 – Міжнародний день студентів 

20 – Всесвітній день дитини 

21 – Всесвітній день телебачення 

22 – День пам`яті жертв голодоморів 

26 – Всесвітній день інформації 

Грудень  

1 – Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

3 – Міжнародний день інвалідів 

 

Календар дивовижних дат: 

15 січня – День народження Вікіпедії 

27 січня – Міжнародний день без Інтернету 

4 березня – День народження міні-спідниці. Вважається, що її 

створила британський модельєр-дизайнер Мері Куант в 60-х р. 

9 березня – День народження ляльки Барбі (Вперше з’явилась на 

американській Міжнародній ярмарці іграшок) 

6 квітня – День мультфільмів 

9 червня – Міжнародний день друзів 

26 червня – Міжнародний день боротьби з наркоманією 

27 червня – Всесвітній день молоді 

8 липня – Всесвітній день сім`ї, любові і вірності 

11 липня – Всесвітній день шоколаду 
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5 серпня – Міжнародний день світлофора 

13 серпня – День везіння 

4 жовтня – Всесвітній день усмішки  

21 жовтня – День яблука 

 

Орієнтовна програма року, тематику якої ви можете 

використати для своїх планів: 

- Місяць електронної комерції - Місяць вуличного мистецтва 

- Місяць води та світла - Місяць єднання міст - Місяць Польщи 

- Місяць без корупції - Місяць Литви - Місяць без куріння 

- Місяць волонтерства - Місяць безпечних доріг  

- Місяць зелених газонів - Місяць дружби з ЄС - Місяць молоді 

- Місяць європейських мов - Місяць електронного урядування 

 - Місяць молока - Місяць європейського ринку  

- Місяць безпечної праці 

 

1.1. Бюджет робочого часу: 

 

Кількість робочих днів для читачів у 2015 році складає: 

- ЦМПБ ім. М.Горького, бібліотека ім. А.Чехова 

працюють без вихідних – 343  дні; 

- ДЦБ ім. О.Пушкіна, бібліотеки-філії №№ 12, 19 

працюють з одним вихідним днем –  281 день; 

- бібліотеки-філії №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 18 – два 

вихідних – 229  днів (там, де працює один бібліотекар – 24 

кал. дні – щорічна відпустка) 

 

* Витрати робочого часу на одного робітника в рік становить: 

2004 години  - 192 години (основна відпустка) – 44 години (у 

середньому додаткова відпустка згідно колдоговору) – 40 

годин (тимчасова непрацездатність) =  1728   годин.  

Загальний фонд робочого часу ЦСПБ на 2015 рік складає            

143424 години. 
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1.2. Основні кількісні показники. 

 

ІІ. Реалізація маркетингової концепції діяльності 

ЦСПБ 

2.1. Вивчення соціокультурного оточення потенціаль-

них та реальних користувачів. 

Прийняти участь у: 

-  Всеукраїнські соціологічні та моніторингові дослідження:  

       * «Краща книга року — 2015»; 

- Загальносистемні соціологічні дослідження: 

 «Яку книгу шукає в Інтернеті молодий 

користувач? Як дізнатися про це бібліотекарю?» - 

ІІ кв. 

 Он-лайн опитування «Книга в руках успіху, або 

Книга, яка Вам допомогла у житті» - ІV кв. 

- Відкриття бібліотечних пунктів, колективних абонентів, 

виїзних читальних залів, вечірніх абонементів, «бібліотек під 

відкритим небом», обслуговування книгою літніх таборів 

відпочинку, дитячих площадок, спортивних секцій, людей 

літнього віку («домашній абонемент») тощо.  

- Банк читацьких ідей. Установлення зворотного зв’язку з 

читачами (використання стендів, кольорових стікерів, 

бібліотечних блогів та сайтів тощо). 

- Сприяння розвитку художніх смаків юнацтва та молоді 

через створення таких можливостей в публічній бібліотеці – 

розташування мобільних щитів для любителів графіті тощо. 

- Розвиток творчого потенціалу членів громади - 

проведення майстер-класів по Hand made.  

- Участь публічної бібліотеки в проектах, акціях, 

програмах міських молодіжних та юнацьких об’єднань, 

товариств тощо.  

 

2.2. Створення власного іміджу: 

- Розробка та створення креативної реклами (як 

друкованої, так і віртуальної) з метою пропаганди 

бібліотечних послуг. 
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- Пропаганда книги та читання за допомогою різних акцій, 

аукціонів, флешмобів, лотерей, бенефіс-презентацій, 

фестивалів читацьких історій «Як я зустрів улюблену книгу», 

імідж-коктейлей (зустріч з кимось), конкурс есе, лабораторія 

читацького смаку, лабораторія читацької творчості, день 

читацької мрії, факультатив успіху тощо; 

- Співробітництво зі ЗМІ міста, партнерами, рекламними 

фірмами. 

- Тиждень популяризації бібліотек та бібліотечної професії 

«Приходьте! Книгам сумно без Вас!» (21.09 – 30.09).  

- Активізація ініціативної діяльності: 

 проектна діяльність; 

 надання додаткових сервісних і бібліотечних послуг; 

 обслуговування громади поза межами бібліотеки; 

 залучення коштів спонсорів, меценатів тощо. 

 

2.3. Творчі акції. Проекти. Програми. Конкурси. 

Заходи з популяризації літератури. 

Проекти: 

- УБА – діяльність пунктів доступу громадян до офіційної 

інформації (ПДГ) (ЦМПБ ім. М.Горького, б-ф № 6, 8, 17). 

- Проект «Населенню Краматорська – доступні та якісні 

адміністративні послуги» (партнерство з громадською 

організацією «Фонд розвитку громади» м. Краматорська») - 

ЦСПБ. 

Пропонуємо локальні проекти: 

 

- «Бібліотека – центр притягання молоді» 

- «Книга. Літо. Молодь» 

- «Творчість + молодь = успіх» 

- «Народжений для того, щоб читати» 

- Клуб майбутніх мам (на базі юнацького відділу) 

- Разом стаємо потрібнішими! (співпраця з НУО) 

Програми: 

     - ЦМПБ ім. М. Горького - «Кидай все та читай»;  

- ДЦБ ім. О. Пушкіна - «Місто читає дітям»  
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Місячники популяризації літератури: 

 - «Україна рідна! Ти є Вічність, ти є Правда, Добро і краса» 

(01.08 – 31.08) 

Декади: 

- «Велична і свята, моя ти Україно, нам берегти тебе, Соборну і 

єдину»  (20.01 – 29.01) 

- «Шевченківське слово у віках не старіє» (01.03 – 10.03) 

- «За сторінками Великої перемоги» (01.05 – 10.05) 

- «Приходьте! Книгам сумно без Вас!» (до Всеукраїнського дня 

бібліотек)  (21.09 – 30.09) 

 Тижні: 

- Всеукраїнський тиждень дитячого читання  «Книжкові 

іменини – чудові дні весни!»  (25.03-31.03) 

- «Конституція України – майбутнє держави» (22.06 – 

29.06) 
- «Любіть же, любіть свою мову, Вкраїнську мову свою» 

(09.11 – 15.11) 
- «Доброта й милосердя єднають серця» (01.10 – 07.10) 

    - Загальноукраїнський тиждень права «Дотримання 

законності та правопорядку – турбота про чистоту душі» 

(01.12 - 07.12) 

   Читання: 

- Краєзнавчі читання – (вересень); 

- Рибалківські читання (лютий); 

Акції: 

      - «Бібліотека кохає тебе» (до дня закоханих – 14.02)  

      - «Вся Україна поруч – доторкнись!» (кожен учасник 

розповідає про одну подорож по Україні) 

      - Соціо - культурна акція «Ніч в бібліотеці» (ЦМПБ) 

      - «День народження читача» 

      - «Подаруй читацький квиток незнайомці» (до 8 Березня) 

      - «Як пройти в бібліотеку?», «Усім класом до бібліотеки» 

      - «Заходьте до нас! Посміємось…» (до 1 квітня) 

      - Акція солідарності «Читацький квиток до запитання» 

- «Кращі краматорчани – читаючі краматорчани!» (протягом 

року - фото-постер-мікс) 
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2.3.1. Участь бібліотек у реалізації загальноміських програм 

1. Соціальний захист населення 

Цикли заходів: «Вчимося жити добрими людьми», «Віддай 

людині крихітку себе. За це душа поповнюється світлом», 

«Турбота має адресу» 

 

Декада «Доброта й милосердя єднають серця» (01.10 – 10.10) 

 Обслуговування на дому; 

 організація курсів з навчання літніх людей комп’ютерної 

грамотності, залучення їх до соціальних проектів 

бібліотеки тощо 

 

2. Молодь. Сім’я. 

         Цикли заходів:  

       «Кожен із нас має оте святе – родовідну пам’ять» 

      «Ми змінемо світ! Ми – молодь України!» 

      «Рід, родина, народ - безсмертні» 

     «Батьківський дім – школа для дітей» 

     «Молоді потрібні не повчання, а приклад» 

     «Сім’ю єднає мудрість книг» 

     «Творчість + молодь = успіх» 

 Марафон родинного читання «Читай! Мрій! 

Пізнавай!» 

 Рекомендації ДЦБ ім. О. Пушкіна: 

- Куточок сімейного читання «Для мам і тат, що 

виховують малят» 

- Акції «Здивуй батьків, прочитай книгу!», «Літнє читання 

– читання сімейне» 

- Родинні свята « Мами наші рідні і бабусі милі, від усього 

серця ми вітаємо вас», «Сім’я розумна – сім’я читаюча», 

«Сильні руки в мого тата – щоб родину захищати» 

- Конкурс малюнків «Працю мамину шануємо, де 

працюють - намалюємо» 

- Конкурс сімейної творчості, майстер-клас «Родинний 

дивограй» 

- Виставка портрет «Доброта матусиного серця» 
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3.Здоров’я мешканців міста - турбота всіх і кожного 

Цикли заходів: «Найбільше щастя в житті –  

здоров’я» 

«Здоров’я маємо – не дбаємо, а втративши - 

плачем» 

«Вороги юності і краси» 

 Інформаційний ярмарок для молоді «Кинь палити 

сьогодні» 

1 грудня – Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом 

  Єдиний урок по ЦСПБ «СНІД – знати, щоб жити» 

(01.12.2015) 

 

4. Формування правової культури серед різних категорій 

населення міста 

Цикли заходів: «У майбутнє – без правопорушень» 

«Правова освіта населення – запорука правової держави» 

 

 Тиждень «Конституція України – майбутнє 

держави» (22.06 – 29.06) 

  Загальноукраїнський тиждень права  

«Дотримання законності та правопорядку – 

турбота про чистоту душі» (01.12 - 07.12) 

 Міський конкурс з правової освіти відвідувачів 

бібліотек 

 Квест-гра «Молодим – право вибору» 

(«Библиотека». – 2014. -№ 5. – С. 20-21)  

 Рекомендації ДЦБ ім. О. Пушкіна: 

До дня захисту дітей -  

- Інтернет-урок «Захист прав дітей у світі» 

- «Подорож алеєю прав людини» 

- Година корисних порад «Правова невідкладна допомога» 

- Гра «Правознавча скринька» 

- Літературно-правова вікторина «Герої книг мають права» 
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5.Розвиток фізичної культури та спорту 

Цикли заходів:  «Спорт. Краса. Настрій» 

 Віртуальна «Алея спортивних досягнень читачів» 

 

 День інформації «Фізкульт – Ура!» 

 

2.3.2. Гортаючи листки календаря 

 Дивись «Ювілейні та пам’ятні дати на 2015 рік» (ОМВ 

ЦМПБ) 

 «Календар знаменних та пам’ятних дат Донецької 

області на 2015 р.» (ІБВ ЦМПБ) 

 «Календар знаменних та пам’ятних дат м. Краматорська 

на 2015 р.» (ІБВ ЦМПБ) 

 

2.3.3. Наші духовні обереги 

1. Цикли заходів: 

  

«Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і 

води…» 

«Єднаймось, браття українці, щоб не загинуть поодинці» 

«Українському народу не потрібно співчуття – потрібні 

патріоти. Потрібен ти!» 

«Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може» 

«Історія України в обличчях і фактах» 

 

- Декада «Велична і свята, моя ти Україно, нам берегти 

тебе, Соборну і єдину»  (20.01 – 29.01) 

- Місячник «Україна рідна! Ти є Вічність, ти є Правда, 

Добро і краса» (01.08 – 31.08) 

 

2. Цикли заходів: «Україна в Європі, Європа в 

Україні», «Європа – наш спільний дім» 

 Флешмоб «Ми і Європа» 

 Веб-покажчик «Звичаї та традиції країн 

Європейського Союзу» 

3. Цикли заходів: 
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 «Українське козацтво: духовна єдність поколінь» 

 

 Гра-конкурс «Гей, долиною, гей, широкою, козаки 

йдуть» 

 Он-лайн-огляди «Слава тобі, козаче!» 

4. Цикли заходів: «Народні символи України: верба, 

тополя і калина», «Бережіть свою віру, звичаї», «Хліб 

– наша сила, хліб - наша святість», «Многоцінна 

перлина нашої нації - пісня», «Звичаї, обряди та 

традиції мого краю » 

   

5. Шевченківські читання (березень): 

   *  Декада «Шевченківське слово у віках не старіє» (01.03 – 

10.03) 

  

6. Цикли заходів: 

 «Пам’ятайте серцем: наша мова – пісня, і в словах - любов», 

«Рідна мова моя, пісенна, пелюсткова і ніжна, як спів 

солов’я», «Моя чудова рідна мова»  

- Тиждень «Любіть же, любіть свою мову, Вкраїнську 

мову свою» (09.11 – 15.11) 

 

7. Формування екологічної свідомості громадян 

Цикли заходів:  

«Чисте майбутнє – у чистому сьогоденні», 

«Збережи місце, де буваєш, працюєш, живеш», 

«Природа – це ми!», «Перший крок до природи: чим більше 

знаю, тим більше зберігаю» 

 

 Екологічний флешмоб «Сміттю – Ні!» 

 

8. Цикли заходів:  

«Нема в людини місця дорожчого, ніж те, де вона 

народилася, землі, на якій зросла…», «Оце усе – мій рідний 

край!» 

* Рибалківські читання – лютий 
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* Краєзнавчі читання - вересень 

* Фотокрос «Прогулянки рідним містом» 

*Конкурс-марафон «Моє місто» (номінації «Знавець рідного 

краю», «Найбільш допитливий розум», «Юний краєзнавець» 

тощо) 

9. Цикл заходів: «Пам’ятайте: крізь віки, крізь роки…» – 70 

років Великої Перемоги», «Не зраджуйте пам'ять про війну» 

 

- декада «За сторінками Великої перемоги» (01.05 – 10.05) 

     

2.3.4. «29-й чорнобильський квітень» 

 

Цикли заходів: «Чорнобиль не має минулого часу», 

«Чорнобиль – тільки лиш маленька віха загрозливої 

для людей біди», «Тепер тут зона, а була земля, тут був 

чорнозем, а тепер Чорнобиль» 

 

2.3.5.Вибір успішної професії . 

 Цикли заходів:  

«Справа твого життя», «Один у другого питає, Нащо нас 

мати привела? Чи для добра? Чи то для зла? Нащо живем? 

Чого бажаєм?» 

 Молодіжний конкурс-портфоліо «Моя майбутня 

професія необхідна суспільству» 

 Школа життєвої компетенції для учнів з 

особливими потребами - відеоуроки 

  

 

2.3.6. Допомога освіті і самоосвіті відвідувачів 

 

   Цикли заходів: «Золото добувають із землі, а знання із 

книг», «Знання – це скарб, а вміння вчитися – ключ до нього» 

 

- Всеукраїнський тиждень дитячого читання  «Книжкові 

іменини – чудові дні весни!»  (25.03-31.03) 

- Міський конкурс «Ми і книга» 
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- Вуличний флешмоб «Скажи вчителю спасибі!» 

- Вебліографічний покажчик сайтів літератури в 

аудіформаті «Не маєш змоги читати – слухай!» 

- «Книга в кадрі: новий формат» (огляд буктрейлерів) 

- Рекомендації ДЦБ: 

Літературний хіт-парад «Для всіх відкриті двері в 

чудеса» 

Конкурс інтелектуалів «Для інтелектуальних, здібних, 

творчих» 

Акція «Читати знову модно!» 

Година фантазії «Читаємо, малюємо, фантазуємо» 

Книжковий турнір «Книжковий океан запрошує» 

День інтернету, День ігор і забав, День бібліотворчості, 

та ін.. 

Виставка-експонат «Із історії відомих книг» 

Виставка-сюрприз «Книга та її доля» (книги-ювіляри) 

Шкільна програма (рекомендації ДЦБ): 

       День знань: 

- Мій перший крок в Країну знань, в Країну мрій і 

сподівань 

- Від книжки до світла, до знань, до життя 

- Нас кличе дзвоник до шкільної ниви 

- Країна знань нам двері відчиняє 

Брейн-ринг «Книга-читач-бібліотека» 

Виставка «Журнальна імперія» 

Цикл зустрічей «Літературний локомотив» 

Безкоштовний запис до бібліотеки «Цінуй потяг до знань» 

Екскурсії «Місце зустрічі - бібліотека», «Азбука бібліотеки» 

Свято книги «Я – книжка! Я ваш вірний друг!» 

Найкращій твір «Про книгу, мову та бібліотеку» 

Посвята в читачі «Віват, читач!» 

Літературне знайомство «Сучасні письменники – сучасним 

дітям!» 

Акція «Читай, дивись і слухай українське» 

День грамотності «На мовознавчій ниві» 
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2.3.7. Популяризація кращих творів національної та світової 

культури 

 

*Урок-знайомство з художником 

*Фольклорна медіа-година 

*Урок естетики «Чарівність танцю» 

 

 

2.3.8. Розвиток творчих здібностей та хобі інтересів 

відвідувачів бібліотек 

 

*Робота гуртків, клубів, творчих об’єднань, виставки творчих 

робіт тощо  

*Цикл уроків позакласного читання «Класне позакласне» 

Програма літніх читань (рекомендації ДЦБ): 

 - «Читаємо. Граємо. Літечко вітаємо» 

 - «Тисяча книг і одне літо» 

 - «Літо з бібліотекою – це супер!» 

 - «Мандри під знаком книги» 

 - Цикл «У літні пригоди – з цікавою книжкою»: 

   З героями казок – по понеділках 

   В мандри з пригодами – по вівторках 

   В країну фантазії – по середах 

   Четвер – день Всезнайок 

   П’ятниця – пограємо! 

Мульткінозали, музичні марафони, караоке, читання в парку, 

сміхопанорами 

Конкури, акції «Я читаю більше всіх!» 

Книжкова виставка - гра «На дозвіллі не сумуй: прочитай і 

поміркуй» 

    

ІІІ. Розвиток та збереження ресурсів бібліотеки 

3.1. Комплектування фонду бібліотеки на різних носіях 

інформації 

3.2. Аналіз і контроль за незадоволеним попитом 

користувачів. Робота з читацькими відмовленнями 
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3.3. Обробка видань 

3.4. Вивчення складу та використання бібліотечного фонду 

Загальносистемне: 

 вивчення стану фонду статистичним методом за 

2014 рік; 

 вивчення використання розділу 88 Психологія 

(жовтень – листопад 2015 р.); 

 вивчення використання фонду періодичних видань 

(листопад 2015 р.). 

3.5. Збереження бібліотечного фонду. 

- здійснити переоблік бібліотечних фондів: 

 * Бібліотека-філія № 8  ім. М. Свєтлова – І кв. 

 * Бібліотека-філія № 13 ім. І. Франка – ІІ кв.  

 * Бібліотека-філія № 2  ім. В. Маяковського – IІІ кв. 

 *Бібліотека-філія № 9 ім. М. Коцюбинського – IV кв. 

 - перевірки цінної літератури – бібліотеки-філії № 17, 19 (20)  – 

ІІ кв. 

ІV. Бібліографічна та інформаційна робота 

 

4.1. Робота з ДБА. Поповнення ЕБД. Створення власних 

інформаційно-бібліографічних продуктів. 

 Створення нових рубрик у складових ДБА. 

4.2. Надання інтегрованої інформації для задоволення 

культурних, освітніх, соціально-побутових потреб основних 

груп користувачів. 

1. Створення нових та поповнення вже існуючих 

інформаційних зон та куточків. 

 Розміщення обов’язково у ЗОШ мікрорайону, дитсадках, 

організаціях і т.п. інформаційних стендів з інформацією 

про послуги публічної бібліотеки, її можливостей 

2. Групова інформація. Індивідуальне інформування. 

3. Бібліотека - посередник між владою та населенням. 

 Робота на допомогу владі 

 Робота бібліотеки, як посередника між владою та 

населенням мікрорайону обслуговування 
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 Робота з депутатським корпусом 

4. На допомогу самоосвіті та освітнім програмам. 

5. На допомогу соціальному захисту, охороні здоров’я. 

6. На допомогу організації дозвілля, розвитку творчих 

здібностей. 

7. На допомогу розвиткові фізичної культури і спорту. 

8. На допомогу сімейному вихованню, зміцненню сімейних 

традицій 

 

Робота Інтернет - центру 

(на базі ЦМПБ та ДЦБ, бібл.-філ. №№ 8, 11, 12, 17) 

 

Робота центрів вільного доступу  

до Інтернету за програмою «Бібліоміст» 

(ЦМПБ ім. М.Горького, бібл.-філ. №№ 6, 7, 9, 19) 

 Проведення індивідуальних та групових тренінгів, 

консультацій для відвідувачів центру вільного доступу до 

Інтернету за розробленими програмами чи планами заходів. 

Залучення до цієї роботи волонтерів, підліткових 

консультаційних груп, викладачів інформатики 

 Засобами Інтернету надавати весь спектр послуг 

відвідувачам центрів, наприклад: 

- консультативна допомога сім’ям наркозалежних та 

проведення освітньо-профілактичних заходів тощо; 

- шахові Інтернет – турніри (для любителів та членів 

шахових клубів); 

- прослуховування аудіо книг для людей з проблемами зору; 

- курси для різних категорій користувачів (літні люди, діти, 

молодь,тощо) по використанню Скайп – технологій тощо 

- налагодження зворотніх зв’язків з віртуальними 

користувачами (коментарі, пропозиції тощо) 
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4.3. Робота по задоволенню потреб користувачів. 

 

4.4. Інформаційно-бібліографічна підтримка запитів 

користувачів з краєзнавства. 

    

- Створення власних електронних ресурсів – краєзнавчої 

колекції (статті з періодичних видань) 

- Використання інструменту Prezi (для створення 

презентацій), сучасних геосервісів для розваг та навчання 

( карти Google, Google Планета тощо)   

 

V. Методико-інноваційна діяльність. 

План роботи Ради при директорі  

централізованої системи публічних бібліотек на 2015 рік 

 
№ 

п/п 
Тематика 

Терм. 

викон. 
Хто готує 

Відповідаль

ний 

1 2 3 4  

1. Щодо виконання «Плану заходів 
розвитку бібліотек м. Краматорська 
за 2014 р. та перспективи на 2015 
р.» 

22.01 Помоз О.Г. Помоз О.Г. 

1.1 Інформаційно-бібліографічна 
діяльність ЦМПБ ім. М. Горького – 
сприяння якісному здійсненню 
організаційної та координаційної 
функції щодо бібліографічного 
інформування користувачів 

22.01 

 

Труш Н.В. 

Побєдаш Г.А. 

Загребельна А.М. 

Помоз О.Г. 

1.2 Виконання рішення Ради при 
директорі від 06.03.2014 р. 
«Виконання Закону України «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу» 
бібліотекою-філією № 13 ім. І. 
Франка» 

22.01 
Безсмертна О.В. 

Кириленко Т.М. 
Помоз О.Г. 

2. Організація бібліотечного 
обслуговування мешканців у 
віддалених населених пунктах за 
допомогою нестаціонарних форм 
обслуговування  бібл..-філ. № 2 ім. 
В. Маяковського, № 17 ім. А. 
Чехова 

19.03 
Азарова Т.М. 

Безсмертна О.В. 
Помоз О.Г. 
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2.1 Впровадження послуг електронного 
врядування та надання публічного 
доступу до урядової інформації 
бібл.-філ. № 6 ім. Т. Шевченка 

19.03 
Подпала І.І. 

Садова С.І. 
Помоз О.Г. 

2.2 Виконання Закону України «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу» 
бібл.-філ. № 3 ім. В. Короленка, № 
19 ім. М. Рибалка 

19.03 
Хіміч О.В. 

Бахман Г.Л. 
Помоз О.Г. 

3. Заходи про хід виконання Програми 
«Національний план дій щодо 
реалізації Конвенції ООН про права 
дитини на період до 2016 р.» - ДЦБ 
ім. О. Пушкіна 

23.04 
Бахман Г.Л. 

Шпит Л.М. 
Помоз О.Г. 

3.1 Використання новітніх 
інформаційних технологій та 
Інтернету в бібл.-філ. № 12 ім. П. 
Мирного 

23.04 
Максимова А.Б. 

Єрмолова С.П. 
Помоз О.Г. 

3.2 Самозвіт Ревської О.М., провідного 
бібліотекаря відділу обслуговування 
ЦМПБ ім. М.  
Горького 

23.04 
Хіміч О.В. 

Ревська О.М. 
Помоз О.Г. 

4. Інноваційні зміни в бібліотеці-філії 
№ 9 ім. М. Коцюбинського, її ролі у 
житті громади та активна позиція по 
формуванню позитивного іміджу 
книгозбірні 

04.06 
Кириленко Т.М. 

Григор’ян К.С. 
Помоз О.Г. 

4.1 Виконання рішення ради при 
директорі від 17.04.2014 р. 
«обстеження діяльності роботи 
бібл.-філ. № 7 ім. М. Некрасова» 

04.06 
Горлова О.М. 

Потоцька Т.М. 
Помоз О.Г. 

4.2 Практика залучення позабюджетних 
коштів шляхом надання додаткових 
платних послуг, спонсорської 
допомоги бібл.-філ. № 8 ім. М. 
Свєтлова, № 11 ім. Л. українки 

04.06 
Рєзнік Т.А. 

Бугрова Н.В. 
Помоз О.Г. 

5. Визначення відповідності наявної 
мережі бібліотек мінімальним 
соціальним нормативам 
бібліотечного обслуговування 
населення м. краматорська 
відповідно до вимог, встановлених 
Міністерством культури України на 
підставі проведення паспортизації 
бібліотек 
 

17.09 
Мельник Л.М. 

Зав. структур. 

підрозділами 

Помоз О.Г. 
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5.1 Формування і актуалізація 
бібліотечного фонду, передбачення 
придбання суспільно-політичної 
літератури, видань духовного 
змісту, художньої літератури, яка 
підвищує духовний та 
інтелектуальний потенціал читачів 
відділом комплектування  та 
обробки літератури ЦМПБ ім. М. 
Горького 

17.09 Стрючкова Н.Д. Помоз О.Г. 

5.2 Дотримання вимог ДСТУ 7.20-2000 
Міждержавний стандарт 
«Бібліотечна статистика» (бібл.-філ. 
№ 5 ім. У.Громової, № 18 ім. С. 
Єсеніна) 

17.09 
Фалько О.А. 

Кириленко Т.М. 
Помоз О.Г. 

6. Затвердження учбових планів 
підвищення кваліфікації 
бібліотечних працівників ЦСПБ на 
2016 рік 

05.11 Безсмертна О.В. Помоз О.Г. 

6.1 Збереження бібліотечного фонду 
ЦСПБ м. Краматорська та 
підвищення рівня його 
використання 

05.11 Бугрова Н.В. Помоз О.Г. 

6.2 Затвердження плану роботи Ради 
при директорі на 2016 рік 

05.11 Помоз О.Г. Помоз О.Г. 

6.3  Затвердження плану роботи ЦСПБ 
на 2016 рік (основні показники) 

05.11 
Зав. структ. 

підрозд. ЦСПБ 
Помоз О.Г. 
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План підвищення кваліфікації бібліотечних працівників 

ЦСПБ м. Краматорська на 2015 рік 

 

№

   
Теми заходів Форма Кат.спец. Дата 

Місце 

проведення 
Кіл. Відповідал. 

1 

«Абонемент – 

епіцентр 

розвитку 

читацької 

культури» 

Година 

практичних 

порад 

Бібл. 

прац. 

ЦСПБ 

12.02. 

10.00 

ЦМПБ 

(юн. і 

дор.аб.) 

25 

Кириленко 

Т.М. 

Хіміч О.В. 

2 

«Бібліотечна 

професія: 

сучасний стан 

та перспективи» 

Віртуальний 

семінар-

дискусія 

Бібл. 

прац. 

ЦСПБ 

19.03 

10.00 

ЦМПБ 

Біб. - філії 
25 

Безсмертна 

О.В. 

Шульцева 

Н.А. 

3 

«Читальний зал: 

територія 

навчання, 

розвитку, 

дозвілля та 

соціальної 

адаптації» 

Година 

практичних 

порад 

Бібл. 

прац. 

ЦСПБ 

16.04 

10.00 

ЦМПБ 

(чит. зали) 
25 

Кириленко 

Т.М. 

Хіміч О.В. 

4 

«Бібліотечне 

обслуговування 

громадян з 

особливими 

потребами: 

проблеми та 

шляхи їх 

вирішення» 

Круглий 

стіл 

Бібл. 

прац. 

міста 

07.05 

10.00 
ЦМПБ 60 

Помоз О.Г. 

Безсмертна 

О.В. 

5 
«Бібліотечна 

інноватика» 

Тренінг-

семінар 

Бібл. 

прац. 

ЦСПБ 

22.10 

10.00 
ЦМПБ 25 

Безсмертна 

О.В. 

6 Атестація Атестація 

Бібл. 

прац. 

ЦСПБ 

26.11 ЦМПБ 5 
Кириленко 

Т.М. 

7 
«Творчий 

взаємообмін» 

Взаємовідві

дування 

масових 

заходів 

Бібл. 

прац. 

ЦСПБ 

Протя

гом 

рлку 

ЦМПБ, 

ДЦБ,  

Біб.-філ. 

№17 

25 

Безсмертна 

О.В. 

Кириленко 

Т.М. 

8 
«Створення 

буктрейлерів» 

Школа 

комп. 

грамотності 

Бібл. 

прац. 

ЦСПБ 

Протя

гом 

року 

ЦМПБ 8 

Безсмертна 

О.В. 

Ізєвліна 

Л.Б. 
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Лисицина Людмила Чезаріївна   60 від дня народження  18.01.1955 

Чабанова Антоніна Анатоліївна   55 від дня народження 27.01.1960 

Вiдєнєва  Ганна Борисівна    55 років від дня народження  11.05.1960 

Стрючкова Наталія Дмитрівна    60 від дня народження 21.05.1955 

Коваленко Світлана Михайлівна 50 від дня народження 22.06.1965 

Григор’ян Каріне Сергіївна   60 від дня народження 13.07.1955 

Бітюкова Асель Фатихівна    50 від дня народження  30.07.1965 
Бондаренко Тетяна Олександрівна 60 від дня народження 31.07.1955 

 

 

 
 

Филиал №2 им. В. Маяковского   /1955/60 років від дня заснування 

Филиал № 12 им. П. Мирного       /1970/45 років від дня заснування 

Филиал № 18 им. С. Есенина        /1985/30 років від дня заснування 
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