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Шановні колеги! 

 

І. Перед тим, як скласти план 2012 року, зверніть 

увагу на загальні критерії складання річного плану роботи: 

 

- Дотримання принципу соціальної орієнтованості 

діяльності публічної бібліотеки: в центрі її роботи – пересічна 

людина з її життєвими проблемами, інформаційними запитами, 

культурними інтересами, які має допомогти вирішити саме ця 

бібліотека. 

- Об’єктивна оцінка рівня, на якому знаходиться робота 

конкретної бібліотеки (ЦСПБ) на початок нового планованого 

року. 

- Об’єктивна уява про рівень, якого необхідно досягти на 

кінець року. 

- Вибір реальних форм, методів роботи, оптимальної 

кількості масових заходів. 

- Важливим принципом обґрунтованості запланованої 

діяльності є розрахунок норм роботи на процеси. Обов’язково 

виділити час для проведення паспортизації бібліотеки (від 10 до 

30 годин). 

- Актуальним є «вміння подати себе» керівним органам і 

вміння «дружити» з громадськими організаціями, соціальними 

службами. 

- Ознайомте користувачів з вашим баченням майбутньої 

діяльності, заходами, які мають зробити бібліотеку більш 

зрозумілою і необхідною кожному жителю: напишіть коротке 

резюме, яке дасть інформацію, що саме, хто і як буде робити у 

бібліотеці. Розмістіть його на інформаційній зоні, відправте до 

місцевої газети, громадським організаціям та соціальним 

службам, ознайомте з ним депутата, який опікується виборчим 

округом, у якому знаходиться бібліотека. Дайте свій контактний 

телефон. 

- Попри всі економічні негаразди важливо спланувати 

задачі, що можуть бути реалізовані без додаткового 

фінансування. 
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ІІ. Допоміжні матеріали для складання планів-звітів 

роботи структурних підрозділів ЦСПБ на 2012 рік. 

 

1. Діяльність публічних бібліотек зосередити у 2012 

році: 

- розвиток бібліотечно-інформаційного обслуговування 

та забезпечення доступу громади  міста до всього обсягу 

накопичених у бібліотеках знань та інформації, що має за 

кінцеву мету розвиток і функціонування єдиного 

інформаційного простору; 

- розвиток, вдосконалення та запровадження новітніх 

інформаційних технологій, автоматизація бібліотечних процесів; 

- сприяння активізації доступу в бібліотеках до 

повнотекстових електронних ресурсів: е-книг, е-журналів, баз 

даних, власних електронних продуктів; 

- послідовне рішення проблем, пов’язаних з 

комплектуванням бібліотечних фондів; 

- популяризувати ідеї Відкритого доступу до Знань, 

приєднатися до щорічного відзначення у жовтні Міжнародного 

тижня Відкритого доступу (http: www.openaccessweek.org) 

«Бібліотеки Краматорська – за «Відкритий Доступ до Знань!»; 

- продовжити співпрацю з проектом Фонду Білла та 

Мелінди Гейтс «Глобальні бібліотеки» - «Бібліоміст» за для 

реалізації мети подолання цифрової нерівності й забезпечення 

рівних можливостей доступу до інформації; 

- пошук і розроблення нових форм обслуговування 

користувачів шляхом поглибленого вивчення їхніх 

інформаційних потреб; 

- створення бібліотечної видавничої продукції; 

- сприяти розширенню соціального партнерства та 

громадських зв’язків; 

- удосконалення управління, організаційної структури та 

підвищення рівня компетентності персоналу шляхом участі його 

в різних навчальних програмах (курси підвищення кваліфікації, 

дистанційне навчання, курси Донецького тренінгового центру); 

 

http://www.openaccessweek.org/
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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; 

 * Загальнодержавна цільова соціальна програма 

«Здорова нація» на 2009-2013 роки; 

 * Державна цільова національно-культурна програма 

створення єдиної інформаційної системи «Бібліотека - ХХІ»; 

 * Державна цільова соціальна програма зменшення 

шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 

2012 року. 

- обласних програм: 

* Про поліпшення роботи з всебічного розвитку 

української мови в Донецькій області (розпорядження голови 

облдержадміністрації від 12.08.2002 № 383) 

* Регіональна комплексна програма «Молодь. Сім’я. 

Діти» (рішення обласної ради № 5/18-541 від 26.09.2008 р.) 

(2008-2012 рр.) 

- міських програм: 

- програма розвитку культури і туризму на 2011 - 2015 

рр.; 

         - профорієнтаційна програма міста на 2011-2013 рр.; 

         - міська комплексна програма «Молодь. Сім’я. Діти»; 

         - програма правової освіти населення на 2011-2015 роки; 

         - міські програми з оздоровлення населення та 

профілактичної роботи захворювань: цукровий діабет (2011-2013 

рр.); онкологічні захворювання на період до 2016 р.; 

імунопрофілактика та захист населення від інфекційних 

захворювань (2009-2015 рр.); пульмонологічний профіль 

захворювання (2011-2012 рр.); запобігання та лікування серцево-

судинних та судинно-мозкових захворювань (2011-2012 рр.). 
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* Державний конкурс: 

«Найкращий читач року» (І-ІІ кв.) 

 

* Обласні конкурси: 

- серед читачів дітей «Мій сонячний край» (до 80-річчя 

Донецької області, І-ІІІ кв.) 

- серед дитячих бібліотек «Соціальний піар дитячої 

бібліотеки» (І-ІІІ кв.) 

- серед бібліотек для дорослих «Краща бібліотека року» (І-

ІІІ кв.) - «Бібліотека розширює простір» 

 

* Міжнародні Десятиріччя: 

2003-2012 роки – «Десятиріччя грамотності: освіта для 

всіх» 

2005-2014 роки – Десятиріччя освіти в інтересах стійкого 

розвитку ООН 

2005-2015 роки – Міжнародне десятиріччя дій «Вода для 

життя» 

 

* За визначенням ООН та ЮНЕСКО 

2012  рік: 

           - Міжнародний рік стійкої енергетики для всіх; 

 - Міжнародний рік кооперативів; 

 - Всесвітній рік кажана; 

 

* В Україні 2012 рік: 

- Рік культури та відродження музеїв; 

- Рік спорту та здорового способу життя; 

- 80 років (1932) вшанування пам’яті жертв голодомору; 

- 70 років з початку звільнення України від німецько-

фашистських окупантів (18.12.1942 р.); 

- 20 років з часу затвердження Президією Верховної Ради 

України Указу «Про Державний гімн України» (15.01.1992 р.); 

- Рік виборів до Верховної Ради України; 

- Всеукраїнський перепис населення. 
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* У Краматорську 2012 рік: 

- Рік краєзнавця Миколи Древетняка 

 

 

1.1. Бюджет робочого часу: 

Кількість робочих днів для читачів у 2012 році 

складає: 

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

працюють без вихідних – 344 дні; 

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

працюють з одним вихідним днем – 291 день; 

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

вихідних – 239 днів (там, де працює один бібліотекар – 24 кал. 

дні – щорічна відпустка) 

 

* Витрати робочого часу на одного робітника в рік 

становить: 

2001 година  - 192 години (основна відпустка) – 44 години 

(у середньому додаткова відпустка згідно колдоговору) – 40 

годин (тимчасова непрацездатність) = 1725 годин.  

Загальний фонд робочого часу ЦСПБ на 2012 рік складає 

150075 годин. 

 

1.2. Основні кількісні показники. 

 

 

ІІ. Реалізація маркетингової концепції діяльності ЦСПБ 

2.1. Вивчення соціокультурного оточення потенціаль-

них та реальних користувачів. 

Прийняти участь у: 

- Всеукраїнське дослідження незадоволених читацьких 

запитів; 

- Обласне соціологічне дослідження «Роль читання у 

житті місцевої громади»; 
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- Загальносистемне соціологічне дослідження: «Читацька 

аудиторія бібліотеки» (вивчення відгуків про якість 

бібліотечного обслуговування); 

- Бібліорейтинг (визначення 5 кращих книг року); 

- Відкриття бібліотечних пунктів, колективних абонентів, 

виїзних читальних залів, обслуговування книгою літніх таборів 

відпочинку, дитячих площадок, спортивних секцій, людей 

літнього віку («домашній абонемент») тощо. 

- Банк читацьких ідей. 

 

2.2. Створення власного іміджу: 

- Інформаційні зони і стенди, куточки бібліотечних новин; 

- Фотоальбом «Кращі читачі бібліотеки» або стенд 

«Лідери читання»; 

- Лотерея по розіграшу 100 перших номерів 

перереєстрації читачів; 

- Дні абонементу, періодики, відкритих дверей, 

посвячення в читачі; 

- Робота зі СМІ міста; 

- Рекламна продукція бібліотеки; 

- Партнерська діяльність. 

 

 2.3. Творчі акції. Проекти. Програми. Конкурси. 

Заходи з популяризації літератури. 

Проект: 

- УБА – створення пунктів доступу громадян до офіційної 

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

- Проект програми «Бібліоміст» - співробітництво публічної 

бібліотеки з місцевою громадою (ЦМПБ, ДЦБ); 

- Цільові проекти будь-якої бібліотеки що не потребують 

додаткових фінансових вкладень 

Програма: 

- Програма «Бібліоміст» (б.-ф. №6, 7, 9, 19, ЦМПБ) 2010-

2013; 
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- Участь в 4 раунді конкурсу програми «Бібліоміст» на 

відкриття центрів вільного доступу до Інтернету – бібліотеки-

філії № 2, 3, 8, 17, ДЦБ (ІІІ – ІУ кв.) 

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

- «Місто читає дітям» - ДЦБ ім. О.С.Пушкіна  (2010-2013 рр.) 

 

Місячники популяризації літератури: 

      - «Через книгу – до здоров’я та спортивних досягнень» (10.05 

– 10.06) 

Декади: 

- «І східна й західна родина – це нероздільна Україна» (17.01 

– 26.01) 

- «Я і довкілля» (захист від екологічної небезпеки) (20.04 – 

29.04) 

- «Ми б до ніг прихилили б Вам небо» (01.10 – 10.10) 

- «Відкрий, о рідна мово, скарбниці свої золоті» (05.11 – 

14.11) 

Тижні: 

- Всеукраїнський тиждень дитячого читання (дивись 

поради ДЦБ) (25.03 - 31.03); 

- «Конституція моєї Батьківщини» (22.06 - 28.06); 

- Тиждень краєзнавчої книги (03.09 – 09.09); 

- Тиждень популяризації бібліотеки та бібліотечної справи 

(24.09 - 30.09); 

- Загальноукраїнський тиждень права «Правова свідомість 

та правова культура громадян» (05.12 - 11.12); 

- Міжнародний тиждень Відкритого доступу (http: www. 

openaccessweek.org) – «Бібліотеки Краматорська – за 

«Відкритий Доступ до Знань!» 

 

Читання: 

- Шевченківські читання (березень); 

- Краєзнавчі читання – «2012 рік – рік Миколи Древетняка» 

(протягом року); 

- Рибалківські читання (лютий); 
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Акції: 

 

Заходи з нагоди святкування 75-ї річниці ЦМПБ  

ім. М. Горького: 

1. Свято  «Територія досвіду або нам -  75» (26.09.2012- 

відповідальний - ОМВ ): 

- Вигляд бібліотеки в контексті міської культури 

- Оцінки, пропозиції і деякі спогади (представлення 

кожним структурним підрозділом бібліотеки своєї історії, 

сьогодення та майбутнього)  

- «ЦМПБ ім. М. Горького - 75 років» (фотовиставка) 

- Вернісаж вітальних адрес 

- Кава-брейк 

 

2. День відкритих дверей «Твоя величність - бібліотека» 

(26.09.2012 р.): 

- Арт-галерея (виставка майстрів декоративно-прикладного 

мистецтва міста, читачів ЦМПБ) 

- Презентація комп’ютерної гри «Я знаю своє місто»  

- Відкриття музею бібліотеки 

- Результати фотоконкурсу «Краматорськ читає» 

- Фотовиставка «Вірність покликанню» (бібліотекарі) 

- Конкурс малюнків на асфальті «Читати - це весело!» 

- Виступ духового оркестру «Запрошення до танцю» 

- Працює виїзна кав’ярня 

3. Протягом року: 

- цикл радіооглядів «Краматорськ і краматорчани» - 1-4 кв. 

- ІБВ 
- рекомендаційний покажчик літератури «Що читати про 

місто?» - 1-3 кв. - ІБВ 

- фотоконкурс «Краматорськ читає» - 1-2 кв. - Відділ 

обслуговування, адміністрація 

- ініціювання створення комп’ютерної гри «Я знаю своє 

місто» - 1 кв. - Адміністрація 

- придбання обладнання для розташування експозицій 

музею бібліотеки - 1-2 кв. - Адміністрація 
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- сканування та виготовлення фото із архівів бібліотеки 

(формат А3) для виставки «ЦМПБ ім. М. Горького - 75 

років» - 1-2 кв. - відділ обслуговування, ІБВ, 

адміністрація 

- представлення кожним структурним підрозділом 

бібліотеки своєї історії, сьогодення та майбутнього (в 

рамках підготовки до свята 26.09.2012 р.) - усі відділи 

ЦМПБ  
- підготувати до друку макети видань: календарик  

карманний, ювілейний буклет - 1 кв. - відділ 

обслуговування, ІБВ, ОМВ 

- роздрукувати видання  - 2 кв. - адміністрація 

 

2.3.1. Участь бібліотек у реалізації загальноміських програм 

1. Соціальний захист населення 

Декада: «Ми б до ніг прихилили б Вам небо» (01.10 – 10.10) 

 Обслуговування на дому 

2. Молодь. Сім’я. Діти. 

         Цикли заходів «Все від матері – слово і пісня, і хліб» 

            «Родина – людського духу святиня» 

 

3. Здоров’я мешканців міста - турбота всіх і кожного 

1 грудня – Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом 

- Єдиний урок по ЦСПБ «Заради життя» (01.12.2012) 

          - Місячник«Через книгу – до здоров’я та спортивних 

досягнень» (10.05 – 10.06)(Дивись методичні поради ДНБК 

«Бібліотеки області назустріч Євро-2012», ОМВ ЦМПБ). 

 

4. Формування правової культури серед різних категорій 

населення міста 

Загальноукраїнський тиждень права «Правова 

свідомість та правова культура громадян» (05.12-11.12) 

 горді символи нашої держави – Герб, Прапор, Гімн (20 

років Гімну держави 

 Тиждень «Конституція моєї Батьківщини» (22.06 - 28.06); 
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5. Вибір успішної професії . Профорієнтаційна програма міста. 

        - Дивись методичні поради ОМВ ЦМПБ «Правильний вибір 

професії – важливий крок у житті» 

       2.3.2. Гортаючи листки календаря 

 Дивись «Ювілейні та пам’ятні дати на 2012 рік» (ОМВ 

ЦМПБ) 

2.3.3. Наші духовні обереги 

1. Цикли заходів «Вірю я – ти любиш Україну!» 

«Сонце і пісня вгорі, 

Це – Україна моя» 

«І знов бандури струни оживуть…» 

 

- Декада «І східна й західна родина – це нероздільна 

Україна» (17.01 – 26.01) 

 

2. Цикл заходів «Європейський Союз – сім’я демократичних 

європейських країн»: 

 Тиждень європейської інтеграції (10.10 – 17.10) 

Інформація  

про заходи  Краматорської ЦСПБ до Дня Європи у 2012 році 

 Назва заходу Форма заходу 
Місце 

проведення 

1. День Європи у ЦСПБ  

19 травня: 

  

2. Європейський калейдоскоп: 

«Європа очима українців» 

 

«Ми – європейська нація» 

«Зоряне сяйво країн Європи» 

 

Книжкова  

виставка - огляд 

 

Засідання клубу 

«Єврознавець» 

Заочна мандрівка 

 

ЦМПБ 

ім.М.Горького 

відділ обсл. 

3. «Чи знаєш ти Європу?” Інтернет - урок ЦМПБ 

ім.М.Горького 

Інтернет - центр 

4. "Українці в європейській 

культурі, мистецтві, науці". 

 

“Європа у барвах та слові” 

Інформаційно-

документальна 

експозиція 

Конкурс творчих 

робіт 

Бібл.-філ. № 2  

 

ім. 

Маяковського 
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5. «Європа наш спільний дім» 

«Парад країн Європи» 

Книжкова виставка 

Культурно – 

історична подорож 

 

Бібл.-філ. №3 

ім.В.Короленка 

6. «Багатолика Європа» 
Тематична полиця 

Бібл.-філ. №5   

ім.У Громової 

7.  «Добрі чарівники Європи» 

 «Європа від А до Я» 

 «Навколо Європи» 

 

Презентація 

Книжкова виставка 

Віртуальна подорож 

Бібл.-філ. № 6 

ім. Шевченка 

8. «Подорожуємо Європою» 

 

«Україна – шлях до Європи» 

Літературно – 

історичний круїз 

Виставка - діалог 

Бібл.-філ. № 7 

ім. Некрасова 

9. «Європа багатолика, єдина, 

близька, велика» 

«Європа – колиска усіх країн» 

Заочна подорож 

 

Тематична полиця 

Бібл.-філ. № 8 

ім. Свєтлова 

10 "ЄвроЛітераТур: Шедеври 

європейського письменництва в 

українських перекладах" 

Книжкова 

виставка 

Бібл.-філ. №9 

ім.М.Коцюбинсько

го 

11 Турнір по шашкам серед 

школярів молодших класів. 

 «Мандрівка Європою» 

Тематична 

поличка 

Бібл.-філ. № 11 

ім. Українки 

12 "Какой я вижу Європу". 

 

  "Звичаї та обряди країн ЄС". 

Конкурс дитячого 

малюнку  

Урок 

країнознавства 

 

Бібл.-філ. №12 

ім. П.Мирного 

13 - «Привітні господарі «Євро 

2012» (подорож містами: Київ, 

Львів, Харків, Донецьк)       

 - «Один день у Європі» -  

 

Слайд-шоу 

 

 

Медіа панорама до  

     Дня Європи                                                                        

 

ДЦБ ім.Пушкіна 

14 "Об'єднана Європа - оновлене 

суспільство: досвід для 

України". 

“Європа здалеку і зблизька". 

Книжкова 

виставка 

 

Заочна подорож 

Бібл.- філ. № 17 

ім. Чехова 

15 «Подорож Європою» 

«Наш дім - Європа» 

Конкурс 

Тематична полиця 

Бібл.- філ. № 18 

ім. Єсеніна 

16 «Європа єдина та різна» 

 

«Галопом по Європі» 

Електронна 

презентація 

Вікторина 

Бібл.- філ. №19 

ім.М.Рибалка 
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3. Цикли заходів «Козацька держава – то наша гордість і  

слава» 

«Феномен нашої історії: українське козацтво» 

4. Цикл заходів «Цвіт народної мудрості 

 - Етнографічні години «Обереги мої українські, Ви 

прийшли з давнини у майбуття» 

 - народні промисли України 

 - пам’ять родоводів 

 - відродження писанкарства 

 - джерело народної культури 

 - українські традиції 

  

5. Шевченківські читання: 

До 200-річчя Т.Г. Шевченка 

- Шевченківський календар 

      Цикли заходів «Свята пора Кобзаря» 

              «Шевченка мова, це мова моя, це – мова моєї Вкраїни» 

              «І мене в сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій,, не 

забудьте… »  

 

6. Цикли заходів «Плекатимеш мову – ростимуть слова 

                                Мов білі черешні весною…» 

  «Мова – життя основа» 

 

- Декада «Відкрий, о рідна мово, скарбниці свої золоті» 

(05.11 – 14.11) 

 

7. Цикли заходів «Красивий, щедрий рідний край. 

                               І місто наше, що зветься Краматорськ» 

                «Земля моя, ім’я твоє Донбас» 

               «Моє місто не старіє, моє місто розквіта» 

     

* Краєзнавчі читання – рік М. Древетняка 

- Тиждень краєзнавчої книги (03.09 – 09.09) 

8. Цикл заходів «Війна. Перемога. Пам’ять.» 

      «Війна очима молодих» 
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     «У серцях і книгах пам’ять про війну » 

 

2.3.4. «26-й чорнобильський квітень» 

 

2.3.5. Допомога освіті і самоосвіті відвідувачів 

        Всеукраїнський тиждень дитячого читання (25.03 – 31.03) 

2.3.6. Популяризація кращих творів національної та світової 

культури 

 

2.3.7. Розвиток творчих здібностей та хобі інтересів 

відвідувачів бібліотек 

 

Практичні поради фахівцям, що обслуговують дітей 

У 2012 році зосередити увагу  бібліотек, що працюють з 

дітьми на: 

- участь у Національному проекті «Україна читає дітям»;  

- участь у Всеукраїнському конкурсі «Найкращий читач 

України»;  

- проведення Всеукраїнського тижня дитячого читання; 

-  регіональному конкурсі «Найкращий відгук на сучасну 

дитячу прозу»; 

- обласному  конкурсі дитячої творчості «Мій сонячний 

край», присвяченому  80-річчю утворення Донецької 

області; 

- cприяти інформаційній підтримці «Концепції Державної 

цільової програми підтримки та розвитку читання на 

період до 2015 року», обласної програми;  

- «Молодь. Сім’я . Діти»;  

 

Впровадження інноваційних програм, проектів, акцій у 

роботі з дітьми: 

 - «Літо кличе до бібліотеки»  

 -«Канікули з книгою» 

 -«Яке ж воно класне, читання позакласне» 

 -«Читай – і стань успішним» 

 - конкурсно-ігрова програма «Країна Журналія» 



 16 

 - конкурс   «Найкраща читацька сім,я» 

 - медіа-проекти (реклама програм,  окремих заходів,пропаганда 

книг, супровід   бібліотечних заходів) 

 - програма «Електронне вікно в книжковий світ» , присвячена 

стимулюванню інтересу до читання, з використанням 

можливостей нових інформаційних технологій: електронних 

презентацій, літературних  прогулянок  по  інтернет -  

сайтах,конкурс на кращий електронний щоденник 

 - програма розвитку  дошкільників  «Увесь світ у дитячій 

книжці» 

 

Акції: 
- «Лідер читання» 
- «Формула читацького успіху» 
- Загально - міський книжковий клуб «Одне місто -  одна 

книга» (обговорення однієї книги об’єднає всю громаду) 
- Марафони читання 
- Літературна альтанка «Виходь читати у двір» 
 

Основні напрямки і завдання роботи бібліотек, що 

обслуговують дітей: 

- створення єдиного інформаційного простору з метою 

залучення нових читачів до бібліотеки  

- підвищення доступності бібліотечних ресурсів віддаленим 

користувачам (відкриття пунктів видачі, передвижних 

читальних залів) 

- консолідація зусиль бібліотечних фахівців, освітян, 

працівників сфери соціального захисту у подоланні 

ізольованості дітей – інвалідів, через залучення їх  до 

масових заходів, обслуговування послугою «Домашній 

абонемент» 

- збільшення поінформованості членів місцевих громад та 

органів влади про потужний потенціал  бібліотек, що 

обслуговують дітей, напрямки її діяльності, та соціальну 

значущість 
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- створення активного  онлайн-середовища для спільної 

роботи бібліотекарів, дітей, батьків та вчителів 

    Звернути увагу на те, що бібліотека для дітей є осередком 

розвитку здібностей читачів, організацією по відновленню 

сімейного читання  

  

2.3.2 Цикли заходів з українознавства 

 
- «Незалежній Україні – слава нині і вовік» 
- «Ми всі діти українські – український славний рід» 
- «Дзвонять Великодні дзвони» 
- експрес- інформація для допитливих 
- Година пізнавальних повідомлень 
- книжкова виставка «Як нам святу не радіти:всі ми – України 

діти»  
- конкурс малюнків « У серці кожної дитини живе любов до 

України 
Заходи з популяризації української мови 

Цикл заходів « Українська мова – душа мого народу» 

 
- диспут  «Молодіжний сленг і мовна політика» 
- круглий стіл «Наша мова -  наш вибір» 
- книжкові лабіринти 
-  бенефіс читача 
-  Свято «Мови нашої слова, наче музика жива» 
 

Цикли  заходів по патріотичному вихованню дітей 

 
- «Моя Україна  - вільна держава я з нею пов’язую долю свою» 
- «Вічний вогонь пам’яті» 
- Конкурс  творів «Війна в історії моєї сім’ї» 
- Виставка – інсталяція  «Так перемагали наші діти» 
- Конкурс читців «Ми ветеранам до землі вклоняємось, 

вшановуємо їхню сивину» 
- Неділя «Шляхами подвигу і слави» 
- Ранок «Збережемо пам’ять  про  подвиг» 
- Урок – реквієм 
- Патріотичний урок «Дітям про дідів» 

- Історична розповідь  до  Дня партизанської слави (20.09) 
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Цикл заходів з краєзнавства 

«Мій рідний край – окраса України» 
- Зустріч «Я і моє місто» : 

1. Як зробити цікавим життя дітей у місті? 
2. Чи все у місті залежить від молоді? 
3.  Читай твори краматорських письменників і 
насолоджуйся. 

- Презентація покажчика «Сіверський Донець» 
- Слайд – вечір «Ти одна і неподільна, Україна моя вільна» 

Літературно – краєзнавчі мандрівки 
- Презентація книги «Світ слова» 
- Рибалківські читання 

Цикл заходів з родинного виховання 
- «Тато, мама, я – гармонійна сім’я» 
- «Моя сім’я – моя колиска» 
- Інтелект – гра «Праця людини – окраса і слава, праця людини 

– безсмертя її» 
- Книжкова виставка «Для мам і тат, що виховують малят» 
- Виставка – адресату «Цікаві таємниці у книжковій 

скарбниці»  
- Недільні мульткінозали  «Країна Мультляндія» 
- Сімейні посиденьки «Дитина починається з......» 
- Сімейна школа здоров’я  «Ми спортивна сім’я» 
- Ранок «Уклін земний Вам, Матінко моя!» (До дня матері) 
- День родинного читання «Тато, мама, я – читачів сім’я» 
- Свято «Сім’ю єднає мудрість книг» 
- Конкурс «Діти і батьки  читають залюбки» 

Цикл заходів з формування культури та профілактики 

протиправної поведінки дітей та молоді 

«Азбука правової безпеки» 
- Конкурс «Кращий правознавець» 
- Ігрове шоу «Час казкових пригод» (До Дня захисту дітей) 
- Виставка однієї книги «Я і мої права» 
- День права 
- День корисних порад 
- Дискусія «Хто ти, сучасний герой?»   
- Тиждень правових знань «Твої права -  компас твого життя» 
- Ігри, вікторини «Маю права – виконую обов’язки» 
- Правовий орієнтир «Не заблукати стежками закону» 
- Інтернет – хвилинки «Знай свої права, дитино!» 
- Турніри – правознавців 
- Конкурс малюнків «Порушення прав казкових героїв» 
- Правовий калейдоскоп «Діти. Злочин. Кара» 
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Цикл заходів з популяризації культури здоров’я 

«Нехворайка» 
- «Я здоров’я збережу, сам собі допоможу» 
- Літературно – олімпійська естафета «На планеті здоров’я»  
- Книжкова виставка – роздум «Що шкодить моєму здоров’ю» 
- Зустріч з лікарем  «Україні – здорових дітей» 
- Конкурс на кращу антирекламу стосовно тютюнопаління 

«Курильщик – сам себе могильщик» 
- Гра «Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається» 
- Спортивний калейдоскоп «Багато видів спорту, обирай, 

здоров’я змалку зберігай» 
- Година корисних порад «Палити – здоров’ю шкодити» 
- Програма «Здорова дитина – здорова нація»  
- Усний журнал «Алкоголь, наркотики, нікотин – наші вороги 

номер один»  
- Урок здоров’я «СНІД: уроки минулого, можливості 

майбутнього»  
- Ранок «Тато, мама, я – спортивна сім’я» 
  

Цикл заходів по вихованню екологічної культури дітей та 

підлітків «Земля – мій дім» 
- Клуб за інтересами «Криничка»   
- День птахів «Весну на крилах приносять птахи» 
- Інформаційно – пізнавальна година «Земля з блакитними 

очима» 
- Година спілкування «Екологічна освіті – ключ до виживання 

людства»  
- Конкурс малюнків «Квіткові фантазії» 
- Екологічний конкурс  дитячої творчості «Краматорськ – 

частинка Батьківщини» 
- Книжкова виставка – заклик «Вони потребують Вашого 

захисту»   
- Екологічний мітинг «Планета у нас одна»  
- Виставка – застереження «Чорнобиль – наш біль одвічний»  
- Екологічний круїз «Заповідними куточками рідного краю»  
- Медіа – урок «Про пухнастих і сріблястих» 
 

Цикл заходів з морального, духовного, етичного 

виховання 
-  «Ти в світі не один»  
-  «Я + Всесвіт» 
- Організувати  цільове бібліотечно-бібліографічне обслугову-

вання інвалідів, багатодітних сімей, дітей – сиріт, і дітей, 
позбавлених батьківського піклування 
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- Ранок «Іскорки надії» 
- Турнір ввічливості 
-  Уроки моральності 
- Декада «У світі бракує на всіх доброти, бо є безпритульні 

собаки й коти» 
- Діалог однодумців «Толерантність як нова культура 

відносин»  
- Факультатив «Тінейджерські проблеми»  
- Пошта довіри 
- Доброчинна акція «Ти в світі не один» 
 

Цикл заходів з естетичного виховання 
- «Подорож у країну мистецтв» 
- «А світ мій грає барвами всіма» 
- «Дім без книги – день без сонця» 
- Театралізований огляд нової літератури «Дозвольте 

відрекомендуватися...» 
- П’ять хвилин з мистецтвом 
- Лекторій «Весь світ - музей» 
- Віртуальний цикл подорожей по країнах, де жили великі 

музиканти  «Спасибі, Музико, тобі!» 
- Диско-виставка «У світі фарб і мелодій» 
- Майстер -  клас з орігамі « Чудові перетворення паперового 

листка»  
- Виставки – персоналії письменників – ювілярів 
- День письменника (ім’я якого носить бібліотека) 
   

Цикл заходів на допомогу шкільній програмі 
- Скласти рекомендаційні списки літератури на допомогу 

вивчення української та світової літератури по класах 
- Книжково – журнальна виставка «Карта професій»  
- Рольові ігри профорієнтаційного характеру 
-  Турнір знавців книг 
-  Фотосесія «Моя улюблена книга» 
- Літературний калейдоскоп 
- Літературний суд 
- Літературне шоу 
- Турнір ерудитів 
- Читацькі олімпіади 
- Прес – калейдоскоп 
- Літературний ярмарок 
- Свято дитячої книги 
- Літературні розваги 
- Бал літературних героїв  
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- День знань в бібліотеці 
- Диспут «Покликання: як його знайти?» 
- Подорож професіями від А до Я 
- Професійний подіум «Мріяти. Планувати. Досягати» 
  

Програма літніх читань 
- «Літо з книгою – це супер!» 
- «Чарівний ослінчик» 
- Ранок «Збережемо дитинство на планеті дорослих» (До дня 

захисту дітей) 
- Програма «Час читати хороші книги» 
- Гра – вікторина «Будемо більше ми читати – будемо все на 

світі знати» 
- Музичні перерви «Слухаємо музику композиторів-класиків» 
- Музичний кіоск «Співаємо з «Караоке»» 
    

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. 

3.3. Обробка видань. 

3.4. Вивчення складу та використання бібліотечного фонду. 

Загальносистемне: 

- вивчення стану фонду статистичним методом за 2011 рік 

(січень 2012 р.) 

- вивчення використання розділу 75 «Фізична культура та спорт» 

(січень-листопад 2012 р.) 

- вивчення використання фонду цінних видань бібліотек ЦСПБ – 

філ. №№ 3, 12 

3.5. Збереження бібліотечного фонду. 

- здійснити переоблік бібліотечних фондів: 

 * бібл.-філ. № 19 ім. М.Рибалка – ІІ кв. 

 * відділ періодики ЦМПБ – ІІІ кв. 

 * Центральне книгосховище ЦМПБ  – ІV кв. 

 * цінної літератури (бібл.-філ. №№ 9, 11) – ІІ кв. 
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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. 

 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. 

 

Робота Інтернет - центру 

(на базі ЦМПБ та ДЦБ, бібл.-філ. №№ 3, 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: 
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- 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 – технології 

 

4.3. Робота по задоволенню потреб користувачів. 

4.4. Інформаційно-бібліографічна підтримка запитів 

користувачів з краєзнавства. 

             - Скласти бібліографічний покажчик «Микола Древетняк 

– засновник краєзнавчого руху м. Краматорська»; 

             - Створення власних електронних ресурсів – краєзнавчої 

колекції (статті з періодичних видань)  

 

V. Методико-інноваційна діяльність. 

 

План роботи Ради при директорі на 2012 рік 

централізованої системи публічних бібліотек 

 

№ 

п/п 
Тематика 

Терм. 

викон. 
Хто готує 

1 2 3 4 

1. ЦСПБ м. Краматорська і стратегія 

розвитку в умовах суспільства 

знань (Звіт ЦСПБ за 2011 рік) 

19.01 Помоз О.Г. 

1.1. Діяльність ДЦБ ім. О.Пушкіна 

щодо реалізації міні-проекту 

програми «Бібліоміст» «Літера-

турне краєзнавство як аспект 

залучення громади до читання» 

19.01 

Подгорна 

К.І. 

Якименко 

Н.І. 

1.2. Виконання рішення Ради при 

директорі від 02.06.2011 р. 

«Бібліотечно-бібліографічне об-

19.01 
Хіміч О.В. 

Фалько О.А. 



 24 

слуговування юнацтва» (юнацький 

відділ ЦМПБ ім. М.Горького) 

2. Впровадження інноваційних 

технологій в обслуговування 

користувачів (бібл.-філ. № 17 ім. 

А.Чехова, № 13 ім. І.Франка) 

01.03 

Безсмертна 

О.В. 

Труш Н.В. 

2.1. Про роботу дитячого структурного 

підрозділу в бібл.-філ. № 3 ім. 

В.Короленка 

01.03 Шпит Л.М. 

2.2. Виконання рішення Ради при 

директорі від 21.04.2011 р. 

«Виконання Закону України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу» 

бібл.-філ. № 6 ім. Т.Шевченка 

01.03 Подпала І.І. 

2.3. Виконання рішення Ради при 

директорі від 03.03.2011 р. 

«Можливості та переваги 

локальної бібліотечної мережі в 

ЦМПБ ім. М.Горького» (відділ 

обслуговування, ІБВ, ВК, ЦК, 

ОМВ) 

01.03 

Мельник 

Л.М. 

Ізєвліна Л.Б. 

3. Робота по патріотичному і 

естетичному вихованню дітей та 

юнацтва у бібл.-філ. № 5 ім. 

У.Громової, № 8 ім. М.Свєтлова 

19.04 

Кириленко 

Т.М. 

Кожевнікова 

В.А. 

3.1. Обстеження діяльності роботи 

бібліотек-філій № 11 ім. 

Л.Українки, № 12 ім. П.Мирного 

19.04 

Бугрова Н.В. 

Максимова 

А.Б. 

4. Роль бібліотек-філій № 2 ім. 

В.Маяковського, № 18 ім. 

С.Єсеніна у розвитку місцевої 

громади 

07.06 

Азарова Т.М. 

Кузьменко 

А.М. 

4.1. Виконання рішення Ради при 

директорі від 03.03.2011 р. 

«Шляхи реалізації проекту Білла 

та Мелінди Гейтс «Організація 

07.06 

Безсмертна 

О.В. 

Кириленко 

Т.М. 
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нових бібліотечних послуг до 

Інтернету та перспективи 

програми «Бібліоміст» «Центри 

доступу до Інтернету ЦМПБ ім. 

М.Горького, бібл.-філ. № 7 ім. 

М.Некрасова, № 9 ім. М. Коцю-

бинського» 

5. Про стан збереження матеріальних 

цінностей бібліотек та виконання 

рішення Ради при директорі від 

02.06.2011 р. «Робота структурних 

підрозділів по формуванню, 

використанню та збереженню 

бібліотечних фондів бібл.-філ. № 

19 ім. М.Рибалка, ЦМПБ ім. 

М.Горького» 

04.10 

Стрючкова 

Н.Д. 

Бугрова Н.В. 

Хіміч О.В. 

5.1. Завдання і проблеми 

впровадження автоматизованої 

бібліотечної системи ІРБІС у 

ЦСПБ ім. М.Горького 
04.10 

Мельник 

Л.М. 

Труш Н.В. 

Кириченко 

О.Л. 

Ізєвліна Л.Б. 

6. Обговорення та затвердження 

учбових планів підвищення 

кваліфікації бібліотечних 

працівників міста на 2013 рік 

01.11 
Безсмертна 

О.В. 

6.1. Затвердження плану роботи Ради 

при директорі на 2013 рік 
01.11 Помоз О.Г. 

6.2. Затвердження плану роботи ЦСПБ 

на 2013 рік (основні показники) 
01.11 

Зав. 

структур. 

підрозд. 

системи 
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План підвищення кваліфікації бібліотечних працівників 

ЦСПБ м. Краматорська на 2012 рік 

 

№

   
Теми заходів Форма 

Кат.сп

ец. 
Дата 

Місце 

проведен

ня 

Кіл. 
Відповідаль-

ний 

 ЛЮТИЙ       

1 
«Бібліотека 

виходе в люди» 

Година 

пропози-

цій 

Бібл. 
прац. 

ЦСПБ 

16.02 

10.00 
ЦМПБ 25 

Безсмертна 

О.В. 

 БЕРЕЗЕНЬ       

2 

«Якість 

обслуговування 

користувачів, 

школа етикету» 

Семінар-

консуль-

тація 

Зав.від
. 

Зав.філ

. 

16.03 

10.00 
ЦМПБ 25 

Кириленко 

Т.М. 

 КВІТЕНЬ       

3 

«Робота бібліотек 

із засобами 

масової інфор-

мації» 

Семінар-

практи-

кум 

Бібл. 
прац 

ЦСПБ 

12.04 

10.00 
ЦМПБ 25 

Кириленко 

Т.М. 

 ТРАВЕНЬ       

4 

 «Трансформація 

роботи дитячої 

бібліотеки в нових 

умовах» 

Академія 

майстер-

ності 

Зав. 
від. 

Зав. 

філ. 

24.05 

10.00 

Бібл.-

філ. 

№17 

25 

Безсмертна 

О.В. 

Тимохіна 

О.С. 

 ВЕРЕСЕНЬ       

5 
«Територія досві-

ду або нам 75» 
Свято  

Бібл. 
прац. 

міста 

26.09 

10.00 
ЦМПБ 75 

Помоз О.Г. 

Безсмертна 

О.В. 

6

/ 

Обласний семінар 

для заступників 

директорів по 

роботі з дітьми 

 
Дит.бі

бліот. 
 ДЦБ  

 Помоз О.Г. 

Подгорна 

К.І. 

Бахман Г.Л. 

 ЛИСТОПАД       

  

7 

«Соціальний за-

хист як фактор 

збереження і роз-

витку кадрових 

ресурсів публік-

них бібліотек» 

День 

завідую-

чого 

Зав. 

від. 

Зав. 
філ. 

22.11 

10.00 
ЦМПБ 25 Помоз О.Г. 

       



 27 

   VI. Колегіальність та демократичність управління. 

6.1. Рада при директорі. 

6.2. Робота з кадрами. 

6.3. Охорона праці. 

6.4. Бюджет ЦСПБ. 

 
► 75 років від дня заснування ЦМПБ ім.М.Горького 

       вересень 

►   60 років від дня заснування бібліотеки – філії №6   

ім. Т. Шевченка     ( жовтень) 

►  60 років від дня заснування бібліотеки – філії № 7   

ім. М.Некрасова       ( жовтень) 

►  25 років від дня заснування бібліотеки – філії № 19 

ім. М. Рибалка      ( вересень) 

   ► Шарабан Л.М. -       50 років від дня народження 

   ► Азарова Т. М. -         50 років від дня народження 

   ► Фалько О. А. -          50 років від дня народження 

   ► Шевченко С.В.  -     50 років від дня народження 

   ► Побєдаш Г.А.  -        50 років від дня народження 

   ► Отич Н.І.  -               50 років від дня народження 

   ► Хіміч О.В. -              55  років від дня народження 

   ► Феденьова Л.І. -      55 років від дня народження 

    ► Москаленко Р.І.  -  55 років від дня народження 

   ► Яковенко О.О.  -     55 років від дня народження 

   ► Прилуцька В.М.  -  55 років від дня народження 

    

 
 

        Бібліотека – філія №11    -  квітень 

        Бібліотека – філія № 12   -  квітень 
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