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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. 

 

- ЗВЕРНІТЬ УВАГУ ТА СКОРИСТУЙТЕСЯ!!! – 

  

Форми творчих акцій 

http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/2012/10/blog-

post_30.html 

 

Інновації для планування 

http://lucl.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=207:2012-01-25-09-45-39&catid=1:pagedir&Itemid=2 

 

Корисне для планування роботи з молоддю 

http://olga-

methodlibkyiv.blogspot.com/search/label/%D0%BC%D0%BE%D0

%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C 

 

для роботи з дітьми 

http://olga-

methodlibkyiv.blogspot.com/search/label/%D0%B4%D0%BB%D1

%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9 

 

для роботи із старшим поколінням 

http://olga-

methodlibkyiv.blogspot.com/search/label/%D0%BB%D1%96%D1

%82%D0%BD%D1%96 

 

Заходи з підтримки та розвитку читання 

http://olga-

methodlibkyiv.blogspot.com/search/label/%D0%BF%D0%BE%D0

http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/2012/10/blog-post_30.html
http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/2012/10/blog-post_30.html
http://lucl.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=207:2012-01-25-09-45-39&catid=1:pagedir&Itemid=2
http://lucl.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=207:2012-01-25-09-45-39&catid=1:pagedir&Itemid=2
http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/search/label/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C
http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/search/label/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C
http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/search/label/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C
http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/search/label/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/search/label/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/search/label/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/search/label/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96
http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/search/label/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96
http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/search/label/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96
http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/search/label/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/search/label/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D

0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%87%D0%B8%D1%8

2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 

 

 Див. також матеріали у Додатках 

 

ІІ. Допоміжні матеріали для складання планів-звітів 

роботи структурних підрозділів ЦСПБ на 2014 рік. 

 

1. Пріоритетними напрямками діяльності публічних 

бібліотек міста Краматорська в 2014 році є: 

 бібліотеки – невід’ємна частина громади, важлива 

інституція, що забезпечує її сталий розвиток; 

 перетворення бібліотек на осередки активного 

життя місцевої громади – мотивація та 

зацікавленість в роботі бібліотекарів, їхньому 

професіоналізмі, високій якості послуг, орієнтації 

на реальні потреби громади; 

 передбачення впливу цифрового середовища на 

бібліотеку, користувача, читання, інформаційні 

ресурси і процеси; 

 використання веб-технологій, блогів та соціальних 

мереж; основи лідерства, фандрейзингу та 

проектної діяльності; елементи моніторингу й 

оцінки для посилення результативності роботи 

бібліотеки; 

 створення рівних умов для доступу кожного 

читача до послуг бібліотечних закладів та 

упровадження нетрадійних форм обслуговування; 

 поповнення бібліотечних фондів бібліотек новою 

літературою, періодичними виданнями – 

створення системи формування, збереження 

документних фондів;  

 залучення жителів міста до читання, адресне 

надходження книжок до читачів – «кожному 

читачеві його книжку!»; 

http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/search/label/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/search/label/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/search/label/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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 продовження  співпраці з УБА в рамках проектів:  

«Мережа пунктів доступу громадян до офіційної 

інформації», що фінансується Програмою 

сприяння Парламенту України (ПСП ІІ) за 

підтримки Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID); функціонування нових 

бібліотечних структур – Інтернет-центрів, центрів 

вільного доступу до Інтернету тощо, «бібліотека 

під відкритим небом» тощо; 

 дотримування в процесі обслуговування читачів 

авторського права, інтелектуальної власності, 

збереження інформації і забезпечення доступу до 

інформаційних ресурсів, трансформації свідомості 

користувача, культури і навичок читання, 

очікувань користувачів і рівня їхньої медіа 

грамотності; 

 впровадження сучасних інформаційних технологій 

та створення власних електронних інформаційних 

ресурсів; 

 удосконалення управління, організаційної 

структури та професійного навчання працівників 

із застосуванням інтерактивних форм і методів 

(тренінги, акдемія майстерності, конференції, 

фахові конкурси, проведення атестації, самоосвіта 

тощо). 

 

Бібліотека як центр місцевої громади: 

 Зворотній зв'язок між бібліотекою, населенням, 

органами місцевого управління (відділами 

міськради, селищними радами, територіальними 

комітетами), освітніми, громадськими, культурно-

мистецькими закладами, іншими установами, 

підприємствами. Відповідність соціокультурної 

діяльності бібліотеки її профілю, інтересам і 

потребам жителів конкретного мікрорайону. 

Різноплановість форм роботи. Наявність гуртків, 
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клубів за інтересами. Організація дозвілля дітей 

(особливо під час канікул). Формування іміджу 

бібліотеки, реклама її послуг та можливостей. 

Залучення волонтерів. 

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»; 

               * 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 сімя 

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»; 
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         - Програма подолання та запобігання бідності на 2012-2015 

роки; 

         - Програма соціального захисту населення на 2012 – 2014 

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 2014 

року» (січень-травень); 

- Всеукраїнський фотоконкурс «Мap-Ukraine Шевченкіана» 

(січень – грудень); 

-  Національний конкурс-виставка дитячо-юнацьких малюнків 

"Краса та розум України", в рамках щорічного  

некомерційного культурно-мистецького проекту - Художня 

Премія серед учнів і шкіл "Золотий Пензлик"; 

 

* Обласні конкурси: 

 

- Конкурс Донецької обласної держадміністрації  «Співпраця 

з громадами» - (ІІ кв. 2014 р.); 
- Обласний конкурс «Краща бібліотека року - 2014»; 
- Обласний конкурс на кращу дитячу бібліотеку року 

«Бібліотечний фонд – запорука успіху просування книги і 

читання» (березень – вересень); 

- Обласний конкурс дитячої творчості «Краса землі – краса життя» 

(березень – жовтень).     
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* Міжнародні Десятиріччя: 

 

 - 2005-2015 роки оголошені Генеральною Асамблеєю ООН 

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

 - 2005 – 2014 рр. – Міжнародне Десятиліття освіти в інтересах  - 

сталого розвитку ООН 

 - 2005 – 2014 рр. – Друге Міжнародне десятиліття корінних 

народів світу 

 

 - 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: 

2014 рік:   

- Міжнародний рік сім’ї (родини). У центрі обговорення в 

«Рік родини» — політика, що проводиться відносно сімей 

з метою їх підтримки; 
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- Міжнародний рік малих острівних держав, що 

розвиваються, Міжнародний рік кристалографії та 

Міжнародний рік сімейних фермерських господарств; 

- Європейський парламент більшістю голосів визначив 

2014 рік Роком підтримки поєднання роботи та сімейного 

життя; 

- Всесвітньою столицею книги – 2014 стане Порт-Харкорт 

(Нігерія, Африка). 

 

* В Україні 2014 рік: 

 

- Президент України Віктор Янукович оголосив 

2014 рік в Україні Роком Тараса Шевченка; 

організація та проведення у 2014 році 

Шевченківських всеукраїнського форуму «Свою 

Україну любіть!» і міжнародного літературного 

конгресу. 

- Уряду також доручено розробити та затвердити 

державну цільову програму «Шевченківський дім», 

започаткувати проект «Шевченківські читання», 

завершити видання 12-томного зібрання творів 

Тараса Шевченка та 6-томної «Шевченківської 

енциклопедії». 

- Також Оргкомітет з відзначення 200-річного 

ювілею Кобзаря має опрацювати питання 

проведення урочистостей на рівні ООН. Йдеться 

зокрема про проведення міжнародної тематичної 

конференції та включення до Календаря пам'ятних 

дат ЮНЕСКО на 2014 рік ювілею Тараса 

Шевченка. Держкомтелерадіо у свою чергу має 

забезпечити широке висвітлення заходів з 

підготовки та відзначення 200-річчя від дня 

народження Тараса Шевченка. 

- Указом Президента України 2014 рік оголошено в 

Україні Роком учасників бойових дій на 
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території інших держав з метою вшанування 

громадян, які виконували військовий обов’язок на 

території інших держав, сприяння поліпшенню 

соціального захисту таких громадян, їх сімей та з 

нагоди 25-ї річниці виведення військ колишнього 

СРСР з Республіки Афганістан. 

- Посол України в Білорусі заявив, що 2014 р.  стане 

роком білоруської культури в Україні. 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

22.05.2013 № 360-р Про затвердження плану 

заходів на 2013-2015 роки з підготовки і 

відзначення 70-ї річниці визволення України від 

фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги 

у Великій Вітчизняній війні1941-1945 років. 

- Постанова Верховної Ради України Про 

відзначення 70-річчя звільнення України 

Червоною Армією від фашистських загарбників. 

- Міжнародний екологічний Форум "Довкілля 

для України" 23-25 квітня у 2014 році 

проходитиме за підтримки Кабінету Міністрів 

України. 

Постанови Верховної Ради України про відзначення на 

державному рівні: 

 

-  120-річчя з дня народження Олександра Довженка; 

         -   160-річчя з дня народження Марії Заньковецької; 

         -   150-річчя з дня народження Михайла Коцюбинського. 

Цього року виповнюється: 

- 200 років від дня народження (1814) Джона Юза – 

англійського підприємця, засновника та першого 
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директора – розпорядника Юзівського металургійного 

заводу; 

-  355 років від часу заснування (1624) Святогірського 

чоловічого Монастиря; 

- 145 років від часу заснування (1869) м. Донецька. 

 

1.1. Бюджет робочого часу: 

 

Кількість робочих днів для читачів у 2014 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 – 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: 

2002 години  - 192 години (основна відпустка) – 44 

години (у середньому додаткова відпустка згідно колдоговору) 

– 40 годин (тимчасова непрацездатність) = 1726 годин.  

Загальний фонд робочого часу ЦСПБ на 2014 рік складає 

148436 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: 

- Всеукраїнські соціологічні та моніторингові дослідження:  

       *      «Краща книга року — 2014»; 

        *    «Ефективність заходів до 200-річчя з дня народження 

Т.Г. Шевченка»; 
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- Загальносистемні соціологічні дослідження: 

 «Патріотизм у розумінні сучасної молоді» - ІІІ - ІV 

кв. 

 локальна розвідка «Бібліотеки та захист суспільної 

моралі» - 2 кв. 

 он-лайн опитування «Кобзар» Шевченка Т. у 

сучасному вимірі» - 1 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. 

- Підтримка молодіжного руху «Зроби сам» - проведення 

майстер-класів по дизайну зачісок, макіяжу обличчя, 

моделюванню одягу з нетрадиційних матеріалів тощо.  

- 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. 

- Пропаганда читання за допомогою різних акцій, 

аукціонів, лотерей, бенефіс-презентацій 

«Бібліотеки Краматорська запрошують на 

побачення». 
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- Проведення флеш-мобів в підтримку книги та 

бібліотеки. 

- Співробітництво зі ЗМІ міста, партнерами, 

рекламними фірмами. 

- Тиждень популяризації бібліотек та бібліотечної 

професії (24.09 – 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 №8, 17). 

-  Конкурс проектів Донецької облдержадміністрації (ІІ кВ.). 

- Цільові проекти будь-якої бібліотеки що не потребують 

додаткових фінансових вкладень. 

- «Вечірній абонемент» (для ЦМПБ, філ.. № 17). 

- Проект «Населенню Краматорська – доступні та якісні 

адміністративні послуги» (партнерство з громадською 

організацією «Фонд розвитку громади» м. Краматорська, в 

рамках конкурсу програми «Бібліоміст») - ЦСПБ. 

 

Програми: 

      - Програма «Бібліоміст» (січень – серпень 2014 р.) – 

бібліотеки-філії № 7, 9, 6, 19 та ЦМПБ ім. М. Горького; в рамках 

програми - конкурс проектів НУО та публічних бібліотек – 

ЦМПБ ім. М. Горького; 

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

- «Місто читає дітям» - ДЦБ ім. О.С.Пушкіна   
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Науково – практична конференція: 

 

З нагоди 40-річчя ЦСПБ та 105-ої річниці першої 

громадської бібліотеки м. Краматорська - «Бібліотека у 

спектрі сьогодення» (   1-а половина    вересня). 

 

Місячники популяризації літератури: 

      - «В сім’ї вольній, новій» (01.03 – 31.03) 

Декади: 

- «Хто за свободу вийшов проти смерті, тому немає смерті 

на землі!» (70-річчя визволення України) (20.10 – 30.10) 

- «Нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові 

просить» (01.10 – 10.10) 

- «Конституція України – права, гарантії, захист» (21.06 – 

30.06) 

- «Незалежна, велична, свята і земна Україна!», 

«Незалежність – це найдорожче для мене і для України!»  

(18.08 – 27.08) 

 Тижні: 

- «Моя Україна, білява хатина, пізнати тебе – мені 

щастя дано» (20.01 – 26.01) 

- Всеукраїнський тиждень дитячого читання  (25.03-

31.03) 

-   Тиждень популяризації бібліотеки та бібліотечної      

справи «Бібліотека – це Я, Ти, Ми!» (24.09 - 30.09); 

- Загальноукраїнський тиждень права  (01.12 - 07.12); 

   Читання: 

- Краєзнавчі читання – (вересень); 

- Рибалківські читання (лютий); 

- Шевченківські читання (січень – грудень). 

 

Акції: 

 

      -      Соціо - культурна акція «Ніч в бібліотеці» (ЦМПБ). 
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- «Прочитав книгу – отримуй подарунок!» (до Нового 

Року). 

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

- «Кращі краматорчани – читаючі краматорчани!» 

(протягом року - фото-постер-мікс; ЦМПБ). 

 

2.3.1. Участь бібліотек у реалізації загальноміських програм 

1. Соціальний захист населення 

Цикли заходів: «Дзвони душі, щедрої на добро» 

                        «На крилах надії» 

                        «Протягни руку допомоги» 

                        «До совісті і розуму людського» 

Декада «Нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові 

просить» (01.10 – 10.10) 

 

 Обслуговування на дому; 

 організація курсів з навчання літніх людей комп’ютерній 

грамотності, залучення їх до соціальних проектів 

бібліотеки тощо; 

 

2. Молодь. Сім’я. 

         Цикли заходів:  

«Кожна людина народжується для якогось діла» 

«Молодіжні субкультури» 

«Десять божих заповідей – основа соціальної 

компетентності» 

«Я розумію себе, я приймаю інших» 

«Твоє життя формується твоїми думками»  

«Життя іде, і все без коректур…» 

«Покликання на землі – творчість»  

«Сім'я - це те первинне середовище, де людина повинна 

вчитися творити добро»  

«Сім'я - ось що найважливіше, ось що змушує битися моє 

серце» 
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 Єдиний інформаційний день «Бібліотека - молоді» 

(День молоді). 

 

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

Цикли заходів: «Життя – це здоров’я» 

«Не кури, не вживай наркоту й алкоголь, - про 

здоров’я подбай!» 

  

1 грудня – Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом 

  Єдиний урок по ЦСПБ «Заради життя» 

(01.12.2014) 

 

4. Формування правової культури серед різних категорій 

населення міста 

Цикли заходів: «Мораль і право – два крила демократії» 

«Шлях до правової держави і громадянського суспільства» 

 

 декада - «Конституція України – права, гарантії, 

захист» (21.06 – 30.06); 

 загальноукраїнський тиждень права  (01.12 - 

07.12); 

 

5.Розвиток фізичної культури та спорту 

Цикли заходів:  «Подбай про своє здоров’я – обирай спорт» 

«Нам без друга – спорту – не прожити ані дня» 

 

2.3.2. Гортаючи листки календаря 

 Дивись «Ювілейні та пам’ятні дати на 2014 рік» (ОМВ 

ЦМПБ) 

 

2.3.3. Наші духовні обереги 

1. Цикли заходів: «Від тебе все: любов і радість визнання, І 

пристрасть ласк, і щедрість долі. На тебе я рівняюся щодня, 

радію я й милуюся тобою, Вкраїно щира, рідна сторона!» 
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«На Славуті-Дніпрі, на високій горі я за тебе молюсь, я за 

тебе молюсь, моя Київська Русь», «Хто ми є, куди йдемо, яке 

наше майбутнє?» «Чорна сповідь моєї Вкраїни» (Голодомор) 

 

- тиждень   «Моя Україна, білява хатина, пізнати тебе – мені 

щастя дано» (20.01 – 26.01) 

- декада «Незалежна, велична, свята і земна Україна!», 

«Незалежність – це найдорожче для мене і для України!»  (18.08 

– 27.08) 

 

2. Цикли заходів: «Майбутнє України - Європа», 

«Історія України – невід’ємна складова частина 

Європейського історичного процесу» 

3. Цикли заходів: 

 «Моя Україна – велич пращурів! Велич козацької 

слави» 

«І не буде переводу українському народу, доки із 

глибин сторіч долина козацький клич!» 

4. Цикли заходів: «Етнографія – скарби нашої пам’яті», 

«Писанковий дивосвіт», «Рід, які слова святі. Це 

дерево – наш славний родовід: наш батько, мати, 

прадід твій і дід» 

   

5. Шевченківські читання (січень - грудень): 

«Великий син українського народу» 

 «Митець високої твердості й гідності духу» 

   *   Місячник «В сім’ї вольній, новій» (01.03 – 31.03)  

   *      Вечори «Кобзарева пісня лине в серце кожної людини», 

                «Нехай пророче слово те звучить» 

  

6. Цикли заходів: 

 «Плекатимеш мову – цвістимуть слова»;  

«Писемні пам’ятки України»; 

«Мова моя у співучому слові»;  
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«Мово! Мудра Берегине, що не давала погаснути зеленому 

вогнищу роду нашого і тримала народ на небесному олімпі 

волелюбності, слави і гордого дух» 

«Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська 

хата» 

«І возвеличимо на диво і розум наш,  і наш язик…» 

 

7. Формування екологічної свідомості громадян 

Цикли заходів: «Природа -  наша мати. Треба її оберігати» 

«Рослини, тварини, птахи… Людино! Людино! Людино! Ми 

просимо – нас зберегти» 

«О скільки у природи немудро-мудрих літер! О скільки у 

людини невміння прочитать…» 

*Фотовиставки «Менше сміття – краще життя» 

 

8. Цикли заходів: «Рідний край – серце співає. Рідний край – 

небо безкрає» 

«О краю мій, загублений в степах, моя любов тобі лишилась 

вірна» 

«Люблю тебе я, рідне місто, за твою велич і красу» 

«Дивосвіт природи: Донецький кряж» 

 

9. Цикли заходів: «Зі сплаву геройства мертвих та живих 

писалось ім’я – Перемога» 

«Їм назавжди залишилось 20» 

«Обличчя героїв – визволителів України» 

 

- декада «Хто за свободу вийшов проти смерті, тому немає 

смерті на землі!» (70-річчя визволення України) (20.10 – 

30.10) 

      

2.3.4. «28-й чорнобильський квітень» 

 

Цикли заходів: «Чорнобильський квітень – зона 

зупинення цивілізації» 

«Екологічні дзвони сьогодні? Завтра?..» 
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2.3.5.Вибір успішної професії . 

 Цикли заходів:  «Крок до вибору», «Знайти своє місце – це 

важливо», «Шлях в професію починається з мрії», «Вже 

почалось, мабуть, майбутнє…», «ПрофіСтарт: юні 

обирають майбутнє» 

- профорієнтаційні міні-тренінги; 

- «Світове кафе професій»; 

- дискусія школярів «Майбутнє краю за нами»; 

- електронний ресурс «Карта професій нашого міста» 

тощо. 

2.3.6. Допомога освіті і самоосвіті відвідувачів 

 

   - Всеукраїнський тиждень дитячого читання  (25.03-31.03)   

Цикли заходів: «Вік живи – вік учись»;  «Віч-на-віч з книгою», 

«Лети, думко, на золотих крилах» (ювіляри письменники, 

поети). 

 

2.3.7. Популяризація кращих творів національної та світової 

культури 

 

 

2.3.8. Розвиток творчих здібностей та хобі інтересів 

відвідувачів бібліотек 

    

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 

2013 рік; 
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 вивчення використання розділу 74 Освіта. 

Педагогічні науки (жовтень – листопад 2014 р.); 

 вивчення використання фонду періодичних видань 

(листопад 2014 р.). 

3.5. Збереження бібліотечного фонду. 

- здійснити переоблік бібліотечних фондів: 

 * ВК ЦМПБ ім. М. Горького – І кв. 

 * ІБВ ЦМПБ ім. М. Горького – ІІІ кв.  

 * ОМВ ЦМПБ ім. М. Горького – IV кв. 

 *Бібліотека-філія № 17 ім. А. Чехова – IV кв. 

 - перевірки цінної літератури – бібліотеки-філії № 7, 12 – 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. 

 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. 
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8. На допомогу сімейному вихованню, зміцненню сімейних 

традицій 

 

Робота Інтернет - центру 

(на базі ЦМПБ та ДЦБ, бібл.-філ. №№ 8, 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 

 

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)  
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V. Методико-інноваційна діяльність. 

 

План роботи Ради при директорі  

централізованої системи публічних бібліотек на 2014 рік 

 
№ 

п/п 
Тематика 

Терм. 

викон. 
Хто готує 

Відповідал

ьний 

1 2 3 4  
1. Підсумки роботи 

централізованої системи 

публічних бібліотек м. 

Краматорська за 2013 рік. 

Виконання «Плану заходів щодо 

розвитку бібліотек міста 

Краматорська на 2011-2015 рр.» 

23.01 Помоз О.Г. 
Помоз 

О.Г. 

1.1. Роль і значення бібліотеки у 

формуванні національної 

свідомості та патріотичних 

почуттів юного громадянина 

(бібл.-філ. № 12 ім. П. Мирного, 

ДЦБ ім. О. Пушкіна) 

23.01 

Максимова 

А.Б. 

Подгорна 

К.І. 

Помоз 

О.Г. 

1.2. Виконання рішення Ради при 

директорі від 24.01.2013 р. 

«Результати діяльності за 2012 

рік та визначення ключових 

позицій розвитку ЦСПБ міста 

Краматорська на 2013 рік» 

23.01 
Безсмертна 

О.В. 

Помоз 

О.Г. 

2. Виконання Закону України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу» 

(бібл.-філ. № 8 ім. М. Свєтлова, 

№ 13 ім. І. Франка) 

06.03 
Рєзнік Т.А. 

Труш Н.В. 

Помоз 

О.Г. 

2.1. Роль проекту ЦСПБ «Центри 

вільного доступу до Інтернету» 

у розвитку інформатизації 

громади міста Краматорська 

(ЦМПБ ім. М. Горького бібл.-

06.03 

Мельник 

Л.М. 

Шульцева 

Н.А. 

Помоз 

О.Г. 
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філ. №№ 6, 7, 9, 19) 
2.2. Про хід виконання рішення Ради 

при директорі від 07.03.2013 р. 

«Автоматизація процесів 

обробки документів» (модуль 

«Каталогізатор» у ЦМПБ ім. М. 

Горького)  

06.03 
Стрючкова 

Н.Д. 

Помоз 

О.Г. 

3. Про стан, форми і методи 

обслуговування населення 

мікрорайонів (бібл.-філ. № 5 ім. 

У. Громової, № 7 ім. М. 

Некрасова) 

17.04 
Фалько О.А. 

Горлова 

О.М. 

Помоз 

О.Г. 

3.1. Про хід виконання Рішення Ради 

при директорі від 07.03.2013 

року «Виконання Закону 

України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу» (бібл.-філ. 

№ 17 ім. А. Чехова, № 2 ім. В. 

Маяковського) 

17.04 

Щукіна 

М.Ф. 

Кузьменко 

А.М. 

Помоз 

О.Г. 

3.2. Самозвіт Шульцевої Н.А., 

головного бібліотекаря Центру 

вільного доступу до Інтернет 

ЦМПБ ім. М. Горького 

17.04 
Труш Н.В. 

Шульцева 

Н.А. 

Помоз 

О.Г. 

4. Інноваційні послуги бібліотек № 

11 ім. Л. Українки, № 19 ім. М. 

Рибалка, ЦМПБ ім. М. Горького 

(відділ обслуговування) 

05.06 

Бугрова 

Н.В. 

Хіміч О.В. 

Бахман Г.Л. 

Помоз 

О.Г. 

4.1. Впровадження передових форм 

роботи бібліотек по 

раціональному використанню та 

збереженню книги (бібл.-філ. № 

2 ім. В. Маяковського, № 6 ім. Т. 

Шевченка) 

05.06 
Азарова 

Т.М. 

Подпала І.І. 

Помоз 

О.Г. 

4.2. Практика платних послуг та 

залучення спонсорських коштів 

для вирішення питань 

05.06 

Мельник 

Л.М. 

Кириленко 

Т.М. 

Помоз 

О.Г. 
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фінансування найбільш 

важливих статей бібліотечного 

бюджету (бібл.-філ. № 3 ім. В. 

Короленка, № 9 ім. М. 

Коцюбинського, № 18 ім. С. 

Єсеніна) 
5. Впровадження сучасних 

інформаційних технологій та 

створення власних електронних 

інформаційних ресурсів у 

ЦМПБ ім.. М. Горького 

(інформаційно-бібліографічний 

відділ) 

09.09 
Труш Н.В. 

Крихтенко 

В.І. 

Помоз 

О.Г. 

5.1. Діяльність пунктів доступу 

громадян до офіційної 

інформації органів державної і 

місцевої влади (ПДГ) у бібл.-

філ. № 8 ім. М. Свєтлова, № 17 

ім. А. Чехова 

09.09 

Шипілова 

Т.В. 

Щукіна 

М.Ф. 

Помоз 

О.Г. 

5.2. Запровадження електронної 

системи звітності у структурних 

підрозділах централізованої 

системи публічних бібліотек 

(інформаційна довідка) по 

ЦСПБ 

09.09 

Безсмертна 

О.В. 

Кириленко 

Т.М. 

Помоз 

О.Г. 

6. Затвердження учбових планів 

підвищення кваліфікації 

бібліотечних працівників ЦСПБ 

на 2015 рік 

13.11 
Безсмертна 

О.В. 

Помоз 

О.Г. 

6.1. Результати соціологічного 

дослідження «Патріотизм у 

розумінні сучасної молоді» 

13.11 
Мельник 

Л.М. 

Помоз 

О.Г. 

6.2. Затвердження плану роботи 

Ради при директорі на 2015 рік 
13.11 Помоз О.Г. 

Помоз 

О.Г. 

6.3.  Затвердження плану роботи 

ЦСПБ на 2015 рік (основні 
13.11 

Зав. структ. 

підрозд. 

Помоз 

О.Г. 
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показники) ЦСПБ 

 

  

План підвищення кваліфікації бібліотечних працівників 

ЦСПБ м. Краматорська на 2014 рік 

 

 (Дивись окремим документом у додатках) 

 

VI. Колегіальність та демократичність управління. 

6.1. Рада при директорі. 

6.2. Робота з кадрами. 

6.3. Охорона праці. 

6.4. Бюджет ЦСПБ. 

 

 

 
    
- Бугрова Н.В. –  60 років з дня народження 

- Винник Н.О. -               60 років з дня народження 

- Горлова О.М. -   60 років з дня народження 

- Зайцева Н.Д. –               60 років з дня народження 

- Залєсова Т.П. -   60 років з дня народження 

- Максимова А.Б. -  60 років з дня народження 

- Помоз О.Г. -   60 років з дня народження 

- Роменська Т.М. -  60 років з дня народження 

- Хижняк Р.М. -               60 років з дня народження 

- Дорошенко І.Б. -              55 років з дня народження 

- Лобанова Н.А. -  55 років з дня народження 

- Абросімова Н.В. -  50 років з дня народження 

- Алексєєнко В.В. -             50 років з дня народження 

- Морозова А.Г. -                50 років з дня народження 

- Шипілова Т.В. -               50 років з дня народження 

 

Бібліотеки-ювіляри: 
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- Бібліотека-філія № 3 ім. В. Короленка – 45 років від дня 

заснування; 

- Бібліотека-філія № 5 ім. У. Громової – 65 років від дня 

заснування; 

- Бібліотека-філія № 8 ім. М. Свєтлова – 65 років від дня 

заснування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


