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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. 

 

За додатковою інформацією зверніться за посиланням 

 

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

публічних бібліотек  

Громадські обговорення проектів нормативних документів щодо 

діяльності публічних бібліотек на сайті Міністерства культури 

України 

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id

=244909847  

Новини України від lb.ua :оперативна аналітика української 

політики, економіки, новини культури і спорту   http://lb.ua/   

 

ІІ. Допоміжні матеріали для складання планів-звітів 

роботи структурних підрозділів ЦСПБ на 2016  рік. 

 

1. Пріоритетними напрямками діяльності публічних 

бібліотек міста Краматорська в 2016 році є: 

 

 Сприяння відродженню та впровадженню національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, формуванню й 

утвердженню української громадянської ідентичності, 

патріотизму та національно-патріотичної свідомості 

населення міста Краматорська. 

 Національно-патріотичне виховання та виховання 

екологічної культури – головні акценти в діяльності 

публічних бібліотек. 

http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=244909847
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=244909847
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 Створення стендів з національно-патріотичного 

виховання. 

 Проведення зустрічей, тематичних вечорів, уроків 

мужності з військовими, працівниками  військомату. 

 Надання вичерпної інформації відвідувачам публічних 

бібліотек про роль та місце Національної скаутської 

організації України Пласт, Станиці Краматорського 

Пласту у військово-патріотичному вихованні дітей, 

підлітків, юнацтва. 

 Посилити інформацію про дитячо-юнацькі  військово-

патріотичні ігри «Сокіл» та «Джура», про можливість 

участі в них відвідувачів бібліотек. 

 Зміна орієнтирів у діяльності бібліотек в процесі 

просування читання, а саме: 

- Орієнтування на внутрішню технологію має 

замінюватись орієнтуванням на користувача; 

- Орієнтування на структурований простір – 

орієнтуванням на відкритий простір; 

- Орієнтування на права і обов’язки – орієнтуванням на 

взаємні правила; 

- Орієнтування на порядок – орієнтуванням на комфорт 

і зручність; 

- Орієнтування на субординацію – орієнтуванням на 

взаємодію; 

- Орієнтування на заклад культури і духовності – 

орієнтуванням на заклад культури, обслуговування, 

сервісу та дозвілля. 

 Розповсюдження інформації про книгу шляхом 

традиційних та нових інформаційних технологій. 

 Розвиток консультативно-навчальних послуг для 

користувачів, які хочуть навчитися отримувати 

адміністративні послуги он-лайн. 

 Сприяння зниженню соціального напруження серед 

громадян шляхом формування нової толерантної думки, 

відкритості, бажання і вміння зрозуміти інше та інших. 
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  Надання консультаційних та інформаційних послуг 

ВПО, створення ресурсних центрів чи баз ресурсів в 

роботі з цією цільовою групою населення. 

 Пошук та участь в грантових проектах і програмах 

міжнародних громадських, благодійних фондів тощо. 

 Дотримування в процесі обслуговування читачів 

авторського права, інтелектуальної власності. 

 Поглиблення соціального партнерства – пріоритет в 

діяльності публічної бібліотеки.  

 Позиціонування послуг бібліотеки в електронному 

вигляді, широке представлення діяльності установ в 

друкованих та Інтернет-ЗМІ, соціальних мережах. 

 

Сприяти інформаційній підтримці: 

 

* державних національних програм: 

 
 «Національний план дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини до 2016 року». 

 Концепція якісних змін бібліотек задля 

забезпечення сталого розвитку України (до 2025 

року) та Стратегія розвитку бібліотечної справи в 

Україні до 2025 року 

 Довгострокова стратегія розвитку української 

культури 

 Концепція Державної цільової соціальної 

програми національно-патріотичного виховання 

на 2016-2020 роки 

  Державна цільова національно-культурна 

програма створення єдиної інформаційної системи 

«Бібліотека – ХХІ» 

 *  обласних програм: 

 Програма «Освіта Донеччини. 2012 – 2016 роки»; 

 Регіональна цільова програма розвитку фізичної 

культури і спорту в Донецькій області на 2012 – 2016 роки; 
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 Обласна програма протидій захворюванню на 

туберкульоз у Донецькій області на 2012 – 2016 роки; 

 Регіональна комплексна програма «Молодь і сім’я 

Донеччини. 2013 – 2017 роки»; 

 

* міських програм: 

        -  Програма соціального захисту населення на 2015 – 2017 

роки; 

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

- Програма «Освіта Краматорська 2012 – 2016 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.  
* Державний конкурс: 

 

- Всеукраїнський конкурс «Найкращий читач України 2016 

року»  

 

* Обласні конкурси:???? 

 

 

* Міжнародні Десятиріччя: 

 

   - 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.); 
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* За визначенням ООН та ЮНЕСКО, Європейського 

парламенту: 
 

    -2016 рік – Міжнародний рік зернобобових (Резолюція 

Генеральної Асамблеї ООН). 

    -Єврокомісії запропоновано оголосити 2016 рік – роком 

боротьби з насильством щодо жінок.  
 

* В Україні 2016 рік: 

- 25 років Дня незалежності України 

- Рік англійської мови  
- Рік І. Франка 

 

- 29 вересня - 150 рокiв з дня народження українського iсторика i 

громадського полiтичного дiяча, першого Президента України М.С. 

Грушевського (1866-1934) - Указ Президента України № 63 від 9 лютого 

2015 року 

 

Постанови Верховної Ради України про відзначення на 

державному рівні: 

 
-160-річчя від дня народження українського письменника, поета філософа, 

вченого, громадського і політичного діяча Івана Яковича Франка (1856-

1916). 

-Відзначення 1000-ліття духовно-культурних зв’язків Київської Русі та 

Святої Гори Афон. Проект Постанови ВР №1397 від 11.12.2014. Мета: 

забезпечення належних організаційно-правових умов для відзначення 

ювілею та сприяння відродженню забутої вітчизняної духовно-культурної 

спадщини. 

- 75 років трагедії Бабиного Яру    (1941 - початок масових розстрілів у 

Києві у Бабиному Яру) 
 

Цього року виповнюється: 

 
- 170 років тому (1846) Т.Г. Шевченко написав «Заповіт» 

 



 8 

- 125 рокiв з дня народження П.Г.Тичини (1891-1967), українського 

радянського поета, державного i громадського діяча 

- 195 років від дня народження Петрушевича Антона Степановича    

(1821 - 1913) - історика, археолога, етнографа; 

             -145 років з дня народження Л.Українки (1871-1913), видатної 

української поетеси, прозаїка, перекладача, літературного критика та 

фольклориста 

- 335 років з дня народження Феофана Прокоповича (1681-1736), 

видатного українського церковного і громадського діяча, 

письменника, вченого–енциклопедиста 

- 150 років від дня народження В.М.Леонтовича (1866-1933), 

українського письменника і громадсько-культурного діяча 

- 135 рокiв з дня народження  I.А.Кочерги  (1881-1952),  

українського драматурга 

- 370 років з дня народження І.Скоропадського (1646-1722), 

українського козацького діяча, гетьмана Лівобережної України з 

1708 р. 

 

 

1.1. Бюджет робочого часу: 

 

Кількість робочих днів для читачів у 2016  році складає: 

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

працюють без вихідних – 344  дні; 

- ДЦБ ім. О.Пушкіна, 19 працюють з одним вихідним 

днем –  291 день; 

- бібліотеки-філії №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 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: 

2003 години  - 192 години (основна відпустка) – 44 години (у 

середньому додаткова відпустка згідно колдоговору) – 40 

годин (тимчасова непрацездатність) =  1727   годин.  

Загальний фонд робочого часу ЦСПБ на 2016 рік складає   

143341 годину. 
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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 — 2016»; 

- Загальносистемні соціологічні дослідження: 

 «Вивчення впливу культурно-просвітницьких 

заходів бібліотеки на формування інтересів та 

запитів користувачів» - 2 кв. 

 «Сучасна картина читання юнацтва та молоді» - 1 

кв. 

 Он-лайн опитування «Хто такий патріот?» - 4 кв. 

- Локальне дослідження потреб жителів віддалених 

населених пунктів м. Краматорська в обслуговуванні 

бібліотечною книгою та наданням сучасних бібліотечних 

послуг через мобільний нестаціонарний пункт – Бібліобус 

– (бібліотеки-філії № № 2, 5, 6, 7, 9, 13 та 18);    - ІІ – ІІІ 

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). 

- 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.  
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2.2. Створення власного іміджу: 

- Розробка та створення креативної реклами (як 

друкованої, так і віртуальної) з метою пропаганди 

бібліотечних послуг. 

- 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 «Прийди до бібліотеки і знайди свою територію!» 

(24.09 – 30.09).  

* Рекомендації ДЦБ до тижня 

-  День відкритих дверей «Дім мудрості», «Бібліотека – 

скарбниця знань і джерело творчого натхнення» 

       -  Літературно – музична композиція «Книго, друже 

найкращий у світі, до твоїх сторінок тягнемось ми» 

(запрошуються переможці конкурсу «Найкращий відгук, 

(малюнок) на прочитану книгу», «Найкращій читач літа», тощо) 

       -  Посвята в читачі 

       -  Вернісаж дитячої творчості «Золоті руки наших читачів» 

       - Святкова акція «Бібліотека запрошує друзів», «Подаруй 

дитині бібліотеку» 

       -  Інтерактивний паркан, автограф - сесії з письменниками, 

майстер- класи. 

 

- Активізація ініціативної діяльності: 

 проектна діяльність; 

 надання додаткових сервісних і бібліотечних послуг; 

 обслуговування громади поза межами бібліотеки; 

 залучення коштів спонсорів, меценатів тощо. 
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2.3. Творчі акції. Проекти. Програми. Конкурси. 

Заходи з популяризації літератури. 

Проекти: 

- УБА – діяльність пунктів доступу громадян до офіційної 

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

- Проект програми «Бібліоміст» - «Працевлаштування та 

розвиток трудових ресурсів в бібліотеках» (ЦМПБ). 

- Проект програми «Бібліоміст» - «Інформаційно-дозвільний 

центр підтримки та розвитку молоді «Будуємо майбутнє разом» 

(ЦМПБ). 

- Проект програми «Бібліоміст» та фестивалю Docudays UA 

– «Створення кіноклубу медіапросвіти з прав людини Docudays 

UA» (б-ф №6). 

Програми: 

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

- ДЦБ ім. О. Пушкіна - «Місто читає дітям»  

Місячники популяризації літератури: 

 - «Україна моя, Україна, квітни, вільна Україна!» (01.08 – 31.08) 

Декади: 

- «Єдина держава – єдиний народ»  (18.01 – 27.01) 

- «Чорна трагедія на кольоровій землі» (19.04 - 28.04) 

- «Довге відлуння війни» (01.05 – 10.05) 

- «Мова – одежа нашого духу» (07.11- 16.11) 

 Тижні: 

Всеукраїнський тиждень дитячого читання «Ми читаємо 

завзято, а читання нам — це свято» (25.03-31.03) 

- «Конституція України – єдина держава, єдиний народ» 

(23.06 – 29.06) 
- «Краматорськ – місто натхнення» (01.09 – 07.09) 

- Тиждень популяризації бібліотек та бібліотечної професії 

«Прийди до бібліотеки і знайди свою територію!» (24.09 – 

30.09) 

- «Хай оживає істина стара: Людина починається з добра!» 

(01.10 – 07.10) 
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    - Загальноукраїнський тиждень права «Маю право на життя-

Я гідно мушу жити!» (01.12 - 07.12) 

   Читання: 

 

- Краєзнавчі читання «Краматорськ в історичних 

документах», «Традиції та звичаї мого краю» (на вибір) – 

(січень - грудень); 

- Шевченківські читання «Нас кличе довірливо слово 

Шевченка» - (січень - грудень) 

 

Акції: 

 

      - до дня закоханих – 14.02 

      - «Світ без наркотиків» 

      - «Великдень української книги» (січень-грудень) 

       

       

2.3.1. Участь бібліотек у реалізації загальноміських програм 

1. Соціальний захист населення 

 

Цикли заходів: «Стежинами любові і добра», «Уклін тобі, 

осіннє покоління» 

 

- Тиждень «Хай оживає істина стара: Людина починається 

з добра!» (01.10 – 07.10). 

 Обслуговування на дому; 

 організація курсів з навчання літніх людей комп’ютерної 

грамотності, залучення їх до соціальних проектів 

бібліотеки тощо 

 Рекомендації ДЦБ 

 

-Благодійні свята, акції під гаслом: «Діти – дітям», «Добро і 

милосердя – кожній дитині» (до Міжнародного дня захисту 

дітей, Міжнародного дня інвалідів)  
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- Індивідуальне обслуговування  дітей-інвалідів за місцем 

проживання 

- День милосердя «Хай добрим буде ваш розум, а серце 

мудрішим буде» 

- Презентації творчих робіт дітей з обмеженими можливостями 

«Повір у себе» 

- Операція-рейд «Допоможи ближньому» 

- Розважальні програми  

- Презентації книжкових виставок і окремих книг, заочні 

подорожі, літературні години, ігри, конкурси «Культура країн 

світу», «Феєрія мандрів», «Стати Європою, щоб бути Україною» 

(виховання у  дітей і підлітків культури міжнаціональних 

відносин, поваги до самобутності кожної національної 

культури) 

- Віртуальна подорож по країнах світу «Різні нації – різні стилі 

етикету» 

- Година спілкування «Талант жарту» 

- Морально-етичні бесіди «Ваш кодекс ввічливості» 

- Години спілкування «Школа добрих вчинків» за творами 

Василя Сухомлинського 

- Подорож «Містом ідеальних взаємин» 

- Анкета для дітей «Розуміння доброти» 

- Уроки гарної поведінки, Школа Шляхетності, етичні  ігри, 

тощо. 

2. Молодь. Сім’я. 

         Цикли заходів:  

       «Ми молодість - майбутнє України», «Нас не зрадить 

родинне тепло», «Сім'я - любові великої царство, 

в ній віра, праведність і сила». 

 

 Рекомендації ДЦБ ім. О. Пушкіна: 

 

- Виставка-порада, комфорт-простір, трансформер-зона, 

інтерактивні релакс-куточки, територія 

відпочинку(спілкування), тощо  «Книга. Сім'я. Дитина» 
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- Усний журнал «Родина, родина — від батька до сина» 

(родинні, побутові традиції українців, система  виховання,  

традиції календарних  свят  та обрядів) 

- Конкурс «Мій родовід» (створити літературний, фото - чи 

відео - портрет своєї сім'ї, родини, роду) 

- Сімейне свято «Моя сім’я. Моя родина. Мій рід» 

- Фото-вікторина «Моє місто очима родини» (учасники гри 

фотографуються у різних містах Краматорська, потім кожна з 

команд представляє свої фотографії на екрані  і ставить питання, 

а  інші – відповідють про місце знаходження скульптури, 

пам’ятника, будинку і його призначення) 

- Конкурс постерів «Моя сім’я – мій світ» 

- Свято матері «Моя мама наймиліша» 

- Школи раннього розвитку, Академії батьківської мудрості, 

тощо. 

 

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

 

Цикли заходів:  

«Здоров’я — розкіш для людини», «Цікавими стежинами по 

«Країні міцного здоров’я», «Не стидайся  - це твоє життя! 

Не соромся здоровим бути!», «Молодь обирає здоров’я» 

* Рекомендації ДЦБ ім. О.Пушкіна 

- Довірча бесіда «Дорога боротьби і болю» (До Всесвітнього 

дня боротьби з СНІДом)  

- Актуальний репортаж «СНІДу – ні!»  

- Тренінг «Ми за життя» 

- Година відвертої розмови «Спокус безліч, а здоров’я одне» 

- Цикл інформин «Здоровим будеш – все здобудеш» 

- Інформаційний марафон «Разом з бібліотекою – до здорового 

способу життя» 
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- Година застереження, зустріч за круглим столом, актуальний 

діалог інформаційний калейдоскоп, усний журнал (разом з 

лікарями-фахівцями). 

1 грудня – Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом 

  Єдиний урок по ЦСПБ «Життя своє ти бережи, і 

СНІДу завжди «Ні!» кажи!»  (01.12.2016) 

 

4. Формування правової культури серед різних категорій 

населення міста 

Цикли заходів: 

 «Знати закон - бути освіченим»,  «Про обов’язки і про 

честь», «Совість. Порядність. Відповідальність», «Хочу і 

потрібно…»   

 

 «Конституція України – єдина держава, єдиний 

народ» (23.06 – 29.06) 

 

 Загальноукраїнський тиждень права «Маю право 

на життя, - Я гідно мушу жити!» (01.12 - 07.12) 

  Рекомендації ДЦБ ім. О. Пушкіна з формування 

правової культури: 

  

- Інформаційний гід «Правовий статус 14-літніх осіб», «Європа і 

права дитини» 

- Правова мозаїка «Світ юридичних професій» 

- Юридичний лабіринт «Усі ми маємо право на інформацію» 

- Вечір запитань та відповідей «Поняття про злочин і 

покарання» 

- Година юридичних порад «Права та відповідальність дітей в 

Україні»  

- Зустрічі з представниками правоохоронних органів 

- Юридичний лекторій «Підліток і закон» 

- Книжкова виставка «Права людини», «Що ми знаємо про 

Конституцію України» 
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- Показ відеофільмів з обговоренням «Конвенція про права 

дитини», «Декларація про права дитини» 

- Цикл віртуальних уроків «Школа безпеки для малюків». 

 

5.Розвиток фізичної культури та спорту 

 

Цикли заходів:   

 

«Нам - сміливим, і сильним, і спритним,  

зі спортом завжди по дорозі» 

«Щоб здоровим бути сповна – фізкультура всім 

потрібна» 

 

2.3.2. Гортаючи листки календаря 

 Дивись «Ювілейні та пам’ятні дати на 2016 рік» (ОМВ 

ЦМПБ) 

 Календар «Український Донбас»  (на 2016 р.) – місце 

знаходження ОМВ ЦМПБ. 

  «Календар знаменних та пам’ятних дат м. 

Краматорська на 2016 р.» (ІБВ ЦМПБ) 

 

 

2.3.3. Наші духовні обереги 

1. Цикли заходів: 

  

«Усе моє, все зветься Україна» 

«Мати-Україно, ти у нас одна» 

«Українці – то є назва славного роду» 

«Наш герб – тризуб, це воля, слава й сила» 

«Прапор свій здіймаємо гордо, ми з ним дужі і єдині» 

 

- Декада «Єдина держава – єдиний народ»  (18.01 – 27.01) 

- Місячник «Україна моя, Україна, квітни, вільна 

Україна!» (01.08 – 31.08) 
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2. Цикли заходів: «Україна це Європа», «Європа та 

Україна: діалог культур» 

 

 21 травня 2016 року – День Європи в Україні 

 

3. Цикли заходів: 

 «Козацтво – слава України, це гордість наша 

всенародна», «Ми козаки, борці за волю, за народу 

щастя й долю» 

 

4. Цикл заходів (до Дня захисника України): 

«За нашу рідну Україну низький уклін і тричі 

«СЛАВА!», українські захисники!» 

 

5. Цикли заходів (до Дня Збройних Сил України): 

 «Ми воїни. І наше діло праведне й святе», 

«Відважний вкраїнський воїне, нащадку славних 

віків» 

6. Цикли заходів: «У звичаях й традиціях ти душу 

України пізнай», «Різдвяні дзвони», «В океані рідного 

народу відкривай духовні острови» 

 

 Ярмарок українських звичаїв – літературно-

музичне свято  

 Презентація збірки Миколи Джміля (Микола 

Сергієнко) «Коло»  - усі бібліотеки!!! 

 Рекомендації ДЦБ з національно-патріотичного 

виховання 

 - Книжкова виставка-перегляд «Слідами історії» 

 - Тем. полиця  « З жита з волошок наш прапор 

ясний» 

 - Літературна година-реквієм «Герої не вмирають» 

 - Патріотичний діалог «Кольори, що дають надію» 

(про державний прапор  України) 
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 - Театралізоване літературно-патріотичне свято «У 

серці кожної дитини живе    любов до України» 

 - Історико-патріотичний репортаж  «Запорізькі 

козаки – наша слава навіки»,   

 - Відео-гра «Україна - унікальна, Україна - 

надзвичайна!» 

 - Акція «Патріотизм у об'єктиві: сучасний стріт-

арт» (фото патріотичних місць у своєму місті) 

 - Патріотичне рандеву «Жовто-блакитний вимір» 

 - Перегляди та обговорення документальних 

фільмів про АТО 

 - Майстер-клас «Натхненні Українством»  

 - Круглі столи для старшокласників: «Ціна 

перемоги: втрати і здобутки України в роки 

Другої світової війни (1941-1945)»; «Українські 

діти-герої в роки Великої Вітчизняної війни 1941-

1945 років»; «Немає Голокосту проти одного 

народу. Голокост завжди проти всіх…»; «Наше 

місто у роки Великої Вітчизняної війни: сторінки 

історії» 

 - Театралізований вечір пам’яті «Мрію, щоб світ 

був з війною не знайомий!» 

 - Історичний турнір-вікторина «Йдемо на 

смертний бій за честь країни рідної!». Сладається 

з конкурсів: «Воєнні звання»; «Приказки та 

прислів’я про армію»; «Образ солдата в художній 

літературі» 

 - Книжкові виставки та вернісажи «Нехай живі 

пам’ятають – покоління знають» 

 

7. Шевченківські читання «Нас кличе довірливо слово 

Шевченка» - (січень - грудень) 

- Тиждень «Т.Г. Шевченко – джерело національної 

духовності» (07.03-13.03)  
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 Рекомендації ДЦБ 

 

- літературні ранки, композиції для найменших  «Відкрий 

Кобзарика, школярик», «Вірші Великого Тараса для маленьких 

кобзарят» 

- вулична акція, зібрання-читання біля пам’ятника 

Т.Г.Шевченку  «Звучи над рідним краєм безсмертне слово 

Кобзаря» 

- читацький марафон на встановлення рекорду «Безперервного 

читання «Кобзаря» 

- літературні діалоги «Шевченко в моїй родині» 

- літературні читання «Донецькі, (Краматорські) поети в вінок 

Кобзареві» 

- урок державності «Шлях Кобзаря − це шлях мого народу» 

- коментоване прослуховування аудіокниги Є.Білоусова 

«Тарасове перо» 

- інтернет- подорож «Земля, яку сходив Тарас», 

- віртуальна подорож до Музею однієї книги –«Кобзаря» 

Т.Г.Шевченка, 

- презентація виставки «У славі праведній, у славі віковій»  

8. Цикли заходів: 

 «У мене й народу мого українська є мова чудова», 

«Від рідної мови сонячно»   

 Декада «Мова – одежа нашого духу» (07.11- 16.11) 

 

* Рекомендації ДЦБ 

- Книжково – ілюстрована виставка «Слово наше рідне – 

слово українське» 
- Свято рідної мови  «Без рідної мови, без пісні, без мами збідніє 

земля назавжди» 

-  День інформації «О люба мово ти моя, як любо ти звучиш» 

- Ккнижкові виставки, бесіди, огляди, вікторини, уроки, вечори, 

конкурси тощо. 

 

9. Формування екологічної свідомості громадян 

Цикли заходів:  
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«Зупинися, людино, на мить… Зупинися, земля в нас одна!», 

«Природа – це казка, яку потрібно читати серцем», 

 «Покоління відходить, й покоління приходить, а земля 

віковічно стоїть!» 

 Рекомендації ДЦБ 

- Книжково-ілюстративні виставки «До природи – не носи 

шкоди», «Великі проблеми маленької планети», «Краса врятує 

світ» 

- Виставка-гербарій «Травнича премудрість», «Обереги любові, 

миру й духовності»  

- Виставка-дискусія «Екологія – проблема глобальна» 

- День бібліографії, екологічних знань «Бережи свою планету» 

- Конкурс малюнків, екологічних плакатів, листівок «Світ 

заповідної природи», «Не завдавай шкоди природі», «Природа 

нам сигналить SOS» 

- Еко-шок «Зупинись! Озирнись! Поміркуй!» 

- Цикл годин екоетики «Любити природу мало, її треба берегти» 

- Конкурс на екологічну казку «Пригоди в Донецькому краї» 

- Рекомендаційні списки літератури для різних категорій читачів 

«Про екологію для найменших», «Пізнавай цей світ щодня» 

- «Екокалендар» — цикл закладок про значні екологічні дати 

- Зустрічі шанувальників природи з представниками 

екологічних організацій 

- Акція «Посади дерево дружби» 

- Години запитань і відповідей, інформини, дискусії, екологічні 

прогулянки, ігри, турніри, мандрівки, тощо.  

 

10. Цикли заходів:  

«У рідному краї і серце співає», «Відкриваємо місто заново» 

 Краєзнавчі читання «Краматорськ в історичних 

документах», «Традиції та звичаї мого краю» (на 

вибір) – січень-грудень 

- Тиждень «Краматорськ – місто натхнення» (01.09 – 07.09) 

 Рекомендації ДЦБ 
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- Комплексні бібліотечні програми «Земле моя – моя історія 

жива», «Криниці духовності», «Моя мала Батьківщина» 

- Цикл зустрічей з краматорськими письменниками 

«Письменник нашого краю» 

- Патріотичний флеш-моб під назвою «Квітни, рідне місто, на 

добро і злагоду» 

- Книгомандри «Стежки протоптані дідами» 

- Краєзнавчі дні, читання, обговорення, презентації книг, уроки 

народознавства, екологічні, роздуми «Збережемо наш край 

блакитним і зеленим», краєзнавчі брифінги 

- Краєзнавчі куточки, виставки, альбоми, фотографії, творчі 

виставки видатних людей краю, тощо 

- Краєзнавчі ігри-мандрівки «Заповідними стежками рідного 

краю», етнографічна гра «Жили-були дід та баба» 

- «Написання історії рідної школи» (збираються спогади 

старожилів місцевості, старі шкільні речі – чорнильниці початку 

ХХ століття, старі шкільні ручки з пером, рахівниці тощо. 

Створюється виставка, на якій представлені матеріали про 

історію створення школи та книги, з яких діти дізнаються про 

історію винахіду цих шкільних речей) 

- Пошукова експедиція «Діти війни» (маловідомі сторінки 

біографії рідного міста, селища) 

- Краєзнавчій конкурс «Знай наших!» ( діти дізнаються про 

відомих і знаних людей свого краю) 

- Ток-шоу «Хочу бути знаменитим» (Учасники діляться своїми 

мріями, розказують, ким хто хоче стати, щоб прославити рідний 

край) 

- Слайд-шоу, відео-подорож «Рідне місто пізнаю» 

- Малі форми бібліографії: пам’ятки, закладки «Почесні 

громадяни міста»;                      « Письменники краю (міста, 

селища)» 

- Медіа презентація «Край у фото об`єктиві». 

 

11. Цикл заходів: «Наш нестихаючий біль» 

 

- декада «Довге відлуння війни» (01.05 – 10.05) 
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 Рекомендації ДЦБ 

Круглі столи для старшокласників: «Ціна перемоги: втрати і 

здобутки України в роки Другої світової війни (1941-1945)»; 

«Українські діти-герої в роки Великої Вітчизняної війни 1941-

1945 років»; «Немає Голокосту проти одного народу. Голокост 

завжди проти всіх…»; «Наше місто у роки Великої Вітчизняної 

війни: сторінки історії». 

 

Театралізований вечір пам’яті «Мрію, щоб світ був з війною не 

знайомий!» 

- Краєзнавчі експедиції «Фронтовими дорогами моїх рідних… 

(дідуся, бабусі)», «Поети на фронтах війни»; «Очима тих, хто 

був в бою» 

- Усні журнали «Наш край в роки Вел. Вітчизн. війни»; «Мої 

однолітки в Голокості»; «Батьки, діди заповідали мужність…». 

 

2.3.4. «30-й чорнобильський квітень» 

 

Цикли заходів: «І тихо ступає життя у полин,і лине 

Чорнобильський дзвін», «Поки знов ця земля зцілиться, 

проминуть віки, не народи» (до 30-річчяЧорнобильської 

трагедії) 

 Декада «Чорна трагедія на кольоровій землі» 

(19.04 - 28.04) 

 

2.3.5.Вибір успішної професії  
 

 Цикли заходів:  

«Обираєш професію – проектуєш життя», 

 «Професії любої треба знати секрети» 

 

 Рекомендації ДЦБ 

-Зустріч з представниками різних професій  «В твоїй професії – 

твоє майбутнє» 

 

2.3.6. Допомога освіті і самоосвіті відвідувачів 
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   Цикл заходів: «Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для 

себе» 

 

Всеукраїнський тиждень дитячого читання  «Ми читаємо 

завзято, а читання нам — це свято»  (25.03-31.03)  

 

 Рекомендації ДЦБ 

 

Свято може складатися із тематичних днів за 

літературними жанрами 

(День казки, День періодики, День історичної книги, День 

детектива, День поезії, День енциклопедії, тощо) 

 за видами мистецтва (День кіно, День мультфільму, День 

музики, День театру) 

 за віковою категорією читачів (День наймолодшого 

читача, День сімейного читання), або з окремих заходів: 

- Голосні читання сучасних дитячих поетів «Читай, я буду 

слухати!» 

- Дні ювілярів «Читаємо для душі…» 

- Свято-відкриття «З книгою ми дружимо, живемо – не тужимо» 

- Літературна вікторина «Чарівна скринька улюблених казок» 

- Літературний карнавал «Бал Андерсена» 

- Конкурси на кращу саморобку та ілюстрацію «Моя улюблена 

казка» 

- Конкурси, знайомства, бесіди, ігри «Сонячна усмішка 

Всеволода Нестайка» 

- Дискусія «Відповідаємо за тих, кого приручили…» (за книгами 

про тварин) 

- Гра «Розумники та розумниці», бесіда «Де знаходяться 

скарби», (пригоди, фантастика) 

- Літературна вітальня «Поезія – це завжди неповторність» 

- День дитячих газет і журналів «В гостях у Барвінка та 

Пізнайка» 

- Усний журнал «Покоління» (знайомство з періодикою яку 

читали батьки юних читачів) 
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- Бліц-опитування «Мій улюблений журнал та газета» 

- Захід «Я пізнаю світ: інтелект-кафе»(довідкова література) 

- Бесіди – відкриття, знайомства «Книга жива, доки її читають» 

(згадати книги, які з різних причин не привертають до себе 

уваги у читачів) 

- Акції поза бібліотекою «Сім днів у бібліотеці», «Ходімо до 

нас!» 

День Інтернету: 

    - диспут «Цей страшний Інтернет» (друг чи ворог читанню) 

    - голосні онлайн-читання «Читати – не перечитати» (читання 

книг, яких немає у бібліотеці) 

    - створення буктрейлерів на улюблені книги 

    - онлайн-зустрічі з письменниками 

 Книжкові виставки: -«Книги потрібні в дитинстві читав…» 

                                    - «День народження у книжки» (книги –

ювіляри) 

                    - «Вітання тим, хто пише книги!» (письменники –

ювіляри) 

                    - «Ще гарячі, щойно з печі!» (книги-новинки) 

 

* Рекомендації ДЦБ на допомогу шкільній програмі   

- Урок, День знань «З книгою дорогою знань», «Кличе вересень 

за парту» 

- Книжкова виставка «Епохи. Країни. Герої» 

- Літературно-мистецький календар, цикл «Святкуємо разом із 

книгою» (увага в якому акцентована на маловідомих, але 

цікавих святах і знакових датах) 

- Бібліотвістер «Веселі крученики» (гравці повинні втримати 

різноманітні положення тіла та відповідати на запитання 

вікторини)  

-  Бібліотечна гра «Літературна дартс-мандрівка» 

- Книжкова виставка творів сучасних дитячих зарубіжних 

авторів «For young adults». Книги для юних дорослих 

- Інтелектуальна гра «Розумники і розумниці» за романом 

Корнелі Функе «Чорнильне серце» 
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- Літературний конкурс «Дівчача тусовка, або Жаклін Уілсон – 

це круто!» 

- Літературні зустрічі з героями сучасної зарубіжної дитячої 

літератури «А ви вірите в дива?» 

- Виставка-гра авторських казок українських письменників 

«Казкограй» 

- Виставка-портрет «Марина і Сергій Дяченки: зоряне подружжя 

фантастів» 

- Серійні тематичні полиці та огляди нової літератури «Грані 

сучасних книжок», «Дивний детектив», «Місто пригод», «Для 

тих хто не любить читати», «Українське слово - малятам» 

- Виставка книг українського зарубіжжя «Україна за океаном», 

«Лауреати вільної землі: українська класика у діаспорі», «Жили 

Україною» та ін. 

- Інтелектуальна літературна гра «З Україною в серці», ранок 

«Україна – наша мати, а ми – її діти»,  (письменники укр. 

зарубіжжя) 

- Літературна подорож «Від Праги – до Мельбурну: 

письменники української діаспори» 

- Літературна гра-подорож «Пошуки козацької шаблі» (за 

повістю Зірки Мензатюк «Таємниця козацької шаблі») 

- Вікторина «Хто розчаклує чугайстра?» (Олександр 

Дерманський «Танок чугайстра») 

-Літературні пазли «Домовичок» (Марина Павленко 

«Домовичок з палітрою», «Домовичок запрошує» 

- Літературне лото «Зай-чи-ки» (Іван Андрусяк «Хто боїться 

зайчиків») 

- Гра «Детективне бюро «Русалонька» (за трилогією Марини 

Павленко) 

- Клуб веселих та кмітливих «Марко та Харко - суперкозаки» (за 

повістями Вадима Карпенка) 

- Історико-літературні інтелектуальні бої «Джури і 

характерники» (за повістями Вол. Рутківського) 

- Прем’єра книги Люби Якимчук «Абрикоси Донбасу» 
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- Інсценівки творів Лесі Ворониної, Івана Андрусяка, Марини 

Павленко, Ігора Січовика, (Ганни Черінь, Лесі Храпливої (укр. 

діаспора)  та ін. 

- Інтелектуальне змагання на тему: «Чи знаєш ти творчість 

українських письменників?» 

- Загальнобібліотечний День інформації «Читаємо українську 

книгу всією сім’єю» 

- Літературні квести, ранки, вітальні, вистави, відеподорожі, 

презентації, години цікавих повідомлень, онлайн-зустрічі з 

письменниками, тощо 

- зустріч з представниками різних професій  «В твоїй професії – 

твоє майбутнє» 

 

2.3.7. Популяризація кращих творів національної та світової 

культури 

 

    Цикл заходів «Ім’я, яке я відкрив для себе» (творчість 

сучасних українських і зарубіжних літераторів) 

 

 Акція «Великдень української книги» (січень-

грудень) 

 

ВКЛЮЧИТИ УСІ ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДНІХ РОЗДІЛІВ!!! 

 

Заходи до ювілейних дат українських письменників 

 

- До 145-річчя Л.Українки: вечір «Самобутня поезія Лесі 

Українки»; 

- До 65-річчя В. Винниченка: літературний портрет; 

- До 160-річчя І. Франка: тематичний вечір. 

 

2.3.8. Розвиток творчих здібностей та хобі інтересів 

відвідувачів бібліотек 

 

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

робіт тощо  
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Програма літніх читань  «З книгою канікули - сумувати 

ніколи»       (рекомендації ДЦБ): 

 - Книжкова виставка «Немає кращої пори ніж літо сонячне й 

веселее», «Книжкова посмішка літа» 

- Виставка-рекомендація "Книга, яку читає твій друг» 

- Виставка книг за списками з шкільної програми «Літо на 12 

балів» 

- Бібліопантоміма «Улюблені герої розповідають» 

- Голосні читання та обговорення кращої дитячої літератури 

«Сонце на книжковій сторінці»       

- День літніх іменинників «Містер і Місіс літо»  

- Інтелектуально - пізнавальна гра «Різнобарвна карусель»  

- Ігрова програма «Коло друзів»  

- Експрес-малюнок (малюнок на асфальті) «Малюємо літо» 

- Вікторина «Впізнай улюбленого героя книги» 

- Караоке-клуб «Співаємо разом» 

- Хоббі-майстер-класи  «Чарівні пригоди маленької 

намистинки» (оригамі, плетіння, поробки, тощо) 

- «До побачення, літо веселе!» (Нагородження учасників літньої 

програми читань, оформлення стенду «Я, літо, книга») 

- літературні подорожі, вікторини, творчі конкурси та екскурсії, 

зустрічі з цікавими людьми,  квести, комп’ютерні, настільні 

ігри, години творчої праці, тощо. 

* Рекомендації ДЦБ 

 

 Виставки творчих робіт, дитячої творчості «Акорди творчого 

єднання», «Художня студія малечі» 

- Мистецьке  свято  «У нас в  гостях музичні інструменти» 

- Конкурси  малюнків  «Я  ілюструю улюблену книгу», «Ми 

малюємо казку» 

- Читання з малюванням «»Творці казкових див» 

- Цикл інформаційно-пізнавальних заходів: «Браво…!» 

      - «Браво, кіно!» 

      - «Браво, музей!» 

      - «Браво, книго!» 

      - «Браво, театр!» 
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- Виставка  «Вчимося творити красу» (представлені книги з 

виготовлення писанок, виробів з глини, дерева, вишивання, 

тощо) 

- Книго-  кіно - мандрівка «Запрошує країна Мультляндія» 

- Ляльковий  театр, інсценівка творів   «Книга  й лялька» 

- Хенд-мейд заняття «А у нас майстер-клас!» 

- Віртуальні подорожі цікавими мистецькими місцями. 

 

 

  

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 

* Проводити вивчення читацького попиту для якісного 

формування бібліотечного фонду 

3.3. Обробка видань 

3.4. Вивчення складу та використання бібліотечного фонду 

Загальносистемне: 

 вивчення стану фонду статистичним методом за 

2015 рік (січень 2016 р.); 

 вивчення використання розділу 87 Філософія 

(жовтень-листопад 2016 року); 

 вивчення використання фонду періодичних видань 

(листопад 2016 р.). 

3.5. Збереження бібліотечного фонду. 

- здійснити переоблік бібліотечних фондів: 

 * Бібліотека-філія № 11  ім. Л. Українки – І кв. 

 * Бібліотека-філія № 18 ім. С. Єсенінаа – ІІ кв.  

 * Бібліотека-філія № 5  ім. У. Громової – IІІ кв. 

 *Бібліотека-філія № 12 ім. П. Мирного – IV кв. 

 - перевірки цінної літератури – бібліотеки-філії № 2, 3  – ІІ кв. 

 

ІV. Бібліографічна та інформаційна робота 
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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 національно-патріотичному вихованню. 

5. На допомогу самоосвіті та освітнім програмам. 

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

7.На допомогу організації дозвілля, розвитку творчих 

здібностей. 

8. На допомогу розвиткові фізичної культури і спорту. 

9.На допомогу сімейному вихованню, зміцненню сімейних 

традицій. 

10. На допомогу формування правової культури. 

 

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. 
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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) 

 

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. 

 

 Розробити міську цільову бібліотечну програму 

«Бібліобус – мобільний пункт бібліотечного 

обслуговування жителів віддалених населених пунктів 

м. Краматорська» - 1 квартал 2016 р., - ЦМПБ, ОМВ, 

адміністрація. 

 

План роботи Ради при директорі  

централізованої системи публічних бібліотек на 2016 рік 
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№ 

п/п 
Тематика 

Терм. 

викон. 
Хто готує 

Відповідальн

ий 

1 2 3 4  

1. Робота 

централізованої 

системи публічних 

бібліотек м. 

Краматорська на 

сучасному етапі: 

підсумки, ідеї, пошук 

21.01 Помоз О.Г. Помоз О.Г. 

1.1. Виконання рішення 

Ради при директорі від 

22.01.15 р. 

«Виконання Закону 

України «Про 

бібліотеки і 

бібліотечну справу» 

бібл.-філ. № 13 ім. І. 

Франка, рішення Ради 

при директорі від 

19.03.2015 р. по бібл.-

філ. № 3 ім. В. 

Короленка, № 19 ім. 

М. Рибалка 

21.01 

 

Труш Н.В. 

Хімч О.В. 

Бахман Г.Л. 

Помоз О.Г. 

1.2. Задоволення 

соціальних потреб 

користувачів, 

комфортного та 

безпечного життєвого 

середовища, 

підвищення 

культурних стандартів 

(бібл.-філ. № 7 ім. М. 

Некрасова) 

21.01 
Горлова 

О.М. 
Помоз О.Г. 
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2. ДЦБ ім. О. Пушкіна та 

шкільні бібліотеки 

мікрорайону у пошуку 

нових можливостей 

організації якісного 

бібліотечно-

інформаційного 

обслуговування 

користувачів 

03.03 
Бахман Г.Л. 

Шпит Л.М. 
Помоз О.Г. 

2.1. Використання 

комп’ютерної техніки 

та сучасних 

комунікаційних мереж 

в роботі Інтернет-

центрів ЦМПБ ім. М. 

Горького, бібл.-філ. № 

17 ім. А. Чехова 

03.03 

Мельник 

Л.М. 

Безсмертна 

О.В. 

Помоз О.Г. 

2.2. Досвід клубної роботи 

бібліотек-філій № 2 

ім. В. Маяковського, 

№ 8 ім. М. Свєтлова – 

привертання уваги до 

книги і читання 

03.03 
Азарова Т.М. 

Рєзнік Т.А. 
Помоз О.Г. 

3. Виконання Закону 

України «Про 

бібліотеки і 

бібліотечну справу» 

(бібл.-філ. № 6 ім. Т. 

Шевченка) 

21.04 Подпала І.І. Помоз О.Г. 

3.1. Організація 

патріотичного 

виховання населення 

мікрорайону 

обслуговування (бібл.-

філ. № 11 ім. Л. 

Українки, № 18 ім. С. 

21.04 

Бугрова Н.В. 

Кириленко 

Т.М. 

Помоз О.Г. 
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Єсеніна) 

3.2. Впровадження 

сучасних і 

різноманітних форм 

роботи, здатних 

привернути до себе 

увагу користувачів та 

залучити нових 

відвідувачів (бібл.-філ. 

№ 5 ім. У Громової) 

21.04 Фалько О.А. Помоз О.Г. 

4. Робота організаційно-

методичного відділу 

ЦМПБ ім. М. 

Горького у 

забезпеченні 

ефективної та якісної 

роботи 

централізованої 

системи публічних 

бібліотек 

02.06 

Мельник 

Л.М. 

Безсмертна 

О.В. 

Помоз О.Г. 

4.1. Робота бібліотек з 

підтримки внутрішньо 

переміщених осіб, 

учасників 

антитерористичної 

операції (ДЦБ ім. О. 

Пушкіна, бібл.-філ. № 

9 ім. М. 

Коцюбинського) 

(Наказ МКУ № 773 від 

18.09.14 р.) 

02.06 

Бахман Г.Л. 

Кириленко 

Т.М.. 

Помоз О.Г. 

4.2. Самозвіт Дорошенко 

І.Б., головного 

бібліотекаря відділу 

комплектування, 

обробки та 

02.06 

Стрючкова 

Н.Д. 

Дорошенко 

І.Б. 

Помоз О.Г. 
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каталогізації 

літератури (сектор 

переобліку 

бібліотечних фондів) 

ЦМПБ ім. М. 

Горького 

5. Стан і загальна 

динаміка видавничо-

бібліографічної 

діяльності ІБВ ЦМПБ 

ім. М. Горького за 

період 2000-2016 рр. 

(Аналіз) 

15.09 

Труш Н.В. 

Шульцева 

Н.А. 

Рибальченко 

О.Л. 

Помоз О.Г. 

5.1. Популяризація та 

просування 

інноваційних послуг у 

юнацькому відділі 

ЦМПБ ім. М. 

Горького. Проект за 

підтримки Програми 

«Бібліоміст» - «Центр 

підтримки та розвитку 

молоді «Будуємо 

майбутнє разом» 

15.09 

Хіміч О.В. 

Рєзнік Т.А. 

 

Помоз О.Г. 

5.2. Заходи з реалізації 

дієвої державної 

мовної політики 

(бібл.-філ. № 12. Ім. П. 

Мирного) 

15.09 
Максимова 

А.Б. 
Помоз О.Г. 

6. Забезпечення 

збереження 

бібліотечних фондів у 

бібл.-філ. № 13 ім. І 

Франка, № 19 ім. М. 

Рибалка 

10.11 
Труш Н.В. 

Бахман Г.Л. 
Помоз О.Г. 

6.1. Впровадження 10.11 Помоз О.Г Помоз О.Г. 
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платних послуг та 

залучення 

спонсорських коштів 

бібліотеками системи 

за 2015-2016 роки 

6.2. Затвердження учбових 

планів підвищення 

кваліфікації 

бібліотечних 

працівників ЦСПБ на 

2017 рік 

10.11 
Безсмертна 

О.В. 
Помоз О.Г. 

6.3. Затвердження плану 

роботи Ради при 

директорі на 2017 рік 

10.11 Помоз О.Г. Помоз О.Г. 

6.4.  Затвердження плану 

роботи ЦСПБ на 2017 

рік (основні 

показники) 

10.11 

Зав. структ. 

підрозд. 

ЦСПБ 

Помоз О.Г. 

 

Затверджено Радою при директорі від 05.11.2015 року 

 

 

План підвищення кваліфікації бібліотечних працівників 

ЦСПБ м. Краматорська на 2016 рік 
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 VI. Колегіальність та демократичність управління. 

6.1. Рада при директорі. 

6.2. Робота з кадрами. 

6.3. Охорона праці. 

6.4. Бюджет ЦСПБ. 

 

 

 

 

 

 
 

Ізєвліна Людмила Борисівна   50 від дня народження  12.04.1966 

Подпала Інна Іванівна   55 від дня народження 07.08.1961 

Корзюк Алла Миколаївна    65 років від дня народження  16.04.1951 

Кропивна Тетяна Вікторівна    55 від дня народження 16.07.1961 

Осадчук Валентина Петрівна 60 від дня народження 28.08.1956 

Садова Світлана Іванівна   50 від дня народження 10.04.1966 

Холодна Наталія Едуардівна    50 від дня народження  03.06.1966 
Бутко Любов Володимирівна 60 від дня народження 27.05.1956 

Єрмолова Світлана Петрівна 50 від дня народження 03.10.1966  

Краснікова Любов Олександрівна 60 від дня народження 21.12.1956 

Якименко Ніна Іванівна 55 від дня народження 13.04.1961 

Ращупкіна Наталія Олександрівна 60 від дня народження 13.02.1956 

Тимохіна Олена Сергіївна 55 від дня народження 26.07.1961 
Ковальова Катерина Арсентіївна 60 від дня народження 15.07.1956 

 
 

 

 

Бібліотека-філія № 13 ім. І. Франка – 60 років заснування (1956 р.) 


