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Практичні поради фахівцям: Нотатки до складання річного 

плану-звіту роботи бібліотеки на 2018 рік. Вип.11 / Центральна 

міська публічна бібліотека; укладач заступник директора ЦМПБ 

Мельник Л.М.– Краматорськ, 2017. -  49с. 

 

Планування це дуже відповідальна ділянка роботи бібліотеки. 

Недаремно кажуть, як сплануєш, такі і отримаєш результати. 

Річний план публічної бібліотеки – це «візитівка» установи, яка 

відображає її місію, основні завдання та пріоритетні напрямки 

роботи. 

Сьогодні наша країна переживає дуже складні соціально-

економічні та політичні перетворення. Криза зачепила усі сфери 

суспільного життя і торкнулася кожного громадянина і мешканця 

України. І все це, звичайно, неминуче відображається на 

діяльності бібліотек. Але не дивлячись на всі проблеми і 

негаразди, за останні роки значно поширились і збагатились 

творчі аспекти діяльності публічних бібліотек, виділились нові 

перспективні напрямки в обслуговуванні користувачів та 

популяризації літератури, активно впроваджуються інноваційні 

послуги, активізується соціокультурна діяльність. 

Пріоритетні напрямки діяльності бібліотек на сучасному етапі 

детально обґрунтовані у «Концепції якісних змін бібліотек задля 

забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року)". Вони 

спрямовані на:  

• консолідацію суспільства;  

• дотримання європейських цінностей, інтеграцію у європейське     

співтовариство;  

• підвищення якості життя;  

• рівний доступ до інформації, знань і культурного надбання. 

Основні напрямки роботи бібліотек МЦБС визначені у «Міській  

Програмі розвитку культури на 2014-2018 роки».   

Дієва допомога у плануванні роботи бібліотек на 2018 рік – 

Маніфест Української Бібліотечної асоціації «Бібліотеки в умовах 

кризи», прийнятий Президією УБА 7 липня 2015р. 

Українська бібліотечна асоціація визначає цінність бібліотек в 

умовах кризи:  
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• Бібліотека відкрита і доступна для всіх.  

• Бібліотека – центр громади.  

• Бібліотека сприяє формальній і неформальній освіті, 

• Бібліотека організовує екологічне просвітництво.  

• Бібліотека – це територія єдності.  

• Бібліотека створює гармонійний комунікаційний простір для 

суспільної взаємодії.  

• Бібліотека організовує доступ громадян до офіційної 

інформації та адміністративних послуг, сприяє розвитку е-

урядування та е-демократії. 

• Бібліотека сприяє розвитку поваги до рідної мови й мовному 

розмаїттю. 

 • Бібліотека надає підтримку у вирішенні життєво важливих 

питань внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО та їхнім 

сім’ям, сприяє волонтерському руху та благодійництву.  

• Бібліотека надає інформаційну підтримку при заснуванні і 

провадженні малого бізнесу.  

• Бібліотека допомагає долати правову незахищеність, поширює 

правові знання.  

• Бібліотека надає допомогу у формуванні ціннісних орієнтирів 

особистості і суспільства.  

• Бібліотека запобігає соціальному виключенню.  

• Бібліотека зберігає і популяризує культурно-історичну 

спадщину країни, регіону і місцевої громади як основу 

національно-патріотичного розвитку особистості.  

Креативні форми і методи планування – важливий фактор 

формування позитивного іміджу бібліотеки. 

Планування роботи дозволить оптимально організувати 

інформаційні, людські і матеріальні ресурси для досягнення мети і 

задач, які стоять перед бібліотекою, для отримання необхідного 

результату. 

У цьому виданні є чимало матеріалів, що допоможуть  

бібліотечним фахівцям включити у свій план роботи цікаві та 

змістовні заходи, спонукають до впровадження інноваційних 

послуг.  
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«Якщо хочете придумати чудові ідеї, 

знайте: кращі з них ви можете 

запозичити»  

 Томас Едісон 

Шановні колеги! 

Пам’ятайте! Планування має базуватися на ваших 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  

Статті для роздумів: 

-  Щоб молодь прийшла у бібліотеку  
http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com /  

   

- «Як залучити читачів до бібліотеки і підвищити її 

відвідуваність?» (досвід роботи ЦБС Солом’янського району м. 

Київ)   

http://olga-solom.blogspot.com/2017/07/blog-post_32.html  

ЦЕ ЦІКАВО ТА КОРИСНО: 

          Форми проведення інформаційно-просвітницьких, 

дозвіллєвих заходів: 

http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/2012/10/blog-post_30.html 

Заходи, проекти з підтримки та розвитку читання: 

- Проведення акцій: «Вітаємо тебе, майбутній читачу», «День 

прощення боржників», «Бібліотека без стін» — свято книги за 

межами бібліотек у велелюдних місцях, парках та скверах  (до 

Дня слов’янської писемності та культури). 

- Участь у міжнародних акціях підтримки читання:     

листопад - «Тотальний диктант», березень - Міжнародний день 

читання вголос. 

http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/
http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/
http://olga-solom.blogspot.com/2017/07/blog-post_32.html
http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/2012/10/blog-post_30.html
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Орієнтовні назви бібліотечних виставок  до пам'ятних дат : 

- http://gorlibr.inf.ua/img/Datu1.htm  

Цікавий блог для роботи з популяризації видів мистецтва 

- https://artlibraryblog.wordpress.com/  

Клуб знайомств оптимістичних панів та панянок «З надією…» 

Запрошуємо переглянути на бібліотечному блозі за адресою: 

-  http://k alanchakcbs.blogspot.com 

Розвивальний ІГРОТРЕНІНГ - на платформі LearningApps.org 

- http://learningapps.org/user/nbkidskiev 

ІНТЕРАКТИВНІ РЕСУРСИ - на сайті НБУ для дітей 

 -http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=6145 

 

           Враховуючи зворотній зв'язок з користувачами бібліотек, їхній  

інтерес й побажання та рекомендації бібліотекарям – опрацюйте   

результати загальносистемних он-лайн опитувань та анкетувань, свої 

власні анкетування, опитування, їхні висновки.   

 

ВИКОРИСТАЙТЕ також в роботі зі складання Плану на 2018 рік 

календарі ювілейних та пам’ятних дат: 

 

*«Ювілейні та пам’ятні дати на 2018 рік»  

*«Календар знаменних та пам’ятних дат свого міста чи 

району на 2018 р.»  
*«Календар знаменних та пам’ятних дат Донецької області 

на 2018 р.» (можна скористатися календарем, складеним сектором 

краєзнавства ЦМПБ м. Краматорська) 

 

 Творчої наснаги Вам та втілення усіх креативних проектів! 

 

 

Допоміжні матеріали для складання планів-звітів роботи 

структурних підрозділів ЦСПБ на 2018  рік 

 

І.Діяльність з просування книги та читання, позиціонування та 

реклама послуг публічної бібліотеки 

http://gorlibr.inf.ua/img/Datu1.htm
https://artlibraryblog.wordpress.com/
http://kalanchakcbs.blogspot.com/
http://learningapps.org/user/nbkidskiev
http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=6145
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1.Рекламу бібліотечних послуг вести шляхом індивідуальних бесід 

з користувачами – кількість  

2.Організувати рекламні кампанії: 

- наприклад, медіа-мости з письменниками 

- просвітницькі акції 

- фестиваль соціальних активностей «Толока добрих ідей»  

 тощо 

3. Надання інформації до ЗМІ 

4.Оформлення внутрішньої реклами (розробка та оформлення 

нових стендів, редагування діючих тощо) 

5. Продовжити ведення : 

- альбомів, фото літописів, порт фоліо тощо 

6. Розробити й видати: 

- інформаційні листівки 

- рекламні буклети 

- прес-релізи для ЗМІ 

- афіші-анонси масових заходів 

- закладки-нагадування 

- візитні картки тощо 

7. Провести заходи з просування книги та читання, залучення нових 

користувачів до бібліотек: 

- Всеукраїнський тиждень дитячого читання «Веселі пригоди в 

країні Читання" (25.03-31.03)  

 

- Заходи до Всеукраїнського дня бібліотек 

- Проведення заходів з метою стимулювання відвідування 

бібліотек користувачами: фотоконкурси, міські турніри, конкурс 

мультимедійних презентацій «А молодь чит@є!», конкурс 

«Найактивніший читач року», конкурс соціальних відео роликів 

«Читання та історія твого успіху»; «Книга, що народжує мрію», 

соціальний літературно-художній конкурс постерів та книжкових 

ілюстрацій тощо. 

 

1.1. Нові, сучасні тенденції розвитку публічних бібліотек 

Донецької області в 2018 році: 
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-  Оптимізація асортименту та якості бібліотечно-

бібліографічних, соціокультурних продуктів/послуг і технологій їх 

здійснення; 

-  Забезпечення вільного, оперативного доступу до книжкових 

видань, медійних та інтернет-ресурсів для різних соціальних, 

професійних, культурних, етноконфесійних та вікових груп 

населення; 

-  Сприяння підвищенню соціальної ролі читання та книги, 

створення ефективної системи інформування про літературу, 

залучення зацікавлених інституцій для промоції читання в місцевій 

громаді; 

-  Бібліотеки – відкриті простори для зустрічей, занять власними 

справами, розвитку захоплень та інтересів мешканців міста, що 

дозволяє розвиватися особистісно, гармонійно, об’єднуватися з 

іншими особами зі спільними інтересами; 

-  Навчання протягом життя: забезпечення доступу до 

онлайнової, дистанційної, відкритої, альтернативної освіти та 

самоосвіти, подолання цифрової нерівності серед місцевої громади; 

-  Бібліотека як майданчик взаємодії соціально активних 

громадян, надійна платформа інформаційної підтримки та навчання 

технологіям соціального партнерства, проектній, фандрейзинговій 

діяльності НДО (недержавні організації); 

-  Центри збереження локальної культури, поширення та 

створення краєзнавчих ресурсів; 

-  Генерування власних медіа продуктів (відео, бук трейлери, 

віртуальні виставки, мультимедійні презентації тощо) та 

інформаційних сервісів «365» (доступність 24 години на добу - 7 

днів на тиждень – 365 днів на рік через соціальні медіа, сайти, 

блоги, відеохостинги тощо); 
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-  Безперервна професійна освіта бібліотечних фахівців, що 

дозволить оволодіти уміннями і навичками, котрі сприятимуть 

інноваційній діяльності бібліотек.  

Сприяти інформаційній підтримці: 

 

* державних національних програм: 

 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» 

 Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна» 

(див. сайт «Представництво ООН в Україні») 

 Проект Мінімального культурного кошика Міністерства 

культури України (серпень, 2017) 

 

*  обласних програм: 

 Стратегія розвитку Донецької області на період до 

2020 року. 

 Програма розвитку краєзнавства у Донецькій області на 

період 2016 - 2018 роки. 

 Програма правової освіти населення Донецької області на 

2016-2020 роки 

 Регіональна програма розвитку культури Донецької 

області на 2016 – 2018 роки. 

 Регіональна програма розвитку публічних бібліотек 

Донецької області на 2016-2018 роки. 

 

* міських програм: 

Міста, райони, села, ОТГ 
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* Державний конкурс: 

 Всеукраїнський конкурс «Найкращий читач України 

2018 року»  

 Конкурси Міністерства культури України та УБА: 

«Краща бібліотека року 2018»; «Кращий бібліотечний 

сайт» - 2-3 кв. 

 

* Обласні конкурси: 

 Конкурс «Краща бібліотека  року -2018» - 3 кв. 

 

* Загальносистемний конкурс 

 

* Міжнародні Десятиріччя: 

 

 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.); 

 2014 – 2024 рр.- Десятиліття стійкої енергетики для всіх; 

 

* В Україні 2018-й рік: 

 Рік культурної спадщини 

 Рік німецької мови в Україні (рішення МЗС Німеччини та 

України) 

 2017-2018 навчальний рік - рік української мови у Німеччині та 

німецької мови в Україні 

 2018 рік Всеукраїнською радою церков оголошено роком 

Божого Слова в Україні 

*Значимі події України 2018 року, що 

відзначатимуться на державному рівні: 
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 Рік Української революції 1917-1921 рр., 100-річчя подій 

Української революції; 

 1030-річчя хрещення Київської Русі 

 Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 

р. № 574-р затверджено План заходів із вшанування подвигу 

учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні на період до 2020 року 

 Січень – 100 років IV Універсалу Української Центральної ради 

 Січень – 100-ліття бою під Крутами 

 2 січня – 130 років з дня народження математика і діяча Миколи 

Чайковського 

 3 січня – 150 років з дня народження педагога та письменника 

Миколи Чернявського 

 6 січня – 80 років від дня народження видатного поета Василя 

Стуса 

 10 січня – 80 років історику Станіславу Кульчицькому 

 4 квітня – 65 років з дня народження Квітки Цісик, 

американської співачки українського походження 

 Серпень – 100 років від часу заснування капели бандуристів ім. 

Г. Майбороди 

 28 вересня – 100 років від дня народження видатного педагога, 

вченого Василя Сухомлинського 

 Листопад – 310 років Батуринської трагедії 

 Листопад – 100 років від часу заснування Національної академії 

наук України 

 08 грудня 1868 р. – 150 років з дня заснування «Просвіти» 

 

1.2.Бюджет робочого часу: 

 

 Кількість робочих днів для читачів у 2018  році складає: 

- Для бібліотек, що працюють без вихідних – 354  дні; 

- Для бібліотек, що працюють з одним вихідним днем –  302 дні; 

- Бібліотеки, які мають два вихідних - 250 днів (там, де працює 

один бібліотекар – 24 кал. дні – щорічна відпустка) 

* Витрати робочого часу на одного робітника в рік становить: 
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1994 години - 192 години (основна відпустка) – 44 години (у 

середньому додаткова відпустка згідно колдоговору) – 40 годин 

(тимчасова непрацездатність) = 1718 годин.  

 Загальний фонд робочого часу ЦБС та РЦБС на 2018 рік складає 

____________годин. 

 

1.3.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 — 2018»; 

- : Загальносистемні соціологічні дослідження 

*Організувати поза стаціонарне обслуговування користувачів за 

допомогою: 

- бібліотечних пунктів – кількість 

- книгоношення – кількість 

- виїзних читальних залів, залів періодики – кількість 

- читаючих майданчиків, скверів тощо - кількість 

 

2.2. Творчі акції. Проекти. Програми. Конкурси. Заходи з 

популяризації літератури 

Проекти: 

- УБА  

- Проект Української бібліотечної асоціації “Все про Європу: 

читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в 

бібліотеках” (за підтримки Європейського Союзу (програма 

«Еразмус+») – діяльність Центру європейської інформації  

- Проект програми «Бібліоміст»  

- Проекти міжнародної організації IREX 

- Проект програми «Бібліоміст» та фестивалю Docudays UA – 

«Створення кіноклубу медіапросвіти з прав людини Docudays UA»  
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Програми: 

- Програми по ЦБС та РЦБС; 

- Локальні програми окремих бібліотек;  

Місячники популяризації літератури: 

 Декади: 

Тижні: 

Читання: 

- Краєзнавчі читання  

- Шевченківські читання  

- Екологічні читання 

 

2.3. Соціокультурна діяльність 

 

2.3.1. Участь бібліотек у реалізації загальноміських програм 

 

Цикли заходів згідно місцевих програм 

 

2.3.2. Національно-патріотичне виховання, утвердження 

української громадянської ідентичності, формування 

патріотичної свідомості населення 

 

 *Цикл до року Української революції 1917-1921 рр. в Україні 

(100-річчя) 

 

«100 років Української революції. Відродження держави» 

 

 

1 До Дня Соборності України: 

2 До Дня пам’яті героїв Крут: 

3 Студентська революція на граніті – жовтень 1990 р. 

          

4. До Дня незалежності України 

     5.До Дня захисника України: (14.10) 

       Цикл «Козацтво – слава України»  

6. До Дня Гідності та Свободи – 21.11 
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!!! Врахувати Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 

серпня 2017 р. № 574-р про затвердження Плану заходів із 

вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року 

  7 .До Дня пам’ яті жертв голодоморів: 

  8 До Дня вшанування пам’яті жертв Великого терору – 

масових політичних репресій 1937 – 1938 років (20 травня) 

  9.Цикл «Релігійні та народні свята» 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!! 1030-річчя хрещення Київської Русі – (28 

липня) 
- Цикл народознавчих заходів: народознавчі подорожі, 

калейдоскопи, поетичні альбоми, вікторини, лялькові вистави, 

пізнавальні бесіди, музичні мозаїки, до різдвяно-новорічних, 

весняних, літніх і осінніх свят, які знайомлять користувачів з 

традиціями, звичаями і обрядами рідного краю 

- Інтелектуальна гра «Звичаї та традиції українського народу» 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/34814/  

- Подорож-гра «Звичаї мого народу» 

http://valyakodola.com.ua/publ/klasnomu_kerivniku/zvichaji_mogo_nar

odu_podorozh_gra/41-1-0-863  

 

2.3.3. Українська мова, культура, література 

 

 Шевченківські читання    
 До Міжнародного Дня рідної мови 

 До Всесвітнього дня письменника (03 березня)  

 До Дня української писемності і мови 

  Цикл «Знаменні дати діячів історії, культури, літератури, 

мистецтва» 

- Цикл творчих вечорів письменників-ювілярів 2018 року «Душа 

у слова на сторожі» 

 

2.3.4. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ, КУЛЬТУРИ, 

ЛІТЕРАТУРИ 

 Рік німецької мови в Україні 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/34814/
http://valyakodola.com.ua/publ/klasnomu_kerivniku/zvichaji_mogo_narodu_podorozh_gra/41-1-0-863
http://valyakodola.com.ua/publ/klasnomu_kerivniku/zvichaji_mogo_narodu_podorozh_gra/41-1-0-863
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 До Дня слов’янської писемності і культури 

 Цикл «Знаменні дати діячів культури, 

літератури, мистецтва» 
 

2.3.4.1. Популяризація міжнародних об’єднань  

 Цикл «Україна – НАТО: стан та перспективи 

взаємовідносин»  

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!! При плануванні враховуйте 
«Заходи щодо реалізації Концепції вдосконалення 

інформування громадськості  з питань євроатлантичної 

інтеграції у Донецькій області у 2018 року (НАТО)» 

 Цикл до Дня Європи «Україна – частина Європи»  

* Робота Пунктів європейської інформації  

 

2.3.5. Розвиток бібліотечного краєзнавства. Розвиток культур 

національних меншин 

 

 Краєзнавчі читання  

 Цикл «Розвиток культур нацменшин» (бібліотечне 

обслуговування етнічних груп у місті) 

 

 

2.3.6. Розвиток творчих здібностей та хобі інтересів відвідувачів 

бібліотек 

 

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

тощо  

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 
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3.3. Обробка видань 

- Робота по переведенню бібліотечних фондів з ББК на УДК 

3.4. Вивчення складу та використання бібліотечного фонду 

Загальносистемне: 

3.5. Збереження бібліотечного фонду 

- здійснити переоблік бібліотечних фондів: 

 - перевірки цінної літератури  

 

 

 

ІV. Бібліографічна та інформаційна робота 

 

4.1. Реалізація програми по ЦСПБ «Бібліотека ХХІ ст. – 

бібліотека безмежних можливостей» 

4.1.1.Інформаційні ресурси. Інформаційні пошукові системи 

* Формування та розвиток електронних ресурсів: 

-  «Електронний каталог» (доповнення, редагування) - обсяг 

- ЕБД «Край», «Місцеве самоврядування» (доповнення, 

редагування) - обсяг 

- Повнотекстові ЕБД: (назви) 

- Тематичні електронні папки: (назви) 

- База посилань «DonbassSOS» для вимушених переселенців 

- Фактографічні ЕБД: (назви) 

- Адресно-фактографічні ЕБД (краєзнавчі): (назви) 

*Збереження баз даних забезпечуватиметься шляхом 

копіювання інформації з: 

- БД «Читач», «ЕК», «Періодика», «Край», «Місцеве 

самоврядування» (під час оновлення надходжень) на зовнішній носій 

і в архів на сервері – щоденно  

- з АРМ «Секретар», «Документи ЦСПБ» важливої інформації в 

архів на сервері – один раз на рік 

* Впровадження систем автоматизації бібліотек в ЦБС та 

РЦБС: 

- надання консультаційної допомоги щодо встановлення і 

настроювання ПЗ – за необхідності 
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- навчання користувачів роботі з експорту та імпорту старих і нових 

БД – за необхідності 

- резервування і відновлення даних в АБІС  – щомісяця 

* Надавати консультаційну допомогу в: 
- налагодженні ПЗ на бібліотечних АРМах – за замовленнями 

- встановленні ОС на бібліотечних АРМах і підключенні 

периферійних пристроїв – за замовленнями 

- налагодженні АРМ користувачів  – за замовленнями 

- створенні і наповненні бібліотечних сторінок в соціальних 

мережах – за замовленнями 

*Адміністрування та супроводження локальної комп’ютерної 

мережі (ЛКМ): 

- підтримка та удосконалення ЛКМ в бібліотеках –  

- забезпечення якісної роботи бібліотечних АРМ шляхом підтримки 

та оновлення ліцензійного ПЗ –  

- підтримка безперервної роботи клієнтських місць  –  

- під’єднання до сервера нових клієнтських місць  –  

- системне адміністрування АРМ ЦМПБ –  

- архівування та збереження інформації бібліотечних БД в 

локальній мережі – щомісяця 

- забезпечення захисту інформації в ЛКМ, на машинних носіях 

АРМ шляхом встановлення антивірусного ПЗ і своєчасного 

оновлення 

- створення резервної копії бібліотечної програми і збереження 

даних на серверній АРМ –  

- редагування  розділів «Відеоматеріали», «Фото» на сервері  –  

- видалення тимчасових файлів і чистка жорстких дисків і реєстру 

АРМ – щомісяця 

 

*Адміністрування та розвиток веб-сайтів бібліотек, 

бібліотечних блогів, сторінок бібліотек в соціальних мережах 

(розписати роботу)   –  

 

4.1.2. Впровадження та розвиток інформаційних технологій для 

задоволення потреб користувачів 

*Продовжити: 
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- здійснення пошуку тематичної інформації в Інтернет за 

замовленням – (показати загальний обсяг – наприклад 450…) роботу 

зі складання тематичних вебліографічних списків – кількість списків 

- надання консультативної допомоги користувачам при роботі в 

Інтернет, пошуку інформації – кількість консультацій 

- обробка бібліотечної електронної пошти, здійснювати зворотній 

зв'язок – кількість загальна 

- виконання віртуальних довідок – кількість 

- здійснювати електронну доставку документів – кількість 

відправлень 

*Надавати консультаційну допомогу користувачам в реєстрації 

(кількість консультацій): 

- для проходження ЗНО 

- в системі електронних дошок оголошень 

- для дистанційного навчання 

- для спілкування в соціальних мережах 

- для оформлення в дошкільні заклади дітей 

- в системі «Електронний щоденник» тощо 

- продовжити навчання незахищених верств населення основам 

комп’ютерної грамотності (груп) 

*В рамках участі в реалізації Державної «Стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні» продовжити організацію 

тренінгів з  

*Е-урядування: 

- продовжити навчання користувачів основам електронного 

урядування (кількість тренінгів) 

*Е-демократія: (кількість тренінгів) 

- знайомство з державною системою електронних звернень 

громадян до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; 

- допомога в пошуку роботи на єдиному порталі Державної служби 

зайнятості 

- Подання скарг або звернень до органу пенсійного фонду України 

- Доступ до особових рахунків комунальних служб та оплата 

комунальних платежів 
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- Звернення громадян до міського голови  через електронну 

приймальню 

- Доступ до нормативних актів Краматорської міської ради 

*Е-освіта: 

- огляд сайтів навчальних закладів, що надають послуги 

дистанційної освіти 

- можливості електронного подання заяви на вступ до навчальних 

закладів 

- можливості всеукраїнської освітньої мережі «Щоденник.ua» 

- використання Інтернет-ресурсів для підготовки до ЗНО і пробного 

тестування 

*Е-культура: 

- знайомство з електронними ресурсами бібліотек міста (доступ до 

ЕК) 

- замовлення електронних документів он-лайн через електронні 

сервіси бібліотек України 

- можливості замовлення квитків на концерти, вистави, кіносеанси 

в закладах культури України 

- знайомство з електронними бібліотеками тощо  

*Е-комерція: 

 - резервування та придбання проїзних пасажирських документів 

- можливості використання послуг інтернет-магазинів, аптек 

- електронна бухгалтерська звітність 

- поштові перекази, платежі, повідомлення на сайті «Укрпошти» 

тощо 

* Виконання довідок за допомогою ресурсів Інтернету і власних 

БД – загальна кількість  

* Підготувати презентаційні пакети для проведення рекламних 

акцій щодо залучення нових користувачів, наприклад: 

- портал державних послуг: зміст і структура 

- електронні сервіси житлово-комунальної сфери 

- послуги охорони здоров’я онлайн 

- електронні послуги недержавних організацій тощо 

* Продовжити роботу з модернізації та технічної підтримки 

комп’ютерного парку (конкретизувати, що саме необхідно, в 

реальних обсягах) 
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4.1.3. «Бібліотека і влада: інформаційне забезпечення» 

- Інформаційні потреби користувачів будуть задовольнятися 

шляхом поповнення власних БД: (перелік) 

- За допомогою електронних ресурсів підготувати і провести: 

(презентації місцевих ресурсів, онлайн огляди тощо) 

- Діяльність пункту доступу громадян до офіційної інформації 

(ПДГ) - (план на рік, з кількісними та якісними характеристиками): 

 

4.1.4. Документні ресурси. Довідково-бібліографічний апарат 

1. Система каталогів і картотек. 

- Продовжити ведення: (перелік усіх каталогів, картотек, плановий 

обсяг їхнього поповнення, кількість нових рубрик тощо) 

- Продовжити ведення тематичних папок-досьє тощо 

(конкретизувати) 

2. Система довідково-бібліографічного обслуговування: 

- здійснювати довідково-бібліографічне обслуговування 

користувачів відповідно  до їх запитів (кількість довідок) 

- провести вивчення інформаційних потреб користувачів за 

допомогою аналізу виконаних бібліографічних довідок – 2 рази на рік 

3. Удосконалення системи інформаційно-бібліографічного 

обслуговування. Провести:  

- дні інформації, у тому числі і про нові надходження (кількість) 

- інформаційні години, огляди тощо 

- наочне оформлення (рекламні виставки нових надходжень тощо) 

4. Здійснювання індивідуального та групового інформування: 

- кількість абонентів індивідуальної інформації 

- кількість повідомлень для абонентів індивідуальної інформації 

- кількість абонентів групової інформації 

- кількість повідомлень для абонентів групової інформації 

5. Формування інформаційної культури користувачів. Провести: 

(бібліоквести, бібліотечні уроки, бесіди-консультації, бібліографічні 

ігри тощо) 

6. Створення джерел бібліографічної інформації. Підготувати і 

видати: (бібліографічні досьє до ювілеїв письменників, краєзнавців; 

списки про нові надходження; тематичні бібліографічні огляди в ЗМІ; 
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рекомендаційні списки літератури; інформаційні буклети краєзнавчої 

тематики; інформаційні листки тощо) 

 

V. Партнерство і співробітництво 

 

5.1.Продовжити розвиток соціального партнерства шляхом 

координації роботи та співпраці з: 

-органами місцевого самоврядування – кількість договорів 

-державними органами соціального забезпечення та 

обслуговування – 

- комітетами самоорганізації населення –  

- підприємствами – 

- закладами культури –  

- закладами освіти –  

- молодіжними організаціями –  

- національними громадськими організаціями – 

- громадськими організаціями, що опікуються проблемами 

соціально незахищених верств населення –  

- громадськими об’єднаннями, творчими спілками –  

- ЗМІ –   

- громадськими організаціями жінок –  

- дошкільними закладами –  

- позашкільними закладами –  

- тощо. 

 

VI. Видавнича діяльність 

 

1.Продовжити створення інформаційних видань краєзнавчої 

тематики: 

2.Розробити й видати: (далі за формами та видами продукції) 

 

VІІ. Професійний розвиток працівників 

7.1. 

План роботи Ради при директорі ЦБС та РЦБС на 2018 рік 

7.2.Виробничі наради 
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7.3. План підвищення кваліфікації бібліотечних працівників ЦБС 

та РЦБС  на 2018 рік 

 

Обласні заходи: 

 

1. Обласний конкурс «Краща бібліотека року – 2018» - 3 кв. 

2. Школа – семінар «Впроваджуємо УДК» - 15.02. 

3. Тренінг «Фандрейзинг та проектний менеджмент для сільських 

бібліотек» - 22.03. 

4.  Проблемно – цільове навчання  «Дитячі бібліотеки Донеччини: 

різноманітність форм діяльності та єдність цілей» - 19.04 

5. Школа – семінар «Впроваджуємо УДК» - 21.06 

6. Школа – семінар «Впроваджуємо УДК» - 06.09 

7. Фестиваль ідей «Ідеї: від джерел до втілення» - 18.10 

8. Семінар – нарада «Планування роботи бібліотек на 2019 рік: 

інформуємо, радимо, пропонуємо» - 15.11 

9. Школа – семінар «Впроваджуємо УДК» - 15.11 

 

7.4. Охорона праці. 

7.5. Ресурсно-економічний розвиток ЦБС та РЦБС. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


