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Шановні колеги! 

 

«Публічна бібліотека повинна стати «третім місцем» в 

громадському просторі» (бібліотека – частина повсякденного 

життя жителів) (Т. Вилегжаніна, генеральний директор 

Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого) 

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. 

Креативні форми і методи планування – важливий фактор 

формування позитивного іміджу бібліотеки. 

За додатковою інформацією зверніться за посиланням 

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

публічних бібліотек  

ЦЕ ЦІКАВО ТА КОРИСНО: 

Перелік інноваційних понять та форм роботи: 
Блікфанг-(від англ.blick –погляд, fangen-спіймати) метод 

привернення уваги за допомогою яскравого елемента 

інформаційного повідомлення. 

Буктуб-(від англ.book – книга, tube- канал)- літературний 

відео канал, по суті це відео огляд книг. В залежності від кількості 

ведучих може бути індивідуальним або колективним.  

Лонгрід- (від англ.long- довгий, read- читати) - новий 

формат подачі текстової інформації в інтернеті. Коли віртуального 

тексту багато, його перемежовують різноманітними вставками: 

відеоролики, зображення, текст іншого формату, виділені цитати, 

тощо. Через це лонгріди нагадують інтерактивну мапу або 

інфографіку, за допомогою якої читач може повністю зануритися в 

історію. 

http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/
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Форми проведення інформаційно-просвітницьких, дозвільних 

заходів: 

http://biblio-yarmarok.blogspot.com/p/blog-page_14.html 

Заходи, проекти з підтримки та розвитку читання: 

- Запровадження 14 лютого - загальноміського Дня дарування 

книги;  

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

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

за межами бібліотек у велелюдних місцях, парках та 

скверах; 

- Участь у міжнародних акціях підтримки читання: листопад - 

«Тотальний диктант»  

березень – Міжнародний день читання вголос. 

 

ВИКОРИСТАЙТЕ також в роботі зі складання Плану роботи на 

2019 рік календарі ювілейних та пам’ятних дат: 

 «Ювілейні та пам’ятні дати на 2019 рік» (ОМВ ЦМПБ) 

 «Календар знаменних та пам’ятних дат м. Краматорська на 

2019 р.» (ІБВ ЦМПБ) 

 «Календар знаменних та пам’ятних дат Донецької області на 

2019 р.» (ІБВ ЦМПБ)  

 

 

 Творчої наснаги Вам та втілення усіх креативних проектів! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblio-yarmarok.blogspot.com/p/blog-page_14.html


 5 

Допоміжні матеріали для складання планів роботи 

структурних підрозділів ЦСПБ на 2019 рік 

 

І. Основні завдання та напрямки роботи публічних 

бібліотек на 2019 рік 

 

- Перетворення бібліотек на культурні медіа-простори, сучасні 

освітні навчальні центри у поєднанні з традиційними формами 

обслуговування; 

- Створення нових можливостей членам громади для 

інтелектуальної та творчої реалізації і самоосвіти; 

- Бібліотека – генератор соціально-корисних ініціатив для своєї 

громади; 

- Проектна діяльність, маркетингові та програмно-цільові 

методи роботи, залучення додаткових інвестицій; розумне 

співвідношення безкоштовних і платних послуг; 

- Організація бібліотечних акцій, літературних фестивалів, 

книжкових форумів; 

- Соціальне партнерство у формуванні бібліотечних послуг для 

людей з обмеженими фізичними можливостями; 

- Розширення простору обслуговування віртуальними засобами, 

шляхом просування власних бібліотечно-інформаційних 

ресурсів, послуг і продуктів; 

- Сприяння інформаційній грамотності населення та 

популяризації читання; 

- Безпечність середовища проживання громадян, залучення до 

співпраці відповідальних структур місцевої влади тощо; 

- Запровадження соціально орієнтованих сервісів для різних 

категорій відвідувачів бібліотек; 

- Формування нових професійних компетенцій бібліотекарів 

через систему професійної освіти та самоосвіти, розвиток 

професійної кваліфікації. 
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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»; 

* обласних програм: 

 Стратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року; 

 Програма правової освіти населення Донецької області на 2016 – 

2020 роки; 

 Регіональна програма розвитку культури Донецької   області на 
2019 – 2021 роки; 

 Регіональна програма розвитку публічних бібліотек Донецької 
області на 2019 – 2021 роки; 

* міських програм: 

 Програма правової освіти населення міста Краматорська на 2016 
– 2020 роки; 

 Програма «Молодь. Сім’я» на 2018 – 2020 роки; 

 Програма благоустрою міста на 2015 – 2019 роки; 

 Програма попередження надзвичайних ситуацій техногенного і 
природного характеру та забезпечення пожежної безпеки на 

території м. Краматорська на 2017 – 2020 роки; 

 Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017 – 2021 

роки; 

  Програма розвитку футболу на 2017 – 2020 роки; 

 Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності 
безпритульних тварин гуманними методами у м. Краматорську 

на 2018 – 2020 роки; 

 Програма зайнятості населення м. Краматорська на 2018 – 2020 

роки; 
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 Програма "Краматорськ – комфортне та безпечне місто" на 2018 
– 2023 роки; 

 Програма розвитку освіти на території м. Краматорськ на 2017 – 
2020 роки; 

 Програма розвитку культури і туризму на 2019 – 2021 роки; 

* Державний конкурс: 

- Всеукраїнський конкурс «Найкращий читач України 2019 

року»;  

- Конкурси Міністерства культури України та УБА: «Краща 

бібліотека року 2019»; «Кращий бібліотечний сайт» - 2-3 кв.; 

* Обласний конкурс: 

- Конкурс «Бібліопрояв»  2 - 3 кв.; 

* 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; 

 

 За ініціативи ЮНЕСКО щорічно відзначається Міжнародний 
тиждень медійної грамотності (листопад); 

* ООН оголосила 2019 рік: 

 Рік мов корінних народів; 

* В Україні 2019-й рік: 

 Рік Китаю в Україні; 

 Рік української культури в Австрії; 

 Рік сім’ї оголошено Римо-Католицькою церквою  України; 

 Рік українки, громадської діячки Анни Валентинович у 
Польщі (до 90-річчя з дня народження); 

*Значимі події України 2019 року, що відзначатимуться на 

державному рівні: 

 Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 

р. № 574-р затверджено План заходів із вшанування подвигу 
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учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні на період до 2020 року; 

 Рік Української революції 1917 – 1921 рр., 100-річчя подій 

Української революції; 

 2019 – 2021 роки - підготовка до відзначення 150-річчя з дня 

народження Лесі Українки (25 лютого 2021 р.) (Постанова 

Верховної Ради України № 2286-VIII від 08.02.2018 р.); 

 100 років від часу проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР в єдину 

соборну незалежну українську державу та проведення 

Всеукраїнської естафети єднання; 

 12 січня – 110 років від дня народження Марії Приймаченко; 

 09 березня – 205 років від дня народження Тараса Шевченка; 

 20 березня – 380 років від дня народження Івана Мазепи; 

 01 квітня – 210 років від дня народження Миколи Гоголя; 

 13 травня – 170 років від дня народження Панаса Мирного; 

 25 липня – 150 років від дня народження  Михайла Косача; 

 07 серпня – 200 років Пантелеймону Кулішу; 

 09 вересня – 250 років від дня народження Івана Котляревського; 

 

1.1. Бюджет робочого часу: 

 

Кількість робочих днів для читачів у 2019 році складає: 

- ЦМПБ, бібліотека ім. А.Чехова працюють без вихідних – 

354 дні; 

- ДЦБ ім. О.Пушкіна, філ. № 19 працюють з одним вихідним 

днем – 302 дні; 

- бібліотеки-філії №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18 – два 

вихідних – 250 днів (там, де працює один бібліотекар – 24 кал. 

дні – щорічна відпустка) 

* Витрати робочого часу на одного робітника в рік становить: 

1993 години  - 192 години (основна відпустка) – 44 години (у 

середньому додаткова відпустка згідно колдоговору) – 40 годин 

(тимчасова непрацездатність) = 1717 годин.  

Загальний фонд робочого часу ЦСПБ на 2019 рік складає 139077 

годин. 
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II. Планові показники по обслуговуванню на 2019 рік 

 

III. Організація бібліотечного обслуговування 

 

3.1. Діяльність з просування книги та читання, позиціонування 

та реклама послуг публічної бібліотеки 

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 – кількість; 

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 «Нам книжка 

відкриває всі світи» (18.03-24.03)  

 

*Поради ДЦБ ім. О. Пушкіна до тижня: 

Плануючи програму тижня, пропонуємо врахувати успішні 

власні традиції його проведення, а також звернути увагу на план 

заходів тижня дитячого читання Національної бібліотеки України 

для дітей на 2019 рік. 

Пріоритетними формами можуть бути зустрічі книги і читача, 

презентації книжкових виставок, творчі зустрічі, майстер-класи, 
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читання, бліцтурніри, квести, вікторини, літературні лото, пазли, та 

інші ігрові форми роботи. Конкурс «Пантомімо-байок», 

літературна гра «Шарль-Квест-Перро», відеовгадайка 

«МультиКазка» для читачів молодшого шкільного віку.  

Для книг-ювілярів 2019 року у один із днів тижня бібліотеку 

радимо перетворити у літературний музей. Тій або іншій книзі 

присвятити стенд із цікавими фактами про твір та письменника, 

оформити тематичну полицю із різними виданнями, запропонувати 

читачам відео-годину екранізації книги-ювіляра. Такий захід можна 

провести для читачів усіх вікових категорій. 

Підготувати тематичні полиці і книжкові виставки: для 

дошкільників «Книжки — на смак і на зуб!»; (для читачів-учнів 1-4 

кл.) «У гаю-гаю казки блукають, старі і нові», «Нові острови у 

книжкових морях», «Книги — супер, читати — круто!!!»; (5-7 кл.) 

«Я читаю про… А ти?»; (8-9 кл.) «Я у форматі 3D: сучасна 

підліткова література» тощо. 

Дні Тижня можна зробити тематичними. 

- Заходи до Всеукраїнського дня бібліотек: 

*Тиждень популяризації бібліотек та бібліотечної професії 

«Бібліотека – місце зустрічі людей та ідей» (23.09 – 30.09)  

- звіти перед населенням; 

- дні відкритих дверей; 

- екскурсії до бібліотеки; 

- день читацького самоврядування «Бібліотекар на годину»; 

- година молодого дублера; 

- акція «Двадцять книг, які вразили Вас»; 

- «Бібліоніч»; 

- участь публічної бібліотеки в проектах, акціях, програмах 

міських молодіжних та юнацьких об’єднань, товариств тощо: 

«Поради людям, що потребують психологічної допомоги», 

«Бібліотечний веломобіль», «Надання першої допомоги», «Для 

тих, кому 55+», «Читаючий транспорт», «Тиждень шаленого 

читання» та ін.;  

- Фестиваль читацьких талантів «Крок до успіху»; 

- Фестиваль книги «Книгою призначена зустріч»; 
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- Фестиваль читання (майстер-класи, ігри, виставки, зустрічі з 

письменниками, конкурси на кращу розповідь про книгу тощо); 

- 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. 

*Поради ДЦБ ім. О. Пушкіна до декади: 

 Авторитет імені – зустріч у бібліотеці з будь-ким; 

 Акція «Бібліомаршрут» - низка заходів з використанням 
вуличних бліц-опитувань з відео-зйомкою «Book-симпатія», 

фотоконкурсу «Прихили своє серце до книг» тощо; 

 День відкритих дверей «Будь стильним – користуйся 

бібліотекою»; 

 Зустрічі-дискусії «Книжкові пристрасті успішних людей», 
інтерактивні читацькі конференції; 

 Блог для любителів читання «Книжковий континент». 

 

3.2. Реалізація маркетингової концепції діяльності ЦСПБ 

 

3.2.1. Вивчення соціокультурного оточення потенціальних та 

реальних користувачів 

 

Прийняти участь у: 

- Всеукраїнські соціологічні та моніторингові дослідження:  

 «Краща книга року — 2019»; 

- Загальносистемні соціологічні дослідження: 

 Опитування: «Періодичні видання та сучасний читач 

публічної бібліотеки» – 1 кв.; 

 Дослідження: «Бібліотека – центр інформаційної 

підтримки навчально-виховного процесу» – 3 - 4 кв. 
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* Організувати поза стаціонарне обслуговування користувачів за 

допомогою: 

- бібліотечних пунктів – кількість; 

- книгоношення – кількість; 

- виїзних читальних залів, залів періодики – кількість; 

- читаючих майданчиків, скверів тощо – кількість; 

 

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

популяризації літератури 

Пропонуємо: 

- Проекти «Суботній бібліорелакс» (для читачів з 

обмеженими фізичними можливостями); «Бібліотерапія – 

твоя книга щастя» (мета проекту – за допомогою книги і 

читання сприяти подоланню важких "душевних" моментів: 

нудьги, депресії, ностальгії, відчаю і т.п. 

http://lucl.kiev.ua/index.php/1880-proekt-biblioterapiia-tvoia-

knyha-shchastia  

- Створення клубу любителів сакральної музики «Душу 

музикою омий» http://lucl.kiev.ua/index.php/1459-dushu-

muzykoiu-omyi  

Проекти: 

- УБА – діяльність пунктів доступу громадян до офіційної 

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

- Проект Української бібліотечної асоціації “Все про Європу: 

читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в 

бібліотеках” (за підтримки Європейського Союзу (програма 

«Еразмус+») – діяльність Пункту європейської інформації (ЦМПБ); 

- Проект програми «Бібліоміст» - «Інформаційно-дозвільний 

центр підтримки та розвитку молоді «Будуємо майбутнє разом» 

(ЦМПБ); 

- Проект програми «Бібліоміст» та фестивалю Docudays UA – 

«Кіноклуб медіапросвіти з прав людини Docudays UA» (б-ф № 6); 

 

 

 

http://lucl.kiev.ua/index.php/1880-proekt-biblioterapiia-tvoia-knyha-shchastia
http://lucl.kiev.ua/index.php/1880-proekt-biblioterapiia-tvoia-knyha-shchastia
http://lucl.kiev.ua/index.php/1459-dushu-muzykoiu-omyi
http://lucl.kiev.ua/index.php/1459-dushu-muzykoiu-omyi
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Програми: 

- ЦМПБ - «Кидай все та читай»;  

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

Місячник популяризації літератури: 

- «Екологічна безпека як складова національної безпеки» - 

01.04 – 30.04; 

Декади: 

- «Моя соборна Україна знов зустрічає новий день» - 

 21.01 – 31.01; 

- «Державі УКРАЇНА слава! Героям слава на віки!» -  

19.08-28.08; 

- «Україна – це козацький дух і воїнів-синів незламна воля» -  

10.10-19.10; 

- «Українську рідну мову в дар мені дали батьки» - 05.11-14.11; 

Тижні: 

- Всеукраїнський тиждень дитячого читання «Нам книжка 

відкриває всі світи» (18.03-24.03); 

- «Живу, люблю і дихаю тобою, моє найкраще місто» (до Дня 

міста Краматорська); 

- «Бібліотека – місце зустрічі людей та ідей» - 23.09-30.09; 

- «Людей об’єднує добро» - 01.10 – 07.10; 

- «Право на гідне людське життя» - 02.12-09.12; 

- «Медіа освіта в бібліотеці» (Міжнародний тиждень медійної 

та інформаційної грамотності) – листопад; 

Рекомендації УБА щодо відзначення Всесвітнього тижня 

медійно-інформаційної грамотності 2018  Як взяти участь 

бібліотекам? 

На блозі методичної служби публічних бібліотек м. Києва 

рекомендовано також підбірку актуальних ресурсів з медіа 

грамотності 

https://gurt.org.ua/articles/42722/  

та тренінг «Медіаграмотність. Обробка інформації, захист 

даних, робота з новинами, інфографіка, корисні сервіси». 

https://ula.org.ua/news/4034-rekomendatsii-uba-shchodo-uchasti-bibliotek-u-vsesvitnomu-tyzhniu-mediino-informatsiinoi-hramotnosti-2018
https://ula.org.ua/news/4034-rekomendatsii-uba-shchodo-uchasti-bibliotek-u-vsesvitnomu-tyzhniu-mediino-informatsiinoi-hramotnosti-2018
https://gurt.org.ua/articles/42722/
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Електронний варіант тренінгу розміщено на блозі ОМВ 

ЦМПБ м. Краматорська http://metod-lib-krm.blogspot.com/  

Читання: 

-  Краєзнавчі читання «Недарма тебе перлиною Вкраїни з 

гордістю народ наш називає»  (січень - грудень); 

 звернути увагу на знаменні дати та події в календарях 
знаменних дат на 2019 рік по Краматорську та Донецькій 

області в цілому! 

- Шевченківські читання «Народу син, ти син його 

найкращий!» (січень - грудень); 

- Лесині читання «Я збагнула, що забуття не суджено мені» 

(до 150-річчя з дня народження Лесі Українки 25 лютого 

2021 р.) (січень-грудень); 

- Екологічні читання «Екологічне мислення на порозі 21 

століття» (січень – грудень); 

 

3.3. Соціокультурна діяльність 

3.3.1. Участь бібліотек в реалізації загальноміських 

програм 

2. Соціальна підтримка інвалідів, малозабезпечених 

верств населення. Ветеран 

Цикли заходів: 

«Милосердя здатне зробити світ кращим», «Навчимо, 

допоможемо, розрадимо» 

- Тиждень «Людей об’єднує добро» (01.10 – 07.10); 

- Міжнародний день інвалідів (03.12); Міжнародний день 

боротьби за права інвалідів (05.05); 

- Цикл вшанування воїнів-інтернаціоналістів «Ціна чужої 

війни»; 

«Ветеран» 

1) До Дня Перемоги, Днів пам’яті та примирення; 

http://metod-lib-krm.blogspot.com/
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2) До Дня визволення м. Краматорська (06.09), України (28.10) 

від фашистських загарбників; 

 Обслуговування на дому; 

 Організація курсів з навчання літніх людей комп’ютерної 
грамотності, залучення їх до соціальних проектів бібліотеки 

(«Я такий як всі!») тощо;  

 

2. Продовжити участь в реалізації міської Програми 

«Молодь. Сім’я» 

Цикли заходів: 

«Молодь – це майбутнє країни» 

- Зустрічі із цікавими людьми, дискусійні форми спілкування; 

- Цикл діалогів «Юність – пора проблем»; 

- Художній вернісаж за участю молодих художників; 

- Міні-диспут «Що означає вміння жити?»; 

«Твій вибір – життєвий успіх» 

- Виставка «Нове тисячоліття – нові професії»; 

 

*Поради ДЦБ ім. О. Пушкіна: 

Відкрита кафедра – форма виховної роботи, метою якої є 

розвиток соціальної та громадянської орієнтації. Учасники можуть 

вибрати для себе будь- яку роль: президента, депутата, директора 

організації, установи, підприємства. 

Тренінги з основ комунікації: «Тайм-менеджмент для 

майбутніх лідерів», «Перший крок до мрії», «Секрети сімейного 

гаманця» тощо; 

«Планета толерантності: мистецтво жити гідно» (до 

Міжнародного дня толерантності) 

 

*Поради ДЦБ ім. О. Пушкіна: 

Тиждень толерантності (або цикл заходів) може 

включати: уроки толерантності «Ксенофобія: серйозний погляд», 

«Бути людиною»; години толерантності «Ми всі різні – ми всі 
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однакові»; бесіду-діалог «Діалог і толерантність», «Толерантні ми – 

толерантне суспільство», «Пізнай себе – зрозумій іншого», години-

дискусії «Українці – толерантна нація»; виховні години та години 

спілкування, години читання «Вчимося жити добрими людьми», 

«Що означає бути людиною?», годину-тренінг «Гуманне ставлення 

до людини з фізичними вадами»; уроки ввічливості, етикету 

«Збережемо в собі людину», «Свята наука почути один одного»; 

години духовності «Милосердя – відгук душі», «Передай добро по 

колу» тощо. 

 

«Щаслива родина – багата країна» (сім’я), «Місія жінки у 

родині і суспільстві» 

(до Міжнародного жіночого дня 8 березня; до Дня матері; до 

Міжнародного дня сім’ї, Дня сім’ї в Україні) 

 

 Рекомендації ДЦБ ім. О. Пушкіна: 

 Головний напрямок – розвивати сімейні читання. 

Створювати проекти та програми щодо підтримки 

читання, відродження його традицій у сім’ї, проводити 

просвітницько-інформаційну роботу з молодими сім’ями: 

«Книга і світ – читай найкраще», «Книга у моєму житті», 

«Читаємо всією сім’єю»;  

 Куточок молодої родини;  

 Клуб вихідного дня; 

 Книжково-ілюстративна виставка – інформбюро молодої 

мамочки «Девять таємних місяців»; 

 Літня вулична акція «Школа молодих мам»;  

 Для майбутніх мам в рамках послуги може бути – 

Бібліотечні акції для майбутніх мам «Перша книжка 

вашої дитини», «Книга в сімейну книжкову скарбничку»; 

 «Бібліомайданчик для дітей», «Бібіломайданчик для 

батьків» просто неба в питаннях організації дозвілля дітей 

та батьків та відпочинку;  

 Зустрічі з багатодітними сім’ями «Сімейні традиції – 

основа духовного і морального розвитку дітей»; 
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 Проект «Ти не одна - відтепер бібліотека з тобою» для 

самотніх жінок з дітьми, самотніх багатодітних матерів, 

самотніх молодих мам та самотніх батьків, які опинилися в 

складних життєвих ситуаціях з метою отримання 

психологічної, юридичної та соціальної підримки від 

фахівців. Благодійні збори коштів, одягу, продуктів 

харчування, іграшок та дитячих речей за підтримкою 

благодійних організацій, спонсорів, представників влади та 

громади для лікування хворих дітей та матерів, членів клубу 

«Ти не одна»; 
 

«Діти» 

(Всеукраїнський тиждень дитячого читання «Нам книжка 

відкриває всі світи» (18.03-24.03) на допомогу позакласному 

читанню; літні читання; до Міжнародного дня захисту дітей) 

 

*Поради ДЦБ ім. О. Пушкіна: 

На допомогу шкільній програмі: 

 Акорд літературний - «акорд» – гармонійне поєднання 

кількох голосів або звуків. Захід, присвячений кільком 

письменникам; 

 Варіації літературні - «варіації» - видозміна основної 

музичної теми, мелодії або й супроводу, тобто музичний 

твір, в якому основна тема піддається різноманітним змінам. 

Варіації літературні - зустрічі з письменниками в  довільній 

формі;. 

 Візитки літературні – захід, що складається з коротких 

характеристик будь - яких творів, книг, авторів, поданих у 

цікавій формі; 

 Вікторина сюжетна – інтелектуальна гра, побудована на 

основі цікавого сюжету, в який вплітаються питання. Сюжет 

може бути будь – яким: космічна подорож, морська регата і 

т.д.;  

 Дебют літературний – захід, на якому автор вперше 

представляє свою творчість; 
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 Зустрічі читаючої громади - збори в бібліотеці любителів і 

знавців книги, читання з метою обговорення питань 

формування позитивного образу людини, що читає;  

 Літературний пеленг – пошук нових літературних імен. 

 Літературний хепенінг – це певна форма дій, вчинків, під 

час яких митці намагаються залучити до глядачів гри, 

сценарій яких намічений лише приблизно. По суті, це ігрова 

імпровізація, яка дає вихід різноманітним та свідомим 

спонуканням; 

 Літературні вибори - захід, присвячений обранню шляхом 

голосування лідерів серед літературних героїв або імітації 

виборчої кампанії, де кандидатами виступають літературні 

герої; 

 Інформаційне сафарі. Приклад: «Від папірусу до 

електронної книги». Методика проведення такого заходу 

включає медіа- загадки, віртуальну екскурсію в музей книги, 

книжковий клондайк «Бестселер, дайджест, комікс - що 

краще?», час спілкування, медіа вікторину «Книги про 

кохання на екрані»; 

 Рандеву з книгою - популяризація української книги: 

«Читайте з нами українське», «Нас єднає книга», «Книжкова 

країна миру та добра», проект «Книжковий виклик» тощо; 

 Торг інформаційний - розповідь читачів про своє враження 

від прочитаного; 

 Курси, школи «Фінанасова грамотність» для підлітків та 

молоді: «Гроші, ви звідки?», «Історія успіху мільйонерів», 

«Кредит та депозит: дві сторони однієї медалі» та ін.;  

 Курси або клуби по безкоштовному вивченню іноземних 

мов; 

 «Школи юних журналістів»; 
 Свято української книжки (жовтень). Має передувати 

йому широка реклама в засобах масової інформації, на радіо, 

місцевому телебаченні, оголошення у школах, плакати – 

запрошення у вітринах бібліотек, на сайтах та в соціальних 

мережах. Готуючись до Свята, радимо організувати 

виставки найкращих зразків української літератури для 
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дітей, відкриті перегляди, тематичні полиці; особливу увагу 

слід приділяти популяризації книг письменників-земляків, 

письменників-ювілярів. Організації зустрічей або 

знайомство читачів з творчістю письменників, видавців, 

редакторів, художників-ілюстраторів.  

 Свято має носити не тільки пізнавальний, але й ігровий, 

розважальний характер, в рамках якого можна 

запропонувати читачам взяти участь у літературних іграх, 

позмагатися на турнірах, стати переможцями вікторин, 

розгадати кросворди, побувати на літературних посиденьках 

та зустрічах. 

Програма літніх читань: 

Під час літніх канікул бажано організовувати заходи, під час 

яких дітям є можливість проявити свої знання та ерудицію, в яких 

діти самі беруть участь (літературно-бібліографічні ігри, ігри-

конкурси, інтерактивні вікторини, віртуальні мандрівки, 

літературно-музичні конкурси, ігри–змагання, інтелектуальні 

перегони, турніри книгоманів, брейн-ринги тощо). Проводити 

доречно заходи з елементами театралізації, а також конкурси 

дитячої творчості, організовувати екскурсії-презентації бібліотек, 

акції, тематичні виставки які сприятимуть формуванню художнього 

смаку, нададуть дітям можливість проявити свої таланти і 

здібності. Тематика заходів може бути найрізноманітніша: «Твори. 

Видумуй. Пробуй», «Веселі конкурси, розваги», «Пізнаємо у забаві 

світ». 

Проекти «Канікули +», «Бібліотека - ігротека» сприятимуть 

розвитку рухливих, творчих та літературних ігор. 

Літні читання за шкільною програмою можна поєднати з 

переглядом художніх та мультиплікаційних фільмів. 

Масові заходи можна проводити відповідно до назв днів тижня:  

- казковий понеділок; 

- народознавчий вівторок (розповіді про народні свята); 

- ігрова середа; 

- чомучкин четвер; 

- інтернет-хвилинки по п'ятницях. 
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3.  Популяризація здорового способу життя серед різних 

категорій населення, профілактика негативних звичок. 

Програма «Краматорськ – комфортне та безпечне місто» 

 

Цикли заходів: 

«Ціни життя – зупини СНІД» 

(Єдиний день інформації по ЦСПБ «СНІДу – «ні» - ми разом 

скажемо усі» - Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом 01.12.2019 

р.) 

- «Здоров’я через освіту» 

- «Шкідливі звички – знак біди!» 

- «Спорт здоров’я, юність та силу дасть» 

- Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності «Безпека 

життя – понад усе!» (протягом року); 

 

* Рекомендації ДЦБ ім. О.Пушкіна 

 Відкриття: Школи здоров’я, Школи здорового 

харчування за підтримкою лікарів - дієтологів, 

гастроентерологів за темами: «Базові основи виживання», 

«Лікарські рослини: збір і зберігання», «Ліки з саду та 

городу»; активна діяльність; 

 Школи фізкультури та спорту під гаслом «Всі пігулки та 

мікстури не замінять фізкультури!»; 

 Школи танців, Школи йоги тощо; 

 Курси: «Перша лікарська допомога», «Краса та здоров’я: 

манікюр,макіяж»;  

Велнес - тренінг – захід, спрямований на просування 

здорового способу життя. Велнес (від англ.be well- гарне 

самопочуття) - концепція здорового способу життя, 

заснована на поєднанні фізичного та ментального здоров’я, 

правильного харчування, розуміння фізичних навантажень 

та відмови від шкідливих звичок. 
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4. Продовжити участь в реалізації Програми правової 

освіти населення міста Краматорська на 2016 – 2020 роки. 

Формування правової культури серед різних категорій 

населення 

 

Цикли заходів: 

«Бібліотека і правове інформування: користувач, ресурси, 

послуги»; 

«Виховання правової культури – шлях до правової держави»; 

- брейн-ринг «Громадський шлюб. Законний шлюб: що 

сильніше?»; 

- тренінг «Не стань живим товаром» (торгівля людьми); 

- правовий диспут «Хто і як захищає права дітей: батьківська 

влада»; 

- он-лайн екскурсії «Сторінками Урядового порталу» і «На 

- сайтах міністерств та відомств»; 

- правовий колаж «Право – мистецтво добра і 

справедливості»; 

 

Рекомендуємо!!! ознайомитися зі статтею «Знаю! Дію! 

Захищаю!» - досвід Дніпропетровської ОУНБ щодо проведення 

Всеукраїнського проекту «Я маю право!» в журналі 

«Бібліотечний форум», 2018, № 4, с. 27-29. 

 

 Єдиний день інформації «Конституцію вивчаємо, пам’ятаємо, 
поважаємо» (27.06) 

 Загальноукраїнський тиждень права «Право на гідне людське 
життя» - 02.12-09.12 

 День Державного прапора України – 23.08 

 

 Рекомендації ДЦБ ім. О. Пушкіна: 

 Тренінги з підвищення рівня політико-правової 

свідомості «Я і моє право», з формування навичок 

самоорганізації «Самі будуємо своє життя у рідній країні»; 
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 Виховні години у формі особистісно-рольових ігор: 

«Політична карусель», «Громадяни і політики»; 

 Брейн-ринг «Права та обов’язки громадян», «Молодь та 

їх права». 

 

5. Продовжити участь в реалізації Програми благоустрою 

міста на 2015-2019 роки 

 

 Екологічні читання «Екологічне мислення на порозі 21 

століття» (січень – грудень) 

 Цикл заходів «Чорнобиль не має минулого» 

 Єдиний день Чорнобильської трагедії  по ЦСПБ «Поріс 

чорнобилем Чорнобиль – бідою нашою поріс» - 26.04. 

 

*Поради ДЦБ ім. О. Пушкіна 

Підтримувати ділові зв’язки з представниками владних 

структур, фахівцями – екологами, працівниками управління 

екобезпеки та громадських екологічних організацій, санітарними 

лікарями, викладачами шкільних закладів. Проект 

«ЕкоБібліотека» - діти-учасники отримають інформацію про 

негативні наслідки, спричинені безвідповідальним ставленням до 

відходів, навчаться правильно сортувати сміття та берегти природу. 

(Перегляди мультимедійних презентацій, ігри із сортування сміття, 

"зелене" читання, перегляди фільмів на екологічну тематику, дні 

екології тощо). 
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3.3.2. Національно-патріотичне виховання, утвердження 

української громадянської ідентичності, формування 

патріотичної свідомості населення 

 

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

(100-річчя) 

 

«Революція, державність, нація: Україна на шляху 

самоствердження» 

- Історичний квест «Місця пам’яті революції»;  

- Урок історії «Українська революція 1917 – 1921 рр.: 

Пробудження нації»; 

- Цикл виставок-персоналей «Видатні діячі незалежної 

України»; 

- Години історичної пам’яті «За Україну, за її волю, за честь, 

за славу, за народ», «Мужність – творить перемогу, єдність – 

творить непереможених»; 

- Перехрестя думок «Чому Україна не змогла здобути 

незалежність у 1917-1921 роках?»; 

- Конкурс дитячих малюнків «Слава – Україні! Героям – 

слава!»; 

- Гра-подорож «Відроджена держава»: Які нові назви вулиць, 

пам’ятники, меморіальні дошки, музеї з’явилися в твоєму 

місті, селищі, селі після 24 серпня 1991 року? 

- Пісні української революції: прослуховування сучасних 

українських пісень патріотичного спрямування та пісень 

українських повстанців і січових стрільців («Україна – це 

ми» сл. Т. Кароль, М. Бровченко, муз. Т. Кароль, «Україна» 

сл. і муз. Т. Петриненка, «До українців» сл. і муз. Т. 

Кукурузи, «Вставай» Океан Ельзи, «Повертайся живим» сл. 

І. Цілик муз. Леся Тальнюк, «Ой, у лузі червона калина», 

«Гей ви, стрільці січовії» українські народні пісні тощо). 
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1. До Дня Соборності України: 

- Декада «Моя соборна Україна знов зустрічає новий день» 

(15.01 – 24.01) 

 

2. До Дня пам’яті героїв Крут: 

Цикл заходів  «З честю впали герої за Україну свою!» 

- вечір пам’яті: «Цвіт життя вони віддали Україні»; 

- години історичної правди: «З криниці народної пам’яті»; 

«Над нами дух героїв Крут»,  

- літературна година «На Аскольдовій могилі український цвіт 

– по кривавій, по дорозі нам іти у світ»; 

 

3. Студентська революція на граніті – жовтень 1990 р. 

Цикл «Я згоден покласти життя на вівтар вільної України » 

4. До Дня незалежності України 

- Декада «Державі УКРАЇНА - слава! Героям слава на віки!» 

(19.08-28.08) 

 

5. До Дня захисника України: (14.10) 

Цикл «Свято сильних, мужніх і безстрашніх»  

- Декада «Україна – це козацький дух і воїнів-синів незламна 

воля» (10.10 - 19.10) 

 

6. До Дня Гідності та Свободи – 21.11 

 

!!! 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; 

Цикли заходів: 

«Ми вільні люди, свобода нам – що сонце у житті», 

«Герої такі не вмирають, вони будуть вічно живі» (до Дня 

Героїв Небесної Сотні); 
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7. До Дня пам’ яті жертв голодоморів: 

Цикл заходів: «Щоб не плакали душі голодні, свічку-пам'ять 

свою захисти»   

- Урок Скорботи і Пам’яті «Прошу, у серці запаліть скорботи 

полум’я священне» 

 

*Поради ДЦБ ім. О. Пушкіна: 

Бібліотеки повинні співпрацювати з ЗОШ, музеями, 

громадськими організаціями, громадськими об’єднаннями 

патріотичного спрямування та волонтерами для проведення 

спільних заходів, органами місцевого самоврядування. Фонди 

бібліотек повинні поповнюватися літературою патріотичної 

тематики. Бажано вести пошукову роботу краєзнавчого характеру, 

зокрема, знаходити відомості про учасників, події у зоні ООС, 

створювати, фототеки, тематичні теки, конволюти. 

 Відкриті перегляди літератури, цикли книжково- 

ілюстрованих виставок, виставок-хронографів - «Ти 

пам’ятаєш, як все це було», «Хай слава бойова земляків 

немеркнучою зіркою в легендах буде жити», «Про доблесть 

і славу», «Спасибі вам, захисники»; 

 Вечори, години – реквієми, уроки мужності та пам’яті, 

виховні години, бесіди, години спілкування, демонстрації 

фотоматеріалів до вшановування пам’яті Героїв Крут, 

жертв Голокосту, річниць пам’ятних подій Другої світової 

війни тощо «Понад Крутами вічність у сурми сурмить…», 

«Бережіть пам’ять про подвиг», «Афганська війна – як це 

було?», «Герої живуть поруч»,  «Історія скорботи та 

героїзму», «Голокост в Україні: пам’ять і уроки»;  

 Цикл заходів «Історія в стилі класики», який може 

включати в себе: ‒ презентацію нових історичних романів 

«Історія, одягнена в особах»; ‒ вечори-портрети «З 

народження я покликаний до патріотизму» – шляхетні особи 

України; «Моя доля мудра загадка» про людей незвичайної 

долі, що увійшли в історію України (області, міста, району, 

села, селища); ‒вечори-зустрічі поколінь «Війни свідки 
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живі»; ‒поетичні вечори «Нам життя і пам’ять»; 

‒літературні години «Йде весна переможним травнем» і т.д.;  

 Акція «Прочитай книгу про війну»; 

 Історичні та патріотичні години, бесіди-розповіді, диспути 

до Дня Соборності України «День Соборності України – 

символ національного єднання українського народу», 

«Ланцюг історії не перерветься», «Великий день єднання», 

«Чи є «Соборність» актуальною проблемою сьогоднішньої 

України?»;  

 Тематичні вечори, години запитань і відповідей, круглі 

столи, уроки історії та пам’яті, виховні години, історичні 

години, лекції, бесіди, години спілкування до Дня 

Державного Прапора України та відзначення Дня 

незалежності України, Дня Гідності та Свободи «Зростаємо 

громадянами-патріотами землі, що Україною зветься», «У 

пам’яті світ врятований», «Люблю я свій народ – ціную його 

звичаї», «Наш стяг у золоті й блакиті», «Я – громадянин-

патріот незалежної держави України», «Пам’яті вдячні 

нащадки», «Твої права і обов’язки»;  

 Флеш-опитування «Що ви знаєте про український 

прапор?»; «Я – громадянин і патріот держави», «Я – 

українець!»; 

 Віче «Цвітуть неначе квіти волі, знамена жовто-голубі», 

«Українці, єднаймося!»; 

 Зустрічі з учасниками ООС, кінолекторії, акції, виконання 

патріотичних віршів про Україну, презентації нових 

історичних книг, дні історичної книги,  вечори та години 

патріотичної освіти, акції пам’яті, уроки мужності тощо до 

Дня захисника України та Збройних Сил України «Гей ви, 

хлопці, славні запорожці», «Хай же змилоститься над вами 

доля і майбутнє буде без війни»,  «Наша армія – символ 

мужності», бесіди «Хай живе козацька доля, хай живе 

козацький дух»;  

 Зони героїко-патріотичної тематики, тематичні полиці, 

викладки літератури, газетно-ілюстративних матеріалів, 

книжкові виставки з портретами героїв до вшанування 
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роковин за загиблими на Майдані Незалежності в Києві 

героїв Небесної Сотні «Пам’яті Небесної Сотні», 

«Вшануймо героїв Небесної Сотні» «Небесна Сотня – то в 

серцях вогонь», «Реквієм Небесній Сотні», «За чисті душі, 

що злетіли в небо», «Небесна Сотня! Вічна слава героям!»;  

 Флеш-моб «Згадаймо поіменно героїв Небесної Сотні»; 

 Обговорення проблемних статей з періодики «Фронтовий 

щоденник»;  

 Цикл бесід «Вісті з фронту»;  

 Акція «Підтримай свого солдата», на яку запросити 

учасників ООС, їхніх батьків, побратимів. 

 

8. Цикл «Релігійні та народні свята» 

 

 

3.3.3. Українська мова, культура, література 

 

 Шевченківські читання «Народу син, ти син його 
найкращий» (січень-грудень) 

 

*Поради ДЦБ ім. О. Пушкіна: 

 Шевченківський день «Дорогами Кобзаря»: віртуальна 

мандрівка «Шевченко в засланні», бесіда на тему «У кожного з 

нас свій Шевченко». Організувати  акції вишивання рушника-

оберегу, читання віршів, власних також, малюнків. Запросити 

гостей – освітян тощо; 
 Лесині читання «Я збагнула, що забуття не суджено мені» 

(до 150-річчя з дня народження Лесі Українки 25 лютого 

2021 р.) 

 

 До Міжнародного Дня рідної мови 

Цикл заходів «Мова моїх батьків, мого народу і моя» 

 

 До Всесвітнього дня письменника (03 березня)  

Цикл заходів «Майстри карбованого слова» 
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 До Дня української писемності і мови 

 Цикл заходів «Лунай, величне наше слово!»; 

 Декада «Ти стара і вічно нова. Ти могутня, рідна мово!» (04.11 – 

13.11); 

 Бібліомарафон «Звучи, рідна мово!» (досвід роботи 

Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Є. 

Маланюка. Див. журнал «Бібліотечний форум», 2018 р., № 4, 

с. 19-24). 

 

*Поради ДЦБ ім. О. Пушкіна: 

 Дегустації літературних новинок: «55 смаколиків», «Для 

мам і тат, для школярів і малят», «Читайте з насолодою!», 

«Смачного читання!»; 

 Перегляди літератури: «Десерт» для дітей», «Смаколики 

по-українські», «Книжковий вінегрет», що доповнюються 

інформаційними листками з біографіями письменників, 

критичними статтями, відгуками про книги; 

 Експрес-огляди та експрес-репортажі «Новинки 

«Коронації слова», «Делікатеси» від сучасних українських 

письменників та видавництв», «Дитячі смаколики» з 

порадами від «порадників» - тих, хто особисто прочитав 

книги і рекомендує ті, що найбільше сподобались;  

 Скап-зустрічі «Замов письменника» з відомими 

українськими письменниками, які мешкають далеко за 

межами Краматорська чи літературні подорожі, ігри разом з 

героями книг; 

 Літературні ігри (ігри за книгами), як приклад, за книгою 

Т. Щербаченко «Як не заблукати в павутинні»: команди 

«Монітор» та «Мишка» активно діляться своїми знаннями, 

розгадують ребуси, шаради, пишуть-читають листи за 

допомогою японських смайликів, блукають лабіринтом - 

сторінками книги. Завдання гри, підібрані за книгою, діти 

розгадують не тільки використовуючи Інтернет, а й 

словники, довідники: 
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 Дні письменників, що включають бесіди-роздуми, 

літературні ігри за книгами автора, години спілкування, 

бесіди-діалоги, автограф-сесії,  творчі та арт-зустрічі, 

літературні дебюти, сторінки творчого натхнення, 

літературні сторінки, на яких читачі бібліотеки презентують 

власні твори: вірші, нариси, оповідання, есе; 

 Літературно-мистецькі вечори за участю колективів 

художньої самодіяльності до різних свят: дні (козацтва, 

солдатської слави, рідної мови); 

 День казки «Казка залишається з тобою!», що включає 

виставку-вернісаж «Кольорові казки», літературні ігри: 

«Відгадай, хто «Я»», «Чи уважний ти читач?», «Виправ 

помилку у казці!», «Для кмітливих ерудитів» (для різних 

вікових категорій). Перегляд літератури «Чарівне царство 

казок»; Експрес-репортажі «Казки для дорослих»; 

 Фольклорні посиденьки, пізнавальні застілля, 

бібліоподорожі, майстер-класи, віртуальні мандрівки. 
 Проект «Одна книга». Мета - підвищення зацікавленості у 

читанні шляхом залучення школярів до читання книг із 

серій. Наприклад «39 ключів» з наступним обговоренням їх 

в бібліотеці та проведенням літературних квестів, 

обговорення книг серії, здійснення віртуальних мандрівок 

разом з головними героями різними країнами світу, а також 

головоломки, шаради тощо. Найактивніші отримують призи; 

 Година-презентація «Український народний гумор»;  

 Свято Книги «Проза сучасної України» (до Дня української 

писемності та мови), куди входить: виставка – «Нові 

видання кращих творів сучасної української прози», 

літературна вікторина «Сучасна українська проза», 

літературний конкурс «Сьогодення та майбутнє української 

книги» тощо; 

 

  Цикл «Знаменні дати діячів історії, культури, 

літератури, мистецтва» 
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3.3.4. Популяризація світової історії, культури, літератури 

 

 До Дня слов’янської писемності і культури 

«Слово до слова – зложиться мова» 

 

 Цикл «Знаменні дати діячів культури, літератури, 

мистецтва» 

 

 Цикл «НАТО в Україні: партнерство заради миру»  

 

 Цикл до Дня Європи «Знайомтесь- Європейський Союз»  

- європейська мозаїка «Європа на твоїй долоні»; 

- інформаційна година «Стати Європою, щоб бути Україною»; 

- інформаційна експозиція «Європейський квартал»; 

- євроквест «Будьмо знайомі, Європа»; 

- вікторина «Європа і Ти»; 

 

* Робота Пункту європейської інформації в ЦМПБ 

 

3.3.5. Розвиток бібліотечного краєзнавства. Розвиток 

культур національних меншин 

 

 Краєзнавчі читання «Донеччино, свята моя колиско, 

людських сердець неоцінимий скарб!» (січень - грудень) 

 

- Робота сектора краєзнавства ЦМПБ; 

- Робота бібліотеки ім. В. Маяковського як центру 

краєзнавства; 

- Створення електронної «Енциклопедії відомих людей 

Краматорська» (на сайті ЦМПБ); 

- Створення віртуальних виставок-персоналій, виставок-

презентацій місцевих авторів; 

- Проведення літературних мультимедійних подорожей, 

мультимедійних слайд-шоу тощо; 

- Розробка та проведення віртуальних екскурсій містом; 

- Віртуальна історія «Видатні гості у Краматорську» тощо. 
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Цикли заходів: 

 

-  до річниці визволення м. Краматорська від фашистських 

загарбників «Ви перемогли – ми пам’ятаємо» 

 

- до Дня визволення міста 05.07.2014 р. «Заради мирного 

майбутнього нашої країни» 

   

 

- Тиждень до Дня міста - «Живу, люблю і дихаю тобою, 

моє найкраще місто на землі» (20.09 – 27.09) 

 

- Цикл «Розвиток культур нацменшин» (бібліотечне 

обслуговування етнічних груп у місті) 

 

*Поради ДЦБ ім. О. Пушкіна: 

 Розвивати біліотечно-краєзнавчий туризм: організація і 

проведення цікавих екскурсій вулицями рідних міст, 

культурно- краєзнавчих заходів та організації краєзнавчого 

простору у стінах бібліотек – краєзнавчих експозицій, 

створення музеїв; 

 Поетичний слем «Прочитано серцем» - творча зустріч із 

краматорськими поетами і письменниками; 

 

3.3.6. Розвиток творчих здібностей та хобі інтересів 

відвідувачів бібліотек 

 

 Робота гуртків, клубів, творчих об’єднань, виставки творчих 
робіт тощо. 

 

*Поради ДЦБ ім. О. Пушкіна: 

 Реорганізувати простір вашої бібліотеки, який має 

відповідати не лише інформаційним, комунікаційним, але й 

культурним, дозвіллєвим, естетичним та іншим потребам 
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громади. Сучасна бібліотека – багатофункціональна, з 

гнучкою моделлю, де третина бібліотечного простору 

повинна бути призначена для додаткової соціальної та 

культурної діяльності; 

 Культорологічні медіа студії - новий формат діяльності 

бібліотек, це яскраве видовище і захоплюючі подорожі у 

світ культури та мистецтва у форматі відео презентацій. 

Така послуга допомагає навчитись сприймати не тільки різні 

види, жанри, стилі і напрями мистецтва, але й розвинути 

художній смак, характеризувати основні засоби візуального, 

музичного, хореографічного, театрального, екранного 

мистецтва, познайомитись з творами найвидатніших митців 

світу, кращими здобутками світової культури; 

 Школи творчості та майстер-класи при бібліотеках, 

наприклад, «Хенд- мейд - майстерня доброти», «Відкрий у 

собі талант», де навчають технікам декоративно - 

ужиткового мистецтва: в’язання, квілінгу, паперопластики, 

бісероплетіння, оригамі, конструювання, малювання, що 

сприяє активізації творчо- художніх навичок;  

 «Hand made» у бібліотеках- це зустрічі з цікавими, 

творчими людьми та вивчення певного досвіду та секретів 

творчості, демонстрація досягнень;  

 БібліоВідеоСтудія - спрямована на залучення дітей та 

підлітків до активного читання. У бібліотеці працюють 

творчі майстерні з –фото- і відеозйомки, відеомонтажу, з 

написання сценаріїв, пошуку фонограм для музичного 

оформлення, створення власних електронних продуктів 

(буктрейлери, електронні ігри, вікторини, тізери); 

 Пересувний кінотеатр «Кіно на колесах» - це показ просто 

неба художніх та анімаційних фільмів: від класики 

кінематографії до сучасних блокбастерів;  

 Сучасні бібліотечні послуги: «Пізнай мультисвіт», «Кіно+ 

література», «Мультимедійна країна», кінолекторії 

«Настрій на УРА!»;  

 Відеопокази з обговоренням «Передивись книгу - прочитай 

книгу!»;  
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 Кіно-майданчик «Планета Кіно»; 

 Сміх-тайм - захід до Дня сміху; 

 Лялькові театри. 

 

 

IV. Розвиток та збереження ресурсів бібліотеки 

 

 

4.1. Комплектування фонду бібліотеки на різних носіях 

інформації 

 Проводити вивчення читацького попиту для якісного 

формування бібліотечного фонду 

 

4.2. Обробка видань 

 

4.3. Вивчення складу та використання бібліотечного фонду 

Загальносистемне: 

 вивчення стану фонду статистичним методом за 2018 рік 
(січень 2019 р.); 

 вивчення використання літератури розділ Екологія УДК – 

502/504; ББК – 20.1  

  вивчення використання фонду періодичних видань 
(листопад 2019 р.). 

 

4.4. Збереження бібліотечного фонду 

- здійснити переоблік бібліотечних фондів: 

- ВК ЦМПБ – І кв. 

- ОМВ ЦМПБ – ІІ кв.  

- ІБВ ЦМПБ – IІІ кв. 

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

- перевірки цінної літератури – бібліотеки-філії № 11 та № 12 

– ІІ кв. 
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V. Інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування. 

Інформатизація бібліотечних процесів 

 

5.1. 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); 

- 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 (ЦМПБ); 

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

в архів на сервері ЦМПБ – один раз на рік; 

 

 Впровадження АІБС ІРБІС в бібліотеках ЦСПБ: 

 

- надання консультаційної допомоги щодо встановлення і 

настроювання ПЗ АБІС ІРБІС – за необхідності; 

- навчання користувачів АБІС ІРБІС роботі з експорту та 

імпорту старих і нових БД – за необхідності; 

- резервування і відновлення даних в АБІС ІРБІС – щомісяця; 

- Надавати консультаційну допомогу в: 

- налагодженні ПЗ на бібліотечних АРМ – за замовленнями; 

- встановленні ОС на бібліотечних АРМ і підключенні 

периферійних пристроїв – за замовленнями; 

- налагодженні АРМ користувачів ІРБІС – за замовленнями; 

- створенні і наповненні бібліотечних сторінок в соціальних 

мережах – за замовленнями; 
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 Адміністрування та супроводження локальної 

комп’ютерної мережі (ЛКМ): 

 

- підтримка та удосконалення ЛКМ в ЦМПБ, ДЦБ, 

бібліотеках-філіях;  

- забезпечення якісної роботи бібліотечних АРМ шляхом 

підтримки та оновлення ліцензійного ПЗ;  

- підтримка безперервної роботи клієнтських місць АБІС 

ІРБІС; 

- під’єднання до сервера «ІРБІС» нових клієнтських місць 

АБІС ІРБІС; 

- системне адміністрування АРМ ЦМП;  

- 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 

ЦМПБ;  

- видалення тимчасових файлів і чистка жорстких дисків і 

реєстру АРМ ЦМПБ – щомісяця; 

 

 Адміністрування та розвиток веб-сайту ЦМПБ, 

ДЦБ ім. О. Пушкіна, бібліотечних блогів, сторінок бібліотек 

в соціальних мережах (розписати роботу) 

 

 Робота Центру вільного доступу до Інтернету ЦМПБ: 

 Робота з Web-сайтом ЦМПБ www.lib-krm.org  

 Робота на сайті «Об’єднаної віртуальної довідкової 
служби» (http://www.chl.kiev.ua) 

 Робота Інтернет-центру ДЦБ ім. О. Пушкіна: 

 Робота з Web-сайтом ДЦБ ім. О. Пушкіна http://book-

house.org  

 

http://www.lib-krm.org/
http://www.chl.kiev.ua/
http://book-house.org/
http://book-house.org/
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5.2. Впровадження та розвиток інформаційних технологій для 

задоволення потреб користувачів 

 

 

 Продовжити: 

- здійснення пошуку тематичної інформації в Інтернет за 

замовленням – (показати загальний обсяг – наприклад 450); 

- робота зі складання тематичних веблігографічних 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. 

 

 

 Надання консультаційної допомоги:  

- 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). 

 

 

 Організація тренінгів з:  

 Е-урядування: 

- продовжити навчання користувачів основам електронного 

урядування (кількість тренінгів). 
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 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; 

- 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. 
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 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. 

 

 Використання презентаційних пакетів з метою реклами 

електронних продуктів, наприклад: 

- портал державних послуг: зміст і структура 

- електронні сервіси житлово-комунальної сфери 

- послуги охорони здоров’я онлайн 

- електронні послуги недержавних організацій тощо. 

 

 «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, он-лайн огляди тощо); 

- Діяльність пункту доступу громадян до офіційної інформації 

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

характеристиками). 

 

 Продовжити роботу з модернізації та технічної підтримки 

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

реальних обсягах) 
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5.3. Документні ресурси. Довідково-бібліографічний апарат 

 

 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). 

 

5.4. 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. 

Провести:  

- дні інформації, у тому числі і про нові надходження 

(кількість); 

- інформаційні години, огляди тощо; 

- наочне оформлення (рекламні виставки нових надходжень 

тощо). 

-  

 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. 

 

 Формування інформаційної культури користувачів: 

Провести: (бібліоквести, бібліотечні уроки, бесіди-

консультації, бібліографічні ігри тощо). 
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 Створення джерел бібліографічної інформації.  

Підготувати і видати: (бібліографічні досьє до ювілеїв 

письменників, краєзнавців; списки про нові надходження; 

тематичні бібліографічні огляди в ЗМІ; рекомендаційні списки 

літератури; інформаційні буклети краєзнавчої тематики; 

інформаційні листки тощо). 

 

 Інформаційно-бібліографічна підтримка запитів 

користувачів з краєзнавства (робота сектору краєзнавства 

ЦМПБ та краєзнавчої бібліотеки ім. В. Маяковського)  

 

 

VI. Партнерство і співробітництво 

 

6.1.Продовжити розвиток соціального партнерства шляхом 

координації роботи та співпраці з громадськістю: 

- -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. 
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VІІ. Професійний розвиток бібліотекарів 

 

7.1. Рада при директорі 

 

План роботи Ради при директорі  

централізованої системи публічних бібліотек на 2019 рік 

 
№ 

п/п 
Тематика 

Терм. 

викон. 
Хто готує Відповідальний 

1 2 3 4 5 

1. Підсумки роботи централізованої 

системи публічних бібліотек м. 

Краматорська за 2018 рік та реалізація 

обласної «Програми розвитку бібліотек за 

2016-2018 рр.» 

07.02 Помоз О.Г. Помоз О.Г. 

1.1. Досвід роботи Пункту європейської 

інформації ЦМПБ 
07.02 Коротких О.І. Помоз О.Г. 

1.2. Формування здорового способу життя 

засобами публічної бібліотеки-філіалу № 

3 ім. В. Короленка 

07.02 
Хіміч О.В. 

Кузьменко В.В. 
Помоз О.Г. 

1.3. Навчання і підвищення кваліфікації 

персоналу та керівників ЦСПБ за 2017-

2018 рр. 

07.02 Кириленко Т.М. Помоз О.Г. 

2. Виконання Закону України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу» (бібл.-

філ. № 8 ім. М. Свєтлова) 
21.03 

Рєзнік Т.А. 

 
Помоз О.Г. 

2.1. Поширення правових знань у бібліотеці-

філії № 11 ім. Л. Українки згідно 

реалізації Програми правової освіти 

населення Донецької області на 2016-

2020 роки 

21.03 
Шульцева Н.А. 

Бутко Л.В. 
Помоз О.Г. 

2.2. Поєднання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій з 

традиційними формами обслуговування в 

бібліотеці-філії № 6 ім. Т.Г. Шевченка 

21.03 
Подпала І.І. 

Садова С.І. 
Помоз О.Г. 

3. Про ефективність роботи бібліотек-філій 

№ 5 ім. У. Громової, № 7 ім. М. 

Некрасова 

18.04 
Фалько О.А. 

Горлова О.М. 
Помоз О.Г. 

3.1. Про впровадження УДК в практику 

роботи бібліотеки-філії № 2 ім. В. 

Маяковського 

18.04 
Азарова Т.М. 

Кузьменко А.М. 
Помоз О.Г. 
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3.2. Реклама читання, бібліотеки, нових 

бібліотечних послуг бібліотеки-філії № 

17 ім. А.П.Чехова 

18.04 
Безсмертна О.В. 

Щукіна М.Ф. 
Помоз О.Г. 

4. Патріотичне виховання як важливий 

чинник формування національної гідності 

читача в бібліотеках-філіях № 9 ім. М. 

Коцюбинського, № 18 ім. С. Єсеніна 

06.06 
Кириленко Т.М. 

Лісіченко О.М. 
Помоз О.Г. 

4.1. Нестандартні підходи до популяризації 

дитячої книги в ДЦБ ім. О. Пушкіна 
06.06 Бахман Г.Л. Помоз О.Г. 

4.2. Самозвіт Відєнєвої Г.Б., провідного 

бібліотекаря сектору нестаціонарного 

обслуговування центрального 

книгосховища ЦМПБ 

06.06 
Відєнєва Г.Б. 

Безсмертна О.В. 
Помоз О.Г. 

4.3 Виконання Закону України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу» (бібл.-

філ. № 13 ім. І. Франк) 

06.06 Труш Н.В. Помоз О.Г. 

5. Краєзнавство як аспект залучення 

громади до читання в бібліотеках-філіях 

№ 19 ім. М. Рибалка, № 12 ім. П. 

Мирного, секторі краєзнавства ЦМПБ 

12.09 

Шпит Л.М. 

Лісіченко О.М. 

Рибальченко 

О.Л. 

Помоз О.Г. 

5.1. Про виконання Перспективного плану 

перевірок бібліотечних фондів бібліотек 

Краматорської ЦСПБ на 2018-2023 рр. 

12.09 Дорошенко І.Б. Помоз О.Г. 

5.2. Використання цифрових технологій в 

роботі  інформаційно-бібліографічного 

відділу ЦМПБ 

12.09 
Труш Н.В. 

Шульцева Н.А. 
Помоз О.Г. 

6 Затвердження учбових планів 

підвищення кваліфікації бібліотечних 

працівників ЦСПБ на 2020 рік 

07.11 Кириленко Т.М. Помоз О.Г. 

6.1. Затвердження плану роботи Ради при 

директорі на 2020 рік 
07.11 Помоз О.Г. Помоз О.Г. 

6.2.  Затвердження плану роботи ЦСПБ на 

2020 рік (основні показники) 
07.11 

Зав. структ. 

підрозд. ЦСПБ 
Помоз О.Г. 

6.3. Виконання Плану дій щодо переходу з 

ББК до УДК по Краматорській ЦСПБ за 

2017-2019 рр. 

07.11 Ревська О.М. Помоз О.Г. 
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7.2. Методично-інноваційна діяльність 

 

 Форми підвищення професійної кваліфікації 

 

План підвищення кваліфікації бібліотечних працівників ЦСПБ 

м. Краматорська на 2019 рік 

 

№  

п/п 
Теми заходів Форма 

Категорія 

спеціаліс-

тів 

Дата 

Місце 

прове-

дення 

Кільк. 
Відпові-

дальний 

1. 

Проектна 

діяльність - 

важлива складова 

розвитку 

бібліотеки 

Семінар 

- тренінг 

Бібл. 

спеціалісти 

шкільних 

бібліотек  

(1 підгрупа) 

(2 підгрупа) 

30.01 

06.02 
ЦМПБ 15 

Лісіченко 

О.М. 

 

2. 

Основні засоби 

пошуку 

інформації в 

Інтернеті. Добірки 

посилань, 

пошукові каталоги 

та системи, їх 

використання для 

пошуку. 

Семінар-

тренінг 

 

Бібл. 

спеціалісти 

шкільних 

бібліотек 

(1 підгрупа) 

(2 підгрупа) 

06.03 

03.04 
ЦМПБ 15 

Лісіченко 

О.М. 

3. 

Використання 

Інтернет-сервісів в 

практиці як 

інновація в роботі 

бібліотек 

Школа 

профе-

сійного 

розвитку 

Бібл. 

спеціалісти 

бібліотек 

області 

28.03 

Добропі 

льська 

ЦМБ 

25 

Мельник 

Л.М. 

Ладченко 
О.В  

4. 

Он - лайн ресурси 

в роботі 

бібліотеки: сервіси 

для створення он - 

лайн презентацій, 

віртуальних 

виставок, 

інтерактивних 

плакатів, 

тематичних 

добірок  

Семінар 

- тренінг 

Бібл. 

спеціалісти 

бібліотек 

коледжів 

16.04 ЦМПБ 17 
Кириленко

Т.М. 

5. Сучасні аспекти Бібліо- Бібл. 16.05 Бібліотека 25 Лісіченко 
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нестаціонарного 

обслуговування в 

публічних 

бібліотеках 

течний 

візит 

спеціалісти 

ЦСПБ 

– філія №3 

Ім.Королен

ка 

О.М. 

 

6. 

«Сільська 

бібліотека в житті 

громади: 

стратегічне 

партнерство» 

Тренінг 

- семінар 

Бібл. 

спеціалісти 

сільських 

бібліотек 

області 

13.06  30 
Мельник 

Л.М. 
? 

7. 

«Бібліотека у 

віртуальному 

просторі: блоги, 

QR-коди 

Школа 

професі

йного 

розвитку 

Бібл. 

спеціалісти 

області 

18.09 ЦМПБ 35 

Мельник 
Л.М. 

Лісіченко 

О.М. 

 

8.  «Бібліопрояв» 

Обласни

й 

конкурс-

2019 

Бібл. 

спеціалісти 

області 

18.09 ЦМПБ 35 
Мельник 

Л.М. 

9. 

Організація 

простору сучасної 

бібліотеки - один 

із чинників її 

привабливості для 

дітей 

Бібліоте

чний 

візит 

Бібл. 

спеціалісти 

ЦСПБ 

19.09 

 

Бібліоте 

ка  -філія 

№17 

ім.Чехова 

20 

Кириленко 

Т.М. 

Щукіна 
М.Ф. 

10. 

Бібліотека як 

складова 

електронного 

діалогу громади і 

влади 

Тренінго

вий 

семінар 

Бібл. 

спеціалісти 

ЦСПБ 

10.10 ЦМПБ 20 
Лісіченко 

О.М. 

11. 

«Ресурси і послуги 

сучасної 

бібліотеки у 

відповідь до 

потреб громади» 

Міський 

семінар 

Бібл. 

спеціалісти 

міста 

23.10 ЦМПБ 60 

Помоз 

О.Г 
Кириленко 

Т.М. 

12. 

«Публічні 

бібліотеки області 

– пріоритети 

розвитку» 

Семінар 

- нарада  

Директора 

бібліотек 

області 

14.11 ЦМПБ 40 
Помоз 

О.Г. 

13. 
Бібліомікс: ідеї, 

пошуки, знахідки 

Година 

професій

ного 

спілкуван

ня 

Бібл. 

спеціалісти 

ЦСПБ 

12.12 

Бібліоте

ка - 

філія №7 

ім.Некра

сова 

20 
Кириленко 

Т.М. 
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7.3. Робота з кадрами 

7.4. Охорона праці 

7.4. Ресурсно-економічний розвиток ЦСПБ 
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Бородін Віктор Михайлович 04.01.1954 65 

Горохова Діна Григорівна 25.01.1969 50 

Шпит Лариса Миколаївна 05.02.1969 50 

Абросімова Наталія Віталіївна 28.02.1964 55 

Дорошенко Iрина Борисівна 06.03.1959 60 

Роменська Тетяна Миколаївна 27.03.1954 65 

Бахман Ганна Леонидівна 08.04.1969 50 

Лобанова Наталія Анатоліївна 19.04.1959 60 

Леденьова Тетяна Федорівна 28.04.1964 55 

Горлова Олена Миколаївна 11.05.1954 65 

Старищак Зінаїда Григорівна 15.05.1964 55 

Трубчанінова Ольга Іванівна 22.05.1964 55 

Шипілова Тетяна Вікторівна 19.06.1964 55 

Максимова Алла Борисівна 13.07.1954 65 

Шкарупа Валентина Володимирівна 27.07.1969 50 

Зайцева Надія Данилівна 09.09.1954 65 

Залєсова Тамара Павлівна 09.10.1954 65 

Помоз Олена Григорівна 11.10.1954 65 

Алексєєнко Валентина Вікторівна 09.12.1964 55 

Муляр Лариса Олександрівна 19.12.1959 60 

Орлова Тетяна Миколаївна 20.12.1959 60 

 



 47 

 
 

50 років від дня заснування бібліотеки-філії № 3 

ім. В. Короленка – вересень (1969) 

 

70 років від дня заснування бібліотеки-філії № 5 

ім. У. Громової – вересень (1949) 

 

70 років від дня заснування бібліотеки-філії № 8 

ім. М. Свєтлова – вересень (1949) 
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