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1.1. Бюджет робочого часу 
 

Кількість робочих днів у 2010  році складає:  

- ЦМПБ ім. М.Горького, бібліотека-філія № 17 ім. А.Чехова 

працюють без вихідних – 355 днів; 

- ДЦБ ім. О.Пушкіна, бібліотеки-філії № 2,3,12,19 працюють 

з одним вихідним  днем – 303 дні; 

- Бібліотеки-філії № 5,6,7,8,9,11,13,18 – два вихідних – 251 

день. 

Витрати робочого часу на одного робітника в рік становить : 

2004 години – 192 години (основна відпустка) – 44 години ( у 

середньому додаткова відпустка згідно колдоговору) – 40 годин 

(тимчасова непрацездатність) = 1728 годин. 

Загальний фонд робочого часу ЦСПБ на 2010 рік складає 157248 

годин. 

 
І. Схема інформаційного звіту 

публічної бібліотеки-філії за 2009 рік. 

 
І. Відповідність функцій публічної бібліотеки потребам 

громади 

 
 Проаналізувати інфраструктуру мікрорайону, що обслуговує 

бібліотека; 

 З’ясувати основні категорії населення та чи готова бібліотека для 

задоволення їхніх потреб; 

 Чому саме такі функції даної публічної бібліотеки є 

пріоритетними 

 Які є зв’язки бібліотеки з іншими громадськими організаціями та 

закладами мікрорайону. 

ІІ. Безперервна освіта бібліотекаря – запорука 

професійної майстерності 
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 Яким чином бібліотекарі підвищують свою кваліфікацію та 

професіоналізм 

 Вплив методичної служби ЦМПБ ім. М.Горького на зростання 

рівня професійної освіченості колективу бібліотеки 

 
ІІІ. Організація процесу бібліотечного обслуговування 

населення мікрорайону 
 Якими підрозділами бібліотеки користуються читачі (стаціонарні 

та поза стаціонарні) 

 Створення комфортних умов для відвідувачів бібліотеки 

 Наявність категорій чи груп читачів, для яких бібліотекарі 

планують роботу окремо (інваліди, діти-сироти, люди похилого 

віку, творчо обдаровані читачі, тощо) 

 Форми та методи індивідуальної та групової роботи з організації 

обслуговування (соціологічні дослідження, анкетування, 

опитування, тестування, бесіди, інтерв’ю, та ін..) 

 

 
ІV. Наявні інформаційно-бібліотечні ресурси 

 
 Стан бібліотечного фонду у цілому, типи та види носіїв 

інформації, джерела поповнення 

 Оцінка стану бібліотечного фонду бібліотеки її відвідувачами 

(аналіз опитувань, анкетувань, щоденників читання, тощо.) 

 Робота з доукомплектування. Аналіз читацьких відмов 

 Заходи зі збереження бібліотечного фонду 

 

V. Інформаційно-бібліографічне забезпечення 

запитів та потреб користувачів 
 

 Склад ДБА бібліотеки та робота протягом року по його 

удосконаленню 

 Аналіз довідково-бібліографічної роботи (сильні та слабкі сторони 

процесу) 

 Автоматизація довідково-бібліографічної роботи 
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 Формування інформаційної культури серед різних категорій 

відвідувачів бібліотеки (бібліотечні уроки, консультації, Дні 

бібліографії, інформації, тощо.) 

 Аналіз роботи з індивідуального та групового інформування 

 Видавнича діяльність 

 Аналіз використання інформаційних матеріалів, отриманих з 

Інтернету. Робота Інтернет - центру; сервісної служби бібліотеки 

„Інтернет – місце читача; електронного читального залу 

 Довідково-бібліографічне обслуговування віртуального 

користувача 

 
VІ. Просвітницька та соціокультурна робота на допомогу 

читачам 
 

Опис роботи з аналізом вдалих форм та не зовсім вдалих, згідно 

напрямів масової роботи Плану-звіту роботи бібліотеки (участь у 

міських та загальнодержавних програмах, і т.д.) 

 Додати свої, не запозичені інде, сценарії чи розробки заходів. 

 Фото, відгуки читачів (можливо в електронному вигляді) 

 
VІІ. Формування позитивного іміджу бібліотеки 

 

 Реклама бібліотечних послуг 

 Створення власного логотипу, фірмового знаку 

 Розвиток партнерських стосунків 

 Зв'язок зі ЗМІ міста, області 

 
ІІ. Поради до складання плану-звіту роботи 

на 2010 рік 
 

І. Основні завдання і напрямки роботи ЦСПБ на 2010 рік 

 
 Поєднання традиційної культури спілкування з книгою та нових 

інформаційних технологій 
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 Розширення змістовного діапазону діяльності бібліотеки як 

інформаційного, культурного і освітнього закладу. Поглиблення 

соціокультурної функції публічної бібліотеки 

 Розширення доступу до ресурсів світової мережі шляхом 

організації Інтернет – місця читача в селищних бібліотеках 

 Створення фактографічних баз даних із соціальних, правових, 

екологічних питань, місцевого самоврядування, підприємницької 

діяльності, культурного життя, краєзнавства. 

 Забезпечення виконання положень Конституції України стосовно 

сприяння розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної 

самобутності національних меншин міста. 

 
ЗДІЙСНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ 

 
  Державних національних програм: 
 „Інформатизація, розвиток краєзнавства”  (2003- 2010 рр.) 

 „Освіта” („Україна ХХІ століття”); „Здорова нація” (2002 – 

2011р.р.) 

 „Розвиток і функціонування української мови на 2004 – 2010 роки” 

 Утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на 

період до 2010 р.” 

 

Обласних програм: 
 Програма розвитку російської мови та російської культури в 

Донецькій області на 2008 – 2011 рр. 

 „Молодь. Сім’я. Діти” (2008 – 2012 рр) 

 

Міських програм: 
 „Правопорядок” (2006 – 2010 рр.) 

 „Боротьба з алкоголізмом у місті” ( 2006 – 2010рр.) 

 „Захист прав і свобод громадян та інтересів держави” (2009 – 2011 

рр.) 
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 Подолання епідемії туберкульозу у м. Краматорськ ( 2007 – 

2011рр.) 

 Програма благоустрою міста (2008 – 2011 рр.) 

 Правова освіта населення міста (2006 – 2010рр.) 

 „Молодь. Сім’я. Діти” (2008 – 2012 рр) 

 Програма розвитку культури та туризму (2007 – 2010рр.) 

 Поповнення бібліотечних фондів Краматорської ЦСПБ (2009 – 

2010 рр.) 

 Соціальний захист населення (2009 – 2011 рр.) 

 
Участь в державних, обласних, міських акціях і 

конкурсах: 

 Всеукраїнський конкурс „Кращий читач 2010 року” 

 Конкурс по ЦСПБ – „Електронна презентація – візитна картка 

бібліотеки” 
2010 рік: 

За рішення ЮНЕСКО – Рік танго 

За визначенням ООН   – Рік біорізномаїття 

                  - Рік зближення культу 

 
В країнах СНД:  

 - рік ветерана ( 65 – річчя Великої перемоги) 

По Росії 

- Рік вчителя 

- Рік В.Цоя   

Загальносистемні заходи 

 

До розділу ІІ, п.2.1.  

 

1. Соціологічні дослідження: 
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    „Публічна бібліотека в соціокультурній 

інфраструктурі міста”  

                                                                                                          

Протягом року  

 2. Аналізи незадоволеного попиту 

  

До п.2.2. 

 

1. Оформлення та поповнення інформаційних зон, 

стендів 

2. Координація діяльності, заключення довогорів про 

співдружність, партнерські взаємовідносини 

3. Висвітлювання діяльності бібліотеки засобами 

масової інформації 

4. Тиждень популяризації бібліотеки  

24.09 – 30.09 
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0.09.2010 р.  „Ми прагнемо  словом святити душі”  

Бібліотечна акція                    “Тиждень повернутої 

книги” 

Екскурсії                                  “Місце зустрічі – 

бібліотека” 

Конкурс малюнків читачів”   “Бібліотека 

майбутнього очима наших  

Бібліо дайджест                       “Співдружність: 

читач – бібліотека” 

Кн. виставка                             “Дістаньте книжку з 

антресолей і  

        подаруйте  бібліотеці. 

Діти хочуть читати!” 

Диспут                                      “Читати – значить 

творити?” 

Місячник                                   “Премудросте земна, 

бібліотеко! 

                                                    „Віват тобі, 

хранителько свята!” 

Свято                                          “Світле свято! 

Чудове свято!” 

Ранок                                          “Закликає до книжки 

нас!” 

 

До п.2.3.  

 

1. Місячник популяризації літератури  

- „В своїй мові я чую, в словах її бачу і поля, і криниці, і 

рідний мій край”  

(01.11 – 30.11)  

2. Декади: 
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 - „Війна. Книга, Покоління” ( 03.05. – 12.05.)   

 - „Моє здоров’я – основа мого життя” (16.12.-26.12) 

3. Тижні: 

 - всеукраїнський тиждень правової інформації „Знати 

закон– бути освіченим” 

       (08.12 – 14.12) 

- європейський тиждень місцевої демократії 

„Провідники державних ідей” 

       (11.10 – 17.10) 

- До Дня Незалежності „Духом завжди була вільною й 

залишилася Україною”  

       (24.08 – 30.08) 

4. Читання: 

 - Шевченківські читанная 

- Краєзнавчі читання 

- Рибалківські читання 

- Екологічні читання 

 

5. Акції: 

- святкова акція „Поздоровимо ветеранів”  

- реабілітаційно-творча акція „Дивись на мене, як на 

рівного!” 

          -природоохоронні акції „Збережемо первоцвіт”, 

„Зустрічай з любов’ю пташині зграї”,  

- інформаційно-пропагандистські акції „Збережи 

себе», „Ми – разом”! (підтримка дітей 

малозабезпечених сімей) 

- „Бажаєш бути успішним – читай” 

- «Прочитав книгу сам - порекомендуй її товаришу» 

- «Читацьке журі» 

- « У нас в гостях газета «Общежитие» 
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- «Секрети читаючих сімей» 

 

6. Проекти і програми 

 

- проект „Краматорськ літературний – кроки у часі” 

складові частини проекту:  

- створення літературної вітальні;  

- експозиція „Літературний автограф”;  

- видання „Письменники Краматорська” 

- телепрограма „Літературна вітальня з…. „ та ін.. 

- електронний варіант фактографічної картотеки з 

краєзнавства 

- зведений електронний каталог періодичних видань 

бібліотек міста; 

- проект „В життя без наркотиків” (усунення шкідливих 

залежностей у дитячому та юнацькому середовищі) 

- школа толерантності (виховання толерантної свідомості у 

дітей і підлітків) 

 

До п.2.3.1. Участь бібліотек в реалізації загальноміських 

програм  

 

 Соціальний захист населення 

 Молодь. Сім’я. Діти 

Цикл заходів „Попереду – цілого життя переліт”; 

         „Ринок диктує професію” 

  

 Здоровий спосіб життя мешканців міста 

Цикл заходів: „СНІД – час бити тривогу” 

    „Ти сам у відповіді за свої хибні звички” 
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Інформаційно - пропагандистська акція – „Збережи 

себе!” 

Декада  „Моє здоров’я – основа мого життя” 

(16.12 – 26.12) 

Цикл бесід    “Крок до здоров’я” 

                              “ВІЛ! СНІД! У одному слові стільки бід!” 

                              “Щоб долі наші трагічними не стали 

                             Треба, щоб ми про СНІД все знали” 

         Огляд             “ Здоров’я – найцінніший скарб” 

Тем. полиця   “Фізкультура і спорт – шлях до 

довголіття” 

 Правова освіта населення міста 

 Цикл заходів „Конституційне право незалежної 

держави”  

      „ Правовий навігатор” 

      „ Закон захищає права” 

      „Від „культури війни” до „культури 

миру” (толерантність)  

        Дні правової культури 

       Дні правової інформації 

       Національний тиждень правової 

інформації 

   „Знати закон – бути освіченим”  (08.12 – 

14.12) 

 Цикл голосних читань         “ Права та обов’язки у 

казках і оповіданнях” 

Урок права                             “Родитись українцем – це 

велика честь і слава” 

День правових знань            “Я – особистість” 

Зустріч з працівником          “Життя людини – 

найвища цінність” 
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правових органів 

 

 Програма благоустрою міста 

  Цикл заходів „Людина і природа: гармонія чи 

протистояння” 

 

   „За чисту землю, повітря і воду, за чисту 

душу  та розум народу” 

 

      „Стежками рідного краю” 

 

 Природоохоронні акції „Збережемо первоцвіт” 

     „Зустрічай з любов’ю пташині 

зграї”  

Тематична полиця      “У місті своєму ми часу не 

гаємо, 

                                                Природу прекрасну оберігаємо” 

Кн. виставка               “ Ми будемо край свій любити й 

вивчати 

                                                Рідну природу оберігати” 

Огляд                                    “ Люблю всім серцем рідну 

я природу” 

Брейн - ринг                            “Біль матері-Землі” 

Виставка  - дослідження      “Я – мешканець планети 

Земля” 

Конкурс малюнків                “Діти за чисте довкілля” 

Екологічний бумеранг          “Українську мову не 

забувайте, 

                                                           Красу земну нащадкам 

передайте” 
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Урок-застереження              “ Ми всі господарі 

природи, 

                                                         Тож збережімо її вроду” 

 

Єдиний день інформації  „Народ мій є! 

      Народ мій завжди буде! 

     Ніхто не перекреслить мій                       

народ»! (22.01) 

 

Тиждень:   „Духом завжди була вільною й залишалася 

Україною” (17.08 – 24.08) 

 

Цикл заходів пам'яті жертв політичних репресій  

„ Коли ви вмирали, вам дзвони не грали» 

  „Міжнародний день пам’яті жертв Холокосту” 

(27.01) 

  День пам’яті героїв Круту „Їх було триста” 

(29.01) 

  День скорботи (Голодомор) (27.11) 

  „Вкраїна, двадцяте століття 

   І не рік, а криваве клеймо „тридцять три”  

  Україна і НАТО 

  Україна і Європейський Союз - „Ми діти 

Вкраїни і діти Європи” 

  День Європи  (09.05 –міжнародний,  

 15.05 – в Україні) 

Українська діаспора: цикл заходів 

 „Ті, що виїздять за море, міняють небо, а не 

душу” 

Цикл заходів „Славетні сини України” ( за календарем)  

Винниченко В. 
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Урок миру                  “Україно моя, я для тебе живу” 

День пам’яті              “Україна пам’ятає – світ визнає” 

Огляд                          “Козак – це людина чесна й смілива, 

                                    Найдорожча йому – Батьківщина” 

Кн. виставка                 “Рідна моя Україно! Ти чаруєш увесь 

світ” 

Кн. виставка                “Ми козацького роду і крові –  

                                     Свій народ боронити готові.” 

Цикл заходів               “Моя чарівна земле – Україна!” 

Етнограф. година       “А над світом, гляньте, а над світом 

                                    Українська вишивка цвіте!” 

Конкурс малюнків     “У кожній бандурі – коштовна 

перлина: 

                                     Душа кобзаря – співця України” 

Кн. виставка                 “Україна: ЄС – разом у майбутнє”  

Ранок                          “Ми – юний цвіт нової України” 

День соборності         “Україно, рідно моя нене, 

                                     Розквітай, мов зоряний розмай” 

Тиждень                      “Під вільним сонцем моя Україна 

                                     Величавим розмаєм цвіте” 

Історична подорож    “Козацькій славі жити у віках” 

                                    (До Дня Українського козацтва )   

Зустріч Віфлеємського вогню миру 
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ІІ. Цикл заходів   „За порогами Дніпра, 

     Там зійшла козацька слава” 

   

    „Від народної скарбниці 

відвертатись не годиться” 

    „Ми вже добре про те знаємо, 

    Що звемося українці й  

    Українських предків маємо” 

 

    „Рушниками долю помережу” 

 

    «Доки живе наша пісня, доти живе 

і народ” 

 Різдвяні світа „Ясен світ народився”  

 Народознавчі заходи 

 День українського козацтва (14.10) 

 

ІІІ. Шевченківські читання   (протягом року)  

   „Нам треба голосу Твого, Тарасе” 

Огляд                           “Не забувай Шевченків спів про 

горду славу козаків” 

 

Літер.-муз. композиція.     “Тарасове слово” 

 

День шанування Кобзаря “Ти в моєму серці, Україно, думою 

Шевченка гомониш”. 

 

ІV. Цикли заходів:  „Мова –це пам'ять в майбутнє і 

стежина в минуле” 

    „О, мово рідна, України слава” 
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Місячник    „В своїй мові я чую , 

 В словах її бачу 

І поля, і криниці, і рідний мій край” 

Цикл заходів                  “Пісня наша, пісня – це душа народу 

                                         Пісня українська, рідна, чарівна” 

Огляд                              “О, рідна мово, знову ти прийшла 

                                          До матері й до батька – до 

народу” 

Книжкова виставка      “О, рідна мово! Ввійшла ти в серце 

                                          Співом голосним” 

Конкурс віршів              “Без рідної мови, без пісні, без мами 

                                          Збідніє вкраїнська земля назавжди” 

День слов’янської          “Розвивайся й далі, мово наша 

рідна,       

писемності і культури    І про нас нащадкам вістку донеси” 

День рідної мови            “І живе мій народ у співочому 

слові”  

Тиждень                          “Живи з нами вічно, укр. Мово. 

                                          Лунай на весь світ, квітуй і співай” 

День інформації             “Хай квітне пламенить червоно 

                                          Наша рідна, українська мова” 

V. Цикл заходів  „…ти - людина, 

    Свій рід, свій край повинен 

пам’ятати, 

     Як колискову, що співала мати» 

 

    „У дні буденні і святкові 

     На вишитому рушникові 

     Цвіте до матері любов” 
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    „Під сімейним зонтиком” 

 

    „Немає вищої святині, 

    Ніж чисте сяйво доброти” 

 

    „Роби добро, бо ти – Людина!” 

 

Свято                              “Доброта ніколи не старіє”(До дня 

людей похилого віку)  

Ранок                              “Доброго ранку сонечку ясному, 

                                          Людям усім і всьому прекрасному” 

Кн. виставка                  “Людина починається з добра” 

Конкурс віршів             “ Ми малята дружні” 

Свято                             “ Немає вищої святині, 

                                          Ніж чисте слово доброти” 

Диспут                           “ Коли тебе зрадив друг” 

Година спілкування      “ Про дівчачу дружбу” 

                                        “ Мої музичні захоплення” 

                                        “Етикет не секрет” 

                                        “Турнір майбутніх сімей” 

Конкурс-подорож         “Усміхніться, джентльмени” 

Подорож                        “У світ професій від А до Я” 

Диспут                           “Що означає бути відповідальним за 

Кохану?”               

                                       “Кохання – найважливіший екзамен 

Людяності                                                         

Зустріч з Гавриленко  В.     “Минуле все, любов лиш вічна” 

                                               “Немає вищої святині, 

Час повідомлень                  „Як чисте сяйво доброти” 

 



 18 

VІ. Цикл заходів  „Патріотизм, любов до краю - 

духовна міць України” 

 

    „Рідний край знати – свій народ 

шанувати” 

 

    Краєзнавчі читання (протягом року) 

 Європейський тиждень місцевої демократії  

«Провідники державних ідей” 

(11.10-17.10)  

 Рибалківські читання (протягом року)  

 

Свято                                        “Мій Краматорськ – окраса 

України – це часточка 

                                        Моєї Батьківщини” 

Мандрівка вулицями міста      “Тут ми живемо” 

Кн. ілюстр. виставка              “Ім’я високе, як блакить – 

Донеччина” 

Кн. виставка                            “ Донецька земля: символи, 

легенди, слава.” 

Вікторина                               “ Рідний край знати – свій 

народ шанувати” 

Цикл заходів                          “ Зростаймо із рідної землі” 

Кн.. виставка                           “У рідному краї і серце співає 

                                                  Лелеки здалека нам весни 

несуть” 

Краєзнавчі читання                “З рідним краєм пов’язую долю 

свою “ 

Рибалківські читання             “Ми перемогу здобували 

                                                  Заради миру і життя.” 

VІІ. Цикли заходів „Ні, не пішла війна у забуття” 
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       „Є у пам’яті миттєвості війни” 

 

    „Час і досі на загоїв рану – цей 

одвічний біль Афганістану” 

 

    „Не слави ради ми захищали 

Батьківщину” 

 

Декада   „Війна. Книга. Покоління” (03.05 -

12.05) 

 

До п.2.3.4. Цикл заходів «Чорнобильський вітер у 

душах”  

 Екологічні читання (протягом року) 

„Проблеми ХХІ століття: екологія, здоров’я, 

демографія” 

 

До п.2.3.5. Цикл заходів  „Сьогодні, діти нашої 

України, 

                         Ідуть до школи..  

                         Їм вже дзвоник продзвенів” 

Тиждень  дитячого та юнацького читання (22.03-29.03) 

     „Скарбниця книжкових 

розмаїть” 

Кн. виставка                           “ На книжкову полицю”                     

Цикл голосних читань          “По землі ходила казка” 

Ранок                                      “Усмішки всюди і гарні квіти, 

                                                 Сьогодні в школу крокують 

діти” 

Літ.-муз композиція             “ Знову вересень кличе до школи” 
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Презентація нових                “ Книга за книгою” 

Надходжень 

Дискусія                                  “Чи потрібен нам книжковий 

герой?” 

Рекомендац. списки              “Наше книжкове коло” 

Інтернет – урок                     “Знання – найцінніший скарб” 

День відчинених дверей        “Скарбниця книжкових 

розмаїть” 

Кн. виставка                          “ Кличе дзвоник нас до школи” 

Цикл тематичних полиць     “Сьогодні на уроці” 

 

Літній табір, літня програма читань 

Акція                                       “Проведіть літо разом з 

бібліотекою” 

 

До п.2.3.6.   Популяризація кращих творів 

національної та світової      культури 

 

 2010 –й  рік - рік зближення культур 

 День слов’янської писемності та культури 

 День російської книги 

 

До п.3.7.  Розвиток творчих здібностей та хобі-інтересів 

відвідувачів бібліотек 

 Робота клубів, гуртків 

 Конкурси та виставки творчих доробок 

 

ІІІ. Розвиток та збереження ресурсів 

бібліотек 
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 Комплектування фонду бібліотеки на різних носіях 

інформації 

 Аналіз і контроль за незадоволеним попитом 

користувачів. Робота з читацькими відмовленнями 

 Обробка надходжень періодики 

 Вивчення складу та використання фонду 

 Збереження фонду  

 

 

 

ІV. Бібліографічна та інформаційна 

робота 

 
      *   Робота з ДБА 

 Поповнення та створення власних ЕБД 

 Створення нових рубрик у ДБА 

 Отримання придбаних ЕБД 

 

     *   Групова інформація 

 Індивідуальне інформування 

 Формування інформаційної культури різних категорій 

читачів 

 Бібліотека – посередник між владою та населенням 

 На допомогу самоосвіті та освітнім програмам  

 На допомогу соціальному захисту, охороні здоров’я 

 Робота у віртуальному просторі. Діяльність Інтернет – 

центру, сервісної служби « Інтернет-місце читача » (ф 

№ 2, 8, 11, 17, 19, ЦМПБ, ДЦБ) 
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 Зміст роботи: інформаційно-рекламна; навчально-

методична; масові заходи; робота з web-сайтом 

(ЦМПБ, ДЦБ), віртуальні виставки; робота з 

віртуальною довідкою; надання додаткових платних 

послуг; 

 Електронний читальний зал 

 

До п. 4.3. Робота по задоволенню потреб користувачів 

 

 Виконання довідок (усних каталожних, письмових) 

 Підготовка та видання малих форм бібліографічної 

роботи, методико-бібліографічних покажчиків; 

 Єдині інформаційні дні 

До п.4.4. Інформаційно-бібліографічна підтримка 

запитів користувачів з краєзнавства 

 

V. Методико-інноваційна діяльність 
 

 Підвищення кваліфікації бібліотечних  працівників. 

Проведення занять з комп’ютерної грамотності 

спеціалістами ІБВ ЦМПБ 

 Видання методичних посібників 

 Відвідування бібліотек 

 Автоматизація бібліотечних процесів 

 

                    VI . Колегіальність та 

демократичність управління 
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 Рада при директорі ( 6 засідань ) 

 Робота з кадрами 

 Охорона праці 

 Бюджет ЦСПБ ( бібліотеки-філії ) - запланована 

кількість спецкоштів 

 

 

 

 

                           
 

 

55 років від дня заснування бібліотеки – філії №2 ім. В. 

Маяковського 
40 років від дня заснування бібліотеки – філії № 12 ім. 

П.Мирного 
25 років від дня заснування бібліотеки – філії № 18 ім. 

С.Єсеніна 
 

 

   Ковальова Галина Георгіївна - 55 років від дня 

народження 

   Андрущенко Раїса Михайлівна - 55 років від дня 

народження 

   Стрючкова Наталія Дмитрівна - 55 років від дня 

народження 

   Лисицина Людмила Чезаріївна - 55 років від дня 

народження 
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   Григор'ян Каріне Сергіївна  - 55 років від дня 

народження 

   Бондаренко Тетяна Олександрівна - 55 років від дня 

народження  

   Чабанова Антоніна Анатоліївна - 50 років від дня 

народження 

   Відєнєва Ганна Борисівна - 50 років від дня народження 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 
Тематика 

Термін 

викон. 
Хто готує 

Відпові-

дальний 

1 2 3 4 5 

1. Публічні бібліотеки міста Краматорська: 

реальний стан, проблеми, перспективи 
21.01 Помоз О.Г. Помоз О.Г. 

1.1. Про достовірність звітних даних ЦМПБ ім. 

М.Горького (відділ обслуговування), бібл.-філ. 

№ 6 ім. Т.Шевченка, бібл.-філ. № 12 ім. 

П.Мирного, бібл.-філ. № 13 ім. І.Франка 

21.01 

Мельник Л.М. 

Максимова А.Б. 

Подпала І.І. 

Труш Н.В. 

Помоз О.Г. 

1.2. Підвищення результативності бібліотечної 

праці, професійної активності спеціаліста, 

розвиток винахідливості і ділової ініціативи 

21.01 
Подгорна К.І. 

Отич Н.І. 
Помоз О.Г. 
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(звіт провідного бібліотекаря ДЦБ ім. 

О.Пушкіна Отич Н.І.) 

2. Виконання Закону України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу» бібл.-філ. № 3 ім. 

В.Короленка, бібл.-філ. № 19 ім. М.Рибалка 

04.03 

Безсмертна О.В. 

Хіміч О.В. 

Бахман Г.Л. 

Помоз О.Г. 

2.1. Пошук і розроблення нових форм 

обслуговування користувачів шляхом 

поглибленого вивчення їхніх інформаційних 

потреб (бібл.-філ. № 7 ім. М.Некрасова, бібл.-

філ. № 8 ім. М.Свєтлова) 

04.03 
Горлова О.М. 

Кожевнікова В.А. 
Помоз О.Г. 

2.2. Ресурси Веб-сайтів ЦМПБ ім. М.Горького, 

ДЦБ ім. О.Пушкіна: цілі, завдання, користувачі 
04.03 

Труш Н.В. 

Якименко Н.І. 
Помоз О.Г. 

3. Робота бібліотек з любительськими 

об’єднаннями та клубами за інтересами у бібл.-

філ. № 2 ім. В.Маяковського, бібл.-філ. № 17 

ім. А.Чехова, ЦМПБ ім. М.Горького (відділ 

обслуговування) 

22.04 

Азарова Т.М. 

Безсмертна О.В. 

Фалько О.А. 

Помоз О.Г. 

3.1. Стан правоосвітньої, правороз’яснювальної та 

правовиховної роботи щодо виконання Указу 

Президента України «Про Національну 

програму правової освіти населення» від 

18.10.2001 р. № 992, Програми правової освіти 

населення міста бібл.-філ. № 9 ім. М.Коцюбин-

ського, бібл.-філ. № 6 ім. Т.Шевченка 

22.04 
Кириленко Т.М. 

Подпала І.І. 
Помоз О.Г. 

3.2. Підвищення професійного рівня бібліотечно-

інформаційних працівників ЦСПБ 
22.04 Безсмертна О.В. Помоз О.Г. 

4. Аспект діяльності структурних підрозділів 

бібл.-філ. № 5 ім. У.Громової, бібл.-філ. № 18 

ім. С.Єсеніна згідно Закону України «Про 

бібліотеки та бібліотечну справу» 

 

03.06 
Хижняк Р.М. 

Кириленко Т.М. 
Помоз О.Г. 

4.1. Обстеження діяльності бібліотек щодо 

збереження бібліотечних фондів (структурні 

підрозділи) 

03.06 
Бугрова Н.В. 

Стрючкова Н.Д. 
Помоз О.Г. 

5. Про роботу ДЦБ ім. О.Пушкіна, бібл.-філ. № 11 

ім. Л.Українки по реалізації «Основних 
09.09 

Подгорна К.І. 

Бугрова Н.В. 
Помоз О.Г. 
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напрямків реформи загальноосвітньої і 

професійної школи» 

5.1. Виконання Програми розвитку публічних 

бібліотек на період до 2011 року 
09.09 Помоз О.Г. Помоз О.Г. 

6. Обговорення та затвердження учбових планів 

підвищення кваліфікації бібліотечних 

працівників міста на 2011 рік 

04.11 Безсмертна О.В. Помоз О.Г. 

6.1. Затвердження плану роботи Ради при директорі 

на 2011 рік 
04.11 Помоз О.Г. Помоз О.Г. 

6.2. Затвердження плану роботи ЦСПБ на 2011 рік 

(основні показники) 
04.11 

Зав. структур. 

підрозд. системи 
Помоз О.Г. 

 

 

 
                Бібліотека – філія № 3    -  березень 

        Бібліотека – філія № 5    -  червень 

        Бібліотека – філія № 18  -  червень 

        Бібліотека – філія № 19  -  березень 

 

 

                          
                                                                                                                   

840 лет – «Песнь о Роланде» – французский героический эпос 
(1170) 
415 лет -  «Ромео и Джульетта»  Уильяма Шекспира (1595) 
395 лет – «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий» 
М.Сервантеса (1615 – окончательная редакция.)  
190 лет – «Руслан и Людмила» А.С.Пушкина (1820) 
190 лет -  «Айвенго» Вальтера Скотта (1820) 
185 лет – «Борис Годунов» А.С.Пушкина (1825) 
170 лет – «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова (1840) 
170 лет – «Мцыри» М.Ю.Лермонтова (1840) 
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170 лет – «Двадцать лет спустя» А.Дюма (1845) 
170 лет – «Королева Марго» А.Дюма (1845) 
165 лет – «Бедные люди» Ф.М.Достоевского (1845) 
160 лет – «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им 
самим» Ч.Диккенса (1850) 
155 лет – «Севастопольские рассказы» Л.Н.Толстого (1855) 
155 лет – «Песнь о Гайавате» Г.У.Лонгфелло (1855) 
150 лет -  «Всадник без головы» Томаса Рида (1860) 
145 лет – «Алиса в стране чудес» Л.Кэрролла (1865) 
140 лет – «20 000 лье под водой» Ж.Верна (1870) 
140 лет – «Дедушка Мазай и зайцы» Н.А.Некрасова (1870) 
135 лет – «Таинственный остров» Ж.Верна (1875) 
135 лет – «Новая азбука» Л.Н.Толстого (1875) 
135 лет – «Вересковый мёд» Р.Л.Стивенсона (1875) 
130 лет – «Братья Карамазовы» Ф.М.Достоевского (1880) 
115 лет -  «Машина времени» Герберта Уэллса (1895) 
105 лет – «Поединок» А.И.Куприна (1905) 
90 лет – «Приключения доктора Дулиттла» Х.Лофтинга (1920) 
85 лет – «Голова профессора Доуэля» А.Беляева (1925) 
80 лет – «Школа» А.Гайдара (1930) 
75 лет – «Военная тайна» А.Гайдара (1935) 
75 лет – «Судьба барабанщика» А.Гайдара (1935) 
75 лет – «Дядя Стёпа» С.В.Михалкова (1935)  
75 лет -  «Цусима» А.С. Новикова-Прибоя (1935) 
70 лет – «Тихий Дон» М.А.Шолохова (1940) 
70 лет – «Тимур и его команда» А.Гайдара (1940) 
70 лет -  «По ком звонит колокол» Эрнеста Хемингуэя (1940) 
65 лет – «Василий Тёркин» А.Т.Твардовского (1945) 
65 лет – «Четвёртая высота» Е.Ильиной (1945) 
65 лет – «Туманность Андромеды» И.Ефремова (1945) 
65 лет – «Пеппи Длинный чулок» А.Линдгрен (1945) 
55 лет – «Васёк Трубачёв и его товарищи» В.Осеевой (1955) 
50 лет – «Приключения  Кроша» А.Рыбакова (1960) 
45 лет – «Понедельник начинается в субботу» А. и Б.Стругацких 
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(1965) 
40 лет – «После сказки» («Белый пароход») Ч.Айтматова (1970) 
40 лет – «Книга будущих командиров» А.Митяева (1970) 
35 лет – «Недопёсок» Ю.Коваля (1975) 
35 лет – «Третий в пятом ряду» А.Алексина (1975) 
30 лет – «Колыбельная для брата» В.Крапивина (1980) 

 


