
Центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького 

Організаційно-методичний відділ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Краматорськ, 2007



Допоміжні матеріали для складання планів-звітів 

роботи структурних підрозділів ЦСПБ на 2008 рік 

 

І. Сприяти інформаційній підтримці: 

- державних національних програм: 

 Інформатизація, розвиток краєзнавства (2003-2010 рр.); 

 «Освіта», «Здорова нація» (2002-2011 рр.); 

 «Розвиток культури», «Підтримка молоді в Україні» (2004-2008 рр.); 

 «Утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року»; 

 

- обласних програм: 

 Поповнення і збереження бібліотечних фондів на період до 2010 року; 

 2008 рік в області - рік дитячого читання; 

 

- міських програм: 

 «Соціальний захист населення», «Молодь», «Боротьба з захворюванням на 

туберкульоз» (2006-2008 рр.); 

 «Правопорядок» (2006-2010 рр.); 

 «Профілактика ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на 

СНІД» (2005-2008 рр.); 

 «Благоустрій міста» (2005-2008 рр.); 

 «Боротьба з алкоголем у місті» (2006-2010 рр.). 

 

- цільова бібліотечна програма «Публічні бібліотеки міста та їхня роль в подоланні 

електронної неписемності населення» 

 

Інноваційний пошук у всіх сферах діяльності бібліотеки: 

- шукати нові цільові групи потенційних користувачів дозвілля; 

- формувати звичку у користувачів проводити своє дозвілля в бібліотеці; 

- демонструвати можливості бібліотек в області організації дозвілля населення; 

- розширити спектр дозвіллєвих послуг; 

- моделювати і апробувати нові форми і методи роботи; 

- розробляти оригінальні культурно - дозвіллєві проекти і програми; 

- розвивати інноваційне мислення бібліотекарів за допомогою різних методів: методу 

групової дискусії, мозкового штурму, персоніфікації, побудови сценаріїв 

незакінчених процесів. 

 

Державні, обласні, міські акції і конкурси: 

- Обласний конкурс дитячої творчості «Добро відкриває серця» (лютий - жовтень). 

- Обласний конкурс серед публічних бібліотек «Краща бібліотека року - номінація «Кращий 

методичний центр». 

- Дитяча обласна бібліотека оголошує конкурс «Кращий читач року». 

- Акція обласна - 2008 рік - рік дитячої книги. 

- Державний конкурс - «Кращий читач року». 

- Міжнародний конкурс дитячої творчості «Природа - очима дітей» (І етап - до 01.12.2007 

року; ІІ етап - до 15.02.2008 року; підсумки - до 15.03.2008 року). 

- Культурно-просвітницька акція центру «Віват» - «Подаруй казку дітям». 

По Україні: 

2008 рік - рік культури і туризму (краєзнавства); 

- рік Голодомору (75 років); 

 

1.1. Бюджет робочого часу 

Кількість робочих днів для читачів у 2008 році складає: 

- ЦМПБ ім. М.Горького, бібліотека-філія № 17 ім. А.П.Чехова працюють без вихідних 

- ______ днів; 



- ДЦБ ім. О.С.Пушкіна, бібліотеки-філії №№ 2, 3, 7, 12, 15, 19 працюють з одним 

вихідним днем - _______ днів; 

- бібліотеки-філії №№ 5, 6, 8, 9, 11, 13, 18 - два вихідних - _______ днів. 

 Витрати робочого часу на одного робітника в рік становить _____ годин. Загальний 

фонд робочого часу ЦСПБ на 2008 рік складає _______ годин. 

 При  40-годинному робочому тижні норма тривалості робочого часу за рік ______ 

годин. 

Чергова відпустка складає у середньому 192 години (на одного робітника); витрати 

робочого часу по тимчасовій непрацездатності передбачаються у розмірі 4 % від загального 

бюджету (орієнтовано по ____ годин на кожного працівника). 

 

1.2. Основні кількісні показники. 

 

ІІ. Реалізація маркетингової концепції діяльності ЦСПБ 

2.1. Вивчення соціокультурного оточення потенційних та реальних користувачів 

 Загальносистемні соціологічні дослідження: 

«Сім’я і батьки очима дитини» - ІІ кв.; 

«Особливості інформаційної культури молодого читача публічної бібліотеки» - ІІІ кв.;   

«Краща книга року» - І кв. 

 Анкетування, експрес-опитування, опитування, дні читацької критики, тестування, 

конкурси, бенефіси кращого читача, аналізи незадоволеного попиту, індивідуальної 

роботи з читачами; робота з конволютами. 

 

2.2. Створення власного іміджу 

 Оформлення інформаційних зон; 

 Укладання договорів про творчу співдружність; 

 Звіти перед читачами, дні відкритих дверей; 

 День читаючих сімей; 

 День посвячення в читачі; 

 Підтримка сайтів бібліотек; 

 Виготовлення фотоальбомів, зв’язок з мас-медіа, оформлення портфоліо, рекламних 

видань і т.п. 

 Бібліотечні уїк-енди (проводять у формі шахових турнірів, вікторин, мовних, 

літературних, етнографічних ігор, літературних екскурсій, історичних подорожей); 

 Створення телевізійної рубрики по місцевому телеканалу «Бібліотечні новинки». 

 

 

2.3. Творчі акції. Заходи з популяризації літератури. 

Акції: 

- «Стежка до серця»: спрямування - художній розвиток особистості (прослуховування 

інформаційно-музичних повідомлень, читання віршів, огляди періодики і т.п. 

Декілька етапів реалізації проекту: «Музика в книзі - книга в музиці»; «Кіно і книга - 

зв’язок часів»; «Вітчизняний мультфільм і українська казка»); 

- Краєзнавча вітальня (заходи про різні країни, їхню культуру, традиції); 

- Здоровий спосіб життя; 

- Фестиваль шкільних агітбригад «СНІД: рятуй себе сам!»; 

- «Крок назустріч: бібліотека - краматорчанам». Мета - широка реклама ресурсів та 

послуг бібліотеки. Під час акції здійснювались такі заходи: безкоштовне оформлення 

читацького квитка, повернення книг боржниками без застосування штрафних санкцій, 

репортажі на місцевім ТБ, 5 публікацій в газетах. 

- «Приведи читача» - припливу нових користувачів сприятиме розповсюдження 

читачами - волонтерами друкованої реклами - візиток бібліотеки. 

 Проекти:  

- «Добро по колу» - бібліотерапія як засіб соціальної реабілітації людей з обмеженими 

можливостями (Бібліотека № 6.- 2007, С.59-64); 



- соціальний проект «Свято державності «Рідну землю, де живемо, Україною звемо» 

(урочисте вручення паспортів юним громадянам,, конкурс «Міс україночка», 

інтелектуальні та спортивні змагання «Нумо, козаки!»); 

- «Бібліотека і обдарована молодь: шлях до успіху». 

 

Краєзнавчі читання (до 140-річчя м. Краматорська, 65-річчя його визволення):  

 вересень 

- «Для мене немає України без дорогого серцю Краматорська»,  

«В серці моїм буде завжди мій дім, 

  бо люблю я Донбаса красу»; 

- «Місто, близьке серцю - Краматорськ»; 

- «Я люблю Краматорськ - це не просто слова, 

    Я серцем з тобою - дорожче нема»; 

- конкурс малюнків «Краматорськ - місто, в якому живу і мрію»; 

- уроки краєзнавства, уроки історії; 

- конкурси дитячої поезії та прози; 

- музичні вечори «Краматорськ - місто талантів»; 

- вікторини, літературні мандрівки «Співці Донецького краю». 

 

Місячники популяризації літератури: 

 До року дитячого читання у Донецькій області: 

 березень 

- «Розкрили книгу - значить ви відкрили Нову країну - мрію золоту»; «Читаюча 

дитина - майбутнє культури України»; 
- «Слід і книгу читати, і своїм розумом працювати»; 

- «Люби книгу змалу, слухатимеш весь вік похвалу»; 

- «Книга. Засяявши в дитинстві як провідна зірка, вона веде людину по всьому життю»; 

- «Людина робиться мудра не силою, а часто читаючи»; 

- читацький діалог «Магія читання вічна»; 

- конкурси-рейтинги «Кращий читач 2008 року», «Краща читацька родина»; 

- літературний бал «Сторінки книжок завітних всіх нас доброму навчать»; 

- рейтинг-проект «Великі приятелі великих читачів» (зустріч зі спонсорами бібліотеки); 

- зустріч з редактором журналу; 

- акція «Люби - рідне, читай - українське!»; 

- літературні ігри, круглі столи, конкурси відгуків на прочитану книгу; 

- акція «Подаруй бібліотеці книгу». 

Створення по місцевому радіо передачі «Кидай все і читай»; 

Декада 14.08.2008 р. - 24.08.2008 р. «Суверенній Україні - слава нині і вовік!»; 

-   «Не Україна для нас, а ми для України!»; 

-   «У громадянина є країна, у патріота є Вітчизна»; 

-   «Вітчизно, любий краю, цвіти віки»; 

-   «Святе слово - рідна мати, 

  Єсть іще святиня, 

  Вища, Богові миліша - 

  Рідная Вкраїна»; 

- «Красується Україна, наче цвіт калини»; 

- «Україно! Ми духовно міцні, бо від тебе черпаємо силу»; 

- «Я більшого щастя на світі не хочу, 

   щоб лиш Україна міцніла й жила»; 

- «Не питай, не питай мене, земле, 

Чом горжуся я нашим народом, 

Він твоє найелітніше зерно 

З урожаю козачого роду»; 

- конкурси малюнків, книжкові виставки-кросворди, години цікавих повідомлень. 

 



10.02.2008 р. - 20.02.2008 р. «Права без обов’язків - то сваволя»; 

-  «Формування правової культури - шлях до побудови правової держави»; 

- «Доброчинність боїться законів: порушить їх - гине!»; 

- «Я маю право на життя, 

  Я гідно мушу жити»; 

- «Порушувати закони - це все одно, що рубати сук, на якому сидимо!»; 

- Круглі столи з консультаціями юристів щодо роз’яснення чинного законодавства, 

бесідами щодо формування правової свідомості; 

- Виставка - рекомендація «Людина і право»; 

- Година роздуму «Погляд на проблему: молодь і злочинність»; 

- Уроки правознавства «Діти. Злочин. Кара»; 

- Цикл заходів «Права дитини в сучасному світі»; 

- Лицарський турнір «Правила для учнів у нашому житті»; 

- Година спілкування «Великий дім - Держава, лад в ньому - Закон»; 

- Книжкова виставка-діалог «Посієш поступок - пожнеш долю»;  

- Брейн-ринг «Знай закони змолоду»; 

- Книжкова виставка-роздум «Вчимося думати, працювати, жити»; 

- Урок правових знань «Конвенція про права дитини»; 

- Урок -спілкування «Як я розумію право на життя»; 

- Факультативний курс «Правова стежина»; 

- Правова гра «Захистіть мене від зла, бо я ж дитини ще мала». 

 

Декада милосердя 29.09.2008 р. - 08.10.2008 р. «Милосердя і доброта - як два крила, на 

яких тримається людство»; 
- «Чарівна країна Добра»; 

- «Без батьків чого ми в світі варті?»; 

- «Без доброти все зникне навкруги»; 

- «Життя відстояти на світі спроможна тільки доброта!»; 

- Година спілкування «Навчи моє серце добру»; 

- Куточок або виставка по народознавству «Духовна криниця народу»; 

- Час поезії «Хай не міліє доброти криниця»; 

- Круглий стіл «Як правильно обрати свій життєвий шлях?». 

 

Тижні: 

04.11.2008 р. - 10.11.2008 р. «О прекрасна рідна мова - краю отчого краса,  

є в тобі вогонь Тараса - українська мова наша»; 

-  «Своєї мови рідної і свого рідного звичаю вірним серцем держітеся»; 

- «Мені ця мова - органічна, 

  Вона - немов жива вода»; 

- «Як же любо, як же мило в ріднім краю жити, 

   Рідним словом, в рідних піснях 

   Господа хвалити! 

- «Рідним словом я горжуся, ним говорю, пишу, 

  І ні мови, ані пісні рідної не лишу»; 

- «Весняним жайворонком у полі 

  Вкраїнська мова тепер залуна 

  І гомоном вільним по всьому роздоллі, 

  По всій Україні озветься вона»; 

- свято рідної мови «Мова є сповіддю народу»; 

- турніри знавців української мови, мовознавчі години-ігри «Цікава філологія» або «А 

ви цього не знали?»; 

- дитячі ранки; 

- конкурс на краще знання прислів’їв та приказок «Немеркнучі перлини скарбниці 

народної». 

 



01.12.2008 р. - 07.12.2008 р. «Просто скажіть наркотикам «Ні!»; 

-  «Не залякати, а попередити!»; 

- «Бути здоровим - сучасно»; 

- «Здоровий спосіб життя - ключова ланка профілактики ВІЛ-інфекцій / СНІДу»; 

- «Життя з мукою, смерть під кайфом»; 

- «Від відчаю до надії»; 

- «Ціна залежності - життя»; 

- «Інформованість - фактор здоров’я»; 

- «Цінуй життя: 

  Живи людиною, 

   І хоч упав, вставай і йди»; 

- Час роздумів «СНІД - безпека, відповідальність»; 

- Огляд «Тютюн - здоров’ю не товариш»; 

- Книжкова виставка-засторога «Алкоголізм - викрадач розуму»; 

- Круглий стіл «В майбутнє без наркотиків». 

 

В рамках Міжнародного десятиліття культури миру і ненасилля 

в інтересах дітей планети і до Міжнародного дня толерантності 

Тиждень 16.11.2008 р. - 22.11.2008 р. «Прекрасне обличчя миру»; 

- Конкурс малюнка на асфальті «Крейда замість автомату»; 

- Година інформації «Закон і суспільство проти злочинів на ґрунті ненависті»; 

- Диспут «Не український я, але українець»; 

- Тренінг «Толерантність: шлях до згоди»; 

- День порозуміння «Багаті ми співдружністю культур»; 

- Обряди та звичаї грецького, єврейського, польського, німецького, ... народу; 

- «Все, що можна, для миру віддайте, 

  Збережіть для нащадків життя». 

 

2.3.1. Участь бібліотек у реалізації загальноміських програм 

1. Соціальному захисту населення - пріоритетну увагу 

 Обслуговування на дому 

 Робота з інвалідами 

 Робота з людьми похилого віку: Декада милосердя 29.09.2008-08.10.2008 

 Конволюти 

 Створення інформаційних зон, консультаційних пунктів «Вам відповідає юрист», 

«Психолог відповідає» 

 Виставка-репортаж «Роки мої, роки...» 

 

2. Місто - молоді, молодь - містові 

 Цикл заходів «Живи, людино, правдиво, 

      Для Матері - України, що тебе виростила. 

     Став собі об’єктивні цілі, та йди до них» 

 «У дружньому єднанні, 

У дружньому змаганні, 

Плекаємо людину -  

Майбутній цвіт Вкраїни!» 

 

 Куточки профорієнтації 

(довідник професій; характеристика професій; профорієнтаційні тести; словник 

профорієнтаційних термінів; профорієнтаційні служби; актуальні професії на ринку праці 

України; перелік спеціальностей, за якими здійснюється навчання в Україні; про професії у 

друкованих джерелах; вибір навчального закладу - про все це можна дізнатися в 

електронному посібники «Світ професій» на сайті http://www.4uth.gov.ua/trade        тести   

http://profi.org.ua/) 

 

http://www.4uth.gov.ua/trade
http://profi.org.ua/


 Конкурси молодих читачів 

 Куточки абітурієнта 

 Конкурси молодих сімей 

 Клуби молодіжні, об’єданння 

 

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

Тиждень 01.12.2008 р. - 07.12.2008 р. «Інформованість - фактор здоров’я» 

 Факультети здоров’я 

 Зустрічі зі спеціалістами з профілактики туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, наркоманії 

 Дні здоров’я 

 Акції 

 Інформаційні експрес - листівки 

 Дні підлітків 

 

4. Формування правової культури серед різних категорій населення міста 

Декада 10.02.2008 р. - 20.02.2008 р. «Права без обов’язків - то сваволя»   

 Дні правових знань 

 Факультети, юридичні всеобучі 

 Портфоліо, конволюти 

 Конкурси, брейн-ринги правової тематики 

 Зустрічі з юристами та працівниками правоохоронних органів 

 Уроки права 

 Правознавчі ігри, аукціони 

 

Тиждень 16.11.2008 р. - 22.11.2008 р. «Прекрасне обличчя миру» 

 

5. «Рідному містові - наше піклування» (благоустрій міста) 

Цикли «Турботи рідного краю» 

   «Збережемо красу міста для наших нащадків» 

 Екологічні турніри, свята 

 Екологічні подорожі рідним містом 

 Круглі столи, усні журнали 

Див. матеріали у журналі «Позакласний час», 2006.- № 3-4, с. 3-30 

 

2.3.2. Гортаючи листки календаря 

 Оформлення інформаційний стендів 

 Ювілейні календарі «Народжені Україною» 

 Масові заходи по відзначенню ювілеїв діячів в галузі мистецтва та літератури, 

суспільного і громадського життя України. 

 

2.3.3. Наші духовні обереги 

1. Цикли заходів: 

«Доля України вирішується в наших душах і серцях» 

«Народ - герой героїв появляє, 

  Шануючи, він їх вінцем вінчає» 

«Хай майорять щасливі кольори 

  На сонячному прапорі країни!» 

«Євроінтеграційні спрямування України» 

«Українська земля! Де є краще? 

  Де миліше, як не на Вкраїні?» 

Декада  14.08.2008 р. - 24.08.2008 р. «Суверенній Україні - слава нині і вовік!» 

 Уроки державності 

 День соборності, День незалежності 

 Вечори, усні журнали 



 Історичні подорожі 

 Дні інформації 

 День скорботи 

 День свободи 

 День Європи 

 Уроки народознавства 

 

А. Відзначення 90-ї річниці подій Української революції 1917 - 1921 років та вшанування 

пам’яті її учасників: 

- До 145-ої річниці від дня народження Є.Петрушевича: 

 Історична довідка «Петрушевич Євген - ім’я в історії» (червень, 2008 р., бібл.-філ. № 

3, ДЦБ) 

 Година повідомлень «Постать на історичному тлі» (бібл.-філ. №№ 5, 6) 

 Історична година «Історія України в особах: Петрушевич Євген» (бібл.-філ. № 8) 

 Бесіда «Що ми знаємо про Євгена Петрушевича. Його внесок в історію України» 

(бібл.-філ. №№ 3, 19) 

 Урок державності «На сторожі прав і революції», «Біля джерел української 

незалежності» (бібл.-філ. №№ 2, 18, ДЦБ) 

 Урок історії «Коли живе минуле: з історії УНР» (бібл.-філ. № 7) 

 Бесіда «Син України: Голубович С.» (бібл.-філ. № 8) 

 Повідомлення «Проголошення 3 УНР» (бібл.-філ. № 12) 

Б. 75-річчя вшанування пам’яті жертв голодомору в Україні 1932 - 1933 рр.: 

 Урок пам’яті «Чорна сповідь моєї Вітчизни» (листопад, ЦМПБ, Хіміч О.В.) 

 Конволюта «Голодомор в Україні: геноцид та протистояння» (ІІІ кв., ІБВ) 

 Година скорботи «Пам’ять народу неубієнна» (листопад, бібл.-філ. № 3) 

 Виставка - спогад «Скорботні жнива голодомору» (листопад, бібл.-філ. № 6) 

Запланувати іншим бібліотекам: 

 «То був страшний навмисний злочин...» 

 «Вкраїна, ХХ століття. 

   І не рік, а криваве клеймо - «33» 

 «Розп’ята душа на хресті всевишньої печалі» 

 «Голод - 33 - незагойна рана України» 

 

2. «Не питай, не питай мене, земле, 

Чом горжуся я нашим народом, 

Він твоє найелітніше зерно 

З урожаю козачого роду» 

«Свого рідного звичаю вірним серцем держіться» 

«Козаку найперше - воля, 

Козаку найперше - честь» 

 Радіоогляди, огляди 

 Вікторини, козацькі забави (конкурси) 

 Уроки народознавства 

 Ігри, КВК 

 Історичні портрети 

 Різдвяні читання, новорічні свята, вечорниці 

 

3. Шевченківські читання: 

 «А він заповідав нам: 

  Свою Україну любіть. 

  Любіть її...» 

«Кобзарем його ми звемо» 

«Кожний вірш свій і поему 

  Він присвячував народу» 



«Шевченкова душа пламінна і невтомна» 

 Літературні години, Інтернет - уроки 

 День шанування Кобзаря 

 Ігри, конкурси, вікторини за творчістю Шевченка 

 Дитячі ранки 

 Літературно-музичні вечори 

 

4. «Щасливий я і гордий, що читаю 

Шевченка, і Франка, і Українку 

На незрівняній українській мові!» 

«Розвивайся й далі, мово наша рідна, 

І про нас нащадкам вістку донеси» 

«Будьте вдячні народу, бережіть теє слово, 

Що гранилось віками у битвах, в трудах, 

Воно визріло вже і співа колисково -  

Синя птиця народу - на буйних вітрах» 

Тиждень 04.11.2008 р. - 10.11.2008 р. «О прекрасна рідна мова -  

краю отчого краса, 

є в тобі вогонь Тараса -  

українська мова наша» 

 День слов’янської писемності і культури 

 Конкурси, вікторини, ігри 

 День рідної мови 

 Інформаційні години 

 Дитячі ранки 

 Літературно-музичні композиції 

 Свято рідної мови 

 Дні інформації 

 День української книги 

 

5. «А ви любіть 

Свою ... родину, - 

Й за неї сили до загину 

І навіть душу положіть!» 

«Сім’я - це джерело, водами якого живиться повновода річка нашої держави» 

«Уклін тобі, жінка!» 

«... Аби мама на білому світі жила!» 

«Я - жінка. Я - травинка. Я - царівна» 

 Заходи з інформаційної підтримки державної програми з утвердженням гендерної 

рівності в українському суспільстві 

 проведення культурно-мистецьких акцій «Краса душі, краса любові - найвища на 

землі краса» 

 конференція «Твої права, жінко» (ЦМПБ, ІІ кв.) 

 Інформаційна підтримка з питань соціального захисту прав жінки, її здоров’я, 

виховання дітей (ЦМПБ, ІБВ) 

 Усний журнал «Держава гарантує» (ЦМПБ) 

 Конкурс молодих сімей (ЦСПБ) 

 Заходи до Дня матері (ЦСПБ, ІІ кв.) 

 День Святого Валентина 

 День матері 

 Конкурси, акції, ігри 

 Дитячі ранки, свята 

 Уроки народознавства 

 Родинні свята, конкурси 



 Диспути 

 Жінки в історії України 

 

6. «І хлібом, і цвітом 

Гріє душу рідне місто» 

«Рідне місто. Тобі одному -  

пісні мої на радість, 

Про тебе мрії, думи повсякчас» 

«Є щось святе в словах: мій рідний край» 

 Краєзнавчі читання - до 140-річчя міста Краматорська та 65-річчя його визволення 

«Для мене немає України без дорогого серцю Краматорська» (вересень) 

 Рибалківські читання 

 Вікторини, ігри, уроки краєзнавства 

 Краєзнавчі прогулянки 

 Конволюти 

 Зустрічі з письменниками, поетами міста 

 Презентації книг 

 Клуби краєзнавчі 

 Проекти, свята 

 

7. «Ви сил своїх не шкодували 

Ішли у бій за майбуття, 

І Перемогу здобували 

Заради миру і життя» 

«Схиляємо голови низько, 

Щоб шану героям - солдатам віддать» 

«В день незабутній Перемоги 

Ми квіти кидаймо під ноги 

Бійцям, що мир несли в наш край» 

«Війна дитячими очима» (цикл зустрічей) 

«Афганістан - моя кривава рана» 

 Вахта пам’яті 

 Вечори - реквієми 

 Вечори - зустрічі 

 День військової слави 

 Мітинги 

 Уроки мужності 

 

2.3.4. «Чорнобиля гіркий полин 

На серце ліг незримо й тяжко» 

«Увага: 01!» 

«Чорнобиль - попередження, набат, 

Його уроків людство не забуде» 

«Ми -  люди, поки є природа» 

 Екологічний бумеранг 

 День пам’яті загиблих в радіаційних аваріях та катастрофах 

 Конволюти 

 Уроки - застереження 

 Екологічні дебати 

 Зустрічі з працівниками МЧС 

 

2.3.5. Допомога освіті і самоосвіті відвідувачів 

«Навчаючись, не дай думкам заснути, 

Там, де Знання, ти завжди першим будь» 



«Хай сонцю і квітам всміхаються діти» 

«Ми зустрічаємо літо» 

Місячник 01.03.2008 р. - 30.03.2008 р.  «Розкрили книгу - значить ви відкрили 

Нову країну - мрію золоту» 

 Акції 

 Посвята в читачі 

 Брейн-ринг 

 День знань, День студента 

 Ігрові програми, змагання, конкурси 

 Літературні КВК 

 Заходи на канікулах 

 

2.3.6. Популяризація кращих творів національної та світової культури 

«Народна пісня - злет душі людської» 

«Чисті барви краси і любові» 

«Різдвяний вернісаж» 

 Досьє, портфоліо, конволюти 

 Радіоогляди 

 Турнір любителів різних жанрів мистецтва 

 Літературно-мистецькі вечори 

 Конкурси дитячого малюнка 

 Організація етнографічних куточків 

 Персональні виставки - хобі 

 

2.3.7. Розвиток творчих здібностей та хобі інтересів відвідувачів бібліотек 

Клуби, гуртки 

 Школа комп’ютерної грамотності 

 «Господиня» 

 «На крилах любові» - поетичний клуб 

 Клуб шанувальників української поезії 

 Клуб «Життєлюби» 

 Салон читацького смаку 

 Молодіжний «Тусовка», «Каскад», «Гелікоп» 

 «Чарівна голка» - вишивання 

 Гурток «Люби й твори добро» (вивчення Біблії) 

+  клуби, гуртки, які вже працюють по ЦСПБ 

 Пересувні виставки художнього музею 

 Виставки робіт учнів художніх шкіл 

 Творчі акції, конкурси 

 Виставки - презентації 

 

ІІІ. Розвиток та збереження ресурсів бібліотеки 

3.1. Комплектування фонду бібліотеки на різних носіях інформації. 

3.2. Аналіз і контроль за незадоволеним попитом користувачів. Робота з читацькими 

відмовленнями. 

3.3. Обробка видань. 

3.4. Вивчення складу та використання бібліотечного фонду. 

 - крім загальносистемних вивчень, планувати свої вивчення. 

3.5. Збереження бібліотечного фонду. 

 

ІV. Бібліографічна та інформаційна робота 

4.1. Робота з ДБА. Поповнення ЕБД. Створення власних інформаційно-бібліографічних 

продуктів. 

 Створення нових рубрик у складових ДБА. 



4.2. Надання інтегрованої інформації для задоволення культурних, освітніх, соціально-

побутових потреб основних груп користувачів. 

1. Створення нових та поповнення вже існуючих інформаційних зон та куточків. 

 Розміщення обов’язково у ЗОШ мікрорайону, дитсадках, організаціях і т.п. 

інформаційних стендів з інформацією про послуги публічної бібліотеки, її 

можливостей. 

2. Групова інформація. Індивідуальне інформування. 

3. Бібліотека - посередник між владою та населенням. 

 Робота на допомогу владі. 

 Робота бібліотеки, як посередника між владою та населенням мікрорайону 

обслуговування. 

 Робота з депутатським корпусом. 

4. На допомогу самоосвіті та освітнім програмам. 

 Січневі та серпневі наради вчителів-предметників та організаторів позашкільної 

роботи. 

 Дні педагогів (за предметами). 

 День фахівця. 

 Дні суцільного обліку попиту. 

 Видання рекомендаційної бібліографії та практичних методичних посібників: «Для 

тих, хто навчається». 

 Конволюти, тематичні картотеки. 

 Дні абонемента, дні читального залу. 

 Дні інформації. 

 Радіо- та телерубрики. 

 Тиждень популяризації бібліотек: 

- конкурс «Найкращий читач року»; 

- інтелект-змагання «Книжкова палата»; 

- свято посвячення в читачі; 

- конкурс малюнків «Бібліотека майбутнього»; 

- бібліотечна газета; 

- виставка-реклама «Постав книзі оцінку»; 

- фоторепортаж «Ми розповідаємо про себе»; 

- день журналіста «Громада - бібліотека - преса». 

 Дні сімейного читання: «Разом до бібліотеки», родинні бенефіси. 

 

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

 Інформаційно-консультаційні куточки, зони з проблем пенсійного, соціального 

захисту. 

 Конволюти. 

 Складання бібліографічних пам’яток, списків літератури. 

 Складання мультимедійного посібника з профілактики захисту від туберкульозу, 

наркозалежності, алкоголізму. 

 

6. На допомогу організації дозвілля, розвитку творчих здібностей. 

 Конволюти сценаріїв, картотеки, інформаційні списки. 

 Цикл оглядів «У світі твоїх захоплень» 

 

Робота Інтернет - центру 

(на базі ЦМПБ та ДЦБ) 

1. Інформаційно-рекламна робота. 

 Інформація до місцевої преси, радіо, ТV про діяльність Інтернет - центру. 

 Складання веб-покажчиків. 

 Презентація корисних ресурсів. 

 Опитування, анкетування щодо роботи Інтернет - центру. 



 Презентації сайтів бібліотечних та їхніх розділів (сторінок). 

2. Навчально-методична робота. 

 Індивідуальні тренінги, групові тренінги (попередній запис). 

3. Масові заходи. 

 Створення віртуальних клубів, у т.ч. єврознавців. 

 Віртуальні екскурсії, подорожі, уроки. 

 Огляди сайтів (тематичні чи одного сайту). 

 Дні Інтернет у бібліотеці. 

 Дні фахівця в Інтернет - центрі. 

 Акції для відвідувачів Інтернет - центру. 

4. Робота з Web-сайтом (www.lib-krm.org) (www.book-house.org). 

 Редагування, поповнення рубрик. 

 Адміністрування Форуму на сайті ЦМПБ. 

 Робота з віртуальними довідковими службами. Вступ до Віртуальної довідкової 

служби Національної дитячої бібліотеки. 

 Створення рубрики «Віртуальна виставка» (ЦМПБ). 

5. Робота на сайті «Виртуальная справка» (www.library.ru). 

6. Надання додаткових послуг для користувачів. 

 

4.3. Робота по задоволенню потреб користувачів. 

 Виконання усних каталожних довідок. 

 Виконання складних довідок. 

 Оформлення письмових довідок. 

 Видання методико-бібліографічних покажчиків. 

 Бібліографічні уроки, ігри. 

 Паради журналів. 

 Дні презентацій книжкових та періодичних видань. 

 Радіоогляди. 

 Єдині інформаційні дні: (запланувати по ЦСПБ не менше 3-х; відповідальний ІБВ 

ЦМПБ та центральне книгосховище) 

 

4.4. Інформаційно-бібліографічна підтримка запитів користувачів з краєзнавства. 

 Радіоогляди. 

 Створення краєзнавчих бібліографічних рекомендаційних покажчиків; навчально-

методичних посібників. 

 

V. Методико-інноваційна діяльність. 

1. Школа комп’ютерної грамотності  «Опанування навиків інформаційного пошуку та 

придбання нових знань за допомогою сучасних технологій» - 2 рази на місяць. 

2. День завідуючого «Господарський механізм в діяльності бібліотек» - лютий. 

3. Академія майстерності «Дитяче читання в контексті часу» - лютий. 

4. Міні-семінар «Місце і роль масової роботи в бібліотеках навчальних закладів» - 

березень. 

5. Тренінг - семінар «Чітке діловодство - запорука якісного управління» - квітень. 

6. Школа практичного маркетингу «Позиціювання бібліотечного закладу в 

інформаційному середовищі регіону і світу» - травень. 

7. Академія майстерності «Традиційні форми масової роботи: нові акценти» - червень. 

8. Ділова гра «Кращі в професії» - конкурс майстерності, присвячений 10 річниці 

Всеукраїнського Дня бібліотек - вересень. 

9. Міський семінар «Виховання толерантної свідомості як частина морального виховання 

особистості» - жовтень. 

  

VI. Колегіальність та демократичність управління. 

6.1. Рада при директорі. 

http://www.lib-krm.org/


6.2. Робота з кадрами. 

6.3. Охорона праці. 

6.4. Бюджет ЦСПБ. 

 



Контактна довідкова інформація 

соціальних партнерів 

Міськво січневі та серпневі наради 

 т. 5-12-37 Ольга Іванівна,  

т. 7-11-17 Лариса Федорівна 

  

Центр позашкільної роботи 

(ЦПР)  

вул. Паркова, 12;  

 т. 7-13-51 - директор; т. 7 – 20 - 82 

Центр здоров`я    вул. Вознесенського, 17;   

т. 3 – 44 - 51 - Соцгород, т. 44-12-69 - Новий Світ 

Центр соціальних служб для 

сім`ї, дітей та молоді  

вул. Двірцева, 46;  

 т. 3 – 24 - 23 - Чудінова Світлана Іванівна  

Відділ у справах сім’ї та молоді т. 5-43-66 начальник - Ольга Борисівна 

т. 5-50-65 інші спеціалісти 

Станиця Краматорського 

Пласту  Національної 

Скаутської Організації  України 

вул. Н. Курченко, 23;  

 т. 44 – 22 - 66  

Асоціація захисту дітей-

інвалідів   

вул. Двірцева, 28;  

 т. 7 -09 - 31 

Центр соціальної реабілітації 

 (Притулок)  

вул. Вознесенського, 18;   

 т.3 – 55 - 70 

Служба у справах 

неповнолітніх   

вул. 19 Партз’ їзду, 56;  

 т. 5 – 94 - 40 

Відділ кримінальної міліції у 

справах  повнолітніх   

вул. Леніна, 9;   

т. 41 – 99 - 28 

Відділ праці  та соціального 

захисту населення 

т. 6-35-90 прийомна 

Центр зайнятості  вул. Румянцева, 4;  

 т. 6 - 75 - 91 

Відділ екології та раціонального  

природовикористання при 

міськвиконкомі 

б-р Машинобудівників, 16;  

  т. 48-55-66 - Латишев Володимир Федорович 

Регіональний ландшафтний 

парк „Краматорський” 

вул. Орджонікідзе, 17;   

т. 41 – 70 -38 

Єврейська община „Хесед 

Моріа”  

вул. Двірцева, 47; 

 т. 44 – 19 - 61 

Рада ветеранів   т. 5 – 25 - 62, т. 5-95-95 

Управління МНС  

 м. Краматорська,     Пожежна 

частина № 31 

вул. Кагатна, 10; 

 т. 6 – 29 - 01 

Ліквідатори Чорнобильської 

катастрофи   

вул. Двірцева, 27,  

т. 7 – 26 - 73 

Літературне об`єднання 

„Глорум”  

вул. Шкадінова, 72, ДГМА; 

 т. 41 – 81 - 22 

Літературне об`єднання ім. М. 

Рибалка   

ПК „Будівельник”, вул. Маяковського, 9;  

 т. 6 – 68 - 14 

Клуб «Козачок» вул. Соціалістична, 66;   т. 7-35-57 

Художній музей т. 5-03-05 - директор Олена Олександрівна 

Музей історії міста т. 5-51-58 - Наталія Євгенівна 

Російська громада т. 3-23-99 - Городенський Максим Олексійович 

Управління юстиції т. 6-39-79, 6-34-75 

Рекламне агентство 

«Хамелеон». Дизайнер Дмитро 

Гаркуша   

Бізнес-центр «Краматорськ», вул. Соціалістична, 

45а, офіс 220,  т. (06264) 5 – 84 - 08;  7 – 90 – 41   

E-mail :dmitriy@kramtpk.com.ua 

mailto:dmitriy@kramtpk.com.ua


ЗМІ м. Краматорська TV “СКЭТ”; радіо “Мерідиан” (т. 3-45-99);  

 газети: “Краматорские новости”, “В домашнем 

кругу”, “Восточный проект” (т. 5-67-44, 5-10-63, 3-

99-41), “Краматорская правда”,  “Школьный 

вестник”, “Поиск”, 

Обласна бібліотека для дітей 

ім. С.Кірова 

м. Донецьк, вул. Артема, 84; 

т. (062) 305 – 38 - 17); 

 e-mail: childlibrary@mail.ints.net       

webсайт : www.library.donetsk.ua/chlib/ 

Державна бібліотека України 

для дітей 

252 190, м Київ-190,  

 вул. Баумана, 60;  

тел. (044) 443 – 26 – 31 

факс: (044) 442 – 65 – 87 

e-mail:library@chl/kiev.ua; 

webсайт: www. chl.kiev.ua 

 

 

mailto:childlibrary@mail.ints.net
http://www.library.donetsk.ua/chlib/
mailto:library@chl/kiev.ua;


Ювілейні та пам’ятні дати 2008 року 

 

2001 - 2010  - Міжнародне десятиріччя культури, миру та ненасилля в інтересах дітей 

планети  

2003 – 2012  - Міжнародне десятиріччя грамотності (за рішенням ООН)   

2008 рік - рік дитячого читання в Донецькій області. 

- рік вшанування пам’яті жертв голодомору в Україні 1932-1933 рр. 

 

Сiчень 

6  - 110 р. від дня народження українського поета В.М. Сосюри (1898–1965). 

 - 70 р. від дня народження В.С.Стуса (1938–1985), українського поета. 

10 - 125 років від дня народження О.М.Толстого (1883-1945), російського письменника. 

 - 380 років від дня народження Ш.Перро (1628-1703), французького письменника 

16 - 100 років від дня народження П.П.Ниліна (1908-1981), російського письменника. 

22 - День Соборності України 

 - 220 років від дня народження  Дж.Байрона (1788–1824), англійського поета. 

 - 80 років від дня народження П.Л.Проскуріна (1982-2001), російського письменника. 

23 - 225 років від дня народження Ф.Стендаля (1783–1842), французького письменника. 

25 - 70 років від дня народження В.С.Висоцького (1938-1980), відомого російського 

барда, поета, співака та актера. 

27 - Міжнародний день пам`яті Холокосту. 

29 - День пам`яті героїв Крут. 90 років бою під Крутами  (1918), що відбувся під час 

наступу більшовицьких військ на Київ. 

 - 225 р. від дня народження В.А.Жуковського (1783–1856), російського поета. 

Лютий 

2 - Всесвітній день водоболотних угідь. 

3 - 90 років від дня народження українськой поетеси Л.В.Забашти (1918–1990). 

4 - 135 років з дня народження російського письменника М.М.Пришвіна (1873–1954). 

8 - 180 років з дня народження  Жюля Верна (1828-1905), французького письменника. 

9 - 135 років з дня народження В.А.Жуковського (1783-1852), російського поета, 

перекладача та художника. 

15 - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

16 - 195 років з дня народження українського співака, композитора, драматурга 

С.С.Гулака-Артемовського (1813–1873). 

20 - 100 років з дня народження української письменниці М.А.Пригари (1908–1983). 

21 - Міжнародний день рідної мови. 

23 - День захисника Вітчизни. 

Березень 

4 - 330 років від дня народження Антоніо Вівальді (1678-1741), італійського 

композитора. 

5 - 105 років від дня народження Н.Л.Забіли (1903-1985), української радянської 

поетеси. 

6 - 80 років від дня народження Габрієля Гарсія Маркеса (1928), колумбійського 



письменника, журналіста і громадського діяча. 

8 - Міжнародний жіночий день. 

9 - народився Т.Г.Шевченко (1814–1861), геніальний український поет, художник, 

графік. 

11 - 110 років з дня народження українського поета В.П. Бобинського (1893–1938). 

12 - 95 років від дня народження С.В.Михалкова (1913), російського поета. 

17 - День працівників житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення. 

 - 100 років від дня народження Б.М.Полевого (1908–1981), російського письменника. 

20 - 180 років від дня народження Генріка Ібсена (1828-1906), норвезького драматурга, 

поета. 

21 - Всесвітній день поезії. 

22 - Всесвітній день водних ресурсів. 

23 - Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. 

 - Всесвітній метеорологічний день. 

24 - Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз. 

26 - День внутрішніх військ МВС України. 

27 - Міжнародний день театру. 

28 - 140 років від дня народження М.Горького (Пєшкова) (1868–1936) російського 

письменника. 

Квітень 

1 - День сміху. 

 - Міжнародний день птахів. 

2 - Міжнародний день дитячої книги. 

 - 120 років від дня народження Марієтти Сергіївни Шагінян (1888-1982), російської 

письменниці. 

3 - 90 років з дня народження О.Т.Гончара (1918–1995), українського письменника і 

громадського діяча. 

 - 100 років від дня народження Степана Івановича Олійника (1908-1982), 

українського поета, гумориста і сатирика. 

4 - День створення НАТО (1949). 

 - 190 років від дня народження Т.Ріда (1818–1883), англійського письменника. 

6 - День геолога. 

7 - Всесвітній день здоров`я. 

11 - Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів. 

12 - Всесвітній день авіації і космонавтики. 

 - День працівників ракетно-космічної галузі України. 

 - 185 років від дня народження О.М.Островського (1823-1886), російського 

драматурга. 

13 - 125 років від дня народження Дем’яна Бєдного (1883-1945), російського поета. 

18 - Міжнародний день пам’яток та визначних історичних місць. 



18-22 - Дні заповідників і національних парків. 

19 День довкілля. 

22 - Всесвітній день Землі. 

23 - День книги і авторського права. 

 - 85 р. від дня народження В.К.Пеунова (1923), донецького письменника. 

 - 90 років від дня народження Моріса Дрюона (1918), французького письменника 

26 - День пам’яті загиблих в радіаційних аваріях та катастрофах. 

 - День Чорнобильської трагедії. 

30 - 125 років від дня народження Ярослава Гашека (1883-1923), чеського письменника. 

Травень 

1-2 - День міжнародної солідарності трудящих. 

3 - Всесвітній день свободи преси 

8 - Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. 

 - 130 років від дня народження Надії Костянтинівни Кибальчич (1878-1914), 

української письменниці. 

9 - День Перемоги. 

11 - День матері. 

12 - 75 років від дня народження Андрія Андрійовича Вознесенського (1933), 

російського поета. 

15 - Міжнародний день родини. 

 - 160 років від дня народження Віктора Михайловича Васнецова (1848-1926), 

російського живописця. 

17 - День Європи. 

 - 135 р. від дня народження Анрі Барбюса (1873–1935), французького письменника. 

18 - Міжнародний день музеїв. 

19 - День науки. 

21 - Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку. 

24 - День слов’янської писемності та культури. 

26 - 100 років від дня народження Олексія Миколайовича Арбузова (1908-1986), 

російського драматурга. 

27 - 105 років від дня народження Благініної О.О. (1903-1989), російської поетеси, 

драматурга, перекладача 

31 - Всесвітній день без тютюну (проти тютюнопаління). 

Червень 

1 - Міжнародний день захисту дітей. 

4 - Міжнародний день безвинних дітей - жертв агресії. 

5 - Всесвiтнiй день охорони навколишнього середовища. 

 - 110 р. від дня народження Ф.Г.Лорки (1898–1936), іспанського драматурга і поета. 

6 - День журналіста. 

10 - День працівників легкої промисловості. 



17 - Всесвітній день боротьби с пустелями та засухою. 

 - День медичного працівника. 

 - 105 років з дня народження М.О.Свєтлова (1903–1964), російського поета, 

драматурга. 

21 - 125 років від дня народження Романа Андріяновича Леонтовича (1883-1954), 

українського письменника. 

22 - День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. Початок Великої 

Вітчизняної війни. 

 - 110 років від дня народження Еріха Марії Ремарка (1898-1970), німецького 

письменника. 

24 - День молоді. 

25 - День митної служби України. 

26 - Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним 

розповсюдженням. 

28 - День Конституції України. 

Липень 

1 - Всесвітній день архітектури. 

 - День архітектури України. 

3 - 125 р. від дня народження Ф.Кафки (1883–1924), австрійського письменника. 

5 - 105 років від дня народження Сутєєва В.Г. (1903-1993), дитячого письменника, 

художника-ілюстратора, початківець вітчизняної мультиплікації 

6 - День Військово-Морських сил Збройних Сил України. 

 - День Військ Протиповітряної оборони України. 

8 - День рибалки. 

10 - 90 років від дня народження Д.Олдріджа (1918), англійського письменника і 

громадського діяча. 

11 - Всесвітній день народонаселення. 

13 - 80 років від дня народження В.С.Пікуля (1928–1990), російського письменника. 

15 - 100 років з дня народження Б.Л.Горбатого (1908–1954), відомого російського 

письменника, життя та творчість якого пов’язана з Донбасом. 

16 - 100 років від дня народження Василя Барки (справж. - Очерет Василь 

Костянтинович) (1908-2003), українського письменника і літературознавця у США. 

18 - 75 років від дня народження Євгена Олександровича Євтушенка (1933), російського 

поета, перекладача, публіциста. 

19 - 115 років від дня народження Маяковського В.В. (1893-1930), російського поета. 

20 День металурга. 

 - 105 років від дня народження Скребицького Г.О. (1903-1964), російського 

радянського письменника 

24 - 180 років з дня народження М.Г.Чернишевського (1828–1889), російського 

революціонера-демократа, філософа-матеріаліста, письменника, літературного 

критика. 

27 
- 155 років з дня народження  В.Г.Короленко (1853–1921), російського письменника, 

публіциста і громадського діяча. 



29 - День працівників торгівлі. 

30 
- 80 років від дня народження Токмакова Л.О. (1928), російського художника-

ілюстратора. 

Серпень 

5 - День залізничника. 

 - 110 років від дня народження Василя Івановича Лебедєва-Кумача (1898-1949), 

російського поета. 

6 - Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї. 

8 - День військ зв’язку. 

11 - 205 років з дня народження В.Ф.Одоєвського (1803–1869), російського прозаїка. 

12 - Міжнародний день молоді. 

 - День будівельника. 

19 - День пасічника. 

23 - День державного прапора України. 

24 - День незалежності України (1991). 

25 - День авіації України. 

26 - 95 років з дня народження А.Б.Чаковського (1913-1988), російського письменника 

29 - 100 років від дня народження Роберта Жана Жоржа Мерля (1908-2004), 

французького письменника. 

31 - День шахтаря. 

Вересень 

1 - День знань. 

 - Всесвітній день миру. 

2 - День пыдприэмця. 

8 - Міжнародний день письменності. 

 - 85 років від дня народження Расула Гамзатовича Гамзатова (1923-2003), аварського 

поета, громадського діяча. 

9 - День танкістів. 

 - День працівників нафтової, газової й  нафтопереробної промисловості. 

 - 180 років з дня народження Л.М.Толстого (1828-1910), російського письменника 

 - 90 років від дня народження Б.Заходера (1918-2001), російського письменника. 

13 - День фізичної культури і спорту. 

 - День українського кіно. 

15 - День винахідника і раціоналізатора. 

 - День фармацевтичного працівника. 

16 - Міжнародний день охорони озонового шару. 

21 - Міжнародний День миру. 

27 - День туризму. 

28 - День машинобудівника. 

 - 90 років від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського (1918-1970), 

українського педагога. 



30 - Всеукраїнський день бібліотек. 

 - Всесвітній  день моря. 

Жовтень 

1 - Міжнародний день музики. 

 - Міжнародний день людей похилого віку. 

 - День ветерана. 

2 - Міжнародний день музики. 

5 - Всесвітній день учителів. 

 - 195 років з дня народження Дені Дідро (1713–1784), французького письменника, 

філософа, просвітителя. 

8 - День юриста. 

9 - Всесвітній день пошти. 

10 - Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих. 

12 - День художника. 

14 - День українського козацтва 

 - 70 років з дня народження В.П.Кропивіна, російського письменника. 

17 - Міжнародний день боротьби з бідністю. 

21 - День працівників харчової промисловості. 

24 - Міжнародний День Організації Об’єднаних Націй. 

 - Всесвітній день інформації про розвиток. 

27 - День рятівника. 

Листопад 

3 - День ракетних військ та артилерії. 

 - День інженерних військ. 

4 - День залізничника. 

 - День працівника соціальної сфери. 

9 - День української писемності і мови. 

 - 190 років з дня народження І.С.Тургенєва (1818–1883), російського прозаїка, поета, 

драматурга. 

13 - 105 років від дня народження Ж.Семенона (1903–1989), французького 

письменника. 

16 - День працівників радіо, телебачення та зв’язку. 

16 - Міжнародний день толерантності. 

17 - Міжнародний день студентів. 

18 - День працівників сільського господарства. 

20 - Всесвітній день дитини. 

21 - Всесвітній день телебачення. 

22 - День свободи. 

 - День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій. 

23 - 100 років з дня народження М.М.Носова (1908–1976), російського радянського 



прозаїка, драматурга, кінорежисера.  

25 - 170 років від дня народження І.С.Нечуя–Левицького (1838–1918), українського 

письменника. 

27 - 145 років від дня народження української письменниці О.Ю.Кобилянської (1863–

1943). 

29 - 230 років від дня народження Г.Ф.Квітки-Основ’яненка (1778–1843), українського 

письменника. 

30 - 95 років від дня народження Драгунського В.Ю. (1913-1972), дитячого 

письменника. 

Грудень 

1 - Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 

3 - Міжнародний день інвалідів. 

4 - 105 років від дня народження Лагіна Л.Й. (1903-1979), російського радянського 

письменника. 

5 - 130 років з дня народження Олександра Олеся (О.І.Кандиба) (1878–1944), 

українського поета. 

 - 205 р. від дня народження Ф.І.Тютчева (1803–1873), російського поета. 

6 - День збройних сил України. 

7 - 120 років від дня народження Левка Сильвестровича Лепкого (1888-1971), 

українського військового діяча, композитора, письменника. 

8 - 140 років з часу заснування (1868) у Львові українського культурно-освітнього 

товариства «Просвіта». 

10 - День прав людини. 

12 - День сухопутних військ України. 

 - 80 років з дня народження Л.Ф.Бикова (1928–1979), відомого українського актора 

театру і кіно. 

13 - 135 років від дня народження Брюсова В.Я. (1873-1924), російського поета 

15 - День працівників суду. 

20 - День міліції. 

22 - День енергетика. 

 - 175 років з дня народження Марко Вовчок, української письменниці. 

28 - 110 років з дня народження Є.П.Плужника (1898–1936), українського письменника. 

 

 

 



Сценарії до ювілейних дат письменників 

1. Верн Ж. 

- Кругосветное путешествие: [литературная игра - путешествие по книге Ж.Верна 

«Дети капитана Гранта»] // Читаем. Учимся. Играем.-2003.-№ 6.-С.41-43. 

- На суше и на море: [инсценировка и викторина по мотивам произведений] // Читаем. 

Учимся. Играем.-2002.-№ 8.-С. 52-58. 

2. Висоцький В.С. 

- Высоцкий - детям: [литературно-музыкальный час] // Читаем. Учимся. Играем.-2002.-

№ 6.-С. 50-55. 

- Я, конечно, вернусь...: [литературно-музыкальная композиция, посвященная 

В.Высоцкому] // Читаем. Учимся. Играем.-2000.-№ 3.-С. 77-81. 

3. Драгунський В.Ю. 

- Мастер улыбки: [литературная игра к 90-летию со дня рождения  В.Ю.Драгунского] // 

Читаем. Учимся. Играем.-2003.-№ 8.-С. 27-30. 

- Мастер улыбки: [литературная игра по произведениям В.Ю.Драгунского] // Читаем. 

Учимся. Играем.-1999.-№ 2.-С. 14-16. 

- От улыбки хмурый день светлей: [конкурсная программа для знатоков рассказов 

Носова и В.Ю. Драгунского] // Читаем. Учимся. Играем.-2007.-№ 1.-С. 32-37. 

4. Заходер Б. 

- Стихи задают вопросы: [игра по книгам поэтов И.Токмаковой, В.Лунина, А.Шибаева, 

Б.Заходера] // Розкажіть онуку.-2006.-№ 1-2.-С.26. 

- Товарищам - детям: [литературная игра по произведениям Б.Заходера] // Читаем. 

Учимся. Играем.-2003.-№ 7.-С.44-50. 

5. Лорка Ф.Г. 

- Горобченко Э.Н. Чудо испанской поэзии: [сценарий вечера] // Читаем. Учимся. 

Играем.-2003.-№ 4.-С. 48-54. 

- Поэт - это дерево с плодами печали: [сценарий к 105-летию со дня рождения 

испанского поэта]  // Библиотека.-2002.-№ 5.-С. 57. 

6. Носов М.М. 

- Где живет Незнайка?: [литературная викторина] // Читаем. Учимся. Играем.-2003.- № 

6.- С. 17-20. 

- Ковальчук Т.А. В солнечном городе Николая Носова: [литературная игра для 

учащихся 5-х классов] // Читаем. Учимся. Играем.-2006.-№ 9.-С. 55-57. 

- От улыбки хмурый день светлей: [конкурсная программа для знатоков рассказов 

Носова и В.Ю. Драгунского] // Читаем. Учимся. Играем.-2007.-№ 1.-С. 32-37. 

7. Перро Ш. 

- В гостях у сказки: [конкурсы по сказкам Ш.Перро]  // Читаем. Учимся. Играем.-2002.-

№ 7.-С. 34-36. 

- В гостях у сказок Ш.Перро: [сценарий литературного ринга] // ОМО (папка № 5). 

- Казки Ш.Перро: [заняття, присв’ячене казкам] // Відкритий урок.-2007.-№ 5 

(травень).-С. 81-83. 

- Кот в сапогах, или По всем правилам: [сказка] // Читаем. Учимся. Играем.-2002.-№ 7.-

С. 20-33. 

8. Сосюра В. 

- Човнова Н.А. Краю мій, тебе... Я люблю любов’ю мільйонів, Кожним стуком серця я 

люблю: [сценарій уроку для 7-х класів] // Шкільна бібліотека.-2003.-№ 1.-С. 132-134. 

9. Стус В. 

- А все ж нестерпна безневинна кара...: [літературний вечір, присвячений пам’яті 

В.Стуса] // Дивослово.-2003.-№ 6.-С.30-32. 

- Василь Стус у творах українських митців слова: [сценарій літературного вечора] // 

Дивослово.-2005.-№ 4.-С. 34. 

- Жадан Л. Народе мій, до тебе я ще верну...: [урок по життєвому та творчому шляху 

В.Стуса] // Все для вчителя.-2005.-№ 17-18.-С. 34-37. 

- Музика Л. Народе мій, до тебе  я ще верну...: [літературно-музичний вечір, 

присвячений 20-річчю від дня смерті В.Стуса] // Дивослова.-2005.-№ 9.-С. 45-49. 



- Пам’яті В.Стуса: [літературно-музична композиція] // Все для вчителя.-2002.-№ 23-

24.-С. 33-35. 

10. Тургенєв І.С. 

- Великий, могучий, свободный…: [сценарий к 185-летию со дня рождения 

И.С.Тургенева] // Шкільна бібліотека.-2003.-№ 10.-С. 9-17. 

- Викторина по творчеству И.С.Тургенева // Все для вчителя.-1998.-№ 19-20.-С. 5. 

- Витаков А.И. Великий, могучий, свободный…: [сценарий театрализованного 

представления] // Читаем. Учимся. Играем.-2003.-№ 5.-С. 36-53. 

- Струны русской души: [литературно-музыкальный вечер, посвященный связи 

творчества И.С.Тургенева с музыкой] // Читаем. Учимся. Играем.-2006.-№ 8.-С. 41-47. 

11. Тютчев Ф.І. 

- Когда строку диктует чувство…: [литературно-музыкальная композиция, к 200-летию 

со дня рождения Ф.И.Тютчева] // Библиотека.-2003.-№ 3.-С. 70-74. 

- Последняя любовь Тютчева: [урок изучения интимной лирики поэта] // Всесвітня 

література та культура в навчальних закладах України.-2002.-№ 2.-С. 28-29. 

- Союз души с душой родной: [литературная гостиная] // Читаем. Учимся. Играем.-

2003.-№ 7.-С. 39-43. 

- Чернышова В.П. Как сердцу высказать себя?...:[литературный вечер для 

старшеклассников] // Читаем. Учимся. Играем.-2003.-№ 5.-С. 45-50.



 


