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Методичні поради завідувачки відділу наукового аналізу та 

розвитку бібліотечної справи Національної парламентської 

бібліотеки України Цуріної І. 

 

Планова-звітна документація 

Якщо не знаєш куди йдеш, 

 то не дивуйся, що потрапив 

у незнайоме місце  

 (народна мудрість) 

План як дієвий інструментарій  директора-менеджера 

 опосередковане спілкування з владними структурами  

 бачення керівником бібліотеки „стратегії розвитку”, а не 

„стратегії виживання.”  

Розробка плану передбачає … 

 Постійний моніторинг  змін у суспільстві, місцевій 

громаді.  

 Корегування діяльності бібліотеки відповідно до цих 

змін. 

 Пошук  різних варіантів та можливостей по забезпеченню 

якісних послуг. 

 Розподіл ресурсів  в залежності від обраних пріоритетів. 

 Участь в проектній діяльності, програмах. 

планування має … 

 мотивувати колектив до праці; 

  базуватись на реалізації місії бібліотеки;  

  конкретизувати пріоритети розвитку; 

  розробляти конкретні цілі на виконання стратегії її 

розвитку; 

  конкретизувати дії кожного структурного підрозділу.  

планування має стимулювати... 

 підвищення ефективності праці;  
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 самоосвіту, підвищення професійного рівня; 

 аналіз власної діяльності; 

 думати про майбутнє. 

Основними помилками залишаються:  

 відсутність уніфікації схеми річного плану, 

 неконкретність та невизначенність запланових завдань, 

 відсутність адресності запланованих заходів, 

спрямованості роботи на певні категорії читачів  

 примітивність, використання застарілої термінології, 

 перенасиченість плану дрібними заходами, назвами 

виставок, полиць, і т. д., 

 відсутність зв'язків з громадськи-ми організаціями, 

соціальними службами, 

 відсутність інформації про ефективність інформаційної та 

соціокультурної  діяльності.   

Звітність та її значення 

 Зберігати інформацію, необхідну для управління та 

контролю за діяльністю бібліотеки (форми державної 

статистичної звітності). 

 Текстові звіти (пояснювальні записки, як свідчення 

роботи бібліотеки виконують аналітичну, інформаційну 

та меморіальну функції.  

Існує два типи текстових звітів, які потребують різної 

структури: 

  дослідницькі 

  інформаційні.  

 Дослідницький звіт це деталь-ний, логічний, 

впорядкований виклад діяльності кожного структурного 

підрозділу за рік.  

 Він  будується  за схемою: мета  (місія, над виконанням 

якої працював колектив), методи (реалізація стратегічних 

цілей), результати, висновки.  

Призначення інформаційного звіту це: 

  створення і підтримка позитив-ного іміджу бібліотеки, 

 вагомий доказ  її непересічної ролі в спільноті, 

 можливість зацікавити потенцій-ного спонсора, партнера. 
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 Використання графіки, діаграм полегшують сприймання 

інформації, роблять звіт більш видовищним та 

доступнішим.  

 Світлини мають ілюструвати форму проведення заходу, 

його адресність (читацьку аудиторію) 

Звітність може бути також... 

 У вигляді статті в місцевій газеті; 

 Прес-релізі; 

 Інформаційній листівці; 

 Звіту перед населенням;  

 Мультимедійній презентації бібліотеки, відділу тощо.  

 Традиційно  інформаційні звіти зарубіжних бібліотек 

закінчуються коротким резюме – що вдалося і над чим 

буде працювати бібліотека в наступному році.  

 

Допоміжні матеріали для складання планів-звітів 

роботи структурних підрозділів ЦСПБ на 2009 рік 

«Українська бібліотека - це символ демократії» 

Зосередити роботу публічних бібліотек у 2009 році: 

 переосмислення ролі бібліотек, їхніх ресурсів відповідно до 

нових соціальних потреб населення; 

 створення нових моделей бібліотечного обслуговування з 

урахуванням соціокультурної ситуації; 

 збереження й поновлення книжкових фондів; 

 впровадження сучасних інформаційних і телекомунікаційних 

технологій, формування єдиного інформаційного простору 

міста; 

 створення центру публічного доступу до Інтернету; 

 «підтримувати, зберігати, збільшувати і поширювати знання»; 

 діяльність бібліотек спрямована на привернення уваги влади й 

громадськості до себе; 

 підвищення соціального статусу бібліотекарів. 

 

І. Сприяти інформаційній підтримці: 

- державних національних програм: 
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 Інформатизація, розвиток краєзнавства (2003-2010 рр.); 

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

 Розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 

роки; 

 «Утвердження гендерної рівності в українському суспільстві 

на період до 2010 року»; 

 інформування громадськості з питань Європейської інтеграції 

України на 2008-2011 рр. (роз’яснення переваг реалізації цілей 

державної політики у сфері Європейської інтеграції, зокрема, 

бібліотек - для формування всеукраїнської мережі центрів 

європейської інформації і провадження інформаційної 

діяльності); 

 Інформування громадськості з питань Євроатлантичної 

інтеграції України на 2008-2011 рр. (сприяти наповненню 

інформаційних стендів «Україна - НАТО» з метою 

висвітлення діяльності НАТО); 

 

- обласних програм: 

 Поповнення і збереження бібліотечних фондів на період до 

2010 року; 

 Програма розвитку російської мови та російської культури в 

Донецькій області на 2008-2011 рр.; 

 Регіональна комплексна програма « Молодь. Сім’я. Діти » 

2008-2012 рр. 

 

 

- міських програм: 

 «Правопорядок» (2006-2010 рр.); 

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

 «Поповнення бібліотечних фондів в Краматорської ЦСПБ на 

2009-2010 рр.»; 

 «Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності» 

(2007-2010 рр.); 

 «Соціального захисту населення» (2009-2011 рр.); 

 «Молодь» (2009-2011 рр.); 
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 «Здоров’я» (2009-2011 рр.); 

 «Благоустрій міста» (2009-2011 рр.). 

 

Інноваційний пошук у всіх сферах діяльності 

бібліотеки: 

- підготовка та проведення через засоби масової інформації 

популяризації літератури, вітчизняної книги та читання; 

- створення відповідних програм по радіо і телебаченню; 

- регулярного проведення книжкових виставкових заходів для 

широкого ознайомлення читацької аудиторії з кращими 

зразками літературної творчості вітчизняних і зарубіжних 

авторів; 

- наповнення Інтернету новими інформаційними ресурсами; 

- використання сучасних інформаційних технологій; 

- проведення соціологічних досліджень з ціллю вивчення 

популярності читання у суспільстві; 

- модернізація бібліотечних фондів; 

- впровадження системи моніторингу читацького попиту у 

бібліотеках та формування на його основі асортименту 

поповнення бібліотечних фондів; 

- подальше вдосконалення позитивного іміджу бібліотек; 

- бібліотечно-інформаційне обслуговування людей с 

особливими потребами, знайти партнерів для кращого 

задоволення їхніх бібліотечно-інформаційних потреб. 

 

Державні, обласні, міські акції і конкурси: 

- Конкурс «Найкращий читач - 2009»; 

- Дослідження «Книга року - 2009»; 

- Всеукраїнський моніторинг «Моє хобі - читання»; 

- Всеукраїнський тиждень дитячого читання; 

-Обласний конкурс діяльності бібліотек, обслуговуючих 

юнацтво, щодо підтримки молодіжного читання «Читають всі!» 

(січень-листопад 2009 року); 

- Обласний конкурс серед публічних бібліотек «Краща 

бібліотека року» - номінація « Краєзнавча бібліотека». 

Дитяча обласна бібліотека оголошує: 
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- конкурс дитячої творчості «Я - громадянин України»; 

- конкурс бібліотек «Крок у ІІІ тисячоліття» - номінації: 

  * створення Beb-сайту; 

  * кращий проект розвитку бібліотеки; 

  * краща програма; 

* кращі публікації і аналітичні обзори для журналу «Світ 

дитячих бібліотек». 

 

1.1. Бюджет робочого часу 

Кількість робочих днів для читачів у 2009 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, 12, 15, 19 

працюють з одним вихідним днем - _______ днів; 

- бібліотеки-філії №№ 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 18 - два вихідних 

- _______ днів. 

 Витрати робочого часу на одного робітника в рік 

становить _____ годин. Загальний фонд робочого часу 

ЦСПБ на 2009 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: 

«»; 

«»;   

 Анкетування, експрес-опитування, опитування, дні 

читацької критики, тестування, конкурси, бенефіси 
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кращого читача, аналізи незадоволеного попиту, 

індивідуальної роботи з читачами; робота з конволютами. 

2.2. Створення власного іміджу 

 Оформлення інформаційних зон, стендів; 

 Розміщення в громадських місцях інформаційних 

листівок про послуги бібліотек, їхні можливості; 

 Координація діяльності, складання договорів про 

співдружність, партнерські взаємовідносини; 

 День посвячення в читачі; 

 Куточок абітурієнта; 

 День відкритих дверей; 

 Куточок профорієнтації; 

 Бібліотечний уїк-енд; 

 Звіт перед читачами; 

 Інформ-досьє; 

 Оформлення інформаційних зон в приміщеннях ЗОШ, 

ПТУ; 

 Ювілейний дайджест; 

 День читаючих сімей; 

 Видання буклетів; 

 Скринька читацьких пропозицій; 

 День абонементу, читального залу; 

 Презентація по місцевому радіо і телебаченню; 

 Свято «Бібліотека просить...»; 

 Збір відгуків читачів та ін. 

2.3. Творчі акції. Заходи з популяризації літератури. 

Акції: 

- «Книзі - друге життя» (подарунок бібліотеці) (січень-грудень); 

- «Підручники - у дарунок» (акція до 1 вересня); 

- «Візьми книгу в дорогу»; 

- «Краща книга всіх часів і народів»; 

- «З новою книгою - в Новий рік»; 

- «Територія читання - 2009»; 

- «Ми стали читачами». 
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- Поетичний марафон 9 травня - в Шевченківський день (відомі 

поети, юні літератори, дорослі  і маленькі жителі міста, 

змінюючи один одного, читали твори великого поета) 

Програми і проекти:  

- «Ростимо талановитого читача»; 

- «Душу зцілить добро» (з інвалідами); 

- «Допоможемо дітям разом»; 

- «Світи читання» - пошук індивідуального шляху до книги й  

читання за допомогою різноманіття «Світів читання» - 

концепцій, моделей, програм, форм; підтримка престижу 

читання та його суспільної й культурної значимості; конкурси, 

ігри, індивідуальні проекти, фестивалі дитячої та юнацької 

книги, кругли столи та рейтинги для майстрів і знавців, 

комп’ютерних фанатів і новачків, дорослих, від яких залежить 

шлях дітей до книги - видавців, педагогів, батьків (у т.ч. 

конкурс «Чарівний рядок», книжковий салон «Читацькі 

очікування» та нові видавничі ідеї, презентація Інтернет-

клубу, ігрові програми для дітей з обмеженими 

можливостями, інформаційний проект «Енциклопедіана»); 

- «Центр інтелектуального розвитку» включає програми, що 

орієнтують на безперервну освіту протягом всього життя 

(«Інформаційний лідер» - сукупність знань і вмінь для роботи 

з інформацією на основі навчання стратегіям читання, 

формування інформаційного світогляду), бесіди, конкурси, 

ігри, тести; 

- «Центр соціальної особистості» - програми, що сприяють 

рівню соціальної захищеності «Я та інші»: тренінг соціальних 

навичок для старшокласників, викладання соціальних навичок 

за допомогою книги; орієнтація на позитивну стратегію 

виживання; центр інформаційної і правової підтримки 

«Футурум»; цикл психологічних тренінгів; 

- «Центр культурної реабілітації дітей-інвалідів» - програми 

бібліотерапії «Острів радості» - реабілітація через гру, ляльку; 

програма «Театр Книги»; формування позитивного світогляду 

й навичок спілкування через гру, казкотерапію та ін. 
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- Проект «Інформ - Лідер» - інтегрована програма додаткової 

освіти. Формування системи читання й засвоєння інформації 

як фундамент парадигми «Освіта протягом всього життя»; 

- Проект «Мобільна юридична бібліотека на шляху до 

селищного життя». Основне завдання - забезпечення доступу 

селищного жителя до правової інформації і надання 

практичної юридичної допомоги на місцях; Центр соціально-

правових зустрічей для інших людей; 

- Програма «Комплексні заходи протидії зловживанню 

наркотичними засобами та попередженню ВІЛ-інфекції» на 

2009-2011 рр. Створення Центру інформаційно-психологічної 

допомоги та клуб «Разом» для колишніх наркозалежних. 

 

Читання: 

- Різдвяні читання «Різдвяні фантазії» (січень) 

- Шевченківські читання (січень-грудень) 

- Рибалківські читання (лютий) 

- Краєзнавчі читання (вересень) 

 

Місячники популяризації літератури: 

-  «Звучи рідна мово!» (01.11-30.11) 

- «Екологія і сучасність» (01.04-30.04) 

Декада: 

- «Магія Кобзаревого співу» (08.03.09-17.03.09) 

- «Любов – у любові окраса єдина, 

              Без неї не треба й жити» (05.02.09-14.02.09) 

- «Україно моя – ти одна, як життя» (17.08.09-26.08.09) 

Тижні: 

- «Сторінки з історії України» (22.01.09-29.01.09) 

- «Європейський тиждень місцевої демократії» (12.10.09-

18.10.09) 

 Огляд сайтів 

 Створення конволют за темами 

 Краєзнавчі бібліографічні покажчики 

 Видання бюлетеня: «Рішення сесій міської ради» 

 Презентації 



 11 

 Інформаційні стенди: «Я люблю Краматорськ і 

дорожче нема», «Бібліотека. Населення. Місцева 

влада» 

- Всеукраїнський тиждень дитячого читання «Радість 

спілкування з чудовим світом книги» (24.03.09-31.03.09) 

- «Живі голоси пам’яті» (04.05.09-11.05.09) 

- Тиждень російської книги - (01.06.09 - 07.06.09) 

- Тиждень репродуктивного здоров’я ( 21.12 - 27.12 ) 

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 

 Конволюти 

 День дитини «Дбайте про нас, враховуйте наші потреби» 

 День інвалідів «Душа, яка у відчай не впадає, Господь їй 

сам допомагає» 

 Доброчинна акція «Хай не згасає свіча доброго серця» 

 Задушевні бесіди «Добро і книгу в кожне серце» 

 Години добра «Завжди іди дорогою добра» 

 Урок доброти «Нехай людина добро приносить, бо світ 

навколо любові просить» 

 Уроки милосердя «Чужої біди не буває», «Людським 

теплом, добротою хай зігріваються серця» 

 Ранок «Людина – творець краси і добрих справ» 

 Огляди «Життя дається на добрі справи» 

 Час спілкування «Рожеві мрії дитинства» 

 

2. Місто - молоді, молодь - містові 

Цикл заходів «Молодь: цінність, ідеали, проблеми» 

 Куточки профорієнтації 

 Конкурси молодих читачів 

 Куточки абітурієнта 

 Конкурси молодих сімей 

 Клуби молодіжні, об’єднання 
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 Аукціон знань 

 Літературний ярмарок 

 Спор-час «Яких друзів ми вибираємо» 

Цикл заходів «Дорога в професію починається з 

мрії» 

 Участь в обласному конкурсі підтримки молодіжного 

читання «Читають всі!» (умови конкурсу в ОМВ ЦМПБ) 

 

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

Цикл заходів «За здоровий спосіб життя» 
Тиждень репродуктивного здоров’я 21.12.2009 р. - 27.12.2009 р.  

 Зустріч за круглим столом «Країна Чистоти і Порядку» 

 Година спілкування «З водою дружимо – веселі, спритні, 

дружні ми» 

 Книжкова виставка «Дужими зростаємо, про здоров’я 

дбаємо» 

 Години здоров’я «За хмарою тютюнового диму», 

«Алкоголь, нікотин – дітям ворог № 1» 

 Урок здоров’я 

 Веселі естафети «А я знаю, що силу маю» 

 Слайд-бесіда 

 Віртуальна мандрівка «СНІД: людство під знаком біди» 

 Пресс-конференція «Небезпечні хвороби ХХІ століття» 

 День красоти 

 Час дискусії «Наркотики – добровільне божевілля» 

Цикл заходів «Тінейджерські проблеми» 

До Дня людей з обмеженими можливостями: 

 Зустріч «Ми духом незламні»  

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом: 

 Година роздумів «Життя прекрасне, не загуби його» 

 Інформаційне перехрестя «Життя – це мить, зумій його 

прожити» 

 Година турботи «Виховані вулицею» 
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4. Формування правової культури серед різних категорій 

населення міста 

Цикл заходів «На шляху до правової держави і 

громадського суспільства» 

Цикл заходів «Є право – значить є надія» 

 Ділові ігри «Шляхами права», «Без права на забуття» 

 Тематичні години: 

- «Вивчаємо державні документи»,  

- «Я і мої права»,  

- «Є право – значить є надія»,  

- «Закони про молодь, молодь про закон» 

- «Права людини очима людини» 

- Конституція «Основному законові держави – жити, діяти, 

працювати!» 

- «Держава. Право. Закон» 

- «З Днем незалежності, рідна державо» 

 Уроки громадянськості 

 Уроки права «Я громадянин України», «Права і свободи 

людини в Україні», «Право. Політика. Економіка» 

 Інформаційні години «Вибори в новому правовому колі» 

 Книжкова виставка «День історичного вибору» 

 Факультатив права «Знання прав – запорука захищеності» 

 Юридичний діалог «Права дитини – права на майбутнє» 

 Літературно-правова вікторина «Герої книг мають права» 

 Цикл заходів «Вчимося думати, працювати, жити» 

 Правова студія «Діти: довіра і відповідальність» 

 Урок державності «До джерел української символіки», 

«Конституція України – символ незалежної держави» 

 Година правових знань «Твої права та обов’язки – твій 

життєвий компас» 

 Правовий лабіринт «Сторінками Конвенції про права 

дитини» 

 Тиждень правової інформації «Поговоримо про 

право» 

 Бліц-турнир «На терезах Феміди» 
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 Книжкова виставка «Свої права ти добре знай, їх шануй і 

захищай» 

 Свято до Дня захисту дітей (01.06.09) «Дитина має право 

на любов» 

 

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

Цикли «Дорожи природою завжди» 

 Екомарафон «Зробимо наше місто кращим» (квітень) 

 Година екологічного дизайну 

 Д.І. «Роздуми про долю рідного міста», «Рідне місто 

через призму екології» 

 Фотовиставка з періодики «Очаги экологического 

нездоровья» 

2.3.2. Гортаючи листки календаря 

Див. Календар знаменних та пам’ятних дат на 2009 рік 

 

2.3.3. Наші духовні обереги 

1. Цикли заходів: 

*«Усі ми рідні тут, одна родина,  

 бо нас єднає слово «Україна» 

*«В тобі, пречиста Україно, 

  Цілість землі рідної і народу – 

 Одвічно в серці та помислах» 

*«Боже Великий, Єдиний, 

 Нам Україну храни!» 

*«В моєму серці квітне Україна» 

*«Для мене лишається дивом із див моя Україна» 

*«Україно, Україно! 

 Ненько моя, ненько!» 

*«Україно! Україно! 

 Оце твої діти, 

 Твої діти молодії…» 

*«Україно моя, ти одна, як життя» 

- Тиждень  22.01.2009 р. - 29.01.2009 р. «Сторінки з історії 

України» 

 День соборності України (22.01.09) 
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 Міжнародний день пам’яті жертв Холокосту (27.01.09) 

 День пам’яті героїв Крут (29.01.09) 

- Декада  17.08.2009 р. - 26.08.2009 р. «Україна моя – ти одна, 

як життя» 

 Урок державності 

 День незалежності: «В своїй хаті своя правда, і сила, і 

воля» (24.08.09), «Не вмирає душа наша, не вмирає воля» 

 День інформації 

 Історична подорож 

 Історична година 

 Уроки народознавства 

 Цикл оглядів «Зоряні імена України» 

 Цикл заходів «Для мене в світи ти єдина, моя прекрасна 

Україна» 

 Цикл заходів «Україна святкує» 

 Історико-пізнавальна година «День соборності України» 

- Цикли заходів: 

 «Україно, рідна земле…» 

 «Вкраїно моя, рідна мати» 

 «Шануй Батьківщину, вона, як життя, є одна!» 

 «Україна – моя сльоза» 

-    День російсько-українського єднання - річниця 

Переяславської ради 

- Уроки, години історичних спогадів, огляди, постійно 

діючи виставки 

- Книжкові виставки: «Є найсвятіше слово на землі. Одне. 

Високе. Світле: Україна», «Україна - Європа: хронологія 

розвитку» 

- Цикл заходів: 

 «Україна пам’ятає – світ визначає» (голодомор) 

 «До щему в серці моя Україна» (репресії) 

 «Відлуння обірваних струн» 

 Уроки, години скорботи 

До Року Молоді 

 Цикл «Україно! Україно! 
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                    Оце твої діти, 

                    Твої діти молодії…» 

 Цикл «Молодь: цінність, ідеали, проблеми» 

 Міжнародний день друзів (09.06.2009) 

 

2.* «Ми маємо завжди пам’ятати, 

      Хто ми є і куди прямуємо» 

   * «Пам’ять із окремих епізодів минулого» 

 *«Гей, на бій, сини Вкраїни, 

 На останній грізний бій» 

*«Козаки ми з роду в рід, 

 Із забуття в майбутнє» 

*«Хай буде щасливою доля козацька» 

*«Слава козацька не вмре, не поляже!» 

*«Тії слави козацької 

 Повік не забудем!..» 

    

   

 Різдвяні читання «Різдвяні фантазії» (січень) 

 Вікторини 

 Гра-конкурс 

 Уроки народознавства 

 Новорічні свята 

 Вечорниці 

 Зустріч Віфлеємського вогню миру 

 Козацькі забави 

 Свято Миколая 

 Масляна 

 Заходи щодо відзначення у 2009 році 360-ї річниці подій, 

пов’язаних з початком Національно-визвольної війни 

українського народу середини ХVІІ століття: 

- виховні години, тематичні уроки «Богдан Хмельницький 

– батько української нації» 
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- тематичний вечір «Національно-визвольна війна 

українського народу середини ХVІІ століття, її роль у 

державотворенні» 

- віртуальна подорож по місцях бойової  слави, по місцях 

подій національно-визвольної війни українського народу 

під проводом Богдана Хмельницького 

- виставка «Нам виспівали долю Кобзарі» (ЦМПБ ім.. 

М.Горького) 

 

3. Шевченківські читання: 

*«В душі поезія жива» 

*«Написано давно, 

 Читається – як нині» 

  «Тарас Шевченко – це запечена кров у серці…» 

- Декада  до 195-ї річниці Т.Шевченка 08.03.09 р. - 17.03.09 р. 

«Магія Кобзаревого співу» 

 Літературно-музична експозиція 

 Поетична година 

 Літературна година 

 Інтернет – урок 

 Вікторина 

 Літературні вечори 

 День шани 

 Ранок 

 Радіоогляди (цикл «У світі Великого імені 

Т.Г.Шевченка») 

 Шевченківські читання «Поезія Шевченка, то музика 

народної душі» 

 Літературне свято «Його Весна до віку не зів’яне, 

Його «Кобзар» ніколи не забути» 

 Книжкова виставка – спомин «Земле Шевченкова, земле 

Франкова, вічно твоя соловейкова мова…» 

 Літературно-музична композиція «Уклін тобі, Тарасе» 

 Брейн-ринг «Світова велич Кобзаря» 
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 Огляди «Натхненне слово Кобзаря», «Живи в мені ти, 

спів святий Тараса» 

 Мандри стежками біографії поета «Тарасові шляхи не 

заросли полином забуття» 

 

4.* «Мово моя, мово, мовонько – розмово, 

      Чиста, як джерельце, голосна, як дзвін» 

*«Рідна мова – джерела духовності» 

*«Живе поезія у мові, 

 Якої мати вчила нас, 

 У гніві, в усмішці, в любові, 

 В красі звичайній, без прикрас…» 

*«Без рідної мови, без пісні, без мами 

 Збідніє, збідніє земля назавжди» 

*«Звучи рідна мова!» 

*«Пречиста мово, слово світанкове…» 

*«Краси земної зміст у слові був розкритий, 

 Співучі звуки ті, і ніжні, й голосні» 

*«Хай нас рідна мова береже» 

Цикл заходів до Міжнародного Дня рідної мови 

 «Рідна мова – джерела духовності» (21.02.2009) 

 «Мово рідна, живи в ріднім домі» 

 «О рідна українська мово!.. 

Твоє чарівне, ніжне слово –  

То життєдайний поля лан» 

 «О тепле українське слово, 

Чаруєш співом цілий світ, 

О рідна моя нене – мово – 

Рожевий світанковий цвіт» 

 «Допоки є Шевченка мова, то доти Україна є» 

Місячник «Звучи рідна мово!» (01.11.09-30.11.09) 

 Свято української мови 

 Конкурси 

 Інформ-година 
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 Мовознавчі години «Нехай же слово золоте сміється і 

цвіте» 

 Експрес-пошук «Найкращий знавець рідного слова» 

 Літературна година «Нехай же слово золоте сміється і 

цвіте» 

 Виставка-побажання «Відкрий, рідна мово, скарбниці 

свої золоті» 

 Конкурс читців «Материнська рідна мова» 

 Ранок «Добрий день, українська книго, порадниця світла і 

мудра моя» 

 Літературно-музичне свято «Українська книга – 

невичерпне джерело світу, знань і мудрості» 

 Літературний калейдоскоп «Із мудрими дружити 

книжками, їхню цінність зрозумієш ти з роками» 

 Книжкова виставка-заклик «Це України мова барвінкова, 

багата й вічно молода» 

 Літературна гойдалка «Цікаві історії українських 

письменників» 

 Літературний вернісаж «Книжкове царство – мудра 

держава» 

 Свято «Українські книжки – дивовижний сад, де кожен 

шукає плоди на свій смак» 

 Турнір знавців української мови 

 Літературний ранок 

 Анкетування 

 День рідної мови (09.11.09) 

 Година рідної мови 

 Мовний диліжанс 

5. *«Мамо рідна, ти моя молитва» 

*«Краса у житті – Людина, 

 Краса у природи – Дитя, 

Любов – у Любові окраса єдина 

Без неї не треба й життя!» 

*«З любов’ю до жінки» 

*«На стеблі родоводу» 
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*«Шануймо батька, шануймо матір –  

 І нам воздасться теж добром» 

Цикл заходів «Я – жінка. Я – травинка. Я - царівна» 
(утвердження гендерної рівності) протягом І кв. 

Декада до Дня Святого Валентина (05.02.09-14.02.09) 

В рамках Року молоді на Україні «Любов – у Любові окраса 

єдина, без неї не треба й життя!» 

 «Мій дім – в душі, де світиться мій рід» 

 «Родина, сім’я – це найдорожче для кожної людини» 

 «З родини йде життя людини» 

 Сімейні вечори 

 Родинні свята 

 Конкурс, свято, гра 

 Ігрові програми 

 Свято Матері 

 Усний журнал 

 Ляльковий театр 

 Заочний конкурс 

 День Матері 

 Виставка образотворчого та декоративного прикладного 

мистецтва 

 «Жінки України - митці» 

 Цикл уроків доброти «Дивись, не забудь – людиною 

будь!» 

 Конкурс молодих сімей 

6.* «Традиції, що мають жити» 

*«Щоб жила моя земля» 

*«Тривоги нашого краю» 

*«Наші славні земляки» 

*«Цікаві факти про мій край» 

*Читай – Місто «Творча зустріч «Мій Краматорськ» 

 Люди і легенди Донбасу 

 Моє місто – моя колиска 

 Енциклопедія Донбасу «Рідна земля 

       Ріднокрай мій зелений 
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       Пісня в шелесті трав, 

       Промінь сонця в росі» 

 «Моє місто – найкраще місто на Землі» 

 Краєзнавчі читання 

 Поетичний вернісаж 

 Урок пам’яті 

 Літературні прогулянки 

 Уроки краєзнавства 

 Конкурс 

 Рибалківські читання: 

- Дні пам’яті М.Рибалка 

- Тематичний вечір 

- Вечір поезії 

- Творчий портрет 

- Поетичний альбом 

- Зустріч з письменниками 

 Європейський тиждень місцевої демократії з 12.10.09 по 

18.10.09 

 Цикл заходів 

 Огляд сайтів 

 Створення конволют за темами 

 Краєзнавчі бібліографічні покажчики 

 Видання бюлетеня «Рішення сесій Міської Ради» 

 Презентації 

 Інформаційні стенди «Я люблю Краматорськ і дорожче 

нема», «Бібліотека. Населення. Місцева влада» 

 Цикл заходів «Квітуй, розквітай наш рідний край» 

 Свято «Дивовижна краса заповідного Донбасу» 

 Краєзнавча панорама «Донеччина: тут вічні мої береги» 

 Святкова галерея зірок «Є ким Краматорську пишатись» 

 Літературне свято «У рідному краї і серце співає» 

 Огляди літератури «Зелене багатство краю» 

 Уроки краєзнавства «Моя Донеччина прекрасна, тобі б 

калиною цвісти» 
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 Брейн-ринг «Мій рідний край – серця рідна пристань» 

 Радіо- сторінка «Знаменні дати Краматорська» 

 Книжкова виставка «Краматорськ, не просто регіон, а 

промислове серце України!» 

 Перегляд літератури «Книг чимало про наш край – 

обирай!» 

 Ранок «У степах широких, серед тихих трав Вся краса 

донецька посміхнеться вам» 

 Цикл бесід «Розповідають вулиці міста…», «Читай, 

пізнавай – хто прославив наш край» 

7.* «Живі голоси пам’яті» (тиждень)(04.05.09-11.05.09) 

*«Чорний ранок, чорний рік» (22.06 1941-го) 

Цикл «З тепла любові, і з холоду зла» 

Цикл «Час шанувати земляків»  

Цикл «Пам’ять із окремих епізодів минулого» 

 Урок мужності 

 Вахта пам’яті 

 Урок пам’яті 

 Літературно-музична година 

 Мітинг 

 Цикл заходів «Полум’ям подвигу Вашого 

  Наші серця горять» 

 Огляд «Пам’ять подвигу» 

 Ранок «Сяй у віках, знамено Перемоги, 

  Сила і гордість нашої землі» 

 Вечір-зустріч ветеранів війни «Зорепадами летять роки» 

 Фотовиставка «Щоб минуле не забути» 

 Урок мужності «Пам’ять про Вас в нашім серці живе» 

 Година пам’яті “Їх імена вкарбовані в історію» 

 Екскурс в історію «Пам’ятники Краматорська 

розповідають…» 

2.3.4. «Чорнобиля гіркий полин 

На серце ліг незримо й тяжко» 

Цикл заходів «Збережемо світ, в якому живемо» 
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Місячник «Екологія і сучасність» (01.04.09-30.04.09) До міської 

програми « Благоустрій міста» ( див. Участь бібліотек у 

реалізації загальноміських програм) 

 Свято «Цілющі скарби Землі» 

 Уроки екології «Чисту воду нашому народу», «Екологія 

душі моєї» 

 Розповідь – шок «Планета Земля в небезпеці» 

 Урок екологічного мислення «Життя у злагоді з 

природою» 

 Інтернет-урок «Екологічне благополуччя – запорука 

здоров’я людини» 

 Еко-десант «Розкажи мені струмочок» 

 Урок еко-культури «Природа просить порятунку» 

 Книжкова виставка-заклик «Обіймемо Землю красою» 

До Всесвітнього Дня Землі і Дня довкілля: 

 Свято «Карнавал прекрасних пелюстків» 

 Конкурс малюнків «Квітковий портрет» 

 Конкурс читців «Квіткова поезії» 

 Квітковий аукціон «Квітка - семицвітка» 

 Екологічний брейн-ринг «Планета блакитних мрій» 

 Літературна подорож до Червоної книги 

 Тематичний перегляд літератури «Чудеса живого світу» 

 Акція «Малий марафон в захист річки Торець» 

 Школа «Екопросвітництво» 

Цикл «Ми і довкілля» 

 Урок-застереження 

 Поетичний урок – реквієм 

 День пам’яті 

 Екологічний калейдоскоп 

 Виставка-роздум 

 Єдиний день інформації 

Чорнобиль: 

 Дискусія «Роздуми про небезпеку, яку не помітно» 

 Вечір-реквієм «Чорнобиль немає минулого часу» 
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 Урок пам’яті “Запаліть скорботи свічку» 

 Презентація виставки «Чорнобиль: чорна хмара, чорний 

біль» 

 Виставка малюнків «Чорнобиль – це набат і біль» 

2.3.5. Допомога освіті і самоосвіті відвідувачів 

*«Радість спілкування з чудовим світом книги» 

*«Книга на службі миру і прогресу» 

*«Чарівний світ книги» 

* «Читаймо книжку разом!» 

*«Рядочки, що й досі ведуть нас за руку» 

*«Мандруємо книжковим всесвітом» 

Тиждень дитячого читання 24.03.09р.-31.03.09р. «Радість 

спілкування з чудовим світом книги» 

 Акція загальносистемна «Приведи друга до бібліотеки» 

 Цикл годин цікавих повідомлень 

 Конкурси-змагання 

 Конкурс-рейтинг 

 Свято 

 Зустріч з поетом 

 Ретродень 

 Презентація журналу 

 Конкурс відгуків на прочитану книгу 

 Батьківські збори 

 Літературне лото 

 Літературний КВК 

 Читацький діалог 

 Ранок 

 Конференція 

 День знань 

 Свято Букваря 

 Усний журнал 

 Літературний пас’янс 

 Прес-парад 

Тиждень дитячого читання «Книжкові перлини – кожній 

дитині» 
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 Золоті зірки української літератури 

 Літературна подорож «В країну казкових пригод» 

 Турнір «Чомусиків» 

 Година фантазії «Читаємо, малюємо, фантазуємо» 

 Аукціон «Як не знаєш – розпитаєш, коли мудрий - 

відгадаєш» 

 Книжковий турнір «Книжковий океан запрошує» 

 Урок-гра «зустріч з улюбленою книжкою» 

 Літературна вікторина «кожна книга має свою долю» 

(книги - ювіляри) 

 Розважальна програма «Книжка в сумці, а розваги на 

думці» 

 Літературні огляди «Перлини світової класики», «З 

книгою жити – вік не тужити» 

Літня програма читань «Читаємо. Граємо. Літечко вітаємо» 

 Конкурс веселого олівця «Я малюю цілий світ» 

 Вікторина «В гостях у Мері Попінс» 

 Розважальна гра «Казкова мозаїка» 

 Свято до Міжнародного Дня захисту дітей «Всі діти рідні, 

всі діти рівні» 

 Година радісних витівок «33 секрети сонячного літа» 

 Ігротека «Хочу стати чарівником» 

 Інформаційна година «Журнальний коктейль» 

2.3.6. Популяризація кращих творів національної та світової 

культури 

*«Усі барви літератури» 

*«Барвінкового цвіту – по всьому світу» 

*«Вишневі усмішки» 

*Тиждень російської книги - 01.06.2009 р. - 07.06.2009 р. 

Цикл заходів до 150-річчя від дня народження Шолом-Алейхема 

«Шолом-Алейхем як гуманіст і реаліст» (02.03.09) 

 Виставка-портрет «Он был писатель из народа», 

вікторина за творами письменника «Маленький світ 

«маленьких» людей» (ЦМПБ ім. М.Горького) 
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 Інформаційна година «Людина з серцем, сповненим 

добра і співчуття» (бібл.-філ. № 2 ім. В.Маяковського) 

 Літературна година «Шолом-Алейхем – народний 

письменник» (бібл.-філ. № 3 ім. В.Короленка) 

 Голосні читання «Читаємо вибрані сторінки 

письменника» (бібл. -філ. № 6 ім. Т.Шевченка) 

 Тематичний перегляд «Любов і сміх Шолом-Алейхема» 

(бібл.-філ. № 7 ім. М.Некрасова) 

 Тематична полиця «Он был писатель из народа, всю 

жизнь писал он для людей простого звания и рода» (бібл.-

філ. № 17 ім. А.Чехова) 

 Тематична полиця «Людина з серцем сповненим добра і 

співчуття» (бібл.-філ. № 18 ім. С.Єсеніна) 

 Університет мистецтва «Зустріч з прекрасним і вічним» 

 Цикл заходів «Наш світ об’єднує краса» 

 Літературно-музична подорож «Культура Донбасу» 

 Турнір знавців «Великі композитори» 

 Літературна година «Поезія рідної землі» 

 Цикли заходів до 200-річчя М.В.Гоголя: 

- «Великий маг Украины» 

- «Рыцарь национального духа» 

- «Гоголь как символ единства» 

* День словянської писемності і культури - 24.05.2009 р. 

2.3.7. Розвиток творчих здібностей та хобі інтересів 

відвідувачів бібліотек 

Клуби, гуртки 

 «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 
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 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: 

1. Статистичний аналіз за 2008 рік. 

2. Аналіз використання періодики. 

3. Аналіз незадоволеного запиту, картотека доукомплектування 

4.Загальносистемне вивчення використання розділу фонду - 

81Мовознавство. 

3.5. Збереження бібліотечного фонду. 

1.Переобліки бібліотечних фондів: 

 філ. №2 - 11 кв. 

 філ. №8 - 111кв. 

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. 
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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. 
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 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, бібліотеки ім. А. Чехова) 

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), створення нових. 

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. 

http://www.lib-krm.org/
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*  Регулярне розміщення книжкових виставок у рубриці  

«Виртуальная выставка» ( всі відділи 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. 

VI. Колегіальність та демократичність управління. 

6.1. Рада при директорі. 

6.2. Робота з кадрами. 

6.3. Охорона праці. 

6.4. Бюджет ЦСПБ. 

 

 

 

Контактна довідкова інформація 
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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. 48-99-92 начальник - Ольга 

Борисівна 

т. 5-43-66 психолог  Олена 

Олександрівна 

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;3-57-58;3-04-76 

Відділ праці  та 

соціального захисту 

населення 

т. 6-35-90 прийомна 

Центр зайнятості  вул. Румянцева, 4;  

 т. 6 - 75 - 91 

Відділ екології та б-р Машинобудівників, 16;  
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раціонального  

природовикористання при 

міськвиконкомі 

  т. 48-55-66   

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 

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

45-99);  

 газети: “Краматорские новости”, 

“В домашнем кругу”, “Восточный 

mailto:dmitriy@kramtpk.com.ua
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  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 

 

 

 

 

 

Обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. Н. 

Крупської 

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 

 

м. Донецьк,вул.. Артема,84 

тел.(062)305-36-71 

факс(062)335-01-79 

e-mail:dob@library.donetsk.ua 

web:www.library.donetsk.ua 

 

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