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Допоміжні матеріали для складання планів-звітів 

роботи структурних підрозділів ЦСПБ на 2011 рік 

 

І. Діяльність публічних бібліотек зосередити у 2011 році: 

- створення єдиного інформаційного простору, поступове 

збільшення обсягів електронних ресурсів; 

- створення цифрової бібліотеки (зібрання цифрових 

матеріалів-текстів, зображень, аудіо- та відеоматеріалів) з 

краєзнавства; 

- бібліотеки як складові культурної інфраструктури міста, 

центри інформації для населення; 

- активне опанування електронним середовищем, створення 

власних електронних баз даних, власних електронних продуктів; 

- розвиток та вдосконалення новітніх технологій, 

автоматизація бібліотечних процесів; 

- вивчення потреб громадян та залучення нових користувачів 

до бібліотек; 

- послідовне рішення проблем, пов’язаних з 

комплектуванням бібліотечних фондів (література, періодика); 

- зберігання і надання користувачеві документів на різних 

носіях (електронних, паперових); 

- пошук і розроблення нових форм обслуговування 

користувачів шляхом поглибленого вивчення їхніх 

інформаційних потреб; 

- створення бібліотечної видавничої продукції; 

- розширення соціального партнерства та громадських 

зв’язків; 

- удосконалення управління, організаційної структури та 

підвищення рівня компетентності персоналу шляхом участі його 

в різних навчальних програмах. 

 

Сприяти інформаційній підтримці: 

- державних національних програм: 

 Державна цільова соціальна програма «Молодь України» 

на 2009-2015 роки; 

 «Освіта» (Україна ХХІ століття) (2002-2011 рр.); 
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 Загальнодержавна програма «Національний план дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 

період до 2016 року; 

 Цільова національно-культурна програма розвитку 

Українського козацтва на 2009-2011 роки; 

 Загальнодержавна цільова соціальна програма «Здорова 

нація» на 2009-2013 роки; 

 Загальнодержавна програма протидії захворюванню на 

туберкульоз у 2007-2011 роках; 

 Державна цільова національно-культурна програма 

створення єдиної інформаційної системи «Бібліотека - 

ХХІ»; 

 Розпорядження КМУ від 30.09.2009 № 1226-р «Про 

затвердження плану заходів щодо розвитку бібліотечної 

справи на період до 2011 року»; 

 Державна цільова соціальна програма зменшення 

шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на 

період до 2012 року; 

 Державна цільова програма «Інформування 

громадськості з питань Євроінтеграції» (2008-2011 р.). 

 

- обласних програм: 

 Програма розвитку російської мови та російської 

культури в Донецькі області на 2008-2011 рр.; 

 «Молодь. Сім’я. діти» (2008-2012 рр.); 

 

- міських програм: 

 «Захист прав і свобод громадян та інтересів держави» 

(2009-2011 рр.); 

 Подолання епідемії туберкульозу у м. Краматорську 

(2007-2011 рр.); 

 «Соціальний захист населення» (2009-2011 рр.); 

 «Молодь. Сім’я. Діти» (2009-2012 рр.), «Здоров’я» (2009-

2011 рр.); 
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 План заходів щодо розвитку публічних бібліотек міста 

Краматорська на 2011-2015 рр.; 

 «Благоустрій міста» (2008-2011 рр.). 

 

Державний конкурс: 

 «Найкращий читач року» (січень-травень) (презентація 

«Україна - читає») 

 

Обласний конкурс: 

 «Живе джерело літературної спадщини Івана Костирі»; 

 «Краща бібліотека року»; 

 «Краща дитяча бібліотека року». 

 

2011 рік оголошений Верховною Радою України - роком 

Української Першокниги. У серпні 2011 року виповнюється 450 

років з часу завершення створення Пересопницького Євангелія 

(1556-1561). 

 

Міжнародні десятиріччя: 

2003-2012 роки - Десятиріччя грамотності ООН: освіта для 

всіх. 

2005-2014 роки - Десятиріччя освіти в інтересах стійкого 

розвитку ООН. 

2005-2015 роки - Міжнародне десятиріччя дій «Вода для 

життя». 

 

За визначенням ООН та ЮНЕСКО: 

2011 рік - Міжнародний рік волонтерства; 

  Міжнародний рік лісів; 

  Міжнародний рік хімії. 

 

В Україні 2011 рік: 

Рік Богдана Лепкого; 

Рік Рішення проблем Чорнобиля; 

Рік інновацій, рік освіти та інформаційного суспільства в 

Україні. 
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В СНД 2011 рік: 

Рік історико-культурної спадщини 

 

По Росії 2011 рік: 

Рік Російської космонавтики 

 

 

1.1. Бюджет робочого часу 

Кількість робочих днів для читачів у 2011 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, 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 2011 рік складає _______ годин. 

 

При  40-годинному робочому тижні норма тривалості 

робочого часу за рік ______ годин. 

Чергова відпустка складає у середньому _____ годин (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 

 

      * Обласне соціологічне дослідження: «Роль читання в житті 

місцевої громади» (протягом року) 

 

 Загальносистемні соціологічні дослідження: 
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- «Використання інформаційно-пошукових 

можливостей бібліотеки для виконання запитів 

читачів» (І кв.) 

- «Вивчення читацьких потреб соціально-незахищеної 

категорії» (ІІІ кв.) 

 Анкетування, експрес-опитування, опитування, дні 

читацької критики, тестування, конкурси, бенефіси 

кращого читача, аналізи незадоволеного попиту, 

індивідуальної роботи з читачами; робота з конволютам, 

телефонне нагадування, міні-опитування, рейтинг-

опитування: 

- «Вивчення думки читача про контент сайту бібліотеки» 

- «Що я очікую від зовнішнього тестування учнів?» 

- «Цікава книга - у вільний час» 

- «Читання із покоління в покоління» 

- «Чи є бібліотека центром спілкування?» 

 Відкриття пунктів видачі. 

 Впровадження Буккросінгу - вільний обмін на абонементі 

 

2.2. Створення власного іміджу 

 Оформлення інформаційних зон, стендів; 

 День абонементу; 

 День періодики; 

 День відкритих дверей; 

 День посвячення в читачі; 

 День читаючих сімей; 

 Підтримка сайтів бібліотек; 

 Продовжувати випуски телепередач «Кидай все і читай», 

«Читаюче місто»; 

 Провести цикл оглядів на ТВ РІА СКЕТ та радіо 

«Меридіан» - «Новинки книжкового фонду»; 

 Створення візиток, рекламних буклетів, інформаційних 

закладок; 

 Розміщення в громадських місцях інформаційних 

листівок про послуги бібліотек, їхні можливості; 
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 Укладання договорів про творчу співдружність; 

 Звіти перед читачами; 

 Фотоальбоми;  

 Висвітлювання діяльності бібліотек засобами масової 

інформації. 

 Використання відеороликів у популяризації бібліотеки: 

«Є питання? Буде відповідь!» 

 

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

популяризації літератури. 

Проект:  

Фундація Білла і Мелінди Гейтс обрала Раду Міжнародних 

Наукових Досліджень та Обмінів (IREX) для співпраці у рамках 

проекту «Глобальні бібліотеки» - допомогти публічним 

бібліотекам у забезпеченні безкоштовного доступу до 

інформаційних технологій для населення. В межах програми 

«Глобальні бібліотеки» («Бібліоміст - Україна») з 01.06.2010 р. - 

по 31.10.2013 р.: 

-  надання вільного доступу до комп’ютерних технологій; 

- надання доступу до Інтернету; 

- тренінги, консультації серед місцевої громади; 

- участь у навчальних програмах, конференціях, круглих 

столах та інших заходах, що організовані та фінансовані 

Програмою; 

- приймати участь у моніторингу Програми шляхом: 

 прийняття участі в дослідженнях, які проводить 

програма; 

 надання щомісячної статистичної інформації 

представнику Програми; 

 сприяння Програмі в розповсюдженні результатів 

досліджень серед бібліотекарів і користувачів; 

 співпраця з програмою «Інтернет для читачів 

публічних бібліотек» (LEAP). 
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Приймають участь  в цій Програмі - ЦМПБ ім. М.Горького, 

бібл.-філ. № 6 ім. Т.Шевченка, № 7 ім. М.Некрасова, № 9 ім. 

М.Коцюбинського, № 19 ім. М.Рибалка. 

 

Проект: 

УБА «Мережа пунктів доступу громади до офіційної 

інформації» (ПДГ), підтриманий Програмою сприяння 

Парламенту України ІІ (ЦМПБ ім. М.Горького): 

- напрацьовувати досвід діяльності пункту доступу до 

електронного врядування; 

- надавати можливість безкоштовного навчання та 

користування Інтернетом; 

- залучати громадян до нових форм урядування; 

- забезпечувати доступ до місцевої та урядової інформації, 

планів та програм; 

- бібліотека - громадський будинок для громади; 

- бути доступними тоді, коли не працюють урядові установи 

та більш дружньо налаштованими до членів громади. 

 

Програма: 

«Місто читає дітям» - ДЦБ ім. О.С.Пушкіна  (2010-2013 рр.): 

- виховання у дітей читацької потреби в постійному 

спілкуванні з книгою; 

- підвищення престижу читання у родині, відродження 

традиційних родинних читань маленьким дітям; 

- своєчасне відкриття для дитини та популяризація кращих 

зразків світової та краєзнавчої дитячої літератури; 

- залучення дошкільників та молодих школярів у бібліотеку 

з моменту настання їх читацького віку; 

- забезпечення сприятливого бібліотечного середовища для 

гармонійного розвитку дитини, для розвитку умінь та 

навичок, необхідних для шкільної освіти; 

- співробітництво та координація діяльності бібліотеки з 

соціальними інститутами міста, з суспільними та 

державними установами, що займаються питаннями сім’ї, 

освіти та родинного виховання; 
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- організація змістовного дозвілля дошкільників та 

молодших школярів; 

- проведення соціологічних досліджень з проблем культури 

читання в родині та духовної спадкоємності поколінь. 

 

У межах відзначення Всеукраїнського дня бібліотек УБА 

проводить конкурс для бібліотечної громади:  

- Всеукраїнський конкурс «Бібліотека року» (вересень 2011 р.) 

 

Місячники популяризації літератури: 

 До Дня незалежності: 

- «Я так її, я так люблю 

   Мою Україну...» (01.08-31.08) 

 

Декади: 

До Дня Соборності (17.01-26.01): 

-   «Єднання: в ім’я майбутнього України»  

- соціологічне опитування «Що для мене Соборність 

України?» 

 

До 25-річчя Чорнобильської трагедії (18.04-27.04): 

-   «Чорнобильська трагедія і наша сучасність» 

- «Проблеми екології і ми» 

 

До Дня Конституції (21.06-30.06): 

-   «Конституція і ми» 

-   «Конституція - цінність землі рідної і народу» 

 

До Дня людей похилого віку (01.10-10.10): 

- «Бережіть літніх людей» 

 

Тижні: 

- Всеукраїнський тиждень дитячого читання «Ти 

відкриваєш книгу...» (25.03-31.03); 

- «Про Велику Вітчизняну війну - мовою документів» 

(03.05-09.05); 
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- Тиждень популяризації бібліотеки та бібліотечної справи 

«З бібліотекою відкриємо світ» (24.09-30.09); 

- «Мова України - живе джерело» (04.11-10.11); 

- Всеукраїнський тиждень правової інформації «Перед 

Законом усі рівні» (05.12-11.12). 

 

Читання: 

- Шевченківські читання 

- Краєзнавчі читання 

- Рибалківські читання 

- Екологічні читання 

 

Акції: 

- комерційну літературу - людині похилого віку 

- Бонус-години - наприклад, з 16 до 17 години безплатний 

запис до бібліотеки 

- До Всеукраїнського дня бібліотек - «Неможливе - 

можливо в бібліотеці», «Бібліотека під захистом Віри, 

Надії, Любові» 

- Безкоштовний запис до 8 Березня, до 6 Грудня тощо 

- До 1 квітня - Розкажи анекдот про бібліотеку 

- Травень-червень (абітурієнти) - «Приєднайся до 

інтелектуальної еліти» (запис випускників шкіл) 

- «Спалення суржика» (під час вечора, присвяченого рідній 

мові) 

- «Книга - літній людині» 

- «Одне місто - одна книга» (читання та обговорення однієї 

книги читачами усіх бібліотек протягом певного часу) 

- «Почитай книгу про війну» 

- «Студент в бібліотеці» 

- «Екватор» (для студентів, які готуються бути 

бакалаврами) 

- Постійно-діяча акція «Територія творчого спілкування» 

(один раз на місяць - санітарний день - бібліотека працює 

до 22 години, працюють всі громадські організації у 

приміщенні) 
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2.3.1. Участь бібліотек у реалізації загальноміських програм 

1. Соціальний захист населення 

 Робота з конволютам 

 Обслуговування дітей-інвалідів (літній табір) 

 Обслуговування на дому 

 Робота клубу «Завжди душею молоді» (бібл.-філ. №3) 

 Уроки доброти 

 Акція «Комерційну літературу - людині похилого віку» 

 Декада «Бережіть літніх людей» (01.10-10.10) 

- задушевна бесіда «Відкриємо серця для любові, 

будуймо щастя для людей!» 

- музичне лото «Якщо друг у тебе є, життя радісним 

стає!» 

- година духовності 

- діалог «Найважча професія - бути людиною» 

- школа самовиховання 

- усний журнал «Людина, її доля і щастя» 

 День милосердя «Доброта рани загоїть» 

 

2. Місто - молоді, молодь - містові 

Цикл заходів «Україно моя, Україно, 

Я для тебе на світі живу» 

 конкурси молодих читачів 

 Куточки профорієнтації 

 дайджести 

 диспути 

 віртуальні екскурсії по навчальним закладам міста, 

області, України 

 зустрічі з працівниками Центру зайнятості «Ринок 

диктує професію» 

 зустрічі з психологом 

 соціологічне опитування «Що для мене Соборність 

України?» 

 Акції: 
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- Травень-червень «Приєднайся до інтелектуальної 

еліти» (абітурієнти) 

-    Студент в бібліотеці 

- «Екватор» (для студентів, які готуються бути 

бакалаврами) 

 

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

Цикли заходів 

- «Стоп - СНІД, стоп - наркоманія», 

- «Життя - це мить, зумій його прожити» 

 

Цикл бесід  

- «Обери здоров’я, обери життя» 

- «Бережи життя, бо нема вороття» 

 

Цикл переглядів  

- «Здоров’я - найбільший скарб кожної людини» 

 

 уроки здоров’я 

 факультатив «Тінейджерські проблеми» (ДЦБ) 

 години спілкування 

 інформаційні експрес-листівки 

 дні підлітків 

 

4. Формування правової культури серед різних категорій 

населення міста 

Загальноукраїнський тиждень права «Перед законом усі 

рівні» (05.12-11.12) 

 портфоліо, конволюти 

 дні правових знань 

 конкурси, брейн-ринги 

 уроки права 

 зустрічі з юристами 

 Факультатив соціальної і правової адаптації підлітків 

«Тінейджерські проблеми» (ДЦБ) 
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 Цикл  правової культури «Ми маленькі українці, а права 

вивчаємо» (ДЦБ) 

 Декада (21.06.-30.06) «Конституція і ми» 

«Конституція - цілість землі рідної і народу» 

 День інформації «Україна: від політичної до 

демократичної реформи» 

 Тематична година спілкування «Вивчаємо Конституцію 

України» 

 Книжкова виставка «Великий дім - Держава, лад в ньому 

- Закон» 

 Правова стежина «Про мистецтво жити з гідністю» 

 Тематична полиця «Основному Законові держави - жити, 

діяти, працювати!» 

 Діяльність ПДГ до офіційних матеріалів (ЦМПБ ім. 

М.Горького) 

 

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

 Цикл «Духовна сила народу у збереженні природи» 

 Цикли «Природа і ми», «Зелена Планета», «Червона 

Книга України» 

 Цикл оглядів «Легенди про природу» 

 Книжкова виставка «За чисте місто» 

 Книжкова виставка «Україна Заповідна» 

 Екологічні турніри, свята 

 Круглі столи, усні журнали 

 

2.3.2. Гортаючи листки календаря 

 Оформлення інформаційних стендів 

 Ювілейні календарі 

 Масові заходи по відзначенню ювілеїв діячів в галузі 

мистецтва та літератури, суспільного і громадського 

життя України. 
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2.3.3. Наші духовні обереги 

1. Цикли заходів: 

«О, Боже наш великий і єдиний, 

 Нам Україну бережно храни!» 

 

«Ми всі - одна сім’я, 

 Ми всі - одна родина. 

 Мільйони різних я, 

 А разом - Україна» 

 

«Дуже велика країна моя, 

 Є в ній озера, річки і моря, 

 Гори високі, степи і ліси, 

 Скільки багатства і скільки краси» 

 

«Ще не вмерла України 

 Ні слава, ні воля. 

 Ще нам браття українці, 

 Усміхнеться доля» 

 

«Історія і сьогодення» 

 

«Я і Україна» 

 

Місячник (01.08-31.08) «Я так її, я так люблю 

            Мою Україну...» 

 День Незалежності 

 Вечори, усні журнали 

 Історичні подорожі 

 Дні інформації 

 Уроки народознавства 

 

Цикл книжкових виставок  

«Україна - моя молитва» 

  «Світе тихий, краю милий, моя Україно!» 
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  «Демократія тим і добра, що при демократії не 

держава руйнує людину, а людина будує державу. І саму 

себе, і своє гідне життя, і гуманітарну ауру своєї нації» 

       Ліна Костенко 

  «Земля батьків наших, 

  Із Днем народження!» (20 років незалежності) 

 

Декада (17.01-26.01) «Єднання: в ім’я майбутнього 

України» 

 Уроки державності 

 День Соборності 

 Виставки, перегляди, обзори, конволюти 

 

З підготовки та відзначення 1025-річчя Хрещення 

Київської Русі: 

 Пізнавальна година «Як була Хрещена Русь» (б.-ф. №17) 

 Усний журнал «Святі жінки Русі» (ЦМПБ) 

 Пізнавальна година «Яко Зарю солнечную восприимни 

Икону» 

 Цикл книжкових ілюстративних виставок «Вогнистий 

Хрест, накреслений над містом, Оповідає всім, що ні, не 

вимер наш славний рід!» (ЦСПБ) 

 Прийняти участь у обласному фестивалі дитячої 

творчості «Іскорка Божа» (ЦСПБ, ДЦБ, б.-ф. №19) 

 Урок християнської етики «Відбудуймо руїни душі» 

 Цикл з народознавства «Скарби України» 

 Цикл «Україно моя, Україно, Я для тебе на світі живу» 

 Цикл «Пам’ятники архітектури» 

* Дзвіниця Українського собору (м. Харків) 

* Софія Київська 

* Золоті ворота 

* Пам’ятник Тарасові Шевченку (м. Харків) і т.д. 

 

Крок до Європи: 

  «Солодка Європа» 
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  «Хеллоуін» 

  «День Європи» 

  Європейська неділя Дитячої літератури (кожен день по    

країні) 

 

 

2. Цикли «Без історії свого народу 

       Немає нації, народу, 

       Немає жодної з держав» 

     «Всім серцем любіть Україну свою - 

     і вічні ми будемо з нею» 

 

  «Живий голос далекої епохи» (до Дня українського 

козацтва) 

  Цикл книжкових виставок «Славетні імена країни»: 

- «Володарі гетьманської булави» 

- «Із української старовини» 

- «У нас усе честь і слава, 

військова справа, - 

Щоб і себе насміх не дати, 

І ворогів під ноги топтати» 

- «Блиск золотої булави» 

- «Боже, дай згоди святої Вкраїні, 

    Хай Україна в січі не гине!» 

- Історичні пісні і думи українського народу 

 

3. Шевченківські читання: 

 * «Ой крута та круча, 

     Де стоїть Тарас, 

     І крізь роки кличе, 

     Кличе, кличе нас!..» 

* «На світі є Шевченко й Україна...» 

* «Вічно живи, Україно! 

     Вічно живи, Тарас!» 

* «Його пісня, його душа навік не загине» 

* «Світ краси Шевченкового слова» 
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* «Т.Г.Шевченко - велика і невмируща слава 

Українського народу» 

* «Кобзарю! 

     Знов 

     до тебе я приходжу, 

     бо ти для мене - совість і закон» 

  виставка-портрет «Коли вже народився ти поетом» 

  Шевченківські пам’ятні дні «Гортаючи сторінки    

Кобзаря» (до 150-річчя Т.Г.Шевченка) 

 

4. «Мово моя Українська, 

  Батьківська, материнська...» 

«Мова - ти сила чарівна» 

«Рідна мова - пісня солов’їна» 

«З усіх скарбів, що є в моїй землі, 

 Ти скарб наш вічний, українська мова» 

  Тиждень (04.11-10.11) «Мова України - живе джерело» 

  Літературна година «Рідне слово назавжди нам надане» 

  Дні інформації «Мова як носій добра, істини і краси», 

«Мова - повновода вируюча ріка...» 

* Міжнародний день рідної мови (16.02) «Етнічне 

розмаїття України» 

* «Мова, наша мова - 

     Вічно юна мудрість, 

     Сива наша совість» 

* «Рідна мова - неоцінений скарб» 

* «Бринить, співає наша мова, 

     Чарує, тішить і п’янить» 

* «І там, де звучить рідна мова, 

    Живе український народ» 

* «Українська пісня - душа народу» 

  День слов’янської писемності і культури 

  День рідної мови 

  Інформаційні години 

  Свято, літературно-музичні композиції 
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  Дні інформації 

  День української книги 

 Свято рідної мови 

 Дні інформації 

 День української книги 

 Акція «Спалення суржика» 

 

5. Цикли «На світі білому єдине, 

     Як і Дніпрова течія, 

    Домашнє вогнище родинне, 

    Оселя наша і сім’я» 

«Люблю я рідну хату, 

В якій печеться хліб, 

Де добра, мила мати 

Збере увесь наш рід» 

«З усього в світі найдорожче - 

Своя сім’я і власний рід, 

Бо навіть предків різних мощі 

Оберігають нас від бід» 

«І перед нею помолюся, 

Мов перед образом святим 

Тієї Матері Святої...» 

«Краса життя, краса любові - 

Найвища на землі краса» 

«Спасибі, мамо, за життя» 

 Урок народознавства «Батьки і діти. Діти і батьки - 

Нерозділиме і одвічне коло» 

 Цикл «Я і моя сім’я» 

* Заходи з інформаційної підтримки державної 

програми з утвердженням гендерної рівності в 

українському суспільстві 

* Інформаційна підтримка з питань соціального 

захисту прав жінки, її здоров’я, виховання дітей 

* Конкурс молодих сімей 

* Заходи до Дня Матері 
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* День Святого Валентина 

* Конкурси. Акції. Ігри 

* Дитячі ранки, свята 

* Уроки народознавства 

* Родинні свята, конкурси 

* Диспути 

 

6. «Тут все священне, все святе, 

  Бо зветься просто краєм рідним» 

«Як до живих джерел глибоких, 

 Ми припадаємо до рідного краю» 

 

Цикли «Відомі постаті рідного краю» 

«Сторінки історії Донбасу» 

«Мандри Донецьким краєм» 

«Наші славетні земляки» (краєзнавчі читання) 

«Моє місто - моя гордість» 

День міста «В краю, де ти живеш» 

«У мене гарна Батьківщина! 

  Край мій найкращий від усіх. 

  Родина тут моя єдина 

  Край, де я живу» 

«Моє місто - окраса України» 

«Стежками Краматорська» 

«Мій край, моя земля золотокрила» 

«Рідний Краматорськ» 

«За чисте місто» 

«Місто машинобудівників і новаторів» 

 Краєзнавчі читання 

 Рибалківські читання 

 Конволюти 

 Зустрічі з письменниками, поетами міста 

 Презентації книг 

 Клуби краєзнавчі 

 Гуртки 
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 Проекти, свята 

 

7. «Ми не просто згадуємо день війни» 

«Свято миру, свободи й весни!..» 

«Перемога свята, Перемога!» 

«Ми вміли гинути, і це нелегке вміння...» 

«Уклін живим, загиблим слава!» 

 Тиждень (03.05-09.05) «Про Велику Вітчизняну війну - 

мовою документів» 

- Вахта пам’яті 

- Уроки мужності 

- Вечори 

- Вечори-зустрічі 

- Мітинги 

 Книжкові виставки: 

- «Зорять з граніту вічні солдати, 

     Боями їхніми пам’ять живе» 

- «Слава не вмре, не поляже» 

- «Переможний травень» 

- «Війна. Перемога. Пам’ять» 

- «Свято зі сльозами на очах...» 

- «В серці назавжди» 

 

2.3.4. «Чорнобиля гіркий полин 

На серце ліг незримо й тяжко» 

До 25-річчя Чорнобильської трагедії 

 Декада (18.04-27.04) «Чорнобильська трагедія і наша 

сучасність» 

 «Несе сива Чорнобильська мати цю планету...» 

 День інформації «Чорнобиль - зона суцільного 

екологічного лиха» 

 Книжкова виставка «Минають роки. Чорнобиль 

залишається найболючішою раною» 

 Урок-застереження «Чорнобильське лихо - останнє 

застереження усьому людству» 
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 Зустрічі з працівниками МЧС «Проблеми екології і ми», 

«Ударив чорний дзвін...», «Чорнобиль. Чорна хмара. 

Чорний біль». 

 

2.3.5. Допомога освіті і самоосвіті відвідувачів 

 Цикл передач «Читацьке місто» (ДЦБ) 

 Програма літніх читань «В літні пригоди з цікавою 

книжкою» (ЦСПБ) 

 Цикл «У світ знання ми відкриваємо двері» 

 Тиждень (25.03-31.03) – Всеукраїнський тиждень 

дитячого читання «Ти відкриваєш книгу…» 

 Урок географії «Джерела географічної інформації» 

 Літературні розвали «Ти відкриваєш книгу…» 

 Виставка одного журналу «Професійно-технічна освіта на 

сучасному етапі» 

 Перегляд «Книга для кожного» 

 Акції 

 Посвята в читачі 

 Брейн-ринг 

 День знань. День студента 

 Ігрові програми, змагання, конкурси 

 Літературні КВК 

 Заходи на канікулах 

 Творча програма «Юний читач» - «Ключі від літа» 

 Літературні та народознавчі цікавинки: 

- «Як зробити день веселим» 

- «Хто придумав етикет?» 

- «Веселі, розумні, кмітливі - ми» 

- «Лицарі, відгукніться!» 

- «Кумири наших батьків» 

 

2.3.6. Популяризація кращих творів національної та світової 

культури 

 Прийняти участь у регіональному фестивалі «Преса і 

книга Донеччини» (травень): 
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- виставки-ярмарки 

- свято нової книги 

- презентація видавництва (місцевого) 

 День Слов’янської писемності і культури – 

«Українська діаспора» (електронний путівник) 

 База даних «Сучасні українські автори» 

 База даних «Лауреати Нобелівської премії по 

літературі» 

 Книжкова виставка «У тобі – великого народу ніжна і 

замріяна душа» (до Дня української писемності) 

 Цикл «Письменник святкує ювілей» 

 Подорожі «За сторінками журналу…» 

 

2.3.7. Розвиток творчих здібностей та хобі інтересів 

відвідувачів бібліотек 

Клуби, гуртки 

 

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. 

Загальносистемне: 

- вивчення стану фонду статистичним методом за 2010 рік 

(січень 2011 р.) 

- вивчення використання розділу 63.3(4Укр) «Історія України» 

(січень-листопад 2011 р.) 

- вивчення використання фонду цінних видань бібліотек ЦСПБ – 

філ. №№ 2, 7, 17 

3.5. Збереження бібліотечного фонду. 

- здійснити переоблік бібліотечних фондів: 

 * бібл.-філ. № 5 ім. У.Громової – І кв. 

 * бібл.-філ. № 3 ім. В.Короленка – ІІ кв. 

 * бібл.-філ. № 12 ім. П.Мирного – ІІІ кв. 
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 * ВМ ЦМПБ ім. М.Горького – ІV кв. 

 * цінної літератури (бібл.-філ. №№ 6, 8) – ІІ, ІІІ кв. 

 

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. 

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

6. На допомогу організації дозвілля, розвитку творчих 

здібностей. 

 

Робота Інтернет - центру 

(на базі ЦМПБ та ДЦБ, бібл.-філ. №№ 8, 11, 17) 

1. Тиждень «Читайте! Навчайтесь! Користуйтеся 

Інтернетом у нашій бібліотеці!» 

2. День Інтернету 

3. Літня Інтернет - школа для дітей-сиріт з притулку і 

школи-інтернату (ДЦБ) 

 

Робота центрів вільного доступу  

до Інтернету за програмою «Бібліоміст» 
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(ЦМПБ ім. М.Горького, бібл.-філ. №№ 6, 7, 9, 19) 

 Проведення індивідуальних та групових тренінгів, 

консультацій для відвідувачів центру вільного доступу до 

Інтернету за розробленими програмами чи планами 

заходів. Залучення до цієї роботи волонтерів, підліткових 

консультаційних груп, викладачів інформатики 

 Технічно впровадити в приміщенні ЦМПБ ім. 

М.Горького  зону безпровідного Інтернету – Wi-Fi 

(другий поверх бібліотеки), не виходячи за межі 

бібліотеки 

 Засобами Інтернету надавати весь спектр послуг 

відвідувачам центрів, наприклад: 

- консультативна допомога сім’ям наркозалежних та 

проведення освітньо-профілактичних заходів тощо; 

- шахові Інтернет – турніри (для любителів та членів 

шахових клубів); 

- прослуховування аудіо книг для людей з проблемами 

зору; 

- курси для різних категорій користувачів (літні люди, 

діти, молодь,тощо) по використанню Скайп - технології 

- клуб інтелектуального кіно, клуб польського кіно і т.д. 

- студія класичної та комп’ютерної арт-терапії (досвід 

обласної бібліотеки м. Миколаєва) 

- етнофорум «Європейські традиції та традиції українців» 

- тематичні відео-мости через Скайп тощо 

 

4.3. Робота по задоволенню потреб користувачів. 

 

4.4. Інформаційно-бібліографічна підтримка запитів 

користувачів з краєзнавства. 
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V. Методико-інноваційна діяльність. 

 

 ПЛАН  

роботи Ради при директорі на 2011 рік 

централізованої системи публічних бібліотек м. 

Краматорська 

№ Тематика 
Терм. 

вик. 
Хто готує Відпов. 

1 2 3 4 5 

1. Звіт про роботу ЦСПБ ім. М.Горького у 2010 

році 

20.01 Помоз О.Г. Помоз 

О.Г. 

1.1. Виконання Наказу ЦМПБ ім. М.Горького  № 

9/9 від 21.01.2010р. «Про посилення контролю 

щодо достовірності статданих по структурним 
підрозділам централізованої системи 

публічних бібліотек» (бібл.-філ. №2 ім. 

В.Маяковського, №13 ім. І.Франка) 

20.01 Азарова Т.М.  

Труш Н.В. 

Помоз 

О.Г. 

1.2. Виконання рішення Ради при директорі від 

04.03.2010р. (бібл.-філ. №3 ім. В.Г.Короленка, 

бібл.-філ.№19 ім. М.Рибалка) 

20.01 Кириленко Т.М. 

Кузьменко В.В. 

Лобанова Н.А. 

Помоз 

О.Г. 

2. Шляхи реалізації проекту Білла та Мелінди 
Гейтс «Організація нових бібліотечних послуг 

з використанням вільного доступу до Інтер-

нету» та перспективи Програми «Бібліоміст» 

(бібл.-філ. №6 ім. Т.Г.Шевченка, №7 ім. 

М.Некрасова, №9 ім. М.Коцюбинського, №19 

ім. М.Рибалки, ЦМПБ ім. М.Горького) 

03.03 Ілляшенко І.О. 
Садова С.І. 

Потоцька Т.М. 

Григор’ян К.С. 

Лобанова Н.А. 

 

Помоз 
О.Г. 

2.1. Можливості та переваги локальної бібліотечної 

мережі в ЦМПБ ім. М.Горького 

03.03 Мельник Л.М. 

Кириченко О.Л. 

Помоз 

О.Г. 

2.2. Виконання рішення ради при директорі від 
22.04.2010р. «Робота бібліотек з 

любительськими об’єднаннями та клубами за 

інтересами в структурних підрозділах ЦСПБ м. 
Краматорська (бібл.-філ. №7 ім. М.Некрасова, 

№12 ім. П.Мирного) 

03.03 Горлова О.М. 
Максимова А.Б. 

Помоз 
О.Г. 

2.3. Про роботу дитячих структурних підрозділів в 

бібл.–філ. №2 ім. В.Маяковського, №8 ім. 

М.Свєтлова) 

03.03 Азарова Т.М. 

Кожевнікова 

В.А.  

Помоз 

О.Г. 

3. Виконання Закону України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу» (бібл.-філ. №6 ім. Т.Г. 
Шевченка) 

21.04 Подпала І.І. 

Крихтенко В.І. 
Дорошенко І.Б. 

Помоз 

О.Г. 

3.1. Створення та використання електронних 

ресурсів у ІБВ ЦМПБ ім. М.Горького 

21.04 Труш Н.В. 

Шугалій Н.А. 

Помоз 

О.Г. 

3.2. Виконання рішення Ради при директорі від 
03.062010р. «Аспект діяльності структурних 

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

філ. №18 ім. С.Єсеніна згідно Закону України 
«Про бібліотеки і бібліотечну справу» 

21.04 Безсмертна О. 
Осадчук В.П. 

Кириленко Т.М. 

Бєлостоцька С.І. 

Помоз 
О.Г. 
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4. Робота структурних підрозділів ЦСПБ з 
формування, використання та збереження 

бібліотечних фондів (бібл.-філ. №3 ім. 

В.Г.Короленка, бібл.-філ. №9 ім. 
М.Коцюбинського) 

02.06 Хіміч О.В. 
Кириленко Т.М. 

Помоз 
О.Г. 

4.1. Бібліотечно-бібліографічне обслуговування 

юнацтва (бібл.-філ. №17 ім. А.П.Чехова, 

юнацький відділ ЦМПБ ім. М.Горького) 

02.06 Безсмертна О.В. 

Мельник Л.М. 

Помоз 

О.Г. 

4.2. Платні послуги – додаткове ресурсне 

забезпечення бібліотеки (бібл.-філ. №11 ім. 

Л.Українки, ЦМПБ ім. М.Горького (відділ 
обслуговування), ДЦБ ім. О.Пушкіна) 

02.06 Бугрова Н.В. 

Дорошенко І.Б. 

Фалько О.А. 

Помоз 

О.Г. 

5. Внесок бібліотек в громадське життя міста 

Краматорська 

08.09 Помоз О.Г. Помоз 

О.Г. 

5.1. Самозвіт Тимохіної О.С., завідувача дитячим 

відділом бібл.-філ. №17 ім. А.П.Чехова 

08.09 Безсмертна О.В. 

Тимохіна О.С. 

Помоз 

О.Г. 

5.2. Пошук нових шляхів в забезпеченні читацьких 

потреб користувачів ДЦБ ім. О.С.Пушкіна 

08.09 Подгорна К.І. Помоз 

О.Г. 

6. Обговорення та затвердження учбових планів 
підвищення кваліфікації бібліотечних 

працівників міста на 2012 рік 

03.11 Безсмертна О.В. Помоз 
О.Г. 

6.1. Затвердження плану роботи Ради при 
директорі на 2012 рік 

03.11  Помоз О.Г. Помоз 
О.Г. 

6.2. Затвердження плану роботи ЦСПБ на 2012 рік 

(основні показники) 

03.11 Зав. від. 

Зав. філ. 

Помоз 

О.Г. 

План підвищення кваліфікації бібліотечних працівників 
ЦСПБ м. Краматорська на 2011 рік 

 

 
№

  

п

/

п 

Теми заходів Форма 

Катего

рія 

спеціа

лістів 

Дата 

Місце 

провед

ення 

Кіл. Відповід. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ЛЮТИЙ       

1 

Школа комп’ютерної 

грамотності  

«Можливості роботи 

в мережі ПДГ» 

заняття  
Бібл. 
прац. 

ЦСПБ 

17.02 

10.00 
ЦМПБ 20 

Труш Н.В. 
Безсмертна 

О.В. 

2 

 «Професійна 

орієнтація та 

психологічна 

підтримка молоді в 

умовах сучасного 

ринку» 

Творча 

май-
стерня 

Бібл. 

прац. 
ЦСПБ 

24.02 

10.00 

Б. - ф. 

№7 
25 

Кириленко 
Т.М. 

Потоцька 

Т.М. 
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 КВІТЕНЬ       

3 

«Людина та 

екологія: гармонія 

чи трагедія?» 

Міський 
семінар 

Бібл. 

прац. 

міста 

14.04 
10.00 

ЦМПБ 55 

Помоз О.Г. 

Безсмертна 

О.В. 

 ТРАВЕНЬ       

4 

 «Бібліотека в 

системі нових 

економічних 

відносин» 

День  

Завіду-

ючого 

Зав.від 
Зав.філ 

19.05 
10.00 

ЦМПБ 25 Помоз О. Г. 

 ВЕРЕСЕНЬ       

5 
«Професійні 

здобутки» 

Творча  

май-

стерня 

Бібл. 

прац. 

ЦСПБ 

22.09 
10.00 

Б. - ф. 
№9 

25 

Кириленко 

Т.М. 
Григор’ян 

К.С. 

 ЖОВТЕНЬ       

  

6 

«Проектна 

діяльність та 

отримання грантів» 

Семінар-

прак-
тикум 

Бібл. 

прац. 
ЦСПБ 

20.10 

10.00 
ЦМПБ 25 

Мельник 
Л.М. 

Безсмертна 

О.В. 

 

 

 

VI. Колегіальність та демократичність управління. 

6.1. Рада при директорі. 

6.2. Робота з кадрами. 

6.3. Охорона праці. 

6.4. Бюджет ЦСПБ. 


