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В черговому, сьомому номері щорічного  посібника «Діловий 

блокнот бібліотекаря» подано інформаційні матеріали по плануванні 

роботи та звітності бібліотек району. У розділі «Використай у 

роботі» представлено методичні поради щодо впровадження 

інноваційних форм роботи, на допомогу підвищення престижу 

читання, а також інформаційний веб-дайджест оголошених грантів 

та конкурсів українських та міжнародних благодійних фондів. 
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Рекомендації до планування  

роботи бібліотек району на 2015 рік 
 
Складання плану роботи – це творчий процес, який 

повинен відображати роль і місце бібліотеки як соціального 

закладу в житті місцевої громади, а також відображати 

реалізацію основних функцій бібліотеки – інформаційної, 

освітньої, культурної, дозвіллєвої. 

Рекомендуємо звернути увагу на найбільш актуальні 

напрямки бібліотечної діяльності: 
виконання основних контрольних показників і залучення 

нових користувачів; 

зміцнення  і  поповнення матеріально-технічної бази  

бібліотек; 

обслуговування користувачів із використанням нових 

інформаційних технологій; 

роботу з фондом бібліотеки; 

підвищення престижу читання, створення умов для 

підтримки і розвитку читання; 

нові  підходи до організації  краєзнавчої діяльності, 

наповнення її новим змістом; 

бібліотечне обслуговування людей з обмеженими 

можливостями; 

активізацію програмної і проектної діяльності бібліотеки; 

активне надання послуг в електронному вигляді; 

ширше представлення бібліотеки і бібліотечної діяльності в 

засобах масової інформації, Інтернет;  

стимулювання та підтримку інтересу до бібліотеки, 

співробітництво з  владними  структурами  та громадськими 

організаціями. 
 

Забезпечити організацію та проведення заходів в рамках 

творчих обласних програм:  
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    • “Нове покоління Хмельниччини вибирає книгу”.  

    •  “Дитяча бібліотека у 3Д-форматі”.  

    • “Моя мала Батьківщина”.  

    •  “Ти у світі не один” та інших.   
 

 

Орієнтири діяльності бібліотек на 2015 рік: 

 

2006–2015 рр. – Десятиліття реабілітації і стійкого 

розвитку постраждалих регіонів (третє десятиліття після 

Чорнобиля);  

2008–2017 рр. – Друге Десятиліття Організації Об’єднаних 

Націй по боротьбі за ліквідацію злиднів; 

2011–2020 рр. оголошено Генеральною асамблеєю 

Організації Об’єднаних Націй Десятиріччям дій із 

забезпечення безпеки дорожнього руху; 

2013 – 2022 рр. – Десятиліття зближення культур; 

2015 рік оголошено Роком ветеранів Великої 

Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (Указ Президента України 

№604/2012 від 19.10.2012 р.)  

2015 рік – Міжнародний рік світла та світлових 

технологій(Резолюція ООН А/RES/68/221); 

2015 рік в Європейському Союзі оголоше-

ний «Європейським роком розвитку». З цієї нагоди 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР розпочав формування АЛЬЯНСУ 

2015, метою якого буде проведення в Україні – Року Європи. 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-ukraine.blogspot.com/2014/07/2015.html
http://e-ukraine.blogspot.com/2014/07/2015.html
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Рекомендуємо запланувати: 
_________________________________________________ 

Планування згідно програм: 
Загальнодержавні та державні програми: 

-Загальнодержавна Програма «Національний план дій щодо 

реалізації конвенції ООН про права дитини» на період до 

2016 року 

-Державна цільова програма підтримки та розвитку читання 

на період до 2015 р. 

-«Про деякі заходи щодо відзначення видатних подій 

національної воєнної історії» 

-Державна цільова національно-культурна програма 
створення єдиної інформаційної бібліотечної системи 

«Бібліотека - ХХІ» 
 

Обласні програми: 
1. Регіональна програма підвищення енерго-

ефективності Хмельницької області на 2011-2015 роки: рішення 

другої сесії від 29 груд. 2010 р. № 8-2/2010.  

2. Програма моніторингу довкілля Хмельницької області 

на 2011-2016 роки: рішення від 2 берез. 2011 р. № 23-3/2011. 

3. Комплексна програма охорони навколишнього 

природного середовища Хмельницької області на 2011-2015 

роки: рішення від 2 берез. 2011 р. № 25-3/2011.  

4. Обласна комплексна програма соціального захисту 

населення на 2011-2015 роки: рішення від 2 берез. 2011 року 

№ 27-3/2011.  

5. Обласна програма правової освіти населення на 2011-

2015 роки: рішення від 2 берез. 2011 р. № 29-3/2011.  

6. Комплексна програма профілактики правопо-рушень 

та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області 

на 2011-2015 роки: рішення від 2 берез. 2011 р. № 31-3/2011.  

7. Обласна програма розвитку освіти Хмельницької 

області на 2011-2015 роки: рішення від 2 берез. 2011 р. № 40-

3/2011.  
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8. Обласна цільова соціальна програма «Молодь 

Хмельниччини» на 2011-2015 роки: рішення від 18 трав. 2011 р. 

№ 17-4/2011.   
9. Обласна програма підтримки сім'ї та демографічного 

розвитку на 2011-2015 роки: рішення від 18 трав. 2011 р. № 19-

4/2011.   

10. Обласна програма забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 2015 року: рішення 

від 5 серп. 2011 р. № 16-5/2011.   
11. Про обласну програму розвитку архівної справи на 

2011-2015 роки: рішення від 5 серп. 2011 р. № 18-5/2011.  
12. Програма розвитку агропромислового комплексу 

Хмельницької області на 2012-2016 роки: рішення від 15 берез. 

2012 р. № 9-9/2012.   
13. Обласна програма забезпечення публічності у 

діяльності місцевих органів влади та розвитку інформаційної 

сфери Хмельниччини на 2012-2015 роки: розпорядження від 

17 трав. 2012 р. № 7-11/2012.  
14. Обласна цільова програма розвитку фізичної культури 

і спорту на 2012-2016 роки: рішення від 17 трав. 2012 р. № 12-

11/2012.  
15. Програма науково-технічного та інноваційного 

розвитку Хмельницької області на 2012-2015 роки: рішення  від 

26 верес. 2012 р. № 14-13/2012.   
16. Обласна цільова соціальна програма протидії 

захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки: рішення від 

20 груд. 2012 р. № 20-14/2012.  

17. Програма розвитку туризму у Хмельницькій області 

на 2013 - 2015 роки: рішення від 19 черв. 2013 р. № 20-16/2013. 

18. Програма зайнятості населення Хмельницької області 

на період до 2017 року: рішення від 19 черв. 2013 р. № 11-

16/2013. 

19. Обласна програма військово-патріотичного 
виховання, підготовки молоді до військової служби, 

рекламування та пропагування військової служби за 
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контрактом у Збройних Силах України на 2013-2017 роки: 

рішення від 28 берез. 2013 р. № 35-15/2013.  

20. Обласна програма протидії поширенню наркоманії, 

боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів на 2013-2015 роки: 

рішення від 5 груд. 2013 р. № 13-18/2013. 

21. Обласна програма запобігання і протидії корупції на 

період до 2015 року: рішення від 5 груд. 2013 р. №14-18/2013. 

22. Програма захисту прав споживачів у Хмельницькій 

області на 2014-2015 роки: рішення від 30 квіт. 2014 р. № 25-

23/2014. 

 

Районні  програми 
- Районна програма охорони довкілля та раціонального 

використання природних ресурсів на 2008-2015 р.р. 

- Стратегія інформатизації бібліотек Ярмолинецької ЦБС 

на 2013-2015 рр. 

 

Визначні дати 2015 року 

На міжнародному рівні, 2015 рік оголошено: 
2005-2015 роки оголошені Генеральною Асамблеєю ООН 

(2003) Міжнародним десятиріччям дій «Вода для життя». 

2005 – 2014 рр. – Друге Міжнародне десятиліття корінних 

народів світу 

2010 – 2020 рр. – Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, 

присвячене пустелям та боротьбі з опустеленням 

2011-2020 роки - Генеральною Асамблеєю ООН оголошено 

десятиріччям дій з забезпечення безпеки дорожнього руху. 
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На державному рівні 2015 рік оголошено: 
 

Постанова Верховної Ради України № 1330 VIІ від  

17.06.2014 року «Про відзначення 150-річчя з дня 

народження митрополита Української Греко-Католицької 

Церкви Андрея Шептицького» (29 липня).  

Постанова Верховної Ради України № 295-18 від 

21.05.2013 року «Про відзначення 80-річчя з дня народження 

Василя Андрійовича Симоненка» (8 січня).   
 

Радимо звернути увагу на те, що цього року 

виповнюється 
1200 

років 

від народження Мефодія (бл. 815 – 885), слов’янського 

просвітителя, проповідника православ’я, правителя однієї 

зі слов’яно-болгарських областей Візантії 

  

960 

років 

від народження Нестора (бл. 1055 – бл. 1113), 

давньоруського письменника-агіографа, літо-писця 

505 

років 

від народження Івана Федорова (справж. – Москвитин; 

бл. 1510-1583), український і російський друкар, філолог 

та освітній діяч, засновник книгодрукування в Україні й 

Росії та розвитку книжкової гравюри в Україні 

465 

років 

від народження Івана Вишневського (бл. 1550- бл. 1621), 

українського філософа і просвітителя, письменника-

полеміста, критика і сатирика 

455 

років 

від дня народження Петра Конашевича-Сагайдачного 

(1570-1622), українського  полководця та політичного 

діяча, гетьмана Війська Запорозького 

420 

років 

від народження Богдана (Зіновія) Михайловича 

Хмельницького (бл. 1595-1657), гетьмана України, 

державного діяча і полководця, дипломата, творця 

Української козацької держави, організатора 

українського війська 

400 

років 

від заснування (1615) Києво-Печерської друкарні – 

культурно-освітнього осередку й провідного центру 

друкарства в Україні (XVII–XVIII ст.),  

400 

років 

від заснування Києво-Могилянської академії 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/295-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/295-18
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390 

років 

від народження Марусі Чурай (справж. Марія Гордіївна 

Чурай, 1625-1653), легендарної української народної 

піснярки, поетеси та композитора, творця українських 

пісень «Ой, не ходи, Грицю», «Засвіт встали козаченьки», 

«Віють вітри, віють буйні», «На городі верба рясна», «В 

кінці греблі шумлять греблі» та ін., понад 20 пісень. 

315 

років 

від дня народження Олекси Васильовича Довбуша (1700-

1745), українського народного героя, керівника 

антифеодального руху селян-опришків 30-40 рр. XVIII ст. 

240 

років 

тому  (1775) російське самодержавство ліквідувало 

Запорізьку Січ  

170 

років 

з часу створення (1845) Кирило-Мефодіївського братства 

120 

років 

від заснування Нобелівської премії (1895) 

120 

років 

від народження Максима Рильського 

70 

років 

тому (1945) радянський народ здобув перемогу у Великій 

Вітчизняній війні (1941-1945) над фашистськими 

загарбниками 

50 

років 

з часу (1965) першого виходу людини у відкритий 

космічний простір 

25 

років  

тому (1990) Верховна Рада  УРСР ухвалила Декларацію 

про державний суверенітет України, що сприяло 

національному відродженню державності, культури й 

освіти 

20 

років  

тому (1995) Верховна Рада ухвалила Закон України «Про 

бібліотеки та бібліотечну справу» 

 

Твори-ювіляри української літератури 
830 

років 

від написання (1185-1187) «Слова о полку Ігоревім» – найдавнішої 

пам’ятки давньоукраїнської літератури часів Київської Русі. Автор 

невідомий.  Уперше твір вийшов друком у 1800 р. 

195 

років 

від написання (1820) поеми-казки «Руслан і Людмила» 

Олександра Сергійовича Пушкіна 

від написання (1820) пригодницького історичного роману 

«Айвенго» Вальтера Скотта 

180 

років 

від написання (1835) повісті «Вій», «Тарас Бульба», збірки 

повістей «Миргород»,  книжки «Арабески. Разные сочинения 

Н. Гоголя» Миколи Васильовича Гоголя 
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 від написання (1835) комедії «Сватання на Гончарівці» 

Григорія Федоровича Квітки-Основ’яненка 
175 

років 

від виходу (1840) першої збірки поезій  «Кобзар» Тараса Григоровича 

Шевченка 

170 

років 

від написання (1845) патріотичного послання «І мертвим, і 

живим…», поем «Кавказ», «Наймичка», «Єретик» Тараса 

Григоровича Шевченка 

155 

років 

тому (1860) вийшов друком останній прижиттєвий «Кобзар» Тараса 

Григоровича Шевченка 

135 

років 

від написання (1880) соціально-психологічного роману «Брати 

Карамазови» Федора Михайловича Достоєвського 

150 

років 

від часу написання (1865) роману «Вершник без голови» Томаса 

Майна Ріда   

145 

років 

від часу написання (1870) роману «20 000 льє під водою» Жуля Верна   

140 

років 

від написання (1875) історичної драми «Маруся Богуславка» Івана 

Семеновича Нечуй-Левицького  

від написання (1875)  роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні» 

Панаса Мирного  

130 

років 

від написання (1885) драми «Наймичка» Івана Карпенка-Карого 

125 

років 

від написання (1890) вірша «Contra spem spero»  Лесею Українкою  

від першого видання (1890) роману «Портрет Доріана Грея» Оскара 

Уайльда 

від виходу у світ  комедії «Сто тисяч» Івана Карпенка-Карого  

90 років від написання (1925) новели «В житах» Григорієм Михайловичем 

Косинкою  

80 років від виходу (1935) роману «Вершники» Юрія Івановича Яновського 

75 років від написання (1940) роману «Тихий дон» Михайлом 

Олександровичем Шолоховим   

70 років від часу написання повісті Астрід Ліндгрен «Пеппі 

Довгапанчоха» (1945) 

60 років від написання (1955) автобіографічної повісті «Зачарована Десна» 

Олександра Петровича Довженка 

35 років від першого друку (1980) історичного роману «Роксолана» Павла 

Архиповича Загребельного  

 

Знаменні дати Хмельниччини на 2015 рік: 

 
15 січня – 100 років від дня народження Лео Мола (Леоніда 

Григоровича Молодожанина), скульптора, автора пам’ятників 

Т.Г.Шевченку у Вашингтоні (1964) та Буенос-Айресі (1971). Народився 

в місті Полонне Хмельницької області.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87_%D0%BB%D1%8C%D1%94_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%8E
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pysar.net%2Fvirsz.php%3Fpoet_id%3D69%26virsz_id%3D25&ei=GDY1VPzWLMjHygO5v4C4Bg&usg=AFQjCNGuy15NRD7hgVarStzkP2uPsm9gaw&bvm=bv.76943099,d.bGQ
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D1%96_%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE%D1%85%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D1%96_%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE%D1%85%D0%B0
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29 січня – 85 років від дня народження Анатолія 

Володимировича Сваричевського, педагога, літературознавця, 

краєзнавця Поділля, публіциста, лауреата обласних премій. Народився 

в селі Баговиці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. 

85 років тому за рішенням окружного виконавчого комітету 

Кам’янець-Подільська музична профшкола реорганізована у школу з 

підготовки культурно-освітніх працівників, згодом училище культури. 

Нині це – Кам’янець-Подільський коледж культури. 

 

11 лютого – 85 років від дня народження Валентина Олександровича 

Котика, юного учасника партизанського руху на Поділлі в роки Другої 

світової війни, Героя Радянського Союзу. Народився в селі Хмелівка 

Шепетівського району Хмельницької області. 

 

9 березня – 85 років від дня народження Романа Івановича Болюха, 

члена Національної Спілки письменників України, лауреата обласної 

премії імені Микити Годованця. Народився в селі Мотрунки 

Красилівського району Хмельницької області. 

29 березня – 35 років з часу створення Хмельницької обласної 

організації Національної Спілки письменників України. 

 

1 квітня – 75 років від дня народження Броніслава 

Антоновича Грищука, письменника, члена Національної Спілки 

письменників України. Народився в селі Сергіївка Волочиського 

району Хмельницької області. 

15 квітня – 70 років від дня народження Миколи 

Флоровича Сумишина,члена Національної Спілки письменників 

України. Народився в селі Водички Хмельницького району 

Хмельницької області.                            

18 квітня – 85 років від дня народження Володимира 

Олександровича Радзієвського, краєзнавця Поділля, спелеолога, 

публіциста, члена Національної Спілки журналістів України, дійсного 

члена Географічного товариства України. Народився в селі Миколаїв 

Хмельницького району Хмельницької області. 

 

1 травня – 70 років від дня народження Василя 

Івановича Зінкевича,народного артиста України, лауреата Державної 

премії України імені Т.Г.Шевченка. Народився в селі Васьківці 

Ізяславського району Хмельницької області. 
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16 травня – 120 років від дня народження Тодося 

Степановича Осьмачки, поета. На початку 30-х років ХХ століття жив і 

вчителював у селах Івахнівці та Зарічанка Чемеровецького району 

Хмельницької області. У 1932-1933 роках був репресований і 

ув’язнений в Кам’янець-Подільській тюрмі. 

 

19 серпня – 65 років від дня народження Ольги Іванівни Басистюк, 

відомої співачки, народної артистки України, лауреата Державної 

премії України ім. Т.Г.Шевченка. Народилася в селі Поляни 

Волочиського району Хмельницької області. 

 

7 вересня – 145 років від дня народження Олександра 

Івановича Купріна, російського письменника, який перебував на 

військовій службі у Проскурові (нині Хмельницькому). Тут 

розпочалась його літературна діяльність. Про цей період свого життя 

написав у повісті “Поєдинок”. 

9 жовтня – 130 років від дня народження Володимира 

Юхимовича Свідзинського, поета, перекладача. Навчався у Кам’янець-

Подільській духовній семінарії. Жив і працював у Кам’янці-

Подільському у 1899-1925 роках. Тут видав першу збірку “Ліричні 

поезії” (1922). У 1941 році був репресований. Реабілітований 

посмертно. 

 

13 листопада – 80 років від дня народження Миколи 

Михайловича Кульбовського, відомого педагога, диригента, 

музикознавця, публіциста, краєзнавця Поділля, пропагандиста 

музичного мистецтва. 

 

7 грудня – 120 років від дня народження Переца Давидовича Маркіша, 

єврейського поета. Народився в місті Полонне Хмельницької області. У 

1948 році був репресований. Реабілітований посмертно. 

15 грудня – 75 років від дня народження Якова 

Мар’яновича Павловича, художника, члена Національної Спілки 

художників України. Народився в селі Моньки Красилівського району 

Хмельницької області. 

105 років з часу виходу в світ першої газети у Проскурові – повітовому 

центрі Подільської губернії.  
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Знаменні та пам’ятні дати Ярмолинеччини 
01.01. - 75 років з дня народження В. Ковальчука, літератора-

пародиста. Народився в с. Соснівка. 

31.01. - 60 років з дня народження К.Ф.Бучуляк, поетеси. 

Проживає в смт. Ярмолинцях.  

04.04 – 60 років з дня народження Б.А.Фурмана, журналіста,    

поета, заступника редактора газети «Вперед». Народився 

в с. Волудринці. 

24.04 – 65 років з дня народження В.С.Гонти, прозаїка. 

Народився в с. Солобківцях. 

02.07 - 65 років з дня народження П.М.Бойчака, генерал-майора 

медичної служби. Народився в с. Косогірка. 

15.09. - 75 років з дня народження М.І.Коваля, поета. 

Народився в с. Боднарівка. 

01.10. - 80 років з дня народження Л.П.Савчук, дитячої поетеси. 

Народилась в с. Шарівка.  

11.10 - 50 років з дня народження СП.Круть, акторці кіно і 

театру. Народилась в с. Іванківці. 

30. 10. - 105 років з дня народження К.К.Гриба, письменника. 

На початку 30-х років XX століття вчителював у с. 

Михайлівка Ярмолинецького району. Тут мав родинні 

зв'язки. 

06.11. - 85 років з дня народження О.Й.Француз, української 

художниці тканин і килимів. Народилась в м. Ярмолинці. 

 

В 2015 році виповнюється: 
85 років з дня народження П. В. Лиса, доктора медичних наук, 

професора. Народився в смт. Ярмолинці. 

615 років з часу першої згадки про Ярмолинці. 

65 років тому методом народної будови в центрі Ярмолинець 

було відкрито стадіон. 

85 років з часу відкриття в селищі МТС. 
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45 років з часу присвоєння звання «народного» фольклорно-

етнографічному ансамблю «Кудрявчик» районного Будинку 

культури. 

35 років тому на Ярмолинецьку землю прибув олімпійський 

вогонь. 

555 років з часу отримання Ярмолинцями Магдебурзького 

права. 

15 років з часу відкриття в Ярмолинцях банку «Аваль» 

220 років тому Ярмолинці стають волосним центром 

180 років тому переведено Петропавловський ярмарок з с 

Тинна в м. Ярмолинці 

125 років з часу відкриття в Ярмолинцях лікарні 

150 років тому в с. Баранівка відкрили першу школу грамоти 

520 років з часу першої згадки про с. Боднарівка 

70 років з часу перейменування с. Казімірок на с. Виноградівка 

275 років з часу першої згадки про с. Томашівка 
 

 

Ювілеї бібліотек Ярмолинецького району: 
 

Бібліотека-філіал с. Нове Село – 95 

Бібліотека-філіал с. Сутківці – 85 

Бібліотека-філіал с. Коритна – 65 

Бібліотека-філіал с. Скаржинці – 65 

 

 

 

Державні, народні, професійні, 

 громадські та літературні свята 
 

Січень  
1  Новий рік 

110 років від дня народження Миколи Миколайовича Тарнавського 

(1895–1984), українського письменника 

65 років від дня народження Галини Миколаївни Кирпи (1950), 

української поетеси, перекладачки 
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4 230 років від дня народження Якоба Грімма (одного з братів Грімм, 

1785-1863), німецького філолога, письменника, фольклориста, 

відомого казкаря 

6 Святвечір. Багата кутя 

7 Різдво Христове 

90 років від дня народження Джеральда Дарелла (1925–1995), 

англійського зоолога, мандрівника, письменника-анімаліста, 

засновника Джерсійського зоопарку та Фонду дикої природи 

9 125 років від дня народження Карела Чапека (1890–1938), чеського 

письменника 

11 140 років від дня народження Рейнгольда Моріцовича Глієра (1875–

1956), українського та російського композитора, диригента, 

педагога 

15 220 років від дня народження Олександра Сергійовича Грибоєдова 

(1795–1829), російського письменника, драматурга 

18 165 років від дня народження Івана Омеляновича Левицького 

(1850–1913), українського бібліографа, письменника 

22 День Соборності 

25 День Тетяни 

390 років від дня народження Марусі Чурай (Марії Гордіївни 

Чурай) (1625–1653), української народної поетеси, авторки широко 

відомих пісень 

27 Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

225 років від дня народження Петра Петровича Гулака-

Артемовського (1790–1825), українського поета, педагога, 

літературознавця 

29 День пам’яті Героїв Крут  

155 років від дня народження Антона Павловича Чехова (1860–

1904), російського письменника 

30 85 років від дня народження Всеволода Зіновійовича Нестайка 

(1930), українського письменника, журналіста, класика сучасної 

української дитячої літератури 

Лютий 

10 125 років від дня народження Бориса Леонідовича Пастернака 

(1890–1960), російського поета, прозаїка, перекладача 

11 345 років від дня народження Самійла Величка (1670-після 1728), 

українського козацького літописця 

14 День Святого Валентина 

День комп’ютерника 

175 років від дня народження Клода Моне (1840–1926), 
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французького живописця 

15 День вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав 

20 110 років від дня народження Уласа Самчука (1905–1987), 

українського письменника, журналіста (Німеччина)  

21 Міжнародний день рідної мови 

День екскурсовода 

24 150 років від дня народження Івана Львовича Липи (1865–1923), 

українського письменника і громадсько-культурного діяча 

Березень 

3 Всесвітній день письменника 

4 200 років від дня народження Михайла Михайловича Вербицького 

(1815–1870), українського композитора, священика, хорового 

диригента, автора мелодії Державного гімну України 

145 років від дня народження Євгена Оскаровича Патона (1870-

1953), українського вченого, фахівця у галузі мостобудування та 

електрозварювання 

8 Міжнародний жіночий день 

9 День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861), 

українського поета, художника, мислителя-просвітителя 

13 55 років від дня народження Юрія Ігоровича Андруховича (1960), 

українського поета, прозаїка, перекладача, есеїста 

19 120 років від дня народження Максима Фадейовича Рильського 

(1895–1964), українського поета, перекладача, громадського діяча 

85 років від дня народження Ліни Василівни Костенко (1930), 

української поетеси 

21 Всесвітній день поезії 

330 років від дня народження Йоганна Себастьяна Баха (1685–

1750), німецького композитора 

24 Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз 

27 Міжнародний день театру 

Квітень 

1 День сміху 

Міжнародний день птахів 

2 Міжнародний день дитячої книги  

210 років від дня народження Ганса Крістіана Андерсена (1805–

1875), датського поета, драматурга, видатного письменника-казкаря 

175 років від дня народження Еміля Золя (1840–1902), 

французького письменника жанру соціально-психологічного 
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роману 

11 Міжнародний день визволення в’язнів фашистських таборів 

12 Світле Христове Воскресіння. Великдень 

Всесвітній день авіації і космонавтики 

День працівників ракетно-космічної галузі 

Міжнародний день польоту людини в космос 

14 День ДАІ МВС України 

70 років від дня народження Сергія Сергійовича Дяченка (1945), 

українського письменника-фантаста і сценариста 

18 День довкілля 

Міжнародний день пам’яток і історичних місць 

День пам’яток історії та культури 

18-

22 

Дні заповідників і національних парків 

22 Міжнародний день рідної Землі 

 

23 Всесвітній день книги і авторського права 

95 років від дня народження Григорія Михайловича Тютюнника 

(1920–1961), українського письменника 

24 Міжнародний день солідарності молоді 

355 років від дня народження Даніеля Дефо (1660–1731), 

англійського письменника 

26 День Чорнобильської трагедії (1986) 

125 років від дня народження Миколи Костянтиновича Зерова 

(1890–1937), українського поета, літературознавця 

80 років  від дня народження Станіслава Володимировича Тельнюка 

(1935–1900), українського письменника, літературного критика, 

редактора, перекладача 

 

Травень 

1-2 День міжнародної солідарності трудящих 
3 Всесвітній день свободи преси 

120 років від дня народження Тодося Степановича Осьмачки (1895-

1962), українського поета, прозаїка, перекладача  

7 175 років від дня народження Петра Ілліча Чайковського (1840-

1893), російського композитора і диригента 

8-9 Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої 

Світової війни 

9 180 років від дня народження Максима Олексійовича Антоновича (1835-

1918), російського та українського філософа, публіциста, літературного 
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критика, просвітителя, природознавця 

День Перемоги 

10 День Матері 

15 Міжнародний день родини (сім’ї) 

170 років від дня народження Іллі Ілліча Мечнікова (1845-1916), 

видатного російського та українського біолога 

16 День Європи 

День науки 

18 Міжнародний день музеїв 

115 років від дня народження Юрія Івановича Липи (1900-1944), 

українського поета 

21 Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та 

розвитку 

22 День перепоховання (1861) праху Тараса Григоровича Шевченка 

(1814-1861), українського поета, художника, мислителя, на 

Чернечій горі поблизу Канева 

175 років від дня народження Марка Лукича Кропивницького 

(1840-1910), українського драматурга, актора, режисера, 

театрального діяча 

70 років від дня народження Юрія Євгеновича Рибчинського (1945), 

українського поета-пісняра 

24 День слов’янської писемності і культури 

110 років від дня народження Михайла Олександровича Шолохова 

(1905-1984), російського письменника 

75 років від дня народження Йосипа Олександровича Бродського 

(1940-1996), російського поета, перекладача, есеїста 

28 День прикордонника 

31 День Святої Трійці  

Червень 

1 Міжнародний день захисту дітей 

6 День журналіста 

20 Всесвітній день біженців 

21 День медичного працівника 

105 років від дня народження Олександра Трифоновича 

Твардовського (1910–1971), російського поета 

80 років від дня народження Франсуази Саган (1935-2004), 

французької письменниці 

22 День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

26 Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними 

засобами та їх не законним обігом 
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28 День молоді 

День Конституції 

29 115 років від дня народження Антуана де Сент-Екзюпері (1900-

1981), французького письменника 

Липень 

16 День бухгалтера 

У цей день (1990) Верховною Радою УРСР  було прийнято 

Декларацію про державний суверенітет України 

26 130 років від дня народження Андре Моруа (1885-1967), 

французького письменника 

135 років від дня народження Володимира Кириловича Винниченка 

(1880-1951), українського прозаїка 

28 День хрещення Київської Русі 

Серпень 

2 День Повітряно-десантних військ (День ПДВ) 

5 165 років від дня народження Гі де Мопассана (1850-1893), 

французького письменника 

9 День будівельника 

23 День Державного Прапора України 

24 День Незалежності України 

Вересень 

1 День знань 

5 280 років від дня народження Йоганна Крістіана Баха (1735-1782), 

німецького композитора, піаніста 

6 День підприємця 

7 145 років від дня народження Олександра Івановича Купріна (1870-

1936), російського письменника 

140 років від дня народження Олександра Олександровича 

Мурашка (1875-1919), українського живописця, педагога і 

громадського діяча, викладача Київського художнього училища 

12 День фізичної культури і спорту  

День українського кіно 
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української поетеси, письменниці 

20 День працівника лісу 

21 Міжнародний день миру 

22 День партизанської слави 

29 Дні пам'яті жертв Бабиного Яру 

170 років від дня народження Івана Карповича Карпенка-Карого 
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(Тобілевича) (1845-1907), українського драматурга 

30 Всеукраїнський день бібліотек 

Жовтень 

1 Міжнародний день музики  

 Міжнародний день людей похилого віку  

День ветерана 

3 120 років від дня народження Сергія Олександровича Єсеніна 

(1895-1925), російського поета 

4 День працівників освіти 

8 День юриста 

14 День захисника Вітчизни   

День Українського козацтва 

18 130 років від дня народження Миколи Михайловича Баженова 

(1885-1962), українського і російського мовознавця, 

літературознавця, педагога 

22 80 років від дня народження Бориса Ілліча Олійника (1935), 

українського поета 

23 95 років від дня народження Джанні Родарі (1920-1980), 

італійського письменника-казкаря 

25 День автомобіліста і дорожника 

190 років від дня народження Йоганна Штрауса (1825-1899), 

австрійського композитора, диригента і скрипаля, автора 

«Віденського вальсу» 

28 День визволення України від фашистських загарбників 

30 Міжнародний день пам'яті жертв політичних репресій 

Листопад 

1 День працівника соціальної сфери 

80 років від дня народження Володимира Родіоновича Коломійця 

(1935), українського поета 

6 160 років від дня народження Дмитра Івановича 

Яворницького (1855-1940) українського поета, журналіста 

9 День української писемності та мови 

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів 

народного мистецтва  

16 Міжнародний день толерантності  

17 День студента  

21 День Гідності та Свободи 

28 День пам’яті жертв голодомору і політичних репресій в Україні 

125 років від дня народження Зінаїди Павлівни Тулуб (1890-1964), 
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української письменниці 

115 років від дня народження Олександра Олександровича Блока 

(18801921), російського поета 

30 180 років від дня народження Марка Твена (Семюєла Ленггорна 

Клеменса) (1835-1910), американського прозаїка 

Грудень 

1 Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

3 Міжнародний день інвалідів 

5 Міжнародний день волонтерів  

6 День Збройних Сил України 

7 День місцевого самоврядування 

8 

української письменниці, співачки 

9 Міжнародний день боротьби з корупцією  

14 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

20 День міліції 

25 120 років від дня народження Григорія Гурійовича Верьовки (1895-

1964), українсь-кого композитора, хорового диригента 

30 150 років від дня народження Джозефа Редьярда Кіплінга (1865-

1936), англійського прозаїка, поета, казкаря 

31 170 років від дня народження Сильвестра Лепкого (1845-1901), 

українського письменника 

140 років від дня народження Бориса Карловича Яновського (1875-

1933), українського композитора, музичного критика, диригента 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

Просимо включити в плани роботи: 
_________________________________________________ 

 

Загальнообласні та районні  конкурси: 
 

1. Обласний огляд-конкурс «Кращий краєзнавчий посібник». 

(ОУНБ) березень-вересень 

2. Обласний конкурс  “Найкращий читач Хмельниччини – 2015 

року” (в рамках Всеукраїнського конкурсу “Найкращий читач 

України 2015 року”).(ОДБ)протягом року 

  

3. Обласний конкурс проектів “Бібліовідкриття”  (ОДБ ) 

січень-вересень  

 

4.Обласний конкурс дитячого малюнка“Намалюй травень – 

намалюй Перемогу”  (ОДБ) січень-травень 

5.Всеукраїнський сімейний конкурс «Книга пам’яті мого 

роду»   (ОДБ) січень-травень  

 

6.Районний огляд-конкурс «Кращий краєзнавчий посібник». 

січень-серпень 

 

7.Районний огляд-конкурс «Читач - 2015». вересень 

 

Творчі акції 
1. Всеукраїнська молодіжна акція «Україна читає!» (ОЮБ) 

(березень-червень) 

 

    2. Ярмарок соціальних інновацій в бібліотеках для     

розвитку громад (до дня Незалежності) (ОУНБ) (серпень) 

   

 3. Науково-практична конференція «Інформатизація 

бібліотек для розвитку громад»; (ОУНБ)вересень 
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    5.Виїзна акція молодих спеціалістів ОУНБ «Сільська 

бібліотека: змінюємо разом» (ОУНБ) (Ярмолинецька ЦБС); 

квітень, серпень 

 

    6.VIІ Обласний форум бібліотекарів Хмельниччини; 

(ОУНБ) вересень 

  

    7.День директора ЦБС (ЦРБ, ЦМБ) «Бібліотека в сучасному 

соціумі»; (ОУНБ) грудень 

 

     8.  Обласна літературна акція  “Прочитай книгу про війну” 

(ОДБ )  (січень-травень). 

 

     9. Обласний відео проект “Пізнай свій край з бібліотекою” 

(ОДБ )  (червень -вересень). 

 

10.Всеукраїнський тиждень дитячого читання. Районне 

відкриття відбудеться на базі бібліотеки-філіалу с. Шарівка 

(березень) 

 

11.Обласні магерівські читання “Охоронець рідного слова”   

(ОДБ ) (вересень) 

 

12.Участь у створенні обласної рукописної книги пам’яті 

“Війні немає забуття” (січень-травень)  

 

13. Алея героїв: обласна молодіжна краєзнавчо-пошукова 

експедиція  (ОЮБ)  (січень - травень) 

 

14. Читацький форум «Молодь. Читання Успіх» в рамках 

обласного Тижня дитячого та юнацького читання (ОЮБ) 

(березень) 

 

15. Обласний молодіжний патріотичний проект «Українці – 

нація героїв», який проходить з метою героїнізації земляків, 
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що віддали своє життя за Україну та захищають її суверенітет 

на сході (ОЮБ) (впродовж року) 

 

 

16. Інтернет – проект «Читацькі поради відомих подолян» 

(ОЮБ)  (впродовж року) 

 

17. Реалізація цільового комплексного цільового проекту по 

бібліотечному обслуговуванню молоді з обмеженнями в 

життєдіяльності «Поринемо у світ книги» (ОЮБ)  

(впродовж року) 

 

18.Ярмарок творчих ідей «Розвиток бібліотечних ініціатив 

та розширення інформаційного простору для розвитку 

громад Ярмолинеччини» (червень) 

 

Обласні та районні соціологічні дослідження 
Всеукраїнські: 

1. “Відношення молоді до участі  в волонтерській 

діяльності”(ОЮБ) (соціологічне дослідження); 

березень-вересень 

Загальнообласні дослідження: 
 

2. «Ресурси наукової бібліотеки для жителів села» 

(соціологічне дослідження); (ОУНБ) 

березень-жовтень 

3. Щоквартальний моніторинг по підвищенню 

кваліфікації бібліотечних спеціалістів області; (ОУНБ) 

 

4. «Методичне забезпечення діяльності бібліотек 

області» (соціологічне дослідження); (ОУНБ) 

ІІ-ІІІ квартал 

5. «Бази даних бібліотек області: організація та 

використання» (локальне дослідження); (ОУНБ) 

липень-серпень 
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6. «Вивчення думки користувачів сільських бібліотек-

шлях до вдосконалення роботи» (загальнообласне 

дослідження); (ОУНБ) 

червень-жовтень 

7. «Місце бібліотек у формуванні здорового способу 

життя» (регіональна розвідка); (ОУНБ) 

III-VI квартал  

8. «Робота бібліотек Хмельниччини на допомогу 

внутрішньо переміщеним особам» (регіональна розвідка); 

(ОУНБ) 

І-ІІ квартал 

9.  «Сайт бібліотеки на допомогу користувачу» (онлайн-

анкетування, аналіз); (ОУНБ) 

ІІ-ІІІ квартал 

10.«Бібліотечні ресурси Хмельниччини в Інтернеті» 

(загальнообласне дослідження); (ОУНБ) 

травень-липень 

11. «Веб-спілкування та нетикет сучасного 

бібліотекаря» (онлайн-дослідження, аналіз). (ОУНБ) 

 лютий-квітень 

 

          12. Актуальні on-line-опитування на сайті обласної 

бібліотеки для дітей імені Т.Г.Шевченка. (ОДБ)                                                                             

протягом року 

 

 Районні дослідження: 

Моніторинг «Чи користуєтесь Ви краєзнавчою 

літературою?» - (ІІ кв.) 

Анкетування «Найкраща книга року» (ІV кв.) РДБ 
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Підвищення кваліфікації 
Обласні заходи: 

     1.Літній клуб бібліотечного менеджера «Соціальні 

інновації в бібліотеці» на базі Старокостянтинівськї ЦБС 

(ОУНБ)(червень); 

 

     2.Лабораторія професійної майстерності методиста 

«Інноваційні послуги – основа розвитку бібліотеки» на базі 

Волочиської ЦБС (ОУНБ)(листопад); 

 

3.Семінар-тренінг працівників відділів комплектування ЦБС, 

ЦРБ, ЦМБ «Стратегія формування бібліотечних фондів в 

сучасних умовах» на базі Дунаєвецької ЦРБ(ОУНБ) 

(травень); 

 

4.День бібліографа ЦРБ, ЦМБ «Інформаційні ресурси в 

системі електронної комунікації» на базі Ярмолинецького 

району (ОУНБ)(квітень); 

 

5.Бібліо-день сільського бібліотекаря в ОУНБ «Сільська 

бібліотека: соціальні орієнтири, ресурсний потенціал»; 
(ОУНБ) 

 

6.Вебінари(ОУНБ):  

- «Інноваційні інформаційні технології в діяльності 

бібліотечних спеціалістів» для ІТ-спеціалістів  (березень) 

-  «Культура професійного спілкування в інформаційному 

просторі» (липень) 

- «Створення сучасних мультимедійних документів» 
(розробка презентацій за допомогою  Prezi) (квітень) 

- «Етикет електронної пошти» (травень) 

- «Cloud – хмарні сервіси» (вересень) 

- «Створення онлайн-карти за допомогою MapBox» 

(червень). 
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          7.Творча лабораторія заступників директорі ЦБС з 

питань обслуговування дітей – завідуючих районними, 

міськими бібліотеками для дітей на тему “Сучасні тенденції 

обслуговування дітей в бібліотеках. Використання 

інформаційних технологій” на базі Хмельницької РДБ (ОДБ 

) (квітень). 

  

 8.Творча майстерня для працівників відділів роботи з 

читачами-учнями 1-4 класів районних та міських бібліотек для 

дітей(ОДБ) (жовтень). 

  

 9.Заняття школи “ІРБІС” (ОДБ) (протягом року). 

 

  10.  Заняття школи “З  ІТ на ти” (ОДБ) (протягом року). 

  

 11. Проблемне навчання бібліотекарів ЦРБ, відповідальних за 

роботу з юнацтвом «Бібліотека у форматі пошуку 

майбутнього» ”(ОЮБ)  (вересень). 

 

 
Графік проведення районних заходів з 

підвищення кваліфікації 
 

№ 

п/п 

Назва заходу Форма заходу Місце 

проведення 

Час 

проведення 

Районні семінари  
1 «Роль бібліотеки в 

запровадженні послуг 

е-урядування» 

Семінар-

тренінг 

 

ЦРБ 

 

І квартал 

2 «Сучасна сільська 

книгозбірня – 

інформаційно-

краєзнавчий осередок 

громади» 

Творча 

лабораторія 

 

ЦРБ 

ІІ 

квартал 

3 «Спектр послуг, Семінар-   
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запропоновані 

бібліотекою ВПО»  

тренінг ЦРБ ІІІ 

квартал 

4 «Новації, творчість, 

ініціатива - запорука 

успішної роботи 

бібліотеки» 

 

Семінар 

 

ЦРБ 

 

ІVкварта

л 

 

Школа професійної майстерності (зональна) 
1 «Рекламно – друкована 

продукція бібліотеки» 

Майстер-

клас  

ЦРБ І квартал 

2 «Популяризація 

сучасної української 

літератури»  

Семінар-

практикум 

с. 

Стріхівці 

ІІ 

квартал 

3 «Використання 

сучасних 

телекомунікаційних 

технологій в 

бібліотечному 

обслуговуванні»  

 

Майстер-

клас 

 

с. 

Кадиївка 

 

ІІІ 

квартал 

Школа бібліотекаря-початківця 

1 «Етика сучасного 

бібліотекаря» 

Урок 

гарного 

обслуговува

ння 

ЦРБ І квартал 

2 «Організація дозвілля 

дітей» 

Семінар-

тренінг 

РДБ ІІ 

квартал 

3 «Приваблива сільська 

бібліотека: що для 

цього треба зробити?» 

 

Майстер-

клас 

 

с. 

Правдівка 

 

ІІІ 

квартал 

4 «Робота з фондами: 

комплектування, облік, 

збереження» 

 

День теорії 

і практики 

 

ЦРБ  

 

ІV 

квартал 

Методичні дні 
1. «Сучасна сільська 

бібліотека: сучасні 

Методични

й день  
ЦРБ січень 
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технології знань, 

читання та інформації»  

2. «Імідж – основа    

сучасного 

бібліотечного закладу» 

Методична 

майстерня 
ЦРБ Травень 

3. «Послуги е-

урядування в 

бібліотеках» 

Методични

й міст 
ЦРБ липень 

4. «Планування - 2016» Методичне 

інформбюр

о 

ЦРБ грудень 

Школа сучасного бібліотекаря 

 

 

 

1-

ший 

моду

ль 

1. Електронна пошта.  

2. Все про програми 

Animoto та Magistro. 

3. Соціальні мережі.  

4.Розробка ефективних 

презентацій в програмі 

Pressi.  

Тренінг

и 
ЦРБ 

Лютий-

червень 

2-4 р. на 

місяць 

 

 

 

 

 

2-ий 

моду

ль 

1.Графічні редактори Gimp 

та Inkskape 

2.Реклама бібліотечних 

послуг за допомогою он-

лайн ресурсів (Infogr.am; 

MapBox) 

3.Створення блогів. 

4. Створення бук трейлерів. 

Тренінг

и 
ЦРБ 

Серпень-

листопад 

2-4 р. на 

місяць 

 

Графік комплексних вивчень у бібліотеках району 
 

Кадиївка  - І квартал 

Косогірка – ІІ квартал 

Соколівка – ІІ квартал 

Пасічна – ІІІ квартал 

Правдівка ІІІ квартал 
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Графік переобліків книжкових фондів 
Згідно перспективного плану переобліків книжкових 

фондів Ярмолинецької ЦБС  на 2010-2015 рр. провести 

переобліки книжкових фондів та надати відповідні документи у 

наступних місяцях у таких бібліотеках: 

 

1.Ярмолинецька ЦРБ 

                (читальний зал)                           ІІ квартал 

2.Ярмолинецька РДБ  

(відділ обслуговування 1-3 кл.)        ІІ квартал  

(відділ обслуговування 4-9 кл.)        ІІІ квартал  

3.Буйволівці                                         ІІІ квартал 

4. Волудринці                                      І квартал 

5.Жилинці                                            ІІ квартал 

6. Пасічна                                             ІІ квартал 

7.Соснівка                                            ІІІ квартал 

 

 

Використай у роботі 
_____________________________________________________________________ 

 
Так, як 2015 рік оголошено Роком ветеранів Великої 

Вітчизняної війни 1941-1945 рр., в плани роботи  необхідно 

включити ряд заходів, приурочених патріотичному 

вихованню молоді, проведенню соціокультурних заходів та 

видавничої роботи. При проведені заходів пропонуємо 

використовувати такі форми бібліотечної роботи як: 

 Акції: 

-  «Читання книг про подвиг» 

- «Прочитай книгу про війну» 

-  «Читання віршів про війну» 

-  «Лист ветеранові»  

-  «Привітай ветерана» 
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-Книжкові виставки: 

- однієї книги;  

-  літератури про героїзм та патріотизм 

-  про визволення району (міста) 

 Анкетування: 

-«Значення військових книг про війну в моєму житті» 

-«Улюблена книга про війну» (за результатами якого 

оформити виставку) 

Конкурси:  
-  військово-патріотичної пісні 

-  кращої картини про війну «Війна моїми очима» 

(художників-початківців) 

Перегляди відеофільмів про війну 

Зустрічі з фронтовиками:  

-  «Наш край в роки Великої Вітчизняної війни» 

Тематичні вечори: 

- «І знову пам'ять нам спокою не дає» 

 Уроки мужності, уроки історії: 

-  «Великий героїзм» 

Тиждень (місячник) військової книги  

Формування фотоальбому про війну за допомогою 

користувачів бібліотек (збір фотографій, вирізки із газет, 

спогади очевидців та ін.) 

Віртуальна екскурсія «Війні немає забуття», «Поки 

живемо, будем пам’ятати» (подорожі по населеним 

пунктам - місцями бойової слави, пам’ятниками, 

меморіалами загиблих солдатів, музейними експозиціями 

та ін.)  

У зв’язку з останніми подіями в країні головними 

пріоритетами своєї діяльності у наступному році слід обрати  

розвиток та надання соціальних послуг. Бібліотекарям слід 

запланувати різноманітні заходи для внутрішньо переміщених 

осіб у співпраці із працівниками відповідних соціальних служб 

міст, районів. А саме: 

 інформаційно-консультативні тренінги; 
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 зустрічі з переселенцями для знайомства із послугами 

бібліотеки; 

 навчання комп’ютерної грамотності (групові, 

індивідуальні); 

 Skype-спілкування; 

 клуби за інтересами, учасниками якого будуть 

внутрішньо переміщені особи;  

 курси вивчення англійської мови; 

 залучення волонтерів для допомоги сім’ям-переселенців 

(пошук одягу, продуктів харчування та інше). 

З метою формування громадянської ідентичності, 

розуміння єдності й цілісності України,  виховання 

шанобливого ставлення до Героїв «Небесної сотні», воїнів, 

загиблих у боротьбі за свободу та цілісність України, в 

бібліотеках слід запланувати ряд заходів щодо національно-

патріотичного виховання молоді:  

 Доброчинні акції: 

- «За  мирну єдину Україну» 

- «Допоможи солдату» 

- «Напиши листа солдату» 

- «Малюнок з любов’ю» 

- «Збір книг Бібліотеці Майдану» 

 Тематичні виставки: 

- «Майдан... хто якщо не я?!» 

- «Героям слава» 

- «Живі у пам’яті народній» 

 зустрічі з учасниками АТО 

 Презентації книг, які надійшли в бібліотеку: 

-«Майдан в книжках» 

 Годину-реквієм приурочену пам’яті героям Небесної 

сотні (на яку запросити учасників АТО): 

-«У нашій пам’яті вони завжди залишились» 

-«Небесна сотня» 

 Стіну пам’яті (список прізвищ героїв з фото): 

-«Герої не вмирають»,  

-«Сам не знаю, де погину...»  
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 Інформаційний стенд: 

-«Хоробрі серця» 

 Перегляд (документальних) фільмів про Героїв 

Небесної сотні 

 Фотовиставку-реквієм: 

-«Ми завжди будемо пам'ятати» (виставка світлин 

присвячена пам’яті земляків, які загинули під час 

антитерористичної операції на Сході України) 

 Патріотичні години: 

-«Україна – єдина країна» тощо. 

Ще одним важливим напрямком у діяльності бібліотек має 

стати впровадження електронного урядування (Ініціатива 

«Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування» є 

частиною Національного плану дій у рамках «Партнерства 

“Відкритий уряд”», затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 220-р.). Рекомендуємо 

Вам передбачити в планах на наступний рік тренінги для 

працівників бібліотек з використання електронних послуг та 

інструментів електронного урядування. Після яких фахівці 

зможуть навчити користувачів бібліотек користуватися 

електронними послугами, ефективно спілкуватися з урядовими 

структурами, отримувати необхідні адміністративні послуги 

тощо. 

Пріоритетним напрямком діяльності бібліотек, як і раніше, 

має залишитись робота по просуванню книги та читання. В 

план заходів можна включити: 

Виїзні книжкові виставки нових надходжень до 

бібліотеки 

Акції: 
-«Читальний зал під відкритим небом» 

-«Передай книгу другу» 

-«Книжкова алея» 

-«Приведи друга до бібліотеки» (учасники акції – читачі 

бібліотеки, які залучивши друга до бібліотеки 

отримують винагороду, яку бібліотека визначає сама) 
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-«Краща книга» (протягом певного періоду читачі 

голосують за кращу книгу та отримують призи). 

-«Виставка руками читачів» (за бажанням користувачі 

бібліотеки можуть взяти участь у оформлені 

книжкової виставки) 

-«Подаруй бібліотеці книгу» 

-«Зустрічаємо день села в бібліотеці» (до дня села) 

- «ВБА – обмін книгами» 

Конкурс: 

-«Лідер читання» (в номінаціях «Кращий читач року», 

«Читаюча родина» та ін.) 

Літературний брейнг-ринг: 

-«В колі улюблених книг» 

Фотоконкурс: 

-«Мій портрет з улюбленою книгою» 

Флеш-моби:  

-«Як пройти в бібліотеку?».  «Час читати!», «Улюблена 

книга»,  (із залученням користувачів) 

Віртуальні дошки (Pinterest) інтерактивний сервіс з 

обкладинками рекомендованих книг, фотографіями 

бібліотекарів, книжковими виставками, інсталяціями тощо 

бліц-опитування: 

- «Яку роль відіграє читання у Вашому житті?», а також: 

поетичні ринги, Дні нової книги, Дні-книг іменинників, 

літературні салони, поетичні гойдалки та ін. 

При планування слід врахувати, що діють: 
- Концепція Державної цільової національно-культурної 

програми популяризації вітчизняної видавничої продукції та 

читання на 2014-2018 роки (Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 10 квітня 2013 р. № 257-р); 

- Державна цільова соціальна програма підтримки сім’ї до 

2016 року (Постанова Кабінету Міністрів України від 15 

травня 2013 р. № 341) 

Щодо останнього, рекомендуємо організувати: 
 Акції: 

- «Читаємо всією родиною»  
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- «Читаюча родина» 

 Книжкові виставки:  

- «Книжкові новини для всієї родини» 

- «Час читати усією родиною» 

-  «Візьміть книгу в коло сім'ї»  

- «Бібліотека і родина: досвід, ідеї, творчість» 

 Конкурси 

- «Тато, мама, книга, я: разом – книжкова сім'я» 

 Зустрічі із спеціалістами (психологами, педіатрами) 

- «В сім’ї росте дитина»  

 Вечори сімей  

- «Книжковий світ моєї родини 

- «Від творчої родини до творчої дитини» 

 Дні сімейного читання 

 клуб за інтересами  

- «Молода родина» 

 Фотоконкурс сімей 

 інформаційні куточки, стенди  
- «Інформаційне бюро для батьків» 

 друковані матеріали 

-  «Я і моя сім’я: корисні поради» 

 картотеку закладів та організацій, які займаються 

проблемами сім’ї. 

Пропонуємо запланувати заходи по формуванню 

здорового способу життя: 
 книжкові виставки, тематичні полиці: 

- «Наркоманія – загроза людству»  

- «Шкідливі звички: міраж і дійсність»  

- «Шкідливі звички» 

- «Планета здоров’я» 

 тренінги 
- «Ваше здоров’я у Ваших руках» 

- «Бути здоровим модно» 

 Дні здоров’я  

- «До здоров'я – через книгу» 

- «Хочеш бути здоровим – будь ним!» 
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- «Здоров'я народу – здоров'я нації»  

- «Твори своє здоров'я сам» 

 огляди літератури 

- «Секрети здоров’я» 

- «Здоров’я й здоровий спосіб життя» 

 родинне свято 

- «З родини йде життя людини» 

 цикл бесід: 

- «Здорова людина – здорове суспільство» 

- «Ми за здоровий спосіб життя» 

- «Навчись бути здоровим» 

анкетування:  

- «За здоровий спосіб життя» 

інформаційна година: 

- «На краю прірви» 

- «Моє здоров'я в моїх руках» 

година здоров’я:  

- «Шкідливі звички – вороги молодості і краси» 

уроки здоров’я: 

- «Дорога в безодню» 

- «Право на життя» 

бесіду-застереження:  

- «Як вберегтися від туберкульозу» 

- «Право на життя» 

діалоги: 

- «Якби  я знав…»  

- «Культура здорового способу життя» 

молодіжні акції: 

2.«Молодь за здоровий спосіб життя». 

При написанні річних планів особливу увагу слід звернути 

на роботу бібліотек щодо обслуговування людей з 

обмеженими фізичними можливостями. Ознайомитись із 

порадами щодо  обслуговування, організації змістовного 

дозвілля людей з обмеженими можливостями, а також 

переліком законодавчих матеріалів можна у видані 

«Обслуговування людей з обмеженими можливостями» на 
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сайті бібліотеки або за посиланням 

http://www.ounb.km.ua/vidanya/2013/inval.pdf. 

Створення позитивного іміджу, формування надійної 

репутації серед широкої громадськості стає основою сучасного 

бібліотечного закладу та його пріоритетним напрямом. Тому 

рекламна діяльність має бути невід'ємною частиною творчої 

роботи бібліотек області. З її допомогою читачі мають 

можливість дізнаватися про нові можливості бібліотек, про 

поточні та перспективні плани. 

Рекламна діяльність бібліотек має вестися в двох 

напрямках:  

 реклама бібліотек та бібліотечних послуг в соціальних 

мережах; 

 робота з пропаганди та підтримки читання 

Дізнатись більше про основні завдання, функції та засоби 

бібліотечної реклами, а також ознайомитись із рекламною 

діяльністю бібліотек Хмельниччини можна у виданні «Давайте 

розповімо про себе: рекламна діяльність публічної 

бібліотеки» на сайті бібліотеки або за посилання  

http://www.ounb.km.ua/vidanya/2012/rozpovimo.pdf 
 

 

Документи, які необхідні для звітності – 2014 

1. Форми 6-НК (заповнюються у методичному відділі) 

2. Інформація (пояснювальна записка) про роботу бібліотеки за 

2014 р. (зразок написання див.  у  Діловому блокноті №4) 

3. Сумарні книги, накладні 

4. Інвентарні книги (останню) 

5. Акти на списання періодики 

6. Формуляри (дитячі, дорослі) 

7. Чернетки 

8. Щоденники роботи 

9. Документація на масову роботу 

10. Клуби за інтересами (документація) 

11. Паспорти (технічна документація) на придбане комп’ютерне 

обладнання. 

http://www.ounb.km.ua/vidanya/2013/inval.pdf
http://www.ounb.km.ua/vidanya/2012/rozpovimo.pdf
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12.Довідки з сільської ради завірені печаткою та підписом 

голови: 

 про кількість населення (в розрізі населених пунктів 

сільської ради); 

 надходження та використання коштів (платні, 

позабюджетні та бюджетні); 

 передплата періодичних видань (назва, на який період, 

ціна) 

 довідка про ремонти та опалення 

12.Замовлення на передплату періодики (або абонементи)  

13. Вивчення фондів (суспільно-політична література) 

14. Літопис села  

15. Історія бібліотеки 

16. Видавнича продукція. 

17. Дані до додаткових відомостей: 

 кількість пенсіонерів по віку 

 кількість інвалідів 

 відвідування масових заходів в бібліотеці 

 відвідування масових заходів за межами бібліотеки 

 

 

_____________________________________________ 

Оголошені гранти, стажування, конкурси  
/Інформаційний веб-дайджест/ 

 

Грантовий конкурс для проектів з розвитку сільських 

громад від Фонду «Монсанто» 

      Міжнародний Фонд «Монсанто» розпочинає черговий цикл 

прийому пропозицій проектів від недержавних організацій для 

надання грантів, які спрямовані на поліпшення життя людей у 

сільських громадах. В Україні Фонд «Монсанто» приймає 

пропозиції проектів для надання грантів за такими напрямами: 
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• Освітні проекти, спрямовані на покращення освіти у 

сільських громадах, зокрема, за рахунок підтримки шкіл, 

бібліотек, наукових центрів, навчальних програм. 

• Забезпечення критичних потреб громад, зокрема, допомога 

у вирішенні проблем санітарії, доступу до чистої води, 

громадської безпеки та різноманітних інших місцевих потреб. 

       Заявки на отримання грантів приймаються у період з 1 

липня до 31 серпня лише за запрошенням. Щоб отримати 

запрошення, потрібно через форму за адресою: 

http://www.monsantofund.org/about/contact/ надіслати опис 

організації та короткий опис проекту (включно з сумою 

необхідного гранту) англійською мовою. Якщо Фонд 

«Монсанто» буде зацікавлений підтримати проект, представник 

Фонду надасть код запрошення. Усі грантові заявки та усі 

необхідні документи повинні бути перекладені англійською 

мовою. Заявки подаються он-лайн. 

       Проекти не повинні мати жодного зв'язку з комерційною 

діяльністю компанії «Монсанто». Проектна діяльність має бути 

розрахована на період до 12 місяців. Розмір гранту повинен 

складати не менше 25 тис. доларів США. 

         Організації-заявники повинні бути зареєстровані 

принаймні за два роки перед поданням заявки та повинні 

надати підтвердження проведення нещодавнього зовнішнього 

аудиту фінансів організації за стандартами, прийнятими у 

США. У випадку відсутності підтвердження аудиту, організація 

може подавати заявку лише на гранти розміром 25 тис. доларів 

США і повинна забезпечити проведення такого аудиту 

протягом шести місяців з початку реалізації проекту 

        Додаткову інформацію про міжнародні гранти Фонду 

«Монсанто» можна отримати за адресою 

http://www.monsantofund.org/about/contact/ або звернувшись до 

координатора програм соціальних інвестицій «Монсанто 

Україна» Юлії Тірошко (info.ukraine@monsanto.com). 

 

http://www.monsantofund.org/about/contact/
mailto:info.ukraine@monsanto.com
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Про Фонд «Монсанто» 

         З 1964 року Фонд «Монсанто» працює заради значного та 

значимого поліпшення життя людей. Як і компанія 

«Монсанто», що є лідером інноваційного та сталого розвитку 

сільського господарства, Фонд «Монсанто» намагається бути 

інноваційним лідером філантропії, надаючи допомогу сталому 

розвитку громад, які цього потребують, в усьому світі. Як 

філантропічне відділення компанії «Монсанто», Фонд 

фокусується на зміцненні як сільських громад, так і тих громад, 

де працюють та живуть співробітники компанії. 

    Фонд приймає міжнародні заявки на отримання грантів 

(тобто заявки з-поза меж США) протягом двох періодів 

щорічно – перший період триває з 1 січня до 28 лютого, 

другий – з 1 липня до 31 серпня. 

 

 

Конкурс мініпроектів посольства Німеччини у 2015 

році 

            Мікропроекти – це проекти з коротким терміном 

реалізації (макс. 6 місяців), які спрямовані на покращене 

задовільнення основних потреб бідних та найбідніших верств 

населення і мають довгострокову дієвість. 

            У 2014 році Посольство Німеччини в Києві надало 

фінансову підтримку п'ятьом мікропроектам у 

Новомиргородському районі Кіровоградської області. У 

співпраці з ініціативними громадами, які вносять свій власний 

внесок, у громадських установах (наприклад, в школах, дитячих 

садках, будинках для пристарілих) встановлені зокрема потужні 

опалювальні системи і була підвищена енергоефективність 

будівель за рахунок встановлення нових вікон. 
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        Заявку можуть подавати організації або установи, які не 

спроможні профінансувати свій проект лише власними силами. 

        Посольство надає підтримку організаціям/ установам при 

здійсненні їхніх проектів шляхом участі у фінансуванні. У 

будь-якому випадку повинен бути власний внесок заявника (не 

тільки фінансового характеру, наприклад, трудовитрати, 

надання робочої сили, приміщень тощо). Можливе також 

часткове фінансування третіми особами. 

       Умови: 

* максимальна сума гранту становить, як правило, 8000 євро; 

* закупівлі, які необхідні в рамках проекту, здійснюються 

винятково в Україні; 

* проект не повинен призводити до повторних зобов'язань 

Посольства; 

* на одну організацію/об'єднання / установу може бути подана 

лише одна заявка; 

* виконавець проекту має бути спроможним самостійно нести 

поточні витрати або 

* заробляти кошти в рамках проекту. 

      Заходи щодо сприяння окремим особам або державним 

органам та надання субсидій для покриття поточних витрат 

(зарплата, витратні матеріали тощо) організацій-заявників не є 

можливими. 

      Термін подачі заявок – до 28.02.2015. 

     Форму заявки треба заповнити повністю, мовою за Вашим 

вибором, однак при цьому опис проекту має бути здійснений 

німецькою або англійською мовами (максимум 500 символів), 

по тому заявку повинні підписати дві відповідальні особи 

організації-заявника, після чого вона відправляється поштою на 

адресу: 

Посольство Німеччини в Києві 
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Відділ економіки 

вул. Богдана Хмельницького, 25 

01901 Київ 

Фонд малих грантів від Швейцарської агенції розвитку 

та співробітництва 

 

         Швейцарське бюро співробітництва в Україні представляє 

Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва 

(ШАРС/SDC) і адмініструє ряд невеликих проектів, які в 

першу чергу призначені для підтримки неурядових 

організацій. 

         Основні напрямки, за якими підтримуються малі 

проекти: 

Охорона здоров'я. 

Верховенство права; юстиція. 

Місцеве врядування і децентралізація. 

Сприяння розвитку торгівлі; розвиток малих і середніх 

підприємств (МСП). 

Стале використання енерго- та водних ресурсів; екологія. 

Соціальні послуги. 

        Заходи у сфері культури. 

      Проект, який подається на розгляд, має залучати місцеві 

ініціативи та враховувати потреби спільноти і питання 

рівноправної участі, а також вивчати та просувати нові ідеї і 

підходи у відповідній області. 

      Кандидати повинні бути зареєстрованими українськими 

неурядовими організаціями з відповідною організаційною 

структурою та мати підтверджену спроможність в управлінні 

фінансовими ресурсами. У виняткових випадках можуть 
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також бути розглянуті пропозиції від комерційних, 

урядових та міжнародних організацій. 

     Для того, щоб мати право на підтримку, проектні пропозиції 

повинні відповідати таким умовам: 

     Бюджет зазвичай становить 100 000 – 250 000 грн., 

перевагою буде власний внесок заявника у проект – як у 

грошовій так і в натуральній формі. 

    Витрати мають бути спрямовані головним чином на 

діяльність: придбання обладнання, а також ознайомлювальні 

поїздки, стипендії та благодійні заходи не будуть 

підтримуватися. 

   Тривалість проекту може становити максимально 12 місяців: 

проектна діяльність та підсумкова звітність мають бути 

завершені протягом цього часу. 

Фонд малих грантів може підтримати неурядову організацію 

лише один раз. 

    Електронні копії проектних пропозицій для попереднього 

розгляду потрібно надсилати протягом року на адресу 

електронної пошти Швейцарського Бюро співробітництва в 

Україні: kyiv@eda.admin.ch 

 

 

Дослідницькі стипендії Освітньої фундації Петра 

Яцика 

 

            Освітня фундація імені Петра Яцика 

(ThePetroJacykEducationalFoundation) оголошує щорiчний 

конкурс з тематики - українська полiтика, культура та 

суспiльство, який буде проведено в Центрi вивчення Європи, 

Росiї та Азiї в Унiверситетi Торонто. Товариство зацiкавлене в 

пiдтримцiнайбiльш перспективних молодих студентiв, якi 

вивчають сучасну Україну, а отже, вдосконалюють наукову 

точку зору щодо української полiтики, культури та суспiльства.  

mailto:kyiv@eda.admin.ch
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        Освiтня фундація Петра Яцика координує конкурс та 

визначає винагороду, на основiконсультацiї приймальної 

комiсiї у складiнауковцiв українознавства. Заявки на конкурс 

надсилаються на електронну адресу товариства pjef@bellnet.ca 

та власне програми Унiверситету Торонто 

jacyk.program@utoronto.ca.  

 

         Детальна iнформацiя про товариство - Ольга Кесарчук, 

адмiнiстратор програми Петра Яцика, 

emaolga.kesarchuk@utoronto.ca, тел. 416-946-8497  

 

       Освiтня фундація Петра Яцика - приватна 

благодiйнаорганiзацiя, заснована в 1986 роцi на пожертви 

вiдомогобiзнесмена та фiлантропа з Торонто Петра Яцика. Ця 

унiкальнаорганiзацiя завжди вiдiгравала особливу роль у 

розвитку української гуманiтарноїосвiти та здiйснювала 

суттєвий вплив на формування мiжнародного бачення України. 

Органiзацiя бере активну участь у впровадженнiцентрiв 

українознавства в провiднихунiверситетахПiвнiчної Америки та 

Європи, зокрема в Гарвардi, Колумбiйськомуунiверситетi, 

унiверситетi Торонто, Альберти, Лондона та Львiвського 

унiверситету.  

Стартував ІV Всеукраїнський конкурс «Репортери 

надії в Україні» 

 

     Це конкурс на кращу статтю, репортаж або програму, 

яка є «інформацією-носієм рішень», тобто не лише 

розкриває проблеми сучасного суспільства, а й показує 

шляхи їх вирішення та спонукає людей до дій. 
 

    Організатор конкурсу - Інститут екуменічних студій 

Українського Католицького Університету за підтримки 

французької асоціації «Репортери надії».  

mailto:pjef@bellnet.ca
mailto:jacyk.program@utoronto.ca
mailto:emaolga.kesarchuk@utoronto.ca
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     Для участі в конкурсі заповнюйте анкету та надсилайте 

матеріали, що містять вирішення актуальних проблем 

сучасного суспільства у сфері економіки, релігії, культури та 

соціальних питань. Матеріали подані на конкурс мають бути 

опубліковані, озвучені, показані у будь-яких українських 

засобах масової інформації (українською або російською 

мовою), а також розміщені в електронних ЗМІ в період з 6 

червня 2014 року по 7 червня 2015 року.  

 

     Визначення найкращих робіт відбуватиметься у чотирьох 

номінаціях: «Суспільство», «Економіка», «Культура», 

«Релігія».  

 

     Матеріали на конкурс приймаються впродовж року до 7 

червня 2015 року включно.  

 

      Нагородження переможців відбудеться одразу після їх 

оголошення членами журі (під час VIІІ Екуменічного 

Соціального Тижня у жовтні 2015 року). Четверо авторів, які 

посядуть перші місця у кожній окремій категорії, отримають 

грошові винагороди у сумі 3000 грн. та відзнаки учасників 

Конкурсу. Автори двох наступних місць – призи від спонсорів і 

дипломи учасників Конкурсу. Фіналісти отримають дипломи 

учасників Конкурсу.  

 

     Матеріали з поміткою «На конкурс» та надсилайте на адресу 

Інституту екуменічних студій Українського Католицького 

Університету: 79011, Львів, вул. Свєнціцького, 17, або на 

електронну скриньку reporternadii@gmail.com.  

 

Детальна інформація про конкурс: 

http://www.ecumenicalstudies.org.ua/reportery  

 

_____________________________________________ 

mailto:reporternadii@gmail.com
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Благодійні фонди, що сприяють розвитку 

бібліотек 

 
Президентський фонд Кучми «Україна» 

http://www.kuchma.org.ua/ 
Програма фонду «ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКИХ БІБЛІОТЕК» 

         Реалізація  цього напряму Програми  передбачає 

комплекс благодійних заходів  з метою :  

підтримки національних книговидавців; 

пропаганди української книги; 

поповнення книжкових фондів сільських бібліотек. 

          Це передбачає:  

вивчення потреб читачів сільських бібліотек; 

створення бази даних «Сільські бібліотеки»; 

моніторинг українського книговидання ; 

закупівлю книжкової продукції безпосередньо у 

виробників; 

зустрічі з читацьким активом . 

 

 

Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ)  

http://www.irf.ua/ 

 Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує 

конкурси згідно зі своїми цілями та пріоритетами. 

Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть 

претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами чи 

поза межами граничного обсягу фінансової підтримки, 

визначеного умовами конкурсів. Такі проекти слід оформляти 

згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.  

Фонд офіційно підтверджує отримання проектів та їх 

реєстрацію листом, який надсилає аплікантам упродовж 7 днів 

із моменту отримання кореспонденції. 

 

 

http://www.kuchma.org.ua/
http://www.irf.ua/
http://www.irf.ua/files/ukr/programs/irf/irf_application_form_2011.doc
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Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» 
http://www.ukraine3000.org.ua/  

       Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» – це 

незалежна неурядова, неприбуткова, неполітична благодійна 

організація, яка була заснована у Києві у 2001 році. Місія 

Фонду – робити добро і залучати до цього інших.  

Фонд працює за трьома основними напрямами – історії та 

культури, медицини, освіти. Культурологічний напрям 

(«Україна вчора») спрямований на проведення історичних та 

етнографічних досліджень, розбудову міжмузейної комунікації, 

популяризацію національної історико-культурної спадщини 

України у світі.  

Програма «Розвиток музейної справи».  

Програма підтримки музейних працівників.  

Програма «Уроки історії».  

Підтримка книговидавництва та бібліотечної  

справи.  

Підтримка академічних та народних традицій.  

Проект «З книгою – до дітей».  

Підтримка українського кіно, Українська кінофундація.  

Використані джерела: 
Календар знаменних і пам’ятних дат Ярмолинеччини на 

2015 рік: [буклет]  / Ярмолинецька ЦРБ, уклад. В. М. 

Москаленко. – Ярмолинці, 2014. – 18 с. 

Планування – 2015:  метод. матеріали. Вип. 10 / Хмельниц. 

ОУНБ ім.. М. Островського. – Хмельницький, 2014. – 56 с. 

– (Бібл. фахівцю»). 

Календар знаменних та пам’ятних дат [Електронний 

ресурс]: web-сайт Національної Парламентської 

бібліотеки України. -  Режим доступу: http://www.nplu.org/ 

. – Назва з екрану.  

Плануємо роботу публічної бібліотеки на 2015 рік 

[Електронний ресурс]: web-сайт «Методична служба 

публічних бібліотек Києва». – Режим доступу: http://olga-

methodlibkyiv.blogspot.com.  - Назва з екрану.  

http://www.ukraine3000.org.ua/yesterday.html
http://www.nplu.org/
http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/
http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/
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