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впровадження інноваційних форм роботи, на допомогу підвищення 

престижу читання, а також методичні листи по відзначенню 

ювілейних дат у 2017 році. 
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Планування – це постійний процес, який базується на 

дослідженні та оцінці з метою передбачення та наближення 

майбутнього. 

У сучасному світі публічні бібліотеки забезпечують 

доступність інформації, формують громадянську свідомість і 

толерантне мислення, підтримують безперервність освіти і 

навчання протягом життя, створюють умови для розвитку і 

самореалізації особистості  

Річний план кожної бібліотеки можна розглядати як її 

своєрідну «візитку», яка відображатиме основні функції та 

призначення: бути центром місцевої громади, учасником всіх 

значущих суспільних заходів, осередком важливої суспільної, 

наукової і культурної інформації, джерелом безперервної освіти та 

самоосвіти. 

Нові соціально-економічні умови, в яких функціонують 

сучасні бібліотеки, вимагають особливої уваги до питань 

планування діяльності на найближчу перспективу.  

Креативні форми і методи планування – важливий фактор 

формування позитивного іміджу бібліотеки. План містить рубрики, 

що відображають постійні напрямки діяльності бібліотеки, 

актуальні в будь-який час, а також тимчасові рубрики, що 

підкреслюють особливе значення деяких дат і подій в майбутньому 

році. Структура плану динамічна і може змінюватися в залежності 

від ситуації в світі, країні, регіоні та в бібліотечній справі. 

При складанні річного плану роботи бібліотеки необхідно 

спиратися на календарні і пам'ятні дати світового, державного і 

місцевого значення, цільові програми і проекти. 

 Пріоритетні напрямки роботи бібліотек обґрунтовані у 

Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року 

«Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку 

України». 

Для підвищення ефективності діяльності бібліотеки, надання 

послуг та залучення відвідувачів, при плануванні, зверніть увагу на 

актуальні напрямки роботи: 
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– розвиток читання через систему соціального партнерства, 

як підвищення соціальної ролі читання, формування інформаційної 

і технологічної грамотності, що сприятиме підвищенню якості 

життя окремої особи і громади, а також сталому розвитку 

суспільства; 

– участь у районних/обласних програмах, акціях; 

– збереження українського культурного надбання в частині 

документних ресурсів; 

– забезпечення професійного розвитку персоналу та 

підвищення кваліфікації, яке передбачає актуалізацію системи 

знань, вмінь і навичок персоналу; 

– внесок бібліотеки у формування національно-

патріотичного, правового, екологічного виховання; 

– соціальне партнерство бібліотек у формуванні 

бібліотечних послуг для людей з обмеженими можливостями 

здоров'я; 

– організація бібліотечних акцій, літературних фестивалів, 

книжкових форумів, тощо; 

– активізацію програмної і проектної діяльності бібліотеки 

для покращення матеріально-технічної бази; 

– співпраця із засобами масової інформації, для 

представлення діяльності та послуг бібліотеки; 

– краєзнавча діяльність; 

– зміцнення матеріально-технічної бази та поповнення 

фондів бібліотек документами на різних носіях, забезпечення 

користувачів періодичними виданнями; 

– популяризація бібліотечних послуг зокрема на власних 

веб-сайтах, блогах, в соціальних мережах. 

 

При плануванні особливу увагу необхідно звернути на обласні 

та районні програми, заходи в рамках творчих програм та 

проектів. 
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  Області програми,  

рекомендовані для планування роботи у 2017 році 

  
1. Програма залучення інвестицій в економіку 

Хмельницької області на 2011-2020 роки: рішення від 2 берез. 2011 

р. №42-3/2011. 

2. Стратегія регіонального розвитку Хмельницької 

області на 2011-2020 роки: рішення від 18.05.2011 № 24-4/2011. 

3. Цільова регіональна програма підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення 

житлово-побутових умов сільського населення "Власний дім" на 

2012-2020 роки: рішення від 15 берез. 2012 р. №11-9/2012. 

4. Обласна програма забезпечення безперешкодного 

доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та інших 

маломобільних груп населення до об'єктів житлового і 

громадського призначення на 2012-2017 роки: рішення від 17 трав. 

2012 р. №10-11/2012. 

5. Обласна програма сприяння розвитку громадянського 

суспільства на 2013-2017 роки: рішення від 20 груд. 2012 р. №19-

14/2012.  

6. Програма розвитку водного господарства 

Хмельницької області на період до 2021 року: рішення від 20 груд. 

2012 р. №21-14/2012. 

7. Програма зайнятості населення Хмельницької області 

на період до 2017 року: рішення від 19 черв. 2013 р. №11-16/2013. 

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

та пропагування військової служби за контрактом у Збройних 

Силах України на 2013-2017 роки: рішення від 28 берез. 2013 р. 

№35-15/2013. 

9. Обласна цільова соціальна програма оздоровлення та 

відпочинку дітей на період до 2018 року: рішення від 30.04.2014 

№24-23/2014. 

10. Цільова програма захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у 

Хмельницькій області на 2014 - 2018 роки: рішення від 18 черв. 

2014 р. №22-24/2014. 
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11. Програма збереження об'єктів культурної спадщини 

Хмельницької області на 2015-2020 роки: рішення від 26 груд. 2014 

р. №14-28/2014. 

12. Програма розвитку краєзнавства в Хмельницькій 

області на період до 2020 роки: рішення від 26 груд. 2014 р. №15-

28/2014.  

13. Обласна програма соціальної підтримки осіб, які 

беруть (брали) участь в антитерористичній операції та членів їх 

сімей, які зареєстровані у Хмельницькій області: рішення від 7 квіт. 

2015 р. №20-31/2015. 

14. Обласна програма розвитку культури і духовності на 

період до 2017 року: рішення 07.04.2015 № 51-31/2015. 

15. Комплексна програма профілактики правопорушень 

та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області на 

2016-2020 роки: рішення від 20 серп. 2015 р. №31-34/2015. 

16. Програма покращення координації та повсякденної 

(оперативної) діяльності громадських формувань з охорони 

громадського порядку на території Хмельницької області на 2016-

2020 роки: рішення від 20 серп. 2015 р.ж №32-34/2015. 

17. Обласна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки: рішення від 20 серп. 2015 р. 

№33-34/2015.  

18. Програма розвитку освіти Хмельницької області на 

2016 – 2020 роки: рішення 22.12.2015 №8-2/2015. 

19. Обласна програма правової освіти населення на 2016 

– 2020 роки: рішення 17.02.2016 № 10-4/2016. 

20. Обласна комплексна програма соціального захисту 

населення на 2016 – 2020 роки: рішення 17.02.2016 № 14-4/2016. 

21. Програма охорони навколишнього природного 

середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки: рішення від 

21.04.2016 19-5/2016. 

22. Комплексна програма використання трирівневої 

моделі у профілактиці правопорушень серед неповнолітнього 

населення на території Хмельницької області на 2016 – 2020 роки: 

рішення від 21.04.2016 № 30-5/2016. 

23. Обласна цільова соціальна програма «Молодь 

Хмельниччини»: рішення від 21.04.2016 № 39-5/2016. 
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24. Обласна соціальна програма підтримки сім’ї, 

запобігання та протидії домашньому насильству на період до 2020 

року: рішення від 21.04.2016 № 42-5/2016. 

Джерело: http://km-oblrada.gov.ua/programi-regionalnogo-

rozvitku/  

 

Районні програми,  

які продовжують діяти у 2017 році 

 

1. Програма забезпечення населення Ярмолинецького 

району питною водою на 2012-2020 р.р. // Рішення від 24 лютого 

2012 року 

2. Програма «Дошкілля Ярмолинеччини» на 2012-2017 р.р. 

// рішення від 15 червня 2012 року 

3. Програма забезпечення безперешкодного доступу людей 

з обмеженими можливостями до об’єктів житлового та 

громадського призначення на 2012-2017 р.р.// рішення від 5 жовтня 

2012 року 

Джерело: http://yarmrada.km.ua/    

 

Орієнтири діяльності бібліотек на 2017 рік 

 
 

2011 – 2020 рр. – Десятиліття біорізноманіття ООН; 

2013 – 2022 рр. – Міжнародне десятиріччя зближення культур;  

2017 рік – Генеральна Асамблея ООН проголосила: 

Міжнародним роком сталого розвитку туризму 
(http://bit.ly/2duSQBL); 

2017 рік буде оголошено Роком Японії в Україні 

(http://bit.ly/2ecn0ch); 

2017 рік буде оголошено Роком Української революції 1917 

– 1921 років (http://bit.ly/2eejQUr); 

2017 рік буде оголошено Роком вивчення німецької мови в 

Україні (http://bit.ly/2dVDzcJ); 

Всесвітня столиця книги 2017 року – м. Конакрі (Республіка 

Гвінея, http://bit.ly/2ecsJ1R). 

 

http://km-oblrada.gov.ua/programi-regionalnogo-rozvitku/
http://km-oblrada.gov.ua/programi-regionalnogo-rozvitku/
http://yarmrada.km.ua/
http://bit.ly/2duSQBL
http://bit.ly/2ecn0ch
http://bit.ly/2eejQUr
http://bit.ly/2dVDzcJ
http://bit.ly/2ecsJ1R
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Визначні краєзнавчі дати Хмельниччини 

 
 40 років  з часу заснування Хмельницької обласної бібліотеки 

для юнацтва (25 лютого). 

80 років з часу утворення Хмельницької області (22 вересня). 

80 років з часу заснування Хмельницької обласної бібліотеки 

для дітей імені Т.Г.Шевченка (10 грудня). 

10 січня – 75 років з дня народження Миколи Антоновича 

Мачківського (1942 р.) – письменника, члена обласної 

організації НСПУ. Лауреата міжнародної літературної премії 

імені Івана Кошелівця, обласних премій імені Микити 

Годованця та імені Володимира Булаєнка. Народився у с. 

Хоросток Славутського району. 

24 лютого – 100 років з дня народження Тетяни Нилівни 

Яблонської (1917-2005) – живописця, героя України, народного 

художника СРСР, професора, лауреата Державних премій СРСР 

(1950, 1951, 1979). Лауреата Державної премії України імені 

Т.Г.Шевченка (1998). Творчо пов’язана з Хмельниччиною. 

5 березня – 190 років з дня народження Леоніда Івановича 

Глібова (1827-1893) – українського поета-байкаря. Протягом 

1855-1858 років працював учителем у Чорному Острові нині 

Хмельницького району. 

10 березня – 230 років з дня народження Устима Яковича 

Кармалюка (1787-1835) – керівника боротьби селян Поділля 

проти кріпацтва у І половині ХІХ століття. Похований у 

Летичеві. 

1 вересня – 95 років з дня народження Миколи Никаноровича 

Магери (1922-2008) – українського письменника, члена 

обласної організації НСПУ, лауреата обласної премії імені Т.Г. 

Шевченка, міської премії імені Б.Хмельницького. Народився в 

смт. Дунаївці. 

27 жовтня – 70 років з дня народження Ніни Сергіївни 

Косарєвої (1947-2012) – майстра художньої обробки шкіри, 

заслуженого майстра народної творчості України, кавалера 

ордена княгині Ольги ІІІ ступеня. З 1987 року мешкала і 

працювала у Хмельницькому. 
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Визначні краєзнавчі дати Ярмолинеччини 

 

07 січня – 50 років з дня народження Михайла  Цимбалюка, 

кореспондента, поета. Довгий час працював в 

редакції газети «Вперед». 

13 січня – 85 років з дня народження Бориса Хімічева, народного 

артиста Росії. Народився 1932 року в с. 

Баламутівка Ярмолинецького району. 

10 березня – 55 років з дня народження Володимира Олійника, 

поета, журналіста, видавця. Народився 1962 року 

в с. Лугове Ярмолинецького району. 

19 березня – 130 років з дня смерті М. Завадського, польського і 

українського композитора і музичного педагога 

(1828-1887). Народився в с. Михалківці 

Ярмолинецького району. 

22 травня – 45 років з дня народження Ростислава Балеми, поета, 

журналіста, члена НСЖУ. Народився 1972 року в 

с. Жилинці Ярмолинецького району. 

16 червня – 85 років з дня смерті М. Левицького, прозаїка, 

публіциста (1866-1932). Народився в с. 

Вихилівка Ярмолинецького району. 

20 червня – 110 років з дня народження М. Гіліса, професора, 

доктора с/г наук. Народився в с. Вербка-

Мурована Ярмолинецького району. 

20 липня –   85 років з дня народження Софії Іванівни Дев’ятової, 

Героя Соц. Праці. Народилася 1932 року в с. 

Савинці Ярмолинецького району. 

10 серпня –  85 років з дня народження Івана Григоровича 

Дацуна, доктора медичних наук, професора, 

академіка УАННП. Народився 1932 року в с. 

Соколівка Ярмолинецького району. 

14 вересня –65 років з дня народження Миколи Гнатюка, 

українського співака, Народного артиста 

України. Проживав в с. Монастирок 

Ярмолинецького району. 

20 вересня – 80 років з дня смерті С. Левицької, художниці, 

графіка, книжкового ілюстратора (1874-1937). 
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Народилася в с. Вихилівка Ярмолинецького 

району. 

05 жовтня –   215 років з дня народження Мауриція Гославського, 

польського поета, співця Поділля (1802-1834). 

Народився в с. Косогірка Ярмолинецького 

району. 

жовтень –    75 років тому (1942) фашисти розстріляли на ст. 

Ярмолинці біля 15 тис. євреїв 

01 листопада – 60 років з дня народження Анатолія Григоровича 

Зарембовського, актора, художнього керівника 

театру. Народився 1957 року в с. Михалківці 

Ярмолинецького району. 

08 листопада – 100 років з дня народження Леоніда Левицького, 

українського поета (1917-1943). Довгий час 

жив та працював в с. Михайлівка 

Ярмолинецького району. 

27 листопада – 80 років з дня народження Петра Антоновича 

Добрянського, вчителя, краєзнавця, журналіста 

(1937). Проживає в с. Соколівка 

Ярмолинецького району. 

24 грудня – 85 років з дня народження Анатолія Мігаля, поета, 

прозаїка (1932). Народився в с. Ясенівка 

Ярмолинецького району. 

 

У 2017 році виповнюється 

 

– 115  років з дня народження С.У.Бачинського, Героя Соц. 

Праці, колишнього бригадира радгоспу с. Шарівка 

Ярмолинецького району. 

– 475 років з часу першої згадки про с. Савинці Ярмолинецького 

району. 

– 315 років з часу селянсько-козацького повстання під проводом 

Ф. Шпака на території Ярмолинецького ключа 

(1702). 

– 85 років з часу введення в дію 2-х поверхової середньої школи в 

смт. Ярмолинці (1932). 
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–490 років з часу першої згадки про с. Сутківці Ярмолинецького 

району. Сутковецький замок (1427) 

– 170 років тому містечко відвідав відомий білоруський 

художник Наполеон Орда (1847). Автор картин 

«Костел бернардинів», «Сутковецький замок XIV-

XV ст.» 

– 195 років минає з часу перебування в Ярмолинцях видатного 

російського художника Ф. Рубо. Автор картини 

«Улица в Ермолинцах» (1882). 

– 65 років тому відкрито Хмельницьку обласну психіатричну 

лікарню №1 (1952). 

– 15 років виповнюється освітянській газеті «Шкільний світ». 

– 15 років тому почала діяти Українська Православна церква 

Київського патріархату. 

– 50 років з часу заснування фольклорно-етнографічного 

ансамблю «Ярмолинчанка» (1967). Пізніше 

перейменованого на «Кудрявчик». 

 20 років з часу заснування міської бібліотеки (21.10.1997)   

 60 років з часу заснування бібліотеки с. Баранівка (22.05.1957) 

 65 років з часу заснування бібліотеки с. Монастирок (09.1952) 

 65 років з часу заснування бібліотеки с. Вербка-Мурована 

(01.04.1952) 

 65 років з часу заснування бібліотеки с. Пасічна (14.08.1952) 

 65 років з часу заснування бібліотеки с. Тарасівка (07.1952) 

 70 років з часу заснування бібліотеки с. Косогірка (10.05.1947) 

 

   При складанні планів роботи, радимо звернути увагу на знаменні 

та пам’ятні дати. Знаменні і пам’ятні  дати на 2017 рік видані 

окремим  виданням «Календар знаменних та пам’ятних  на 2017 

рік». З даним виданням ви зможете ознайомитися на сайті 

Ярмолинецької районної бібліотеки в розділі «Краєзнавчі видання»  

http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/kalendar_znamennik

h_dat_na_2017rik-avtozberezheno.pdf  
 

 

 

 

http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/kalendar_znamennikh_dat_na_2017rik-avtozberezheno.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/kalendar_znamennikh_dat_na_2017rik-avtozberezheno.pdf
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При складанні планів роботи, радимо звернути увагу на 

знаменні та пам’ятні дати.  

 

Твори-ювіляри 

230 

років 

«Вдячний Еродій» (1787), «Убогий жайворонок» (1787) 

Григорія Сковороди. 

200 «Справжня Добрість» (Писулька до Грицька Пронози) 

(1817) Петра Гулака-Артемовського.  

190 «Батько та син» (1827) Петра Гулак-Артемовського  

185 «Маруся» (1832) Григорія Квітки-Основ’яненка.  

180 «Конотопська відьма» (1837) Григорія Квітки-

Основ’яненка;  

 Від виходу альманаху «Русалка Дністровая» (1837, 

Будапешт) – першої книги українською мовою в 

Галичині, виданої «Руською трійцею». 

175 «Гайдамаки» (1842) Тараса Шевченка. 

170 збірка «Стихотворения» (1847) Леоніда Глібова.  

160 «Співомовки » (1857) Степана Руданського; 

 «Чорна рада» (1857) Пантелеймона Куліша. 

155 «Народні оповідання» 2-й том (1862) Марка Вовчка. 

130 «Товаришки» (1887) Олени Пчілки; 

 «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», «Богдан 

Хмельницький» (1887) Михайла Старицького; 

 «Русалка» (1887) Лесі Українки. 

125 «У темряві» (1892) Михайла Старицького; 

 «Досвітні огні» (1892) Лесі Українки. 

120 «Рятуйте» (1897) Олени Пчілки; 

 «Доля» (1897) Павла Грабовського; 

 «Дзвоник» (1897) Бориса Грінченка; 

 «Мазепа» (1897) Івана Карпенка-Карого. 

115 «Краса і сила» (1902) Володимира Винниченка 

 в журналі «Киевская старина» вперше надрукована казка; 

«Чортова пригода» (1902) Марка Вовчка; 

 «Гандзя» (1902) Івана Карпенка–Карого; 

 «Відгуки» (1902) Лесі Українки ; 

 «У кузні» (1902) Івана Франка. 

110 «Збентежена вечеря» (1907) Олени Пчілки; 
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 від виходу першого повного видання “Кобзаря” (1907, 

Росія) Тараса Григоровича Шевченка за редакцією 

Василя Доманицького. 

105 «Камінний господар» (1912) Лесі Українки. 

90 «Вальдшнепи» (1927) Миколи Хвильового. 

85 «Смерть Гамлета» (1932) Миколи Бажана. 

80 «Веснянка» (1937) Наталі Забіли; 

 «Джмелик» (1937) Оксани Іваненко; 

 «Весна» (1937) Марії Пригари. 

65 «Таврія» (1952) Олеся Гончара; 

 «Шматок пирога» (1957) Івана Багмута; 

 «Буйний вітер» (1957) Івана Багряного; 

 «Батьки й сини» (1957) Миколи Бажана; 

 «Казка про Чугайстра» (1957) Платона Воронька; 

 «Перекоп» (1957) Олеся Гончара; 

 «Дума про невмирущого» (1957) Павла Загребельного; 

 «Проміння землі» (1957) Ліни Костенко. 

55 «Соняшник» (1962) Івана Драча; 

 «В синім полі» (1962) Андрія Малишка; 

 «Тиша і грім» (1962) Василя Симоненка; 

 «Маленька Оленка» (1962) Михайла Стельмаха. 

50 «Наталка і Великий Вітер» (1967) Юрія Герасименка. 

45 «Бригантина» (1972) Олеся Гончара; 

 «Літо – літечко» (1972) Михайла Стельмаха. 

35 «Я, Богдан» (1982) Павла Загребельного; 

 «Князь Кий» (1982) Володимира Малика; 

 «Загадка старого клоуна» (1982) Всеволода Нестайка; 

 «Смерічка» (1982) Дмитра Павличка; 

 «Для тебе зорі сяють» (1982) Володимира Сосюри; 

 «Лісові дзвіночки» (1982) Павла Тичини. 

30 «Сад нетанучих скульптур» (1987) Ліни Костенко. 
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Державні, народні, професійні,  

громадські та літературні свята  

 

Січень 

1  Новий рік 

6  Святвечір. Багата кутя 

7       Різдво Христове 

9 200 років з дня народження Михайла Миколайовича Петренка 

(1817–1862), українського поета-романтика, автора відомого 

твору «Дивлюсь я на небо». 

10 75 років з дня народження Миколи Антоновича Мачківського 

(1942), українського поета. 

12 110 років з дня народження Сергія Павловича Корольова (1907–

1966), українського та російського вченого, конструктора 

ракетно-космічних систем. 

 

14 135 років з дня народження Івана Івановича Огієнка (церковне 

ім’я – Іларіон, 1882–1972), українського церковного та 

громадського діяча, педагога, мовознавця; 

80 років з дня народження Євгена Пилиповича Гуцала (1937–

1995), українського прозаїка, поета, публіциста, кіно-

драматурга, лауреата Державної премії України імені Т.Г. 

Шевченка. 

15 25 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила 

Державний гімн України «Ще не вмерла Україна». 

22 День Соборності 

25 День Тетяни. 

27 Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. 

28 Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни. 

29 День пам’яті Героїв Крут. 

31 Міжнародний день ювеліра. 

 

Лютий 

2 205 років з дня народження Євгена Павловича Гребінки (1812–

1848), українського поета, прозаїка, байкаря, громадського 

діяча. 

6 Міжнародний день бармена. 
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9 Міжнародний день стоматолога; 

445 років з дня народження Мелетія Смотрицького (1572–1633), 

українського письменника, філолога, церковного й освітнього 

діяча. 

14 День Святого Валентина; 

День комп’ютерника; 
95 років з дня народження Миколи Олександровича Рибалка 

(1922–1995), українського поета, лауреата Державної премії 

України імені Т.Г. Шевченка. 

15 День вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав. 

19 25 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила малий 

Державний герб України – тризуб. 

20 Всесвітній день соціальної справедливості. 

21 Міжнародний день рідної мови. 

25 130 років з дня народження Леся Курбаса (1887–1937), 

українського актора, режисера, педагога, театрального та 

громадського діяча. 

26 215 років з дня народження Віктора Марі Гюго (1802–1885), 

французького письменника публіциста, громадського діяча. 

27 230 років з дня народження Устима Кармелюка (1787–1835), 

керівника селянського повстання. 

28 День працівників патрульно-постової служби України. 

 

Березень 

1 Всесвітній день цивільної оборони. 

3 Всесвітній день письменника. 

4 165 років з дня смерті Миколи Васильовича Гоголя (1809–

1852), українського та російського письменника, драматурга. 

5 

 

 

8 

Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення; 

190 років від дня народження Леоніда Івановича Глібова (1827–

1893), українського поета, байкаря, журналіста; 

Міжнародний жіночий день 

9 Міжнародний день ді-джея (World DJ Day); 

День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861), 

українського поета, художника, мислителя. 

11 День землевпорядника. 

https://www.work.ua/ua/holidays/29/
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16 135 років з дня народження Христини Олексіївни Алчевської 

(1882–1931), української поетеси і педагога. 

19 День працівників житлово-комунального господарства і 

побутового обслуговування населення. 

21 Всесвітній день поезії; 

Міжнародний день лялькаря. 

22 Всесвітній день водних ресурсів (Всесвітній день води); 

175 років з дня народження Миколи Віталійовича Лисенка 

(1842–1912), українського композитора, етнографа, піаніста, 

громадського діяча, основоположника української класичної 

музики. 

25 День служби безпеки України. 

26 День Національної гвардії України. 

27 Міжнародний день театру. 

 

Квітень 

1 День сміху. 

2 День геолога; 

110 років з дня народження Володимира Павловича Бєляєва 

(1907–1990), українського письменника, лауреата Державної 

премії України імені Т.Г. Шевченка. 

4 Міжнародний день Інтернету; 

День веб-майстра; 

7 Всесвітній день здоров’я. 

12 Всесвітній день авіації і космонавтики; 

День працівників ракетно-космічної галузі; 

Міжнародний день польоту людини в космос; 

150 років з дня народження Олександра Михайловича Колеси 

(1867–1945), українського мовознавця, літературознавця, 

фольклориста і поета. 

15 
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День працівників карного розшуку України; 

День навколишнього середовища; 

565 років з дня народження Леонардо да Вінчі (1452–1519), 

італійського живописця, графіка. 

Світле Христове Воскресіння.  

Великдень 

17 День пожежної охорони. 
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18 Міжнародний день пам’яток і історичних місць. 

22 Міжнародний день рідної Землі. 

23 Всесвітній день книги і авторського права; 

Всеукраїнський день психолога. 

25 110 років з дня народження Миколи Петровича Трублаїні 

(1907–1941), українського письменника; 

110 років з дня народження Василя Павловича Соловйова-

Сєдого (1907–1979), видатного композитора. 

26 День Чорнобильської трагедії (1986); 

29 Міжнародний день танцю. 

30 85 років з дня народження Василя Андрійовича Шевчука (1932–

1999), українського письменника. 

 

Травень 

1,2 День міжнародної солідарності трудящих 

3 День кондитера. 

5 Міжнародний день акушерки. 

6 Міжнародний день астрономії. 

7 День радіо. 

 8 

– 9 

Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв 

Другої Світової війни. 

День Перемоги 

12 Всесвітній день медичних сестер. 

14 День матері. 

15 Міжнародний день родини (сім’ї); 

160 років з дня народження Андрія Яковича Чайковського 

(1857–1935), українського письменника. 

16 200 років з дня народження Миколи Івановича Костомарова 

(1817–1885), українського історика, етнографа, письменника, 

літературознавця і громадського діяча. 

18 Міжнародний день музеїв. 

20 День Європи; 

День науки; 

День банківських працівників; 

22 День перепоховання Тараса Григоровича Шевченка на Чернечій 

горі поблизу Канева. 

24 День слов’янської писемності і культури; 
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105 років з дня народження Михайла Панасовича Стельмаха 

(1912–1983), українського письменника; 

25 День філолога. 

26 140 років з дня народження Ольги Петрівни Косач-Кривинюк 

(1877–1945), української письменниці та перекладачки. 

27 День працівників видавництв, поліграфії і 

книгорозповсюдження. 

28 День хіміка; 

День прикордонника. 

29 Міжнародний день миротворців. 

31 Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням. 

 

Червень 

1 

4 

Міжнародний день захисту дітей. 

День Святої Трійці 

4 День працівників водного господарства; 

День господарських судів України; 

5 Всесвітній день охорони навколишнього середовища. 

6 День журналіста України; 

80 років з дня народження Петра Мусійовича Перебийноса 

(1937), українського поета. 

11 День працівників легкої промисловості. 

18 День медичного працівника; 

День дільничного інспектора міліції. 

20 Всесвітній день біженців. 

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

23 День державної служби. 

24 День винахідника та раціоналізатора. 

25 Міжнародний день моряка; 

День молоді. 

26 Міжнародний день боротьби зі зловживанням 

наркотичними засобами та їх незаконним обігом. 

27 

28 

Всесвітній день рибальства. 

День Конституції України 

 

Липень 

1 День архітектора України; 
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День слідчого. 

2 Міжнародний день спортивного журналіста; 

День Військово-морських сил ЗСУ та працівників 

морського і річкового флоту. 

3 День Військ Протиповітряної оборони України. 

7 День працівника природно-заповідної справи України. 

8 День родини. 

9 День рибалки. 

12 День фотографа. 

15 100 років з дня народження Марії Авакумівни Познанської 

(1917–1995), української поетеси. 

16 День працівників металургійної та гірничодобувної 

промисловості ; 

День бухгалтера України; 

80 років з дня народження Ади Миколаївни Роговцевої (1937), 

української актриси. 

17 День етнографа; 

110 років з дня народження Романа Шухевича (1907–1950), 

українського військового діяча. 

20 Міжнародний день шахіста. 

21 110 років з дня народження Олени Іванівни Теліги (1907–1942), 

української поетеси і громадської діячки; 

110 років з дня народження Олега Ольжича (Олега 

Олександровича Кандиба, 1907–1944), українського 

письменника, науковця, політичного діяча. 

26 День парашутиста. 

28 День хрещення Київської Русі; 

День системного адміністратора; 

День PR-спеціаліста; 

200 років з дня народження Івана Костянтиновича 

Айвазовського (1817–1900), російського живописця-мариніста. 

30 День працівників торгівлі. 

 

Серпень 

2 День аеромобільних військ України; 

День Повітряно-десантних військ (День ПДВ); 

100 років з дня народження Олекси Яковича Ющенка (1917–
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2008), українського поета, прозаїка. 

3 30 років з дня смерті Івана Васильовича Миколайчука (1941–

1987), українського кіноактора. 

4 День поліції; 

260 років з дня народження Володимира Лукича 

Боровиковського (1757–1825), українського живописця, 

портретиста, іконописця, мініатюриста. 

6 День Повітряних Сил Збройних Сил України; 

360 років з дня смерті Богдана Хмельницького (близько 1595–

1657), гетьмана України, фундатора Української козацької 

держави. 

8 День військ зв’язку України; 

Міжнародний день альпінізму. 

9 70 років з дня народження Софії Михайлівни Ротару (1947), 

української народної співачки. 

13 День будівельника; 

День працівників ветеринарної медицини; 

150 років з дня народження Джона Голсуорсі (1867–1933), 

англійського письменника; 

15 День археолога; 

19 День пасічника. 

23 

 

 

24 

День Державного Прапора України; 

Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її 

ліквідації. 

День Незалежності України 

25 210 років з дня народження Івана Петровича Максимовича 

(1807–1861), українського богослова і перекладача. 

26 День авіації України; 

День далекобійника. 

27 День шахтаря; 

115 років з дня народження Юрія Івановича Яновського (1902–

1954), українського письменника, журналіста, сценариста, 

критика. 

30 95 років з дня народження Павла Прокоповича Глазового 

(1922–2004), українського поета-сатирика і гумориста; 

80 років з дня народження Лариси Валентинівни Кадочникової 

(1937), української актриси, художниці. 
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Вересень 

1 День знань. 

3 День підприємця. 

6 120 років з дня народження Івана Кіндратовича Микитенка 

(1897–1937), українського письменника. 

7 День військового розвідника. 

8 Міжнародний день солідарності журналістів; Міжнародний 

день грамотності. 

9 День фізичної культури і спорту; 

День українського кіно. 

10 День танкіста; 

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної 

промисловості України. 

13 День програміста; 

День перукаря. 

15 Міжнародний день демократії. 

16 День фармацевтичного працівника; 

17 День рятівника України; 

День працівника лісу; 

160 років з дня народження Костянтина Едуардовича 

Ціолковського (1857–1935), засновника сучасної космонавтики. 

21 Міжнародний день миру. 

22 День партизанської слави. 

23 145 років з дня народження Соломії Амвросіївни 

Крушельницької (1872–1952), української оперної і камерної 

співачки. 

24 85 років з дня народження Анатолія Борисовича Солов’яненка 

(1932–1999), українського оперного співака. 

26 Європейський день мов. 

27 Всесвітній день туризму; 

День вихователя і всіх дошкільних працівників. 

29 День пам’яті жертв Бабиного Яру; 

30 Всеукраїнський день бібліотек; 

Міжнародний день перекладача; 

Міжнародний день Інтернету. 
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Жовтень 

1 Міжнародний день музики; 

Міжнародний день людей похилого віку; 

День вчителя. 

2 Міжнародний день боротьби проти насилля; 

120 років з дня народження Леоніда Марковича Мосендза 

(1897–1948), українського поета, прозаїка, публіциста; 

110 років з дня народження Івана Багряного (1907–1963), 

українського письменника, громадсько-політичного діяча. 

8 День юриста; 

День художника; 

День правників державної санітарно-епідеміологічної 

служби. 

9 Всесвітній день пошти; 

11 75 років з дня народження Володимира Олександровича 

Яворівського (1942), українського прозаїка, публіциста, 

громадського діяча. 

12 День кадрового працівника. 

14 День захисника України; 

День Українського козацтва. 

15 День працівників харчової промисловості. 

17 Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності. 

20 День військового зв’язківця; 

21 345 років з дня народження Пилипа Орлика (1672–1742), 

гетьмана України, автора першої української конституції. 

24 Всесвітній день розвитку інформації. 

27 235 років з дня народження Нікколо Паганіні (1782–1840), 

італійського скрипаля, композитора. 

28 День визволення України від фашистських загарбників. 

29 День автомобіліста. 

30 Міжнародний день пам’яті жертв політичних репресій. 

 

Листопад 

3 День інженерних військ; 

День ракетних військ і артилерії. 

4 День залізничника. 

5 День працівників соціальної сфери. 
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9 День української писемності та мови; 

День працівників культури та майстрів народного 

мистецтва; 

145 років з дня народження Богдана Сильвестровича Лепкого 

(1872–1941), українського письменника, педагога, перекладача, 

літературознавця, художника. 

10 Міжнародний день бухгалтера; 

Всесвітній день науки; 

13 Міжнародний день сліпих. 

15 105 років з дня народження Андрія Самійловича Малишка 

(1912–1970), українського поета. 

16 Міжнародний день толерантності; 

День працівників радіо, телебачення та зв’язку. 

17 День студента. 

19 День працівників сільського господарства; 

21 День Гідності та Свободи; 

Всесвітній день телебачення. 

28 День пам’яті жертв голодомору і політичних репресій в 

Україні. 

30 Міжнародний день захисту інформації; 

70 років з дня народження Катерини Вакулівни Мотрич (1947), 

української письменниці. 

 

Грудень 

1 Всесвітній день боротьби зі СНІДом; 

День працівників прокуратури. 

3 Міжнародний день інвалідів; 

295 років з дня народження Григорія Савича Сковороди (1722–

1794), українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, 

перекладача, музиканта; 

120 років з дня народження Андрія Васильовича Головка (1897–

1972), українського письменника. 

5 Міжнародний день волонтерів; 

6 День Збройних Сил України. 

7 Міжнародний день цивільної авіації; 

День місцевого самоврядування. 

10 День захисту прав людини. 
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12 День Сухопутних військ України. 

13 220 років з дня народження Генріха Гейне (1797–1856), 

німецького поета, публіциста; 

140 років з дня народження Миколи Дмитровича Леонтовича 

(1877–1921), українського композитора, хорового диригента, 

педагога, музично-просвітницького діяча. 

14 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

15 День працівників суду. 

18 Міжнародний день мігрантів; 

125 років від дня народження Миколи Гуровича Куліша (1892–

1937), українського драматурга, письменника, театрального 

діяча. 

19 День адвокатури. 

22 День дипломатичної служби України; 

День енергетика; 

24 День працівників архівних установ; 

80 років від дня народження В’ячеслава Максимовича 

Чорновола (1937–1999), українського політика, журналіста, 

публіциста. 

31 140 років з дня народження Гната Мартиновича Хоткевича 

(1877–1938), українського письменника, актора, режисера, 

мистецтвознавця, просвітителя; 

125 років з дня народження Михайла Васильовича Семенка 

(1892–1937), українського поета, теоретика мистецтва. 
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Рекомендуємо включити в плани роботи 

 

Обласні заходи 

1. Науково-практична конференція (ОУНБ) 

вересень 

2. Обласний конкурс на проведення циклу соціокультурних 

заходів національно-патріотичного спрямування «Україна 

починається з тебе» (ОУНБ) 

березень– вересень 

3. Виїзна акція молодих спеціалістів ОУНБ «Сільська 

бібліотека: переформатування діяльності» (Красилівський 

район) (ОУНБ) 

липень 

4. IХ Обласний форум бібліотекарів Хмельниччини(ОУНБ) 

вересень 

5. Ярмарок бібліотечних ініціатив (ОУНБ) 

вересень 

6. День керівника «Сучасні підходи до управління та 

організації діяльності бібліотек» (ОУНБ) 

грудень 

7. Обласні літературно-мистецькі свята (ОУНБ) 

8.   Обласний конкурс  “Найкращий читач Хмельниччини – 

2017” в рамках Всеукраїнського конкурсу “Найкращий 

читач України – 2017” (ОДБ). 

(січень-травень) 

9. Обласний квест для дітей “Відома і невідома 

Хмельниччина” (ОДБ) 

 (квітень-вересень). 

10.  Обласний поетичний онлайн-марафон “Хмельниччина 

читає Шевченка” (до 203-ї річниці від дня народження 

Т.Г.Шевченка) (ОДБ).  

(березень). 

11. Шевченківські читання “Юнь шанує Кобзаря” (до 156-ї 

річниці з часу перепоховання Т.Г.Шевченка) (ОДБ).  

(травень). 

12. Обласний фотокрос “Book summer” (ОДБ).  
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(червень-серпень). 

13. “Нове покоління Хмельниччини читає” (ОДБ). 

14.   “Хмельниччина – земля любові нашої” (ОДБ). 

15. “Бібліотека у 3Dформаті” (ОДБ). 

16. WEB-проект “Формування інформаційної культури 

читачів” (ОДБ) 

17. «Герої нашого часу» бібліотечний проект з організації 

молодіжних акцій, волонтерських  ініціатив, ярмарків 

солідарності, флешмобів на підтримку захисників України, 

ветеранів АТО та для вшанування Героїв Небесної Сотні. 

(ОЮБ) 

18. «Україна починається з тебе» молодіжна трибуна 

(ОЮБ) 

                                                              квітень 

19. «Подільський ковчег унікальних культур» Тижні 

культур національних спільнот Хмельниччини (ОЮБ) 

                                                                          

Районні заходи 

1. Районний конкурс на проведення циклу соціокультурних 

заходів національно-патріотичного спрямування «Україна 

починається з тебе»  
(березень– вересень) 

2.Всеукраїнський тиждень дитячого читання. Урочисте 

відкриття проводиться на базі бібліотеки с. Москалівка під девізом 

“Велике книгочитання. Читають всі”.  

(березень). 

3. Районні магерівські читання “Охоронець рідного слова” (до 

95-річчя від дня народження подільського письменника 

М.Н.Магери). Відкриття проводиться на базі Ярмолинецької РДБ.  

(вересень) 

4. Районний конкурс  “Найкращий читач Хмельниччини – 

2017” на базі Ярмолинецької РДБ.  

(березень-квітень) 

5. Районний конкурс «Читач-2017»  

                                                                                            (вересень) 

6. Районний конкурс на кращу фотографію «Б-фактор: битва 

бібліотечних працівників»                                                  (вересень) 
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Соціологічні дослідження: 

1. Всеукраїнське соціологічне дослідження «Патріотичний 

настрій молоді» (ОЮБ) 

(березень – вересень) 

2. Всеукраїнське анкетування «Видатні імена України» 

(ОЮБ)     

3. «Інтереси і захоплення користувачів сучасною 

книжкою на українській мові» (загальнообласне 

дослідження)(ОУНБ)                                            (березень – травень) 

4. «Краща книга Хмельниччини 2016», до Всесвітнього 

дня книги та авторського права (анкетування)(ОУНБ) 

березень – квітень 

5. «Стан інформатизації бібліотек області» (щорічна 

маркетингова розвідка) (ОУНБ) 

березень-жовтень 

6. «Розширення асортименту послуг бібліотек області на 

основі використання нових інформаційних технологій» 

(регіональна розвідка) (ОУНБ) 

ІІ квартал 

7. «Аналіз даних електронної системи моніторингу в 

публічних бібліотеках» (моніторинг) (ОУНБ) 

І – ІІ квартал 

8. «Підвищення кваліфікації бібліотечних спеціалістів 

області» (щоквартальний моніторинг в рамках онлайн клубу 

«Сучасний методист») (ОУНБ) 

Щоквартально 

9. “Книга року” (соціологічне дослідження) (ОДБ) 

10. “Незадоволений читацький попит на дитячу 

літературу в бібліотеках України для дітей у 2017 

році”(соціологічне дослідження за програмою НБУ для дітей). 

(ОДБ). 

11. “Дитина та її хобі” (соціологічне дослідження за 

програмою Хмельницької ОДБ). (ОДБ). 

Районні дослідження 
Районне дослідження «Сучасний бібліотекар очима користувача»                                                                         

ІІ кв. 

 Районне дослідження «Що читаємо? Як читаємо?»                ІІІ кв.                                                 
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Заходи з підвищення кваліфікації 

 бібліотечних працівників  

 

1. Літній клуб бібліотечного менеджера «Трансформація 

публічних бібліотек в умовах адміністративної реформи» на базі 

бібліотек Теофіпольського та Білогірського районів (червень); 

2. Лабораторія професійної майстерності методиста «Роль 

методичної служби у сприянні інноваційному розвитку 

бібліотек» на базі бібліотек Полонського району (листопад); 

3. Семінар працівників відділів комплектування 

«Бібліотечні фонди: нові тенденції формування та організація» 
на базі Старокостянтинівської ЦРБ (квітень); 

4. День обласної бібліотеки для працівників публічних 

бібліотек на базі Полонської та Чемеровецької ЦРБ (березень, 

жовтень); 

5. Зональний семінар-практикум «Управління 

краєзнавчими інформаційними ресурсами: традиції і нові 

тенденції» на базі бібліотек Городоцького, Ізяславського, 

Ярмолинецького районів (липень, серпень, жовтень); 

6. Веб-майстер-клас «Інновації у створенні та просуванні 

рекомендаційних бібліографічних ресурсів» для працівників 

бібліотек Старосинявського району; 

7. Вебінари: 

– «Огляд сервісів для прямої трансляції в Інтернеті» 

для ІТ-спеціалістів; 

– «Опис в системі ІРБІС, деталізація предметних 

рубрик таблиць ББК» 

– «Модернізація бібліотечних фондів» для працівників 

відділів комплектування; 

–  «Інтернет-реклама бібліотеки»; 

8. Фокус-семінар “Стратегічна політика бібліотеки: 

механізм реалізації” для заступників директорів ЦБС з питань 

обслуговування дітей, завідуючих районними, міськими 

бібліотеками для дітей(ОДБ). (червень). 

9. Школа професійного розвитку “Ідеї. Практика. Досвід” 

для працівників сільських бібліотек, що обслуговують дітей(ОДБ). 

(липень). 
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10.  Онлайн-консультації “ІТ-експрес” (ОДБ). 

(щокварталу). 

11. Зональні вебінари “Сучасні практики бібліотеки для 

дітей” (ОДБ). (щокварталу). 

В рамках обласної програми «Обласна бібліотека – 

бібліотекам села» плануємо: 

1. Бібліодень сільського бібліотекаря в ОУНБ «Сільська 

бібліотека у форматі сучасності» з виїздом в сільські бібліотеки: 

– Лісогринівецької об’єднаної територіальної громади 

(Хмельницький район, квітень); 

– та Ганнопільської об’єднаної теритріальної громади 

(Славутський район, липень); 

2. Цикл тренінг-семінарів в рамках творчої студії «Сучасна 

бібліотека: нові вимоги, нові можливості» на базі бібліотек 

Дунаєвецького, Старокостянтинівського, Хмельницького районів 

(травень, червень, серпень); 

3. Майстер-клас «Бібліотечне обслуговування – нова 

реальність»  для бібліотечних працівників Старосинявського 

району (жовтень) 

4. Тренінг «Проектна діяльність бібліотеки. Участь у 

проектах, залучення позабюджетного фінансування» для 

бібліотечних працівників Волочиського району (квітень) 

5. Психологічний тренінг «Труднощі професійного 

визнання» для бібліотечних працівників Кам’янець-Подільського 

району (липень) 

6. Вебінари: 

12. «Програмне забезпечення ІРБІС в бібліотеці, 

створення електронних баз даних» для працівників бібліотек 

Славутського району; 

13. «Сучасні форми і методи роботи з користувачами»; 

14. «Сучасні підходи до інформаційно-бібліографічного 

обслуговування в сільських бібліотеках» 

15. «Збереження бібліотечних фондів в сучасних умовах. 

Особливості відбору і списання друкованих видань» 
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Графік проведення районних 

 заходів з підвищення кваліфікації  

 
№ 

п/п 

Назва заходу Форма заходу Місце 

проведення 

Час 

проведе

ння 

Районні семінари  
1 Бібліотеки: потенційні 

можливості та основні 

завдання. 

Семінар  

ЦРБ 

 

І 

квартал 

2 Місце та роль бібліотеки 

в системі національно-

патріотичного виховання 

молоді 

Семінар-

практикум 

 

ЦРБ 

ІІ 

квартал 

3 Доступ громадян до 

офіційної інформації: 

роль бібліотек " 

Семінар-

тренінг 

 

ЦРБ 

 

ІІІ 

квартал 

4 Популяризуємо сучасну 

українську книгу 

 

Семінар-

тренінг 

 

ЦРБ 

 

 

ІVквар

тал 

Школа професійної майстерності (зональна) 

1 “Я пропоную свій досвід” день творчої 

ініціативи 

міська ІІІ 

квартал 

2 «Формування 

бібліотечних фондів в 

сучасних умовах» 

Семінар-

практикум 

с. Шарівка ІІ 

квартал 

3 Популяризація літератури 

краєзнавчої тематики  

 

Майстер-клас 

 

с. Пасічна 

 

ІІІ 

квартал 

4. «Масовий захід як засіб 

рекламної діяльності 

бібліотеки» 

Семінар-

практикум 

С. Нове 

Село 

ІІ 

квартал 

Школа бібліотекаря-початківця 
1 Послуги МБА, 

внутрішньосистемний 

обмін – джерело 

Година 

запитань та 

відповідей 

ЦРБ І 

квар

тал 

http://govinfolibrary.wordpress.com/
http://govinfolibrary.wordpress.com/
http://govinfolibrary.wordpress.com/
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інформаційних послуг 

сільської бібліотеки. 

3 Просування читання 

та залучення читачів: 

сучасні підходи і 

можливості 

Майстер-

клас 

с. 

Ясенівка 

ІІІ 

квар

тал 

4 Робота клубу за 

інтересами як важлива 

форма організації 

дозвілля у бібліотеці 

День 

теорії і 

практики 

 

ЦРБ  

 

ІV 

квар

тал 

Методичні дні 
1.  Публічна бібліотека – 

центр сімейного 

виховання 

День фахівця 
РДБ 

 
січень 

2.  Роль бібліотеки у 

формуванні здорового 

спосібу життя 

Аукціон 

творчих ідей 
ЦРБ травень 

3.  «Послуги е-урядування в 

бібліотеках» 

Методичний 

міст 
ЦРБ липень 

4.  «Плануємо! Звітуємо!» Коментарі 

фахівця 
ЦРБ 

груден

ь 

Школа сучасного бібліотекаря 
 

1-ший 

модул

ь 

1.Все про соціальні мережі 

2. Нова послуга – зв'язок по 

скайпу 

3.Створення та монтаж фільмів 

у програмі «Кіностудія»  

 4. Технічна підтримка та 

обслуговування сайту 

Тренінг

и 
ЦРБ 

Лютий-

червень 

2-4 р. на 

місяць 

 

2-ий 

модул

ь 

1. Розділи бібліотечного 

сайту 

2.Друковані видання сільської 

бібліотеки 

3. Презентації – помічники 

4.Електрона звітність 

 

Тренінг

и 
ЦРБ 

Серпень-

листопад 

2-4 р. на 

місяць 
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  Графік комплексних вивчень у бібліотеках району  

 

Ярмолинецька РДБ – І квартал 

Волудринці – І квартал 

Боднарівка – ІІ квартал 

Савинці – ІІ квартал 

Скаржинці – ІІІ квартал 

Графік переобліків книжкового фонду  
 

Згідно перспективного плану переобліків книжкових фондів 

Ярмолинецької ЦБС  на 2016-2020 рр. провести переобліки 

книжкових фондів та надати відповідні документи у наступних 

місяцях у таких бібліотеках: 

Скаржинці - лютий 

Боднарівка - квітень 

Виноградівка – травень 

Коритна - вересень 

Солобківці - жовтень 

Включити в плани роботи в 2017 році  
 

Вивчення книжкового фонду 

    У 2017 році провести вивчення книжкового фонду відділів 

технічної літератури. 

    Вивчення провести аналітичним методом. 

Поповнення книжкового фонду 

   У 2017 році триває акція «Подаруй бібліотеці книгу» 

   Передбачити кошти в місцевому бюджеті на поповнення 

книжкових фондів 

   Передплата періодичних видань на 2017-2018 роки 

Зміцнення матеріально-технічної бази бібліотеки 

   Придбання комп’ютерного обладнання 

   Підключення до мережі Інтернет 

   Облаштування інтер’єру бібліотеки 

   Ремонт бібліотеки 

   Облаштування краєзнавчих кімнат та куточків.
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Використай у роботі 

 

Пріоритетними напрямками діяльності бібліотек, 

залишаються: 

 Патріотичне виховання. З метою формування у 

молодого покоління патріотичної свідомості, залучення до 

вивчення історії України, подвигів борців за незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, готовності до 

виконання громадянських обов’язків, виготовлення та 

розповсюдження інформаційно-просвітницької продукції з 

національно-патріотичного виховання, пропонуємо запланувати: 

 Акції пам’яті; 

 Акція «Бібліотека українського воїна»; 

 Уроки мужності, урочисті вечори до Дня Перемоги, 

Дня пам’яті Крут, Дня захисника України, Дня пам’яті жертв 

голодомору, вшанування пам’яті жертв війни в Україні та інші. 

 Квест-гра «Стежками становлення Української 

держави»; 

 Доброчинні акції «За мирну Україну», «Малюнок, що 

додає віри»; 

 Екскурсії та походи до пам’ятників та могил борців за 

волю України; 

 Зустрічі з військовослужбовцями та волонтерами; 

 Перегляди документального кіно. 

 Правове виховання; 

 Формування здорового способу життя; 

 Участь у проектній діяльності. Розробка і реалізація 

власних творчих проектів; 

  Впровадження сучасних технологій в обслуговування читачів: 

створення клубів за інтересами, тематичних блогів, сторінок в 

соціальних мережах «Що творимо в бібліотеці?», «Сучасні 

письменники Подільського краю» тощо. 

       Форми роботи що базуються на використанні нових ІТ та 

інтелектуальні продукти (послуги), що можна включити в  план 

роботи на наступний рік: 

 інтернет-канікули;  

 огляди ресурсів Інтернету; 

 електронні виставки; 
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 віртуальні екскурсії по бібліотеках; 

 слайд-лекції; 

 комп'ютерні презентації; 

 прем'єри дисків; 

 літературні Інтернет-знайомства;  

 мультимедіа-перегляди; 

 подорожі по віртуальних музеях світу; 

 електронні ігротеки; 

 конкурси мультимедіа-творів; 

 відеобесіди, відео-уроки, 

 уроки-навігації; 

 chat-конференції, інтер-слеми, інтернет-мости. 

 Послуги:  

 путівники по ресурсах;  

 тематичні електронні файли і теки; 

 призначені для користувача інструкції;  

 інформаційні бібліотечні зведення; 

 електронні візитки. 

 Активізація реклами бібліотеки (в т. ч. інтернет-

реклама) бібліотеки: 

 реклама бібліотек та бібліотечних послуг; 

 робота з пропаганди та підтримки читання. 

Головним напрямом діяльності бібліотеки залишається 

робота по просуванню книги та читання, залучення користувачів 

до бібліотеки. Тому, фахівці бібліотек повинні вишукувати і нові 

форми роботи, такі як: 

 поетичні ринги «Літературний гурман»; 

 літературні диліжанси; 

 досьє; 

 Дні нової книги, книг-іменинників; 

 книжкове дефіле «Сімейний книжковий вихідний»; 

 Дні літературних ігор; 

 дискусійні гойдалки; 

 пошукова гра в форматі Квест «Знайди книжку»; 

 бібліопаті «Читаємо разом»; 

 флеш-моб «Бум по bookам»; «Бібліотечний дворик: 

територія сімейного читання і дозвілля»; 

 читацькі конкурси «Читацькі рекорди», «Шанувальник 

книг»; 
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 комплексні форми просування книги і читання: «День 

читацьких задоволень», «День з письменником», «День 

літературного гурмана», «День читача»; 

 літературні фестивалі, марафони.  

Рекомендуємо проводити заходи по популяризації поняття 

здорового способу життя: 

 бібліографічний огляд «Я живу! Я люблю життя! », 

«Бережи життя змолоду»; 

 конкурс «Спорт – вагома складова здоров’я»; 

 години здоров’я «100 порад для здоров`я», «Цікавість 

ціною в життя», «Секрети здоров`я», «Таємниця еліксиру 

молодості», Яскравий смак життя»; 

 диспути; 

 інтерактивні ігри. 

Так як Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних 

Націй затвердила прийняття 2017 року Міжнародним роком 

сталого розвитку туризму в план роботи необхідно включити 

заходи, які сприятимуть поінформованості про велику спадщину 

різних цивілізацій і в забезпеченні кращого розуміння цінностей, 

притаманних різним культурам, сприяючи зміцненню миру в 

усьому світі http://bit.ly/2duSQBL. 

 

Документи, які необхідні для звітності 2016 

 

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

2. Інформація (пояснювальна записка) про роботу бібліотеки за 

2016 р. (зразок написання див.  у  Діловому блокноті №8) 

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. Документація клубів за інтересами  

11. Довідки з сільської ради завірені печаткою та підписом голови: 

 про кількість населення (в розрізі населених пунктів сільської 

ради); 

http://bit.ly/2duSQBL
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 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 (науково-природнича література) 

14. Літопис села (заповнені за 2016 рік) 

15. Історія бібліотеки(заповнені за 2016 рік) 

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 

 

 Порядок здачі звітів 2016 

 

1. Провідний редактор (Гриб Л.М.) 

2. Директор ЦБС (Гриб М.А.) 

3. Головний краєзнавець (Москаленко В.М.) 

4. Заступник директора по роботі з дітьми (Черевуля А.Л.) 

5. Методист (Cлободян О.Л.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Методичні листи 

 

Додаток №1 

Методично-інструктивний лист  

по відзначенню 100-річчя 

 української революції 

     Українська революція — низка подій, пов'язаних 

з національно-визвольною боротьбою українського народу у 

1917—1921 роках. Поштовхом до початку Української революції 

стала Лютнева революція в Російській імперії. В Україні утворився 

альтернативний центр влади — Українська Центральна Рада (УЦР), 

що стала представницьким органом українських демократичних 

сил і очолила національно-демократичну революцію в Україні. 

Керівником УЦР став Михайло Грушевський. 

У період 1917—1921 років Україна пережила різні форми 

національної державності (УНР, Українська держава, ЗУНР), але 

державну незалежність втримати не змогла. Українські етнічні 

території були розділені між СРСР, Польською Республікою, 

Королівством Румунія та Чехословацькою Республікою.  

Українські землі займали понад 700 тис. кв.км. Чисельність 

населення перевищувала 48 млн. чоловік, з яких 33 млн. (2/3 

населення) становили українці. Серед інших національностей 

виділялися росіяни, євреї. За національним складом село було 

переважно українським, місто - багатонаціональним. 

У лютому 1917 p. у Росії перемогла демократична революція. 

Владу царя було повалено. Натомість утворилося двовладдя: 

Тимчасовий Уряд і ради. Мандат на владу уряд отримав тимчасово, 

до скликання Установчих зборів, які мали затвердити форму 

державного ладу і прийняти Конституцію. Тимчасовий уряд вважав 

себе правонаступником царського уряду і прагнув зберегти 

контроль над усіма територіями імперії, у тому числі й над 

Україною. 

Крім Тимчасового уряду та його місцевих органів, одразу після 

повалення самодержавства виникли Ради робітничих, солдатських, 

а згодом і селянських депутатів. Усередині 1917 р. в Україні 

налічувалося 202 Ради, втому числі в Донбасі -180, що становило 

71% від загальної кількості. Засновниками Рад були переважно 

загальноросійські партії есерів і соціал-демократів. Вони отримали 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
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абсолютну більшість місць у Радах, що відповідало реальному 

впливу цих партій серед населення на той час. 

У перший час після лютневої революції в українських губерніях 

налічувалося щонайбільше 2 тис. більшовиків. Тому їх вплив на 

діяльність Рад залишався обмеженим. Поглиблення політичної і 

соціально-економічної кризи сприяло зростанню радикальних 

більшовицьких гасел. До кінця квітня чисельність більшовиків 

перевищила 10 тис. чоловік. З другої половини року в постійно 

оновлюваному складі багатьох Рад робітничих і солдатських 

депутатів вплив більшовиків та прихильних до них безпартійних 

делегатів став переважати. 

Звістка про лютневі події в Петрограді сколихнула українську 

громадськість. Однією з провідних стала ідея національного 

визволення. Передусім висувалися вимоги автономії і 

федеративного устрою Росії. Особливо це було характерним для 

українського середовища. Почалися мітинги, зібрання, з'їзди, на 

яких трудящі вимагали української школи, української преси, 

українізації війська тощо. 

Виникла потреба створити єдиний центр, шо об'єднав би всі 

українські сили. З цією метою в Києві 4( J 7) березня J 917 р. 

Товариство українських поступовців (ТУП) заснувало Українську 

Центральну Раду. Крім членів ТУП, до неї увійшли представники 

різних українських політичних угрупувань та організацій: 

військових, робітників, кооперативних, студентських, релігійних, 

культурних. 

До Центральної Ради ввійшли представники всіх українських 

національних партій - Української соціал-демократичної робітничої 

партії (УСДРП), 

Української партії соціалістів-революціонерів (УПСР), 

Української народної партії (УНП), інших партій і громадсько-

політичних груп. Очолив Центральну Раду видатний український 

історик, активний діяч українського національного руху М. 

Грушевський. Важливу роль в її діяльності відіграли В. 

Винниченко, С. Єфремов, Б. Мартос, С. Петлюра, І. Стешенко, П. 

Христюкта ін. Членами Центральної Ради стали майже всі відомі 

українські письменники, історики, юристи, діячі кооперації, інші 

представники інтелектуальної еліти України. 

Таким чином, Українська національно-демократична революція 

зазнала поразки. Ця поразка була наслідком незгуртованості 
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політичної еліти, незавершеності процесу формування нації, 

відмінностей між національними та соціальними завданнями 

визвольного руху, його обумовленості зовнішніми політичними й 

насамперед військовими факторами. Однак, не досягши своєї мети, 

Українська революція започаткувала процес формування модерної 

політичної нації та відродила традицію української державності.
  

Українська  революція, яка спочатку розпочалася як національно-

демократична, потім поступово, але невпинно, під впливом 

подальшого розвитку революційних подій, також змінювала свій 

характер та зміст. 

    Важливим при плануванні роботи на наступний рік є Указ 

Президента України №17/2016 «Про заходи з відзначення 100-

річчя подій Української революції 1917-1921 років» від 22 січня 

2016 року. З метою вшанування традицій боротьби за незалежність 

і соборність України та визнання історичного значення подій, 

пов’язаних із визвольною боротьбою початку XX століття, 

рекомендуємо запланувати: 

 Тематичну експозицію «Україна в боротьбі за 

збереження державної незалежності (1918 – 1920 рр.)»; 

 Перегляд документального кіно – «Хроніки 

Української революції», «Шляхами Української революції»; 

 Круглий стіл «Роль Української революції 1917 – 1921 

років у світовій історії»;               - «Утворення українських 

Збройних Сил та політика Центральної Ради»;  

 «Українська революція 1917–1921 років: історія і 

сьогодення» 

 Бесіду «Універсали Української народної республіки»; 

 Години спілкування: 

- «Більшовики і українська революція»; 

-«Перший Всеукраїнський селянський з’їзд»; 

-«Державний переворот. Українська держава»; 

-«Боротьба на заході країни: Західно-Українська народна 

республіка»; 

 Перегляди літератури «Історична спадщина Михайла 

Грушевського»; 

 Цикл тематичних заходів «Україна – соборна, сильна, 

вільна»; 

 Виставка – роздум «Українська Революція: Доба 

Центральної Ради» 
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 Виставка-портрет «Визначні діячі Української 

революції 1917 – 1921 років», «Українська держава була і є – 

Володимир Винниченко» 

 Виставка – переосмислення  «Бій за державність 1917 - 

1921 років: розвідки, спомини, документи», 

 Виставка – роздум «Минувшина і будучина української 

визвольної боротьби 1917 – 1921 років» 

  Виставка – досьє «Ці люди в огні на сталь перекуті: 

борці за національну ідею 1917 - 1921» 

 Історично – патріотичний альбом  «Історія, олюднена 

постатями: творець нової української держави – В. Винниченко» 

 Виставка-спогад «Із спогадів про Українську революцію 

1917-1921 років» 

 Виставка – хроніка «Минулі події рідної землі: 

революційні події на Україні в 1917 -1921 роках», «Це нашої історії 

рядки: Українська Революція 1917 – 1921 років», «Гортаючи 

сторінки історії: Українська Революція 1917 – 1920 роки» 

 Виставка – розвідка «Маловідомі сторінки історії: 

українські отамани у боротьбі за незалежність» 

 Виставка – вшанування героїв «УПА – зимова спроба 

завоювання незалежності» 

 Виставка – роздум «Перші кроки до національної 

державності:  

1917 – 1921 роки» 

 Виставка – полеміка «Уроки Української Національної 

Революції» 

 Історичний урок до 100 - річчя утворення Центральної 

Ради «Хай буде Україна вільною» 

- «Чотири Універсали української Центральної Ради. 

Значення та уроки цих подій»  

- «Видатні постаті та їх політичні погляди на Українську 

революцію 1917–1921 років» 

 Історична мандрівка «Україна в огні 1917-1921 років» 

 Інформаційна година «Визначні діячі Української 

революції 1917 – 1928 років» 

 Історико – правовий екскурс «Українська держава 

гетьмана П.Скоропадського: спроба державотворення» 

 Історично – патріотичний альбом «Історія, олюднена 

постатями: П.Скоропадський в українській історії» 
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 Історичний етюд «Україна в революційну добу 1917-

1921 років» 

 Літературна лоція «Акт Злуки – символ єднання та 

соборності України» 

 Патріотична абетка «Акт Злуки – перший крок на 

шляху до соборності  України» 

 Історичний хроноскоп «Україна у боротьбі за 

збереження державної незалежності (1918-1920 роки)» 

 Історико – патріотичний калейдоскоп «Проголошення 

Директорії: відродження Української народної республіки» 

 Літературний перегляд «Війна пройшла по їхніх долях» 

(Українська революція 1917-1921 років в художніх творах) 

 Година пам'яті «Звитяги української військової доби 

Української революції 1917 – 1921 років» 

 Урок – пам’ять «Вірність історичній правді: значення 

Української революції 1917-1921 років» 
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Додаток №1 

Методично-інструктивний лист  

Рік Японії в Україні 

       Кожна країна намагається встановити найбільш вдалу 

атмосферу взаємоспівробітництва з іншими країнами. Дуже часто 

це обумовлено тим, що країні необхідні партнери на міжнародній 

арені, оскільки вона сама неспроможна вирішити ті чи інші 

внутрішні проблеми. Клімат прийняття між странами світу 

допомагає у встановленні добрих економічних та політичних 

відносин і є гарантом непорушення цілісності державних кордонів 

та прав людини у всесвітньому середовищі. Саме для цього 

подекуди президенти країн здійснюють візити поваги до інших 

країн, з наміром виявити свою повагу та з очікуванням підняття 

свого престижу на міжнародній арені. Останнім часом одним з 

найкрупніших іноземних інвесторів в Україні є Японія. Саме тому 

окрім офіціальних візитів президента України, було 2017 рік 

оголошено роком Японії в Україні. Це рішення направлено на 

укріплення стосунків між державами та зміцнення стосунків у 

економічному та політичному секторі. Така позиція президента 

України призведе до збільшення кількості візитів представників 

Японії в нашій країні та збільшення іноземних інвестицій в 

економіку.  2017 рік буде роком Японії в Україні, це зможе так чи 

інакше запевнити японців в повазі українців до їх держави та, 

зокрема, до їх коштів. Президент України Петро Порошенко 

відправився з офіційним візитом на територію Японської держави, 

де зустрівся з губернатором префектури Кіото Кеїдзі Ямадою. Ця 

зустріч мала показати японському уряду те, яким цінним партнером 

вважає його Україна, і натякнути на бажання надального 

співробітництва між ними. Саме на зустрічі президент України із 

задоволенням сповістив губернатора і весь уряд про те, що 

наступний 2017 рік в Україні буде оголошено роком Японії в 

Україні.  Як пізніше повідомило представництво, у квітні місяці дві 

тисячі шістнадцятого року президент України відправився з 

офіційним візитом до Японії на честь святкування 

двадцятип’ятиріччя признання Японією незалежності української 

держави та встановлення парламентарних відносин між державами. 

В рамках візиту президент відвідав декілька основних міст Японії, 
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зустрічаючись з главами обох палат парламенту та прем’єр-

міністром Японії Сіндзо Абе. Окремо президент подякував 

останньому за гостинність та щирість, які відповідають 

встановленим стратегічним взаємовідносинам між країнами. Після 

того, як було 2017 рік оголошено в Україні роком Японії, почалась 

розробка проектів, які мають за мету підвищити та об’єднати 

культурний рівень двох країн у взаємодії одна з одною. Скоріше за 

все, збільшиться кількість іноземних представників на території 

України, а більше за все увага буде приділятись сфері освіти, 

оскільки саме через контакти не тільки і не стільки офіційних 

представників країни, скільки через залучення до культурного 

простору звичайних жителів, можна досягти найбільшого 

сприйняття країни в свідомості іноземців. Увага буде приділятись 

програмі обміну студентами між вищими навчальними закладами 

України та Японії, оскільки це є найбільш вдалим рішенням по 

транслюванні культури Японіі до України. Окрім обмінних 

програм, будуть створюватись культурні простори — фестивалі та 

лекторії, до яких будуть активно залучати японців з ціллю, щоб 

вони передавали свій унікальний досвід українцям. 

Оскільки 2017 рік оголошено Роком Японії в Україні в 

плани роботи слід включити заходи з популяризації культури, 

традицій Японії та японської літератури. При проведені заходів 

пропонуємо використовувати форми бібліотечної роботи: 

 книжкові виставки (за наявності літератури японською 

мовою в бібліотеках); 

 перегляди відеофільмів японською мовою; 

 вивчення японської мови; 

 зустрічі з цікавими людьми; 

 віртуальні подорожі цікавими місцями Японії. 

На теми: 

 «Квітка весни – сакура» 

 «Про Японію – українською» 

 «Що приховує давня традиція паперових ляльок» 

 «Таємниця японських візерунків» 

 «Кулінарія – погляд на історію японської культури» 

 «Традиції Японії» 

 «Походження кімоно» 

 «Сакура – душа Японії» 
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Додаток №1 

Методично-інструктивний лист  

Рік вивчення німецької мови в Україні 

    Сьогодні вона -- перша найпоширеніша мова у Європі і друга за 

популярністю іноземна в Україні. Більшість найвідоміших 

інноваційних компаній розташовані саме у Німеччині. Навіть 

прогресивні японці зосереджуються на німецькій -- її вивчають 

68% студентів у Японії. Тож подумайте, можливо, варто 

поставитися до засвоєння цієї мови серйозніше. Тим паче, 2017 рік 

оголошено в Україні роком вивчення німецької мови. 2017-2018 

навчальний рік будуть роками української мови у Німеччині та 

німецької мови в Україні. 

 Про це заявили у Берліні на спільній прес-конференції за 

підсумками двосторонніх переговорів глави МЗС України Павло 

Клімкін і ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр, повідомляє 

кореспондент Укрінформу в Німеччині. 

"Я особисто дуже підтримую ідею зробити наступний рік Роком 

німецької мови в Україні і Роком української мови у Німеччині", - 

заявив Клімкін. 

Він уточнив, що йдеться не про календарний, а про навчальний рік, 

так що старт взаємним Рокам планується дати у середині 2017 року. 

"Я сподіваюся, що ми проведемо успішні Роки мов наступного 

року", - сказав зі свого боку Штайнмайєр. 

Водночас, Клімкін висловив вдячність за постійну підтримку, яку 

МЗС ФРН робить кафедрі україністики в університеті 

Грайфсвальда. 

Загалом гуманітарний блок питань, що стояли в четвер на порядку 

денному переговорів, включав те, як дійсно зблизити українців і 

німців. "У ході переговорів ми обговорили те, як зміцнити людські 

контакти з тим, щоб німці відчували себе по-справжньому вдома в 

Україні, а українці почували себе по-справжньому вдома у 

Німеччині", - сказав Клімкін, висловивши сподівання, що вже 

найближчим часом українці зможуть їздити в ЄС без віз.  

   При проведені заходів пропонуємо використовувати форми 

бібліотечної роботи: 

 книжкові виставки, розкриваючи фонд літератури іноземною 

мовою; 
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 анкетування користувачів та працівників бібліотеки; 

 конкурси; 

 бібліотечні акції та флешмоби; 

 перегляди відеофільмів німецькою мовою; 

 зустрічі з цікавими людьми;  

 тематичні вечори; 

 уроки вивчення німецької мови 

 Skype-спілкування з іноземцями; 

 віртуальні подорожі. 

 

Схема плану роботи на 2017 рік 

 

 Функції та напрямки роботи бібліотеки 

Програми 

Визначні дати 

І. Основні показники 

ІІ. Організація маркетингової діяльності 

ІІІ. Бібліотека – посередник між владою і громадою 

ІV. Вивчення, формування та використання фондів 

4.1. формування та вивчення фонду 

4.2 використання та збереження 

V. Інформаційно-бібліографічне забезпечення користувачів 

VІ. Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань. 

VІІ. Соціокультурна діяльність. Пропаганда книги 

7.1 Виховання патріотизму і громадянства 

7.2 Формування правових знань та правової культури 

7.3 Відродження духовної культури 

7.4 Популяризація науково-природничої літератури, екологічних 

знань 

7.5 Просування книги та читання 

7.6  Організація сімейного читання 

7.7 Популяризація історії України, рідного краю. Краєзнавство. 

7.8 На допомогу виробничій діяльності 

7.9 На допомогу навчальному процесу 

7.10 Робота з соціально-незахищеними верствами 

населення. Робота з людьми з особливими потребами. Робота з 

внутрішьно переміщеними особами 

VІІІ. Робота клуб за інтересами 
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ІХ. Робота Інтернет-центру 

Х. Робота інформаційно-туристичного центру 

ХІ. Участь в обласних, районних заходах. Соціологічні 

дослідження. 

ХІІ. Управління бібліотекою-філіалом 

ХІІІ. Матеріально-технічне забезпечення 
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Під час роботи над методичними 

 матеріалами використовувалася інформація з ресурсів: 

 

1.  Хмельницька обласна рада  [Електронний ресурс]: офіційний 

сайт Хмельницької обласної ради.  – Режим доступу: 

http://oblrada.km.ua/. –Назва з екрана.  

2.  Норми тривалості робочого часу на 2016 рік [Електронний 

ресурс]: сайт Бухгалтер. Для працівників бюджетної сфери.  –

Режим доступу:  http://bit.ly/1MOzCOY.  – Назва з екрана. 

3.  Плануємо роботу публічної бібліотеки на 2016 рік [Електронний 

ресурс]: сайт Методична служба публічних бібліотек Києва.  –

Режим доступу:  http://bit.ly/1i9du9l.  – Назва з екрана. 

4.Планування – 2017: методичні матеріали. Вип. 12 [Електронний 

ресурс]: сайт Хмельницька обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. М.Островського. – Режим доступу: 

http://www.ounb.km.ua/vidanya/index.php. - Назва з екрана 

5. Українська революція[Електронний ресурс]: 

http://osvita.ua/vnz/reports/history/35330/. - Назва з екрана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ounb.km.ua/vidanya/index.php
http://osvita.ua/vnz/reports/history/35330/
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