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ББК:  78.34 (4УКР – 4ХМЕ) 

           Д 46 

 

 

Діловий блокнот бібліотекаря : методичний посібник. Вип. 
№6 / Ярмолинецька ЦРБ, упоряд. Білик І. І. – Ярмолинці, 2013 . – 
44 с. 
 

 

В черговому, 6 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. 

       Посібник розрахований на фахівців бібліотечної справи. 

 

 

 

Упорядник та комп’ютерний набір: Білик І. І. 

 

Відповідальна за випуск: Гриб М. А. 
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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 
 Обласна програма «Спортивний майданчик» на 2010-2014 роки: Рішення 

двадцять сьомої сесії від 24 берез.2010 р. № 13-27/2010. 
 Обласна цільова соціальна програма «Молодь Хмельниччини» на 2011-

2015 роки: Рішення від 18 трав. 2011 р. № 17-4/2011. 

 Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища 

Хмельницької обл.. на 2011-2015 рр. 

 Обласна програма правової освіти населення на 2011-2015 роки: Рішення 

від 2 берез. 2011 р. № 29-3/2011. 

 Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі 

злочинністю на території Хмельницької області на 2011-2015 роки: Рішення 

від 2 берез. 2011 р. № 31-3/2011. 

 Обласна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2011-2015 

роки: Рішення від 2 берез. 2011 р. № 40-3/2011. 

 Обласна програма підтримки сім’ї та демографічного розвитку на 2011-

2015 роки: Рішення від 18трав. 2011 р. № 19-4/2011. 

 Обласна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків на період до 2015 року: Рішення від 5 серп. 2011 р. № 16-5/2011. 

 Про обласну програму розвитку архівної справи на 2011-2015 роки: 

Рішення від 5 серп. 2011 р. № 18-5/2011. 

 Програма науково-технічного та інноваційного розвитку Хмельницької 

області на 2012-2015 роки: Рішення від 26 верес. 2012 р. № 14-13/2012. 

 Обласна программа сприяння розвитку громадського суспільства на 

2013-2017 роки: Рішення від 20 груд. 2012 р. № 19-14/2012. 

 Обласна програма подальшого вдосконалення соціальної роботи центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Хмельницької області на 2013-

2017 роки: Рішення від 28 берез. 2013 р. № 29-15/2013. 
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 Обласна програма пошуку і впорядкування поховань жертв війни та 

політичних репресій на 2013-2015 роки: Рішення від 19 черв. 2013 р. № 19-

16/2013. 

 Програма розвитку туризму у Хмельницькій області на 2013-2015 роки: 

Рішення від 19 черв. 2013 р. № 20-16/2013. 

 Програма зайнятості населення Хмельницької області на період до 2017 

року: Рішення від 19 черв. 2013 р. № 11-16/2013. 

 

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 2014 року 
 

На міжнародному рівні, 2014 рік оголошено: 
 2005-2015 роки оголошені Генеральною Асамблеєю ООН (2003) 

Міжнародним десятиріччям дій «Вода для життя». 

 2005 – 2014 рр. – Міжнародне Десятиліття освіти в інтересах сталого 

розвитку ООН 

 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. 

 

На державному рівні 2014 рік оголошено: 

 Президент України оголосив 2014 рік в Україні Роком Тараса Шевченка 

 

 Указом Президента України №329/2013 2014 рік оголошено в 

Україні Роком учасників бойових дій на території інших держав з метою 

вшанування громадян, які виконували військовий обов’язок на території 

інших держав, сприяння поліпшенню соціального захисту таких громадян, 

їх сімей та з нагоди 25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з 

Республіки Афганістан. 

 

 2013-2015 роки посідають особливе місце в українській та світовій історії — 

вони пов’язують нас із знаменними датами Великої Вітчизняної війни. 
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На державному рівні відзначатиметься: 

 200 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка (Указ 

Президента України № 257/2012 від 11 квітня 2012 року) 

 120 річчя від дня народження Олександра Петровича Довженка (10.09.1894 

– 25.11.1956), кінорежисера, кінодраматурга, письменника (Указ 

Президента України від 03.07.2012 № 430/2012, Постанова Верховної Ради 

України від 17.09. 2013  № 574-VII ) 

 150-річчя від дня народження Михайла Коцюбинського (17.09. 1864 – 25.04 

1913), українського письменника-класика (Постанова Верховної Ради 

України від 17.09.2013 № 573-VII) 

 160-річчя від дня народження Марії Заньковецької: 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 червня 2013 №433-р  

 23-25 квітня у 2014 році проходитиме Міжнародний екологічний Форум 

«Довкілля для України»  за підтримки Кабінету Міністрів України: 

Доручення Прем'єр Міністра України №19285/1/1-13 від 18 травня 2013 

року (http://group-expo.com/). 

 70 років звільнення України від фашистських загарбників (28.10. 2014) 

 

Цього року виповнюється: 

2565 років від дня народження Конфуція (Чжунні) (551-479 до н.е.), 

китайського мислителя, політичного діяча, педагога 

1005 років від дня народження преподобного Феодосія Києво-Печерського 

(1009-1074), засновника Києво-Печерської Лаври 

1070 років  з часу походу київського князя Ігоря на Константинополь, 

Договір Русі з Візантією(944) 
1050 років  з часу походу військ київського князя Святослава на Оку та Волгу 

(964 рік) 

620 років від дня народження Йоганна Гутенберга (1394-99(?)-1468), 

німецького винахідника, який поклав початок книгодрукуванню в 

Європі 

560 років від дня народження Амеріго Веспуччі (1454-1512), 

флорентійського мореплавця, іменем якого названо Америку 

440 років від дня народження Петра Могили (1574-1647), українського 

політичного, культурного і церковного діяча, засновника Києво-

Могилянської академії 
385 років тому (1629) побачив світ «Служебник» Петра Могили  

360 років тому (1654) Переяславська Рада ухвалила об’єднати Україну з 

Росією 

360 років  тому відбулася  Переяславська рада – зібрання представників 

Запорізького козацтва, де було прийнято рішення про входження 

України (Гетьманщини) у Російське царство (18 січня (8-го за 

старим стилем) 1654) 

360 років  з часу переговорів (1654) українського посольства з російським 

урядом. Прийнято Березневі статті, за якими Україна отримала 

автономію 

http://group-expo.com/
http://group-expo.com/
http://group-expo.com/
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350 років  тому загинув І.Богун (?-1664), український військовий 

і державний діяч, козацький полководець, полковник подільський 

280 років тому (1734) утворено Нову Січ, яка розташовувалася на великому 

півострові, що омивався рікою Підпільною (притока Дніпра). 

280 років  тому Указом Миколи I від 23 грудня 1834 р Магдебурзьке право 

для міста Києва було скасовано в останній раз і назавжди 

250 років 

 

 тому (1764) відкрито першу в Україні друкарню 

 з гражданським шрифтом в Єлисаветграді (нині Кіровоград) 

250 років тому (1764) скасовано гетьманщину 

200 років з часу відкриття для публіки (1814) Імператорської публічної 

бібліотеки (сьогодні – Російська Національна бібліотека в Санкт-

Петербурзі) 

190 років від дня народження Уїльяма Уїлкі Коллінза (1824-1889), 

англійського письменника, основоположника детективного 

роману в Англії 

180 років тому (1834) у Києві засновано Університет святого Володимира. 

Тепер Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

125 років від часу заснування Києво-Покровського монастиря (1889) 

100 років з дня початку 1-ї Світової війни (1914-1918) 

95 років від часу проголошення об’єднання двох українських державних 

утворень – УНР і ЗУНР в єдину Соборну незалежну українську 

державу (1919). Відбувся Акт злуки 

95 років тому (1919) засновано Національну бібліотеку України ім. 

В.І.Вернадського 

90 років від дня прийняття першої Конституції СРСР 

90 років  з часу (1924) І Всеросійського бібліотечного з’їзду 

85 років від дня народження Філарета (М.Денисенка) (1929), Святійшого 

Патріарха Київського і всієї Руси-України 

80 років  тому (1934) було прийнято рішення про перенесення столиці 

України із Харкова до Києва 

75 років з часу нападу (1939) фашистської Німеччини на Польщу. Початок 

другої світової війни 

75 років тому (1939) Верховна Рада СРСР прийняла Закон про входження 

Західної України до складу Союзу РСР та возз’єднання її з 

Українською РСР 

70 років (24.01-17.02) із часу проведення Корсунь-Шевченківської 

операції (1944), наступальної операції військ 1-го і 2-го 

Українського фронтів  

70 років  з часу створення Публічної бібліотеки імені Лесі Українки м. 

Києва (листопад 1944) 

65 років  тому (1949) у Києві відкрито Державний літературно-художній 

музей Т.Г.Шевченка 

60 років тому (1954) Україну було прийнято до ЮНЕСКО та Міжнародної 

Організації Праці 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
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40 років  з часу урочистого відкриття Українського державного Музею 

історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.(17 жовтня 1974) 

25 років з часу заснування (1989) Спілки фотохудожників України 

 

Твори-ювіляри 2014 р.  
1000-річчя створення енциклопедії «Канон лікарської науки» Ібн Сини 

(Авіценни) (1013) (Під егідою ЮНЕСКО) 
450 », «Деяния святых 

апостол списана святым апостолом и евангелистом Лукою») — перша друкована 

книга в Росії, видана у 1563—1564 рр. Іваном Федоровим та Петром 

Мстиславцем. 

440 років від дня видання «Апостола», Львівський Апостол або Діяння та 

послання апостольські — перша друкована книга в Україні, видана у лютому 

1574р. Іваном Федоровичем (Федоровим) у Львові. 

410 років – (1604) – «Отелло» В.Шекспір 

395 років тому (1619) було видана «Граматика словенська» – одна з перших 

друкованих граматик старослов’янської мови, складена М.Смотрицьким 

340 років тому (1674) у Києво-Печерській друкарні був уперше виданий 

«Синопсис» 

295 років (1719) повісті Д.Дефо «Робінзон Крузо» 

240 років – (1774) – «Страждання юного Вертера» Й.Гете 

230 років – (1784) – «Безумний день, або Весілля Фігаро» П.Бомарше 

190 років – (1824) – «Горе от ума» О.С.Грибоєдов 

190 років – (1824) – «Дон Жуан» Д.Г.Байрон 

180 років (1834) казці П.П. Єршова «Горбоконик» 

180 років – (1834) – «Пікова дама» О.С.Пушкін 

180 років (1834) казці О.С. Пушкіна «Казка про золотого півня» 

170 років (1844) казці Х.К. Андерсена «Снігова королева» 

170 років – “Сон” і “Наймичка” Т.Г.Шевченка. 

170 років (1844) роману О. Дюма «Три мушкетера» 

160 років – (1854) – «Муму» І.С.Тургенєв 

155 років – (1859) – «Обломов» І.О.Гончаров 

155 років – (1859) – «Гроза» О.М.Островський 

150 років (1864) роману Ж. Верна «Подорож до центру Землі» 

145 років – (1869) – «20000 льє під водою» Ж.Верн 

145 років – (1869) – «Війна та мир» Л.М.Толстой 

145 років – (1869) – «Обрив» І.О.Гончаров 

140 років – (1874) – «Таємничий острів» Ж.Верн 

140 років – (1874) – «Спартак» Р.Джованьолі 

140 років – (1874) – «Дев’яносто третій рік» В.Гюго 

130 років (1884) роману М. Твена «Пригоди Гекльберрі Фінна» 

120 років – “Книга джунглів” Р.Кіплінга. 

110 років – (1904) – «Їжа богів» Г.Уеллс 

110 років (1904) роману Дж. Лондона «Морський вовк» 

90 років – (1924) – «Сорок перший» Б.А.Лавреньов 
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90 років (1924) казкам В.В. Біанкі «Лісові хатинки», «Чий ніс краще?», «Чиї це 

ноги?», «Хто там співає?» 

90 років (1924) казці К.І. Чуковського «Муха-Цокотуха» 

90 років (1924) казковій повісті Ю.К. Олеші «Три товстуни» 

85 років – (1929) – «Прощавай, зброє!» Е.Хемінгуей 

85 років – “Айболить” К.Чуковського. 

80 років (1934) казковій повісті П. Треверс «Мері Поппінс» 

70 років (1944) роману В.О. Каверіна «Два капітана» 

70 років (1944) збірці оповідань і казок В.О. Осєєвої «Чарівне слово» 

60 років (1954) повісті М.М. Носова «Пригоди Незнайки і його друзів» 

60 років – (1954) – «Володар кілець» Д.Толкієн 

55 років – “В Країні Сонячних Зайчиків” В.Нестайка. 
55 років – (1959) – «Останній дюйм» Д.Олдридж 

50 років – (1964) – «Брестська фортеця» С.С.Смірнов 

50 років – (1964) – «Важко бути богом» А.Н. та Б.Н.Стругацькі 

45 років – (1969) – «А зорі тут тихі» Б.Л.Васильєв 

40 років – (1974) – «У списках не значився» Б.Л.Васильєв 

30 років – “Суперклей Христофора Тюлькіна” А.Костецького. 

25 років – “Один, два, три” Л.Савчук. 

 

Знаменні дати Хмельниччини на 2013 рік 
  

1 січня – 70 років від дня народження М.Ф.Федунця – відомого поета, 

заслуженого працівника культури України. Народився у с.Сушки Білогірського 

району. 

6 січня – 180 років від дня народження С.В.Руданського – українського 

письменника. На Поділлі збирав фольклор, написав перші оригінальні твори. 

8 січня – 75 років від дня народження П.П.Карася – поета, публіциста. Народився 

у с.Коханівка Полонського району. 

28 січня – 55 років від дня народження Л.І.Сердунич – поетеси, краєзнавця. 

Народилася у с.ТеліженціСтаросинявського району. 

7 лютого – 155 років від дня народження Шолома Алейхема (Шолома 

Нохумовича Рабиновича) – єврейського письменника. Не раз бував на Поділлі. 

7 лютого – 75 років від дня народження Е.Р.Міляра – живописця, графіка, поета. 

Народився у с.АнтоніниКрасилівського району. 

17 лютого – 70 років з часу загибелі Валі Котика – юного партизана, Героя 

Радянського Союзу. Народився у с. Хмелівка Шепетівського району. 

4 квітня – 105 років від дня народження В.П.Бєляєва – російського і українського 

письменника. Народився у м.Кам’янці-Подільському. 

8 червня – 85 років від дня народження В.І.Кравчука – письменника. Народився у 

с.КіндраткиІзяславського району. 

20 червня – 75 років від дня народження В.Ф.Василашка – поета. Народився в 

с.Куражин Новоушицького району. 

23 червня – 125 років від дня народження А.А.Ахматової (Горенко) – видатної 

російської поетеси. Бувала у с.Слобідка-Шелехівська Деражнянського району, де 

проживала її родина. 
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23 червня – 90 років від дня народження Г.Я.Храпача – поета і прозаїка. 

Народився у с. Гелетинці Хмельницького району. 

20 липня – 70 років від дня народження А.Й.Ненцінського – письменника. 

Народився у с.Веснянка Старокостянтинівського району.  

19 серпня – 70 років з дня загибелі В.Д.Булаєнка – українського поета-воїна. 

Народився у с. Сорокодуби Красилівського району. 

17 вересня – 150 років від дня народження М.М.Коцюбинського – письменника і 

громадського діяча. Бував у Кам’янці-Подільському, Славуті, Проскурові. 

29 вересня – 110 років від дня народження М.О.Островського – письменника, чиє 

життя і творчість пов’язані з нашим краєм. 

3 жовтня – 115 років від дня народження К.О.Гордієнка – письменника. 

Народився у с.Микитинці Ярмолинецького району. 

9 жовтня – 110 років від дня народження М.П.Бажана – поета, письменника-

перекладача, літературознавця, енциклопедиста, академіка АН України. 

Народився в м. Кам’янці-Подільському. 

6 листопада – 80 років від дня народження В.А.Маняка – письменника. 

Народився у с. Криштопівка Волочиського району. 

13 листопада – 125 років від дня народження Остапа Вишні (П.М.Губенка) – 

письменника-сатирика і гумориста. Проживав у м. Кам’янці-Подільському, де 

розпочав літературну діяльність як автор фейлетонів. 

 

У 2014 році виповнюється: 
85 років з часу відкриття Хмельницького обласного краєзнавчого музею. 

70 років з часу визволення Хмельницької області від німецько-фашистських 

загарбників. (24 березня) 

60 років з часу перейменування міста Проскурова на Хмельницький, а 

Кам’янець-Подільської області на Хмельницьку (згідно з указом Президії 

Верховної Ради УРСР від 16 січня 1954 р.). 

55 років з часу відкриття Хмельницького музичного училища. 

25 років з часу заснування обласної організації Національної спілки художників 

України. 

25 років з часу заснування літературно-меморіального музею Анни Ахматової у 

с.Слобідка-ШелехівськаДеражнянського району. 

15 років з часу заснування Хмельницького обласного благодійного фонду 

“Хесед-Бешт”. 

 

Знаменні та пам’ятні дати Ярмолинеччини 
23 січня 65 років з дня народження В. М. Марчука – живописця, майстра 

монументального розпису. Народився в с. Москалівка. 

9 березня 140 років з дня народження С. П. Левицької (1874-1937) – 

художниці. Народилася в с. Вихилівка. 

17 березня 100 років з дня народження О. Ф. Брики (1914-1980) – Героя 

Соціалістичної Праці. Народилася в с. Правдівка. 
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25 березня 90 років з дня народження Л. С. Нагорного – народного 

композитора, заслуженого працівника культури. Народився в с. 

Баламутівка. (1924) 

27 березня 70 років з часу визволення Ярмолинецького району від 

німецько-фашистських загарбників. 

9 серпня 95 років з дня народження В. П. Баранова (1919-1982) – Героя 

Радянського Союзу. Народився в с. Стріхівці. 

6 вересня 55 років з дня народження В. та Є. Гжегожевських – 

композиторів, співаків. Народилися в с. Солобківці, проживають 

в с. Шарівка. 

15 вересня 85 років з дня народження П. В. Махнюка – прозаїка. Народився 

в с. Коритна. 

2 жовтня           105 років з дня народження І.М. Ройтера – доктора технічних 

наук, професора. Народився в м. Ярмолинцях. 

3 жовтня 115 років з дня народження К. О. Гордієнка – українського 

письменника, лауреата Шевченківської премії. Народився в               

с. Микитинці. 

5 листопада 75 років з дня народження Л. К. Тараненко – доктора 

біологічних наук, професора. Народилася в с. Голохвасти. 

17 листопада 180 років з часу смерті М. Гославського (1802-1834) – 

польського та українського поета. 

9 грудня 95 років з дня народження Г. М. Мороза (1919-2001) – доктора 

медичних наук. Народився в с. Глушківці. 

14 грудня 100 років з дня народження С. К. Гуменюка (1914-1991) – 

історика-краєзнавця, бібліографа Поділля. Народився в с. 

Михайлівка. 

23 грудня 90 років з дня народження В. П. Атамана (1924-1998) – 

композитора і диригента. Народився в с. Правдівка. 

25 грудня        70 років з дня народження В. В. Вітлінського  – економіста, 

доктора економічних наук України, професора. Народився в с. 

Солобківці. 

2014 рік 100 років з дня народження Г. Л. Каца – доктора медичних наук, 

професора. Народився в с. Михайлівка. 

2014 рік 315 років з часу визволення подільського краю від турків-

османів. 

2014 рік 450 років з часу першої згадки про с. Баламутівка. 

2014 рік 100 років з часу відкриття залізничної гілки Проскурів – 

Камянець-Подільський. 
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2014 рік 365 років з часу повстання під проводом Д. Нечая, селян та 

козацтва проти шляхти. 

2014 рік         10 років з часу відкриття меморіалу Пам`яті воїнам-афганцям (2004) 

 

Ювілеї бібліотек Ярмолинецького району: 

55 років                Вербка  

65 років                Глушківці  

90 років                Кадиївка   

65 років                Москалівка  

60 років                Проскуріка  

65 років                Соснівка  

90 років                Солобківці  

 

Календар ювілейних, народних та професійних свят 

Січень 
1 Новорічне свято 

100 років від дня народження Ю.О. Збанацького  (1914-1994), українського 

письменника  

85 років від дня народження В.С. Виговського (1929-1987), українського 

письменника 

95 років від дня народження Д.Д. Селінджера (1919-2010), американського 

письменника 

2 135 років від дня народження В. Ступницького (1879-1945), українського 

етнографа і композитора 

4 205 років від дня народження Луї Брайля (1809-1852), французького 

винахідника рельєфно - крапкового шрифту 

6 Свята вечеря 

75 років від дня народження В.В. Лобановського (1939-2002), видатного 

спортсмена та тренера 

7 Різдво Христове 

8 190 років від дня народження Уїльяма Уїлкі Коллінза (1824-1889), англійського 

письменника, основоположника детективного роману в Англії  

135 років від дня народження С.В. Васильченка (1879-1932), українського 

письменника та драматурга 

11 Всесвітній день «Дякую» 

13 Новий Рік за старим стилем. Святого Василя 

14 90 років від дня народження Л.П. Куліша (1924-2002), українського поета, 

прозаїка, публіциста, літературознавця 

17 85 років від дня народження І.І. Білика (1929), українського прозаїка 

19 360 років тому (1654) Переяславська Рада ухвалила рішення про возз’єднання 

України з Росією  

205 років від дня народження Едгара Аллана По (1809-1849), американського 

поета, прозаїка 

185 років тому (1829) вперше було показано на сцені трагедію В. Гете “Фауст” 
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21 80 років тому (1934) було прийнято рішення про перенесення столиці України 

із Харкова до Києва 

22 110 років від дня народження А.П. Гайдара (1904-1941), російського 

письменника   

95 років від часу проголошення об’єднання двох українських державних 

утворень – УНР і ЗУНР в єдину соборну незалежну українську державу (1919). 

Відбувся Акт злуки.   

24 70 років тому (1944) почалася Корсунь-Шевченківська операція 

2

25 

Тетянин день 

140 років від дня народження Уїльяма Сомерсета Моема (1874-1965), 

англійського письменника, драматурга, критика   

27 Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

29 День пам’яті Героїв Крут 

ЛЮТИЙ 

2 245 років від дня народження І.А. Крилова (1769-1844), російського 

письменника і байкаря 

110 років від дня народження В.П. Чкалова (1904-1938), російського  

льотчика-випробувача   

3 150 років від дня народження В.І. Самійленка (1864-1925), українського поета-

лірика, сатирика, перекладача  

7 210 років від дня народження М.А. Маркевича (Маркович) (1804-1860), 

українського історика, етнографа, письменника, автора “Історії Малоросії” 

8 180 років від дня народження Д.І. Менделєєва (1834-1907), російського 

вченого-хіміка 

11 100 років від дня народження Л.М. Письменної (1914-1982), українського 

прозаїка 

12 205 років від дня народження Чарлза Роберта Дарвіна (1809-1882),  

англійського природознавця   

205 років від дня народження Авраама Лінкольна (1809-1865), американського 

державного діяча 

95 років тому (1919) засновано Національну бібліотеку України ім. 

В.І.Вернадського 

13 130 років від дня народження Н.Д. Полонської-Василенко (1884-1973), 

українського історика, дослідника Півдня України 

14 День Святого Валентина  

День комп’ютерника 

1145 років тому помер Кирило (827-869), слов’янський просвітитель, який 

створив слов’янську азбуку 

15 День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

25 років тому (1989) було виведено останній підрозділ Радянської Армії з 

Афганістану (Постанова Верховної Ради України 344-18 від 20.06.2013 р.) 

 450 років від дня народження Галілео Галілея (1564-1642), італійського фізика, 

механіка і астронома, одного із засновників природознавства   

17 350 років тому загинув І. Богун (?-1664), народний герой, керівник повстання 

1659 р. 
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21 Міжнародний день рідної мови 

23 День захисника Вітчизни  

24 135 років від дня народження О.І. Реріха (1879-1955), російського філософа 

25 100 років від дня народження А.І. Островського (1914-1967), російського 

композитора 

27 115 років від дня народження С.В. Руднєва (1899-1943), одного з організаторів і 

керівників партизанського руху у Великій Вітчизняній війні 

110 років від дня народження Л.І. Смілянського (1904-1966), українського 

письменника   

БЕРЕЗЕНЬ 

1 Всесвітній день цивільної оборони 

2 155 років від дня народження Шолом-Алейхема (Ш.Н. Рабинович) (1859-1916), 

єврейського прозаїка 

4 65 років від дня народження В.М. Івасюка (1949-1979), українського поета і 

композитора 

6 395 років від дня народження Сірано де Бержерака (1619-1655), французького 

письменника 

70 років від дня народження М.М. Жванецького (1944), російського сатирика 

7 90 років від дня народження Кобо Абе (1924-1993), японського письменника 

8 Міжнародний жіночий день (Міжнародний день прав жінок і миру) 

День землевпорядника 

9 200 років від дня народження Т.Г. Шевченка (1814-1861), українського 

поета, художника, мислителя   

560 років від дня народження Амеріго Веспуччі (1454-1512), флорентійського 

мореплавця, іменем якого названо Америку  

80 років від дня народження Ю.О. Гагаріна (1934-1968), першого у світі 

космонавта 

14 Міжнародний день річок 
210 років від дня народження Йоганна Штрауса (батька) (1804-1849), 

австрійського скрипаля, композитора, диригента 

135 років від дня народження Альберта Ейнштейна (1879-1955), німецько-

швейцарсько-американського фізика, автора теорії відносності   

100 років тому (1914) льотчиком Петром Нестеровим здійснено перший 

авіапереліт за маршрутом Київ-Одеса 

15 Всесвітній день прав споживача 
90 років від дня народження Ю.В. Бондарева (1924), російського письменника 

16 130 років від дня народження О.Р. Бєляєва (1884-1942), російського 

письменника, одного з основоположників радянської наукової фантастики 

17 95 років від дня народження О.Ф. Коломійця (1919-1994), українського 

драматурга 

18 170 років від дня народження М.А. Римського-Корсакова (1844-1908), 

російського композитора, диригента, педагога, музично-громадського діяча   

110 років від дня народження М.М. Вороного (1904-1941), українського поета   

21 Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації  

Всесвітній день поезії 
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160 років від дня народження П.А. Думки (1854-1918), українського поета   

85 років від дня народження Ю.М. Мушкетика (1929), українського 

письменника 

22 Всесвітній день водних ресурсів (Всесвітній день води) 

24 Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз 

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз 

180 років від дня народження Вільяма Морріса (1834-1896), англійського 

письменника, художника, перекладача, громадського діяча 

25 День Служби безпеки України  

Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі 

27 Міжнародний день театру 

29 145 років від дня народження Л. Старицької-Черняківської (1869-1941), 

української письменниці, перекладачки, громадської діячки 

КВІТЕНЬ 

1 День сміху  

Міжнародний день птахів 
205 років від дня народження М.В. Гоголя (1809-1852), російського і  

українського письменника   

2 Міжнародний день дитячої книги 

4 День веб-майстра 

6 80 років від дня народження Л.М. Клименко (1934), української поетеси   

7 Всесвітній день здоров’я   

175 років від дня народження В.М. Шашкевича (1839-1885), українського 

поета, публіциста, громадського діяча  

11 Міжнародний день визволення в’язнів фашистських таборів 

12 Всесвітній день авіації і космонавтики 
175 років від дня народження М.М. Пржевальського (1839-1888), російського 

географа 

14 270 років від дня народження Д.І. Фонвізіна (1744 або 1745-1792), російського 

письменника, зачинателя російської соціальної комедії   

16 125 років від дня народження Чарльза Спенсера Чапліна (1889-1977), 

американського актора та режисера кіно 

 18 День пам’яток історії та культури 

18-22 – дні заповідників і національних парків 
19 День довкілля 

20 Світле Христове Воскресіння. Великдень 
22 Міжнародний день рідної Землі  

290 років від дня народження Іммануїла Канта (1724-1804), німецького філософ 

115 років від дня народження В.В. Набокова (1899-1977), російського 

письменника 

23 Всесвітній день книги і авторського права 

 Всеукраїнський день психолога 

450 років від дня народження Уїльяма Шекспіра (1564-1616), англійського 

драматурга і поета, гуманіста доби Відродження 

23-29 Глобальний тиждень безпеки дорожнього руху ООН 
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24 Міжнародний день солідарності молоді 

26 День Чорнобильської трагедії (1986)  

28 Всесвітній день охорони  праці 

29 Міжнародний день танцю 
115 років від дня народження Дюка Еллінгтона (1899-1974), американського 

джазового композитора та піаніста 

90 років від дня народження Ганни Черінь (1924), української письменниці 

діаспори 

ТРАВЕНЬ 

1 1–2 День міжнародної солідарності трудящих 

110 років від дня народження О.Б. Постеля (1904-1989), українського графіка 

2 155 років від дня народження Джерома К. Джерома (1859-1927), англійського 

письменника 

85 років від дня народження В.Н.Борисенка (1929-1990), українського  

скульптора 

3 Всесвітній день свободи преси 

День сонця 

5 Всесвітній день боротьби за права інвалідів 
7 95 років від дня народження Б.А. Слуцького (1919-1986), російського поета 

8 200 років від дня народження С.П. Стебліна-Камінського (1814-1885), 

українського письменника і педагога 

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

світової війни 

9 День Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. 

День Європи в країнах Європейського Союзу 
155 років від дня народження В.А. Верещагіна (1859-1931), російського 

бібліографа  

90 років від дня народження Б.Ш. Окуджави (1924-1997), російського 

письменника   

10 135 років від дня народження С.В. Петлюри (1879-1926), Головного отамана й 

Голови Директорії Української Народної Республіки, державного і політичного 

діяча  

11 День Матері 
150 років від дня народження Етель Ліліан Войнич (1864-1960), англійської 

письменниці 

100 років від дня народження Сальвадора Далі (1904-1989), іспанського і 

американського художника   

12 105 років від дня народження Ю.О. Домбровського (1909-1978), російського 

письменника 

13 165 років від дня народження П.Я. Мирного (Рудченко) (1849-1920), 

українського письменника, драматурга, перекладача 

15 Міжнародний день сім’ї 

Всеукраїнський день сім’ї 

17 День Європи 

1Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва 
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18 День пам’яті жертв політичних репресій 

110 років від дня народження В.М. Щоголіва (1904-1987), українського 

драматурга 

20 215 років від дня народження Оноре де Бальзака (1799-1850), французького 

письменника 

День перепоховання на Чернечій горі поблизу Канева Тараса Григоровича 

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

21 90 років від дня народження Б.Л. Васильєва (1924), російського письменника 

22 155 років від дня народження Артура Конан Дойля (1859-1930), англійського 

письменника 

24 День слов’янської писемності і культури 

25 День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження 
130 років від дня народження Жана Рішара Блока (1884-1947), французького 

письменника і громадського діяча 

27 85 років від дня народження Р.І. Іваничука (1929), українського письменника 

2

28 

День прикордонника  

235 років від дня народження Томаса Мура (1779-1852), англійського поета 

30 115 років від дня народження Л.М.Лєонова (1899-1994), російського 

письменника 

31 Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 

ЧЕРВЕНЬ 

1 Міжнародний день захисту дітей  

210 років від дня народження М.І. Глинки (1804-1857), російського 

композитора, основоположника російської класичної музичної школи   

2 110 років від дня народження М.К. Чуковського (1904-1965), російського 

письменника, перекладача 

4 415 років від дня народження Дієго Веласкеса (1599-1660), іспанського 

художника 

5 Всесвітній день охорони навколишнього середовища  

6 День журналіста  

215 років від дня народження О.С. Пушкіна (1799-1837), російського поета 

8 День Святої Трійці 
195 років від дня народження М.Ф. Левицького (1819-1885), українського 

педагога 

10 85 років від дня народження Л.Г. Зикіної (1929), російської співачки 

11 150 років від дня народження Ріхарда Штрауса (1864-1949), німецького 

композитора 

13 140 років від дня народження Марка Черемшини (1874-1927), українського 

письменника і культурно-громадського діяча  

14 135 років від дня народження О.О. Покровського (1879-1942), організатора 

бібліотечної справи, бібліотекознавця, бібліографа 

15 95 років від дня народження М.Т. Шаповала (1919-1982), українського 

письменника 

16 80 років тому (1934) у Харкові відкрився І з’їзд письменників України. 

Створено Спілку письменників України 
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18 75-річчя відкриття пам’ятника Тарасу Григоровичу Шевченку на могилі в 

Каневі (1939) 

19 90 років від дня народження В.В. Бикова (1924), білоруського письменника   

22 Початок Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.)  

День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

23 125 років від дня народження А.А. Ахматової (Горенко) (1889-1966), російської 

поетеси 

24 90 років від дня народження Б.Й. Чалого (1924), українського письменника   

26  Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їхнім 

незаконним обігом 

27 110 років від дня народження В.С. Кузьмича (1904-1943), українського 

письменника   

28 День Конституції України (1996) 

100 років з дня початку 1-ї Світової війни 

30 День молоді 

ЛИПЕНЬ 

1 210 років від дня народження Жорж Санд (Аврора Дюпен) (1804-1876), 

французької письменниці 

105 років від дня народження В.І. Гудими (1909-1937), українського поета 

2 95 років від дня народження Оксани Соловей (1919), української перекладачки 

й літературного критикаа 

7 Різдво пророка Івана Хрестителя. День Івана Купала  

8 Український День родини 

305 років з часу (1709) Полтавської битви. Розгром шведських військ 

російською армією та українськими козакам 

10 125 років від дня народження М.М. Асєєва (1889-1963), російського поета 

12 День фотографа 
День Святих первоверховних апостолів Петра і Павла 

130 років від дня народження Амадео Модільяні (1884-1920), італійського 

художника 

120 років від дня народження Ю.О. Завадського (1894-1977), російського 

режисера й актора 

13 День рибалки 

120 років від дня народження І.Е. Бабеля (1894-1940), єврейського письменника 

України 

19 125 років від дня народження М.З.Шагала (1889-1985), російського художника 

20 700 років від дня народження Франческо Петрарки (1304-1374), італійського 

поета і вченого   

21 115 років від дня народження Е. Хемінгуея (1899-1961), американського 

письменника 

24 105 років від дня народження Ю.В. Стефаника (1909-1985), українського 

критика, літературознавця, письменника 

25 85 років від дня народження В.М. Шукшина (1929-1974), російського 

письменника, кінорежисера, сценариста, актора   

27 День працівників торгівлі 
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230 років від дня народження Д.В. Давидова (1784-1839), російського 

письменника і героя Вітчизняної війни 1812 р.   

2

28 

190 років від дня народження Александра Дюма (сина) (1824-1895),  

французького письменника   

2

29 

165 років від дня народження О. Пчілки (О.П. Косач) (1849-1930), української 

письменниці, фольклориста, етнографа, редактора, видавця, матері Лесі 

Українки 

31 100 років від дня народження Луї де Фюнеса (1914-1983), французького 

кіноактора 

СЕРПЕНЬ 

2 День пророка Іллі 

3 День Повітряних Сил Збройних Сил України 

4 160 років від дня народження М.К. Заньковецької (Адасовська) (1854-1934), 

провідної актриси відомих українських театральних груп, громадського 

діяча, педагога 

5 170 років від дня народження І.Ю. Рєпіна (1844-1930), російського художника 

115 років від дня народження Б.Д. Антоненка-Давидовича (1899-1984), 

українського письменника, перекладача 

8 195 років від дня народження П.О. Куліша (1819-1897), українського 

письменника, перекладача, фольклориста, етнографа, автора “Записок о Южной 

Руси” 

180 років від дня народження Ю.А. Федьковича (1834-1888), українського 

письменника-демократа й громадського діяча 

9 День великомученика Пантелеймона-цілителя 

10 120 років від дня народження М.М. Зощенка (1894-1958), російського 

письменника   

11 День працівників ветеринарної медицини  

День будівельника 

210 років від дня народження В.Ф. Одоєвського (1804-1869), російського 

письменника, філософа, просвітителя 

140 років від дня народження Ф.І. Міщенка (1874-?), українського історика 

12 110 років від дня народження П.С. Козланюка (1904-1965), українського 

письменника, громадського діяча 

13 185 років від дня народження І.М. Сеченова (1829-1905), російського фізіолога 

14 Перший Спас (Маковей або Спас на воді) 

15 245 років від дня народження Наполеона Бонапарта (1769-1821), французького 

імператора 

16 130 років від дня народження І.П. Мазепи (1884-1952), українського  

громадсько-політичного діяча  

80 років від дня народження П’єра Рішара (1934), французького кіноактора, 

режисера 

18 85 років від дня народження А.В. Кузнєцова (1929-1979), російського 

письменника 

19 Преображення Господнє (Яблучний Спас або Другий Спас) 

День пасічника 
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21 150 років від дня народження М.С. Кононенка (псевд. Школиченко) (1864-

1922), українського поета 

23 День Державного Прапора України 

24 День Незалежності України (1991) 

25 90 років від дня народження П.А. Загребельного (1924-2009), українського 

письменника 

28 Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (Перша 

Пречиста) 

265 років від дня народження Йоганна  Вольфганга Гете (1749-1832), 

німецького поета і мислителя   

31 265 років від дня народження О.М. Радіщева (1749-1802), російського 

письменника, поета, просвітителя 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 День знань 

День підприємця 

Початок Другої світової війни (1939) 

150 років від дня народження М.С. Кононенка (1864-1922), українського 

письменника  

75 років із часу нападу (1939) фашистської Німеччини на Польщу.  

8 Міжнародний день солідарності журналістів  

Міжнародний день письменності  

90 років від дня народження Л.Г. Шевцової (1924-1943), члена штабу підпільної 

комсомольської організації «Молода гвардія»   

9 245 років від дня народження І.П. Котляревського (1769-1838), українського 

письменника, автора “Енеїди” 

90 років від дня народження В.Й. Третякевича (1924-1943), одного з керівників 

підпільної молодіжної організації “Молода гвардія” в Краснодоні, Героя 

Радянського Союзу 

10 120 років від дня народження О.П. Довженка (1894-1956), українського 

кінорежисера і письменника   

1

11 

Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна  

150 років від дня народження П.А. Грабовського (1864-1902), українського 

поета, перекладача, революційного демократа 

1

12 

120 років від дня народження Джона Бойнтона Прістлі (1894-1984),  

англійського письменника   

1

13 

180 років від дня народження А.П. Свидницького (1834-1871), українського 

письменника, автора підручників, фольклориста, етнографа 

14 День пам’яті жертв фашизму 

15 День працівника лісу 

220 років від дня народження Джеймса Фенімора Купера (1789-1851), 

американського письменника 

17 150 років від дня народження М.М. Коцюбинського (1864-1913), 

українського письменника і громадського діяча   

20 80 років від дня народження Софі Лорен (1934), італійської кіноактриси   

80 років від дня народження Бріджит Бардо (1934), французької кіноактриси   
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21 Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (Друга 

Пречиста) 

Міжнародний день миру 

День працівника лісу 
120 років від дня народження Д.А. Балики (1894-1971), українського та 

російського бібліотекознавця, бібліотечного діяча, бібліографа 

22 День партизанської слави 

23 80 років від дня народження М.М. Ільницького (1934), українського 

літературознавця, критика, поета 

25 210 років від дня народження Міхала Грабовського (1804-1863), польського 

письменника, критика 

26 120 років від дня народження А.І. Цвєтаєвої (1894-1993), російської поетеси, 

прозаїка 

27 Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього 

Всесвітній день туризму  

28 125 років від дня народження М. Драй-Хмари (1889-1939), українського поета 

та перекладача 

110 років від дня народження М.О. Островського (1904-1936), російського 

письменника   

85 років від дня народження Д.В. Павличка (1929), українського поета й 

громадського діяча 

30 День мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії 

Всеукраїнський день бібліотек 

ЖОВТЕНЬ 

1 Міжнародний день музики  

Міжнародний день людей похилого віку  

День ветерана 

2 110 років від дня народження Грема Гріна (1904-1991), англійського 

письменника 

100 років від дня народження Ю.Б. Левітана (1914-1983), російського диктора  

3 135 років від дня народження В.В. Дорошенка (1879-1963), українського 

бібліографа, книгознавця, літературознавця 

115 років від дня народження К.О. Гордієнка (1899-1993), українського 

письменника 

5 Всесвітній день вчителів 

3105 років від дня народження Б.-І. Антонича (1909-1937), українського поета  

115 років від дня народження О. Стефановича (1899-1970), українського поета  

6 День працівників освіти 

8 День юриста 

9 Міжнародний день поштової служби  

140 років від дня народження М.К. Реріха (1874-1947), російського живописця, 

археолога, мандрівника, громадського діяча   

110 років від дня народження М.П. Бажана (1904-1983), українського поета, 

державного й громадського діяча   

12 День художника   



 

22 

14 Покрова Пресвятої Богородиці 

День Українського козацтва 

15 200 років від дня народження М.Ю. Лермонтова (1814-1841), російського поета   

170 років від дня народження Фрідріха Ніцше (1844-1900), німецького філософа   

16 160 років від дня народження Оскара Уайльда (1854-1900), англійського 

письменника, критика 

17 200 років від дня народження Я.Ф. Головацького (1814-1888), українського 

поета, вченого, педагога 

18 80 років від дня народження К. Буличова (І. Можейко) (1934-2003), російського 

письменника-фантаста 

19 125 років від дня народження І.М. Шульги (1889-1956), українського 

живописця 

24 Всесвітній день розвитку інформації 

27 День автомобіліста і дорожника 

28 День визволення України від фашистських загарбників 

25 років тому (1989) Верховною Радою УРСР затверджено Закон про 

державний статус української мови 

ЛИСТОПАД 

1 75 років тому (1939) Верховна Рада СРСР прийняла Закон про входження  

Західної України до складу Союзу РСР та возз’єднання її з Українською РСР 

2 День працівника соціальної сфери 

6 80 років від дня народження В.А. Маняка (1934-1992), українського  

письменника   

7 100 рокiв вiд дня народження Альбера Камю (1913–1960), французького 

письменника, філософа 

9

9 

День української писемності та мови 

85 років від дня народження О.М. Пахмутової (1929), російського композитора 

12 85 років від дня народження Р.А. Бикова (1929-1998), російського кіноактора і 

режисера   

13 125 років від дня народження Остапа Вишні (1889-1956), українського 

письменника-сатирика   

115 років від дня народження В.Ф. Бабич (1909-?), української письменниці 

16 Міжнародний день толерантності  

День працівників радіо, телебачення та зв’язку 

День працівників сільського господарства  

17 День студента  

20 Всесвітній день дитини  

21 Собор Архистратига Михаїла  

Всесвітній день телебачення  

320 років від дня народження Вольтера (1694-1778), французького 

письменника, філософа, історика   

250 років тому (1764) скасовано гетьманщину 

23 День пам’яті жертв голодоморів  

24 285 років від дня народження О.В. Суворова (1729-1800), російського 

полководця, військового теоретика 
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25 Міжнародний день боротьби з насильством проти жінок  

27 135 років від дня народження Г.А. Чупринки (1879-1921), українського поета-

романтика   

28 185 років від дня народження А.Г. Рубінштейна (1829-1894), російського 

піаніста, композитора 

29 115 років від дня народження Г.М. Косинки (Стрілець) (1899-1934), 

українського письменника, критика, перекладача 

30 140 років від дня народження Вінстона Черчілля (1874-1965), англійського 

державного діяча, прем’єр-міністра Великобританії у 1940-1945 та 1951-1955 

р.р. 

80 років від дня народження Р.П. Іванченко (1934), українського історика і 

письменниці 

ГРУДЕНЬ 

1 

 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

410 років тому (1604) вийшло з друку перше видання “Дон Кіхота” Сервантеса 

3 Міжнародний день інвалідів 

4 Введення в храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста  

5 Міжнародний день волонтерів 

День працівників статистики  

105 років від дня народження М.П. Задорнова (1909-1992), російського 

письменника 

105 років від дня народження Ю.М. Косача (1909), українського письменника 

6 День Збройних Сил України 

7 День Великомучениці Катерини 

День місцевого самоврядування 

10 День захисту прав людини 

12 80 років від дня народження А.І. Домбровського (1934), російського 

письменника України 

13 День Апостола Андрія Первозванного  

14 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

360 років від дня народження Д.П. Апостола (1654-1734), гетьмана 

Лівобережної України 

15 День працівників суду 

16 100 років від дня народження В.І. Петльованого (1914-1990), українського 

прозаїка 

19 День святителя Миколая Чудотворця  

20 День міліції 

21 440 років від дня народження П.С. Могили (1574-1647), українського і 

молдавського церковного та освітнього діяча, мецената   

22 День Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці  

110 років від дня народження С.А. Олексенка (1904-1976), одного з 

організаторів партизанського руху на Україні під час Великої Вітчизняної війни 

25 130 років від дня народження Насті Грінченко (1889-1908), української 

письменниці 
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Просимо включити в плани роботи: 
_________________________________________________________ 

 

Загальнообласні та районні  конкурси: 
 

1. Обласний огляд-конкурс на краще використання бібліотечних ресурсів для 

поширення практик електронного урядування. 

січень-вересень 

ОУНБ спільно з управлінням культури, національностей та релігій Хмельницької 

обласної державної адміністрації, обласної організації профспілки працівників 

культури. 

2. Обласний конкурс на кращу роботу бібліотек по популяризації творчості Т.Г. 

Шевченка (в рамках оголошеного Року Т.Г. Шевченка). 

січень – листопад  

ОУНБ спільно з управлінням культури, національностей та релігій Хмельницької 

обласної державної адміністрації, обласної організації профспілки працівників 

культури 

3. Обласний конкурс  “Найкращий читач Хмельниччини – 2014 року” (ОДБ) 

(в рамках Всеукраїнського конкурсу “Найкращий читач України 2014 року”). 

січень-травень 

  

4. Обласний конкурс юних дарувань “Кобзарики”, присвячений 200-річчю від 

дня народження Т.Г.Шевченка. (ОДБ) 

січень-березень  

 

5. Обласний конкурс постерів “Моя сім’я – мій світ” (до 20-річчя 

Міжнародного року сім’ї) (ОДБ) 

січень-травень 

 

6. Районний огляд-конкурс на краще використання бібліотечних ресурсів для 

поширення практик електронного урядування  (у рамках обласного огляду-

конкурсу для бібліотек-учасниць програми Бібліоміст)  

січень-серпень 

 

7. Районний конкурс на кращу роботу бібліотек по популяризації творчості Т.Г. 

Шевченка (в рамках обласного конкурсу)                                     січень – жовтень  

8. Районний конкурс «Кращий за професією»                           Січень-вересень 

 

Творчі акції 
1. Акція пам’яті «Крокуємо дорогами визволення» (до 70-річчя визволення 

Хмельниччини) (січень-квітень) 

2. Ярмарок творчих ідей «Розвиток бібліотечних ініціатив та розширення 

інформаційного простору для розвитку громад Хмельниччини» (червень) 
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3. Обласний Форум бібліотекарів  Хмельниччини (вересень) 

4. Творча акція «Стіна «Україна – ЄС» (стенд, на якому користувачі 

зможуть розмістити власні думки відносно європейських політик України, 

пов’язані з Днем Європи) (травень) 

5. Літературно-фольклорне свято національних меншин «Безсмертя нації – 

у мові» до Міжнародного дня рідної мови  (лютий) 

6. Літературно-мистецьке свято «Кобзарю, знов до тебе я приходжу,  Бо ти 

для мене совість і закон» до 200 річчя від дня народження та в рамках 

Року Т.Г. Шевченка (березень). 

7. Обласне літературно-мистецьке свято “Іду з дитинства до Тараса”.  

(березень)  

8. Всеукраїнський тиждень дитячого читання. Районне відкриття 

відбудеться на базі бібліотеки-філіалу с. Шарівка (березень) 

9. Обласний поетичний марафон “Хмельниччина читає Шевченка” 

(березень)  

10. Обласні магерівські читання “Охоронець рідного слова” (вересень) 

11. Літературний проект “Книга збирає друзів” (Літні читання) (червень-

вересень)  

12. Обласна літературна акція “Прочитай книгу про війну” (травень 2014 р. - 

травень 2015 р). 

13. Участь у створенні обласної рукописної книги пам’яті “Війні немає 

забуття” (березень-жовтень)  

Обласні та районні соціологічні дослідження 
Всеукраїнські: 

1. “Краща книга року – 2014” 

2. “Ефективність заходів до 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка” 
 

Загальнообласні дослідження: 
1. «Роль естетичного оформлення у створенні позитивного іміджу бібліотеки» 

(загальнообласне дослідження) (продовжити). 

2.  «Організація роботи сільської бібліотеки» (загально-обласне дослідження) 

(продовжити). 

3. «Віртуальний світ сучасного бібліотекаря» (онлайн дослідження) І-ІІ кв. 

4.  «Традиції та інновації у роботі бібліотек Хмельниччини» (регіональна 

розвідка) ІІІ – IVкв. 

5. «Бібліотечні ініціативи для розвитку громад» (анкетування). 

(лютий) 

6.  «Краща книга Хмельниччини». До Всесвітнього дня книги та авторського 

права» (анкетування) 

(березень-квітень). 

 Районні дослідження: 

Моніторинг «Вплив електронних ресурсів на читання користувачів» - ЦРБ, 

РДБ, б/ф с. Кадиївка, Соколівка, Солобківці, Сутківці (ІІІ кв.) 
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Підвищення кваліфікації 
Обласні заходи: 

1. Літня школа керівника «Бібліотеки області: ресурс, завдання та перспективи 

розвитку» на базі Хмельницької МЦБС, Хмельницької ЦРБ, Деражнянської 

ЦБС (червень). 

2. Лабораторія методиста «Інноваційна діяльність бібліотек області як 

показник ефективності методичної служби» на базі Полонської ЦБС 

(листопад). 

3. Семінар ІТ-спеціалістів «Інформаційні технології та електронні ресурси в 

бібліотеках області: стан та перспективи» на базі Хмельницької ОУНБ 

ім. М. Островського (квітень). 

4. Вебінар «Організація і практична діяльність центрів доступу громадян до 

офіційної інформації органів державної і місцевої влади по наданню доступу 

до е- послуг (ПДГ)» для працівників публічних бібліотек мережі ПДГ 

(квітень,  червень). 

5. Семінар бібліографів ЦРБ, ЦМБ «Довідково-бібліографічне та інформаційне 

обслуговування: трансформація послуг та ресурсів»    (травень) 

6. Вебінар «Бібліотеки в соціальних мережах» (липень). 

7. Серія вебінарів «Електронна книга в бібліотеці»: 

- «Облік та каталогізація е-книжок» (21 лютого 2014 року). 

- «Як позичають е-книжки та пристрої для їх читання користувачам 

бібліотек» (4 квітня 2014 року). 

- «Е-книга в бібліотеці: маркетинг і реклама нової послуги» (30 травня 

2014 року). 

 
Графік проведення районних заходів з підвищення 

кваліфікації 
 

№ 

п/п 

Назва заходу Форма заходу Місце 

проведення 

Час 

проведення 

Районні семінари  
1 «Інноваційна діяльність – 

основа розвитку сучасних 

публічних бібліотек»  

Семінар-

тренінг 

 

ЦРБ 

 

І квартал 

2 «Краєзнавча робота – фактор 

формування позитивного 

іміджу населення району» 

Творча 

лабораторія 

 

ЦРБ 

ІІ квартал 

3  «Особистий підхід до читача 

як засіб створення бібліотеки 

сучасного типу»  

Семінар-

тренінг 

 

ЦРБ 

 

ІІІ квартал 

4 «Аналіз ефективності 

діяльності бібліотек району: 

від реалізованих планів до 

нових ідей» 

 

Семінар 

 

ЦРБ 

 

ІVквартал 
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Школа професійної майстерності (зональна) 
1 «Родзинка бібліотечної 

виставки» 

Майстер-клас  с. Косогірка 

 

І квартал 

2 «Популяризація сучасної 

української літератури»  

Семінар-

практикум 

с. Стріхівці ІІ квартал 

3 «Зміни в діяльності 

бібліотеки завдяки 

впровадженню нових 

інформаційних послуг»  

 

Майстер-клас 

 

с. Кадиївка 

 

ІІІ квартал 

Школа бібліотекаря-початківця 

1 «Організація бібліотечного 

фонду: основні вимоги» 

Практикум ЦРБ І квартал 

2 «Бібліотека для дітей – 

територія толерантності» 

Семінар-

тренінг 

РДБ ІІ квартал 

3 «Масовий захід як засіб 

рекламної діяльності 

бібліотеки» 

 

Майстер-клас 

 

с. Буйволівці 

 

ІІІ квартал 

4 «Комплексні форми 

довідково-інформаційного та 

бібліографічного 

обслуговування: творчий 

підхід до організації і 

проведення» 

 

День теорії і 

практики 

 

ЦРБ  

 

ІV квартал 

Методичні дні 
1.  «Фандрейзингова діяльність 

бібліотеки: нові проблеми, 

пошуки, рішення»  

Методичний 

день  
ЦРБ січень 

2.  «Творчі акції бібліотек: 

новий підхід» 

Методична 

майстерня 
ЦРБ травень 

3.  «Планування - 2015» Методичне 

інформбюро 
ЦРБ грудень 

Школа сучасного бібліотекаря 

 

 

 

 

1-ший 

модуль 

1. Електронна пошта.  

2. Cloud - сервіси. 

3. Соціальні мережі.  

4.Комплектуючі частини 

системного блоку Периферійні 

пристрої. 

5.Розробка ефективних 

презентацій.  

6. Візуалізація даних  в програмах 

Excel та Power Point.  

7. Основи моніторингу та оцінки 

діяльності публічних бібліотек. 

Тренінги ЦРБ 
Лютий-червень 

2-4 р. на місяць 
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Обробка даних в таблицях Excel 

 

 

 

 

 

2-ий 

модуль 

1.Графічні редактори Gimp та 

Inkskape 

2.Реклама бібліотечних послуг за 

допомогою он-лайн ресурсів 

(Infogr.am; MapBox) 

3.Створення відео історій у 

програмі «Кіностудія» (Movie 

Maker). Цифрова розповідь. 

Редагування аудіо (Audacity)  

4.Вивчення мови програмування  

(HTML) для написання веб-

сторінок. Дизайн веб-сторінок 

(CSS). 

5.Створення блогів на платформі 

Wordpress 

Тренінги ЦРБ 

Серпень-

листопад 

2-4 р. на місяць 

 

Графік комплексних вивчень у бібліотеках району 
1. Баранівка           І квартал 
2. Проскурівка       ІІ квартал 
3. Косогірка           ІІ квартал 
4. Пасічна             ІІІ квартал 

 
 

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. Антонівці                   лютий 
2. Міська б-ка               березень 
3. Баранівка                  травень 
4. Вербка                      серпень 
5. Нове Село                травень 
6. Проскурівка              червень 
7. Стріхівці                   червень 
8. Сутківці                     вересень 

 
Документи, які необхідні для звітності – 2013 

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

2. Інформація (пояснювальна записка) про роботу бібліотеки за 2013 р. 
(зразок написання див.  у  Діловому блокноті №4) 

3. Сумарні книги, накладні 

4. Інвентарні книги (останню) 

5. Акти на списання періодики 
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6. Формуляри (дитячі, дорослі) 

7. Чернетки 

8. Щоденники роботи 

9. Документація на масову роботу 

10. Клуби за інтересами (документація) 

11. Інвентарні книги на музейні експонати 

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. Дані до додаткових відомостей: 

 кількість пенсіонерів по віку 

 кількість інвалідів 

 відвідування масових заходів в бібліотеці 

 відвідування масових заходів за межами бібліотеки 

 

Використай у роботі 
___________________________________________________________________________________

Творчі акції бібліотек в асортименті 
/методичні поради/ 

           Складаючи плани роботи на рік ми дуже часто стикаємось з тим, що не 

зовсім розуміємо, яку ж форму роботи використати до того чи іншого заходу. 

Зрозуміло, що традиційні форми, такі як тематичні вечори, бесіди чи виховні 

години – це дуже добре, але бібліотека вже давно змінила свої традиційні функції 

і перестала бути стереотипом пострадянської книгарні. Ми повинні йти в ногу з 

часом і пропонувати своїм користувачам  інноваційні форми роботи, які актуальні 

саме для цього покоління. 

          Тому пропонуємо Вашій увазі перелік нових форм масової роботи, які 

можна використати при складанні планів роботи на рік та їх детальне пояснення. 
  
Відкрита кафедра - нова форма виховної роботи, метою якої є розвиток 

соціальної та громадянської орієнтації. Учасники можуть вибирати для себе будь-

яку роль : президента, депутата, директора будь-якої організації, установи, 

підприємства . 
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Відкритий мікрофон - форма, при якій група людей виступає перед колективом 

на актуальні для присутніх теми. Теми можуть ставитися до організації життя 

групи, соціальним перетворенням, взаєминам у цьому колективі. Мікрофон 

«відкритий» для всіх бажаючих. 

 

Бенефіс читача – культурно - видовищний захід, метою якого є вшанування 

активних читачів, а також реклама бібліотечного фонду та послуг. Така форма 

сприяє підвищенню авторитету бібліотеки серед населення та виявленню 

справжніх любителів читання . 

 

Брейн - ринг - різновид інтелектуальної гри, розвиваючої творчі та пізнавальні 

здібності учасників. Правила гри аналогічні тим, що прийняті в телевізійному 

варіанті гри. Швидкі відповіді на різні питання сприяють розвитку логіки, 

мислення і швидкості реакції. 

 

Вахта пам'яті - серія заходів на допомогу патріотичному вихованню молоді. Ця 

форма покликана сприяти виробленню шанобливого ставлення до героїчного 

минулого своїх співвітчизників , тому може включати зустрічі з ветеранами , 

конкурси патріотичних віршів і пісень , колективні перегляди та обговорення 

кінофільмів , читацькі конференції . Завершальним заходом циклу може бути 

музично - тематична композиція. 

 

Вечір - портрет - комплексний захід, метою якого є знайомство читачів з 

творчістю письменника або музиканта. 

 

Вечір запитань і відповідей - захід проводиться з метою включення читачів в 

пізнавальну діяльність. Ця форма сприяє активізації інформаційних потреб 

учасників, сприяє зростанню видачі галузевої та художньої літератури. 

 

Вітальня - форма занять, яка сприяє об'єднанню людей для вільного спілкування 

за інтересами та творчого самовираження. Вони бувають поетичними, музичними, 

краєзнавчими, літературними і т.д. 

 

Ділова гра - різновид гри - змагання , що формує професійні навички на основі 

досвіду та особистих якостей. Змагається дві – три і більше груп, діяльність яких 

оцінюється комплексно, з урахуванням загальної манери поведінки гравців, їх 

підготовленості і недоліків. 

 

День генія - комплекс яскравих, змістовних заходів, що проводяться в перебігу 

дня присвячених невичерпним можливостям людини. Читачів знайомлять з 

життям і діяльністю геніальних людей, як знаменитих, так і маловідомих людей, 

що представляють різні часи і народи. 

 

Дебати - захід, що сприяє  розвитку критичного мислення і аналітичних навичок. 

Проходить у формі спору за певними правилами. Учасники ставлять перед собою 

завдання переконати суддів у тому, що їх позиція найправильніша. 
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Майстер-клас - форма роботи, метою якої є передача учасникам досвіду, 

майстерності, вміння робити будь-яку роботу найкращим чином . 

 

«Подорож» по країнах світу - культурно-видовищний захід,  метою якого є 

більш детальне ознайомлення читачів з географічним, економічним становище 

країн, культурним життям їхніх народів . 

 

Поетичний лабіринт - захід, що проводиться за участю любителів поезії. Нагадує 

поетичну вікторину. 

 

Прем'єра книги - багатоваріантний за формою проведення захід, головною 

метою якого є ознайомлення читачів з новою книгою. Дуже часто проводиться за 

участю автора або інших осіб, які мають відношення до виходу книги в світ : 

видавця, редактора, упорядника і т.д. 

 

Прес-конференція - дискусійна форма роботи із журналістської практики. 

 

Прес-марафон - нетрадиційна форма роботи з періодикою, під час якої учасники 

по черзі називають в порядку алфавіту відомі їм газети і журнали. Кожен раз, 

коли називається наступна буква , той за ким залишається останнє слово, отримує 

жетон. 

 

Прес-мозаїка - в ході якої три учасники змагання отримують конверти з 

нарізаними буквами, з яких потрібно скласти назву газет і журналів. 

 

Прес-ваги - варіант заходу щодо роботи з періодичними виданнями, в ході якого 

учасники оцінюють періодичні видання. Беруть участь дві команди, які 

отримують видання для відкликання. Одна команда отримує завдання знайти 

позитивні сторони журналу або газети, інша недоліки . Перемагає та команда, чиї 

недоліки були вагоміші. 

 

Прес-рулетка - захід ігрової форми по роботі з періодикою. Ігрове поле має 4 

кольори. Чим темніше колір, тим складніше питання . наприклад: 

• Перше поле - Рубрики журналів 

• Друге поле - Рік видання 

• Третє поле - Тираж видання 

• Четверте поле - Місцева періодика . 

 

Театр-експромт - форма, яка використовується як самостійна і як елемент свята 

чи якогось іншого комплексного заходу. На очах у глядачів розгортається 

спектакль незвичайного змісту, з елементами імпровізованої гри. Ніхто до 

подання не знає, яку роль гратиме. Ініціативна група розробляє сюжет театральної 

вистави, готує картки з позначенням ролей. Картки розподіляються за жеребом. 

Заздалегідь готується текст ведучого «за кадром». Актори слухають текст за 
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лаштунками і виходять на сцену виконувати свої ролі. Можуть розігруватися 

казки, легенди, детективні, фантастичні, гумористичні, побутові історії. 

 

Тематичний вечір - масовий захід, який організовується бібліотекою з метою 

залучення уваги до певної теми, проблеми. 

 

«Техніка акваріума » - вид дискусії з наступним механізмом реалізації : 

1.По запитах учасників формується проблема дискусії. 

2.Учасники діляться на 2-3 групи, які розсідаються по колу. 

3.Члени кожної групи вибирають представника, який буде відстоювати її позиції. 

4.Всі учасники заздалегідь ознайомлені з темою, яка буде обговорюватися. 

5.Представники груп збираються в центрі кола і висловлюють свою думку, 

відстоюють свої позиції. Решта учасників "акваріума" передають записки . 

6.Представник групи може взяти перерву, щоб проконсультуватися з іншими її 

учасниками. 

7 . «Акваріумне» обговорення припиняється або після прийняття рішення, або 

після закінчення відведеного часу. 

8.Після закінчення дискусії представники груп проводять критичний розбір ходу 

обговорення. Остаточне рішення виробляється вже всіма учасниками 

«акваріумного» диспуту . 

 

Уроки видатних особистостей - виховний захід за матеріалами художньої, 

наукової, історичної спадщини. Увага читачів звертається на біографії великих 

людей - письменників, художників, філософів, героїв війни та праці. 

 

Фестиваль мистецтв - своєрідний огляд талантів читачів бібліотеки: поетів, 

співаків, танцюристів, музикантів та ін.., він проводиться раз на рік і вимагає 

тривалої підготовки. Часто його проводять серед читачів одного віку. Фестиваль 

може включати вікторини з літератури, живопису, музики, екскурсії по 

літературних місцях, художні виставки. Тільки після уважного відбору номера, 

можна призначати день проведення фестивалю. 

 

Філософський стіл - одна з найбільш складних форм публічної роботи по 

світоглядної тематики. Вимагає філософського осмислення проблем ( «Що Ви 

думаєте про сенс життя ?» , «Навіщо людині совість?» і т.д.). Заздалегідь 

визначається питання , на яке учасники шукають відповідь у філософській 

літературі. Важливо, щоб обговорення не перетворилося на читання 

підготовлених доповідей. Бібліотекар повинен своєчасно аналізувати думки 

учасників, підтримувати їх сміливі думки, підштовхувати тих, хто хоче 

висловлюватися, але не наважується. На захід можна запросити гостей 

(найчастіше це письменники ) . Може вийти, що учасники так і не прийдуть до 

єдиного і остаточного рішення, але головною метою заходу залишається 

стимуляція читачів до аналізу і міркувань, прагненню шукати відповіді на 

питання про сенс життя. 
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Ярмарок солідарності - форма виховної роботи , яка організовується з метою 

продажу «товарів», зроблених читачами. Виручені кошти надходять в певний 

фонд , який потребує допомоги. Для організації ярмарку створюється спеціальна 

комісія, яка приймає і оцінює «товари» , інформує про умови проведення. По 

закінченні ярмарки виступають її організатори, відзначають найактивніших 

учасників, повідомляють про суму виручених коштів. Цінність даного заходу в 

тому, що воно носить яскраво виражену гуманістичну спрямованість.                       

 
За матеріалами сайту:  

http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/ 
 

 

Можливо, Вас зацікавлять ще такі форми роботи: 
 
Арт-зустріч 
Арт-терапія 
Бенефіс місцевого поета 
Бенефіс читача 
Бенефіс читаючої сім'ї 
Бесіда-діалог 
Бесіда-диспут 
Бесіда-гра 
Бесіда-обговорення 
Бесіда-практикум 
Бібліолотерея 
Бібліотечна газета 
Благодійна акція 
Брейн-ринг 
Вечір гумору 
Вечір-автограф 
Вечір-елегія 
Вечір запитань і відповідей 
Вечір-портрет 
Комільфо-вечір (вечір хороших манер) 
«Розмовляюча» виставка 
Виставка малюнків 
Виїзна виставка 
Виставка – порада 
Виставка - попередження 
Виставка- нагадування 
Виставка творчості народних умільців 
Виставка однієї книги 
Виставка одного автора 
Виставка фотографій 
Виставка-діалог 
Виставка-кросворд 
Виїзний читальний зал 
Виїзні літературні вітальні 
Відеовікторіна 
Відеокруїз 
 

Відеолекторій 
Відеосалон 
Відеоурок 
Відеоекскурсія 
Вікторина 
Електронна вікторина «Бібліо IQ» 
Віртуальні виставки, подорожі 
Гра рольова 
Гра-конкурс 
Гра екологічна 
Гуморина літературна 
Дебати літературні 
Дебют літературний  
Дежа-в'ю (невідоме про відомі і читані 
твори) 
Дегустація літературних новинок 
Декада молодого фахівця 
День бібліотек 
День відкритих дверей 
День знань 
День одного письменника 
День повернутої книги  
Десант бібліотечний (в дитячий садок, 
школу, поліклініку) 
Дискусійна гойдалка 
Диспут 
Ерудит-шоу 
Заочна читацька конференція в газеті 
Застілля пізнавальне 
Зоряний час 
Зустріч з письменником 
Зустріч з цікавою людиною ("жива 
книга", "жива газета") 
Імідж-коктейль (зустріч з кимось) 
Інтелектуальна гра 
Інформаційна біржа 
Клуб літнього читання 
Клуб веселих і начитаних 

http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2012/11/blog-post_8524.html
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Клуб відеомандрівників 
Книжкова кав'ярня 
Компас літературний 
Конкурс «Закладка в книгу» 
Конкурс «Суперобкладинка на книгу» 
Конкурс есе 
Конкурс листівок на книжково-
бібліотечну тематику 
Конкурс плакатів 
Конкурс поробок 
Краєзнавчі читання 
Лабораторія читацького смаку 
Лабораторія читацької творчості 
Літературно-музична композиція 
Міні-студія 
День читання вголос 
Новосілля книжкове 
Огляд літератури на підприємствах 
Огляд нових надходжень 
Огляд періодичних видань 
Останній герой у бібліотеці 
Паркан – газета 
Подорож по бібліотеці 
Поле чудес 
Посвята в читачі 
Посиденьки фольклорні 
Презентація книг на ТБ 
Презентація книги 

Прем'єра журналу, книги 
Прес-конференція 
Радіоконкурс знавців літератури 
Реклама в поштову скриньку 
Ринг бібліотечний 
Ринг ерудитів 
Рубрика у газеті «Нові надходження до 
бібліотеки» 
Сімейні читання 
Театр книги 
Театралізовані читання 
Тиждень книги 
Тиждень дитячої книги 
Тиждень юнацької книги 
Ток-шоу 
Уроки: мужності, пам'яті 
Фестиваль читання 
Фестиваль молодіжної книги 
Художній вернісаж 
Цикл заходів «За сторінками 
підручника» 
Читацька ініціатива 
Читацька конференція 
Читацькі клуби 
Шевченківський день 
Що читає міський (районний) голова 
Ювілейна програма 

 

За матеріалами сайту:  

http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/  

_________________________________________________________________________________ 

На допомогу підвищення престижу читання:  

сучасний підхід 
/методичні поради/ 

            

           На сьогоднішній день існує велика проблема, яка полягає у небажанні та 

незацікавленості молоді читати. Підростаюче покоління дедалі більше байдужіє 

до книжок, які їм замінюють телебачення, комп’ютери, Інтернет, відеоігри тощо. 

Це негативно впливає на розвиток особистості сучасної молодої людини, знижує 

загальний рівень освіти, культури, духовності.  

           Бажання читати у молоді не постане саме собою, його треба прищеплювати 

і розвивати, аби поняття «читати» стало синонімом таких понять, як «мислити», 

«жити». Кожна бібліотека намічає свої шляхи вирішення проблеми читання 

молоді. Важливим орієнтиром діяльності бібліотеки є читач нового покоління, з 

його запитами, потребами та проблемами. Але запорука успіху – це комплексний 

підхід, систематичність, креативність, партнерські відносини з навчальними і 

позашкільними установами. 

http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/
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         Починати роботу рекомендуємо з вивчення читацьких інтересів за 

допомогою міні-анкетувань, наприклад:  

• «Книга у спадок» (батьки – дітям)  

• «Ульотне читання для справжніх книгогризів» (підлітки-підліткам)  

• «Від серця до серця: однолітки радять»  

         Логічним завершенням цієї роботи можуть стати яскраво оформлені 

однойменні виставки читацьких уподобань та виставки-поради.  

          Серед більш досвідчених читачів вікової категорії 18-22 років можна 

провести бліц-опитування  «Мій особистий Букер», а за результатами оформити 

виставку-книжковий хіт «Нове покоління обирає книгу...». Бліц-опитування 

«Book-симпатія» та збирання відгуків про прочитану книгу «Читач сказав браво» 

допоможуть визначити рейтинги читацьких переваг:  

• «Гаряча десятка: 10 найкращих художніх творів»  

• «Мій найкращий помічник: 10 найкращих науково-популярних та навчальних  

книжок»  

• «Книга майбутнього»  

        Рейтинги доцільно розмістити на інформаційному дисплеї або у формі 

книжкового дерева (листочками якого будуть служити заповнені читачами листи-

анкети). Результати таких досліджень стануть вам у пригоді при 

доукомплектуванні книжкового фонду ваших бібліотек. Більший ефект від деяких 

форм вивчення уподобань користувачів можна отримати, якщо винести їх за стіни 

бібліотеки, перетворити на вуличні акції, до проведення яких залучити читацький 

актив. 

           Кращих читачів радимо представити у "Книзі бібліотечних рекордів", яка 

може мати будь-яку форму: книжкова виставка, альбом, плакат тощо. “Книга” 

створюється за окремими номінаціями:  

• най-найчитаюча родина  

• читацька династія  

• найдопитливіші читачі  

• аматори інтелектуального читання  

• читачі-ерудити 

         

          Бібліографія залишається необхідним компонентом виховання у молоді 

культури читання. Традиційні рекомендаційні списки можна робити у вигляді 

«шорт-листів» або короткої реклами книжок з елементами бібліографічного 

опису, інформацій-закладок: «Улюблений автор читачів», «Увага! Новий 

роман», «Три причини прочитати», «Як читач читачу…», «Літературний гурман», 

листів-рекомендацій «Відкриваємо нове ім'я», експрес-інформацій «Авангард 

українського письменства» тощо. 

 

         У книжкової виставки є свої переваги перед іншими формами роботи: 

навіть ті читачі, які не полюбляють самостійно шукати книжки у каталогах, 

обов’язково зупиняться біля добре, зі смаком оформленої виставки. Саме 

книжкові виставки створюють позитивний імідж бібліотеки.  
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         З метою привернення уваги молоді до читання та полегшення пошуку 

необхідних видань в бібліотеці пропонуємо оформити книжкові виставки, які 

викликають у читачів емоції, не залишають їх байдужими.  

Це можуть бути:  

• виставка-пропозиція «Бібліодрайв – для молодих, активних, модних»  

• виставка одного жанру «Фентезі – forever»  

• виставка-серпантин «Бібліогурманіка – апетитне читання» 

 • виставка-рейтинг «Українське слово проситься до тебе: уподобання 

українських читачів»  

        З метою рекламування нових надходжень до бібліотеки рекомендуємо, 

наприклад, такі книжкові виставки, як:  

• «Гарний настрій з новинкою»  

• «Книжкове безсоння – читаємо новинку»  

• «Сам на сам з новою книгою»  

• «Новий час – нові книги» 

          Інформуванню широкого загалу читачів про нових письменників може 

сприяти постійно діюча книжкова виставка «Міні-маркет сучасної української 

літератури», де поступово, циклічно представлятимуться твори цих авторів за 

жанрами, в яких вони працюють. При організації експозиції можна використати 

лекцію «Смак сучасної української літератури», розділи якої прекрасно 

розкривають течії, спрямування літературного процесу.  

          Увагу користувача на абонементі приверне книжкова виставка «Читати 

українське у час телевізії та Інтернету».  

          Багато читачів у своєму виборі орієнтуються на авторів - переможців 

літературних премій та конкурсів, хоча ставлення любителів книги, спеціалістів 

та й самих письменників до цих премій та конкурсів неоднозначне. Тим цікавіше 

представити переможців, лауреатів на виставці «Її величність українська Книга», 

де зібрати відгуки преси і літературознавців, висловлювання думок читачів, самих 

авторів. Одночасно з демонстрацією виставки можна провести інформаційну 

годину «Читай книжки, що стали подією», «Лауреати загальновідомих премій і 

конкурсів». 

               З метою просування читання у молодіжне середовище рекомендуємо 

запровадити літературний подіум «Модна книга» як інноваційну форму 

книжкової виставки за розділами:  

• От кутюр – вишукане читання  

• Прет-а-порте – читання на кожен день  

• Ретро, або з бабусиної скриньки  

• Модні аксесуари – новинки літератури  

• Зіркова мода. Що читають зірки кіно та естради  

          Популяризації вітчизняної літератури можуть сприяти і тематичні 

перегляди, адресовані певній віковій групі користувачів: «Історія поколінь в 

українській прозі», «Туман кохання ніжно тане», «Твори для вибагливих читачів», 

«Українські фантасти пропонують». Дебютантів української літератури варто 

представити на перегляді «Шукай дороги і кричи світанням» або «Брати слова-

перлини, й рядки мережити із них».  
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         Радимо використовувати і малі форми роботи: виставки однієї книги, 

виставки-персоналії: «Знайомтеся! Кращі письменники-фантасти Європи» 

(представити твори Сергія та Марини Дяченків), «Маестро інтелектуального 

детективу» (письменник Олексій Волков) і т. ін. Постійно діюча тематична 

полиця «Український роман, прочитаний екраном» дозволить популяризувати 

одночасно твори класиків і сучасних авторів.  

 

А, можливо, цікавими для користувачів бібліотек будуть такі форми: 

журнальна ігротека, журнальний калейдоскоп, книжковий фуршет, ювілейна 

мозаїка, лідери читання, журнальний серпантин, літературний подіум, 

письменник про письменника, суперчитач, 

 

такі назви заходів: 

«І великі таємниці відкриваються нам…»,  

«На всі Ваші «Що?», «Де?», «Коли?» розумні книги дадуть відповідь завжди», 

«Читання покращує якість нашого життя»,  

«А Ви прочитайте і усміхніться», 

«В храмі розумних думок»,  

«Жіночий погляд»,  

«Знайомтесь: …(письменник) і його книги», 

«Книга Вашого формату», 

«Книжкові пристрасті», 

«Книжковий зорепад»,  

«Перечитуємо класику», 

«Під шелест сторінок улюблених книг»,  

«Приходьте! Книгам сумно без Вас!», 

«Читач радить читачу», 

«Дякуємо Вам, улюблений авторе!», 

«Книга шукає читача», 

«Найкращі друзі моєї душі», 

«Світ відкриває таємниці, або пошук веде бібліограф»,  

«Відчуй радість читання»,  

«Сторінками української класики»,  

«Запрошуємо до читання», 

«Подивіться, що ми читаємо» (родина, владні структури, дирекція установи 

тощо),  

«Читай і будь лідером»,  

«Ці книги читають Ваші кумири»,  

«Ювілей письменника – свято для читача»,  

«Я прочитала і Вам раджу», 

«Книги, про які говорять». 
 

                                                    За матеріалами сайтів: 
 www.unalib.ks.ua/files/unalib 

 http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/2012/10/blog-post_30.html 
 

 

http://www.unalib.ks.ua/files/unalib
http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/2012/10/blog-post_30.html
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______________________________________________________________________  

Фандрейзинг у бібліотеці  
/З досвіду роботи/ 

Ні для кого не секрет, що галузь «Культура» у нашій державі фінансується 

по «залишковому» принципу і нам, бібліотекарям, приходиться постійно шукати 

способи залучення коштів для розвитку та подальшої функціональності своїх 

бібліотек. Ми звертаємось по допомогу до бюджетних установ, залучаємо 

спонсорів, меценатів, вкладаємо власні кошти та сили, робимо все можливе для 

того, щоб наші книгозбірні мали пристойний вигляд і відповідали сучасним 

вимогам.  

Широкої популярності зараз набрала проектна діяльність у бібліотеках – це 

залучення коштів для бібліотеки та її користувачів за допомогою благодійних 

фондів. У нашій ЦБС вже є успішний досвід співпраці з такими фондами.  

Наприклад, у 2011 р. Ярмолинецька центральна районна бібліотека, взявши 

участь у 5 раунді конкурсу співпраці бібліотек з місцевими громадами (проект 

«Майданчик для дискусій»), отримала нове сучасне обладнання: мультимедійний 

проектор, екран, телевізор, DVD-плеєр, фліп-чарт, фотокамеру. 

Завдяки програмі Бібліоміст та проекту «Організація нових бібліотечних 

послуг з використання вільного доступу до Інтернету ІІІ» 6 бібліотек нашого 

району отримали 15 комп’ютерів з ліцензійним програмним забезпеченням та 

наборами гарнітури, 4 лазерних принтери. 

Бібліотека-музей с. Правдівка у 2012 р. виграла конкурс від Міжнародного 

Фонду «Відродження», написавши проект «Школа радісного читання» і для 

реалізації проекту отримала 5 тис. грн.. на нові книги та періодику.  

Існує також дуже багато інших благодійних фондів, готових надавати свої 

кошти на розв’язання різних потреб громади і бібліотека має виступати у ролі 

посередника між такими фондами та громадянами, цим самим ще раз довівши 

свою значимість та важливу роль у розвитку суспільства.  

Пропонуємо Вашій увазі перелік вже оголошених грантів та конкурсів. 

_____________________________________________________ 

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

 

Конкурси програми «Бібліоміст» 
Програма «Сучасний бібліотекар» 

Найближчим часом буде оголошено другий раунд програми «Сучасний 

бібліотекар» – це інноваційний проект, у рамках якого буде надане високоякісне 

навчання з лідерських навичок та новітніх технологій обраній за конкурсом групі 

бібліотекарів та студентів факультетів бібліотекознавства ВНЗ України. Це 

навчання допоможе учасникам розвинути свій потенціал щодо впровадження 

інновацій в українських бібліотеках та підвищити рівень використання технологій 

бібліотекарями. Програма обере найкращих учасників для більш поглиблених 

курсів навчання і відвідання підсумкової конференції у Києві.  

Слідкуйте за оголошеннями на сайті програми «Бібліоміст» 

www.bibliomist.org з 12 грудня 2013 р.   
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Фундація Білла та Мелінди Гейтс 
Грант «Інноваційні бібліотеки сприяють підготовці дітей та молоді до 

майбутнього» 

В межах програми інновацій публічних бібліотек (EIFL, фінансується 

Фундацією Білла та Мелінди Гейтс) з розробки інноваційних проектів для 

публічних бібліотек (EIFL - PLIP) оголошено початок прийому заявок для 

отримання гранту «Інноваційні бібліотеки сприяють підготовці дітей та молоді до 

майбутнього». Заявки на отримання гранту можуть подавати публічні бібліотеки з 

країн, що розвиваються, і з перехідною економікою. Грант призначений для 

стимулювання розвитку інноваційних проектів бібліотек, які творчо і по-новому 

використовують інформаційні та комунікаційні технології для обслуговування 

дітей та молоді. Заявки подаються англійською мовою.  

Сума гранту: до 20 тис. дол. США  

Кінцевий термін подання заявок: 31 січня 2014 р.  

Детальна інформація: http://bit.ly/18pASEQмм; http://bit.ly/1bMsjtX  

 

Гранти ІFLA 
Стажування для бібліотекарів у США 

Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ (IFLA) в США  

пропонує стипендії для фахівців бібліотечної справи і інформаційних наук. Буде 

обрано 5 осіб для участі у програмі стипендій в Дубліні (США). Для розгляду 

претенденти (досвід роботи не менше трьох років) повинні підготувати та подати 

заяву, електронну копію диплома, рекомендаційні листи та додаток з описом 

проекту (англійською мовою). Теми та питання проекту включають в себе 

інформаційні технології, їх вплив на бібліотеки, бібліотечну діяльність та 

менеджмент.  

Кінцевий термін подачі заявок: 14 лютого 2014 р.  

Детальна інформація: http://bit.ly/1gJEWW0; http://bit.ly/1aFwZM2 

 

* * * * * * * 
Перший національний конкурс проектів “Інтелектуальний капітал України” 

        Фонд майбутнього України оголосив грантовий Конкурс“Інтелектуальний 

капітал України” на отримання фінансової підтримки проектів, які орієнтовані 

на створення і підвищення інтелектуального капіталу України, приєднання 

України до світових інтелектуальних процесів. Учасниками Конкурсу проектів 

можуть стати організації, а також фізичні особи (у тому числі представники 

колективів дослідників), які є резидентами України. 

Основні тематичні пріоритети Конкурсу в 2013 році: 

 Майбутнє України в мінливому світі 

 Майбутнє міст, осель і систем розселення 

 Нове мислення для нового світу 

 Освіта майбутнього 

 Суспільство майбутнього та його інші цінності 

 Здоров’я і довголіття 

http://bit.ly/1aFwZM2
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 Мистецтво для майбутнього 

 Постіндустріальні економічні системи 

 Інформаційні технології: майбутнє в сучасному світі 

 Технології, що змінюють світ 

Конкурсні заявки можуть містити запит на будь-який обґрунтований розмір 

гранту в діапазоні від 100 000 грн. до 8 000 000 грн. 
Заявки на конкурс подаються до 3 лютого 2014 року. 

Детальніша інформація про конкурс: www. grants.future-ukraine.org.ua  
 

Конкурс-виставка дитячо-юнацьких малюнків «Краса та розум України» 

              

           З вересня 2013 року діти та молодь з усіх областей України позмагаються 

поміж собою в художній майстерності й активності за цінні призи, пам'ятні 

відзнаки, безкоштовну путівку до Міжнародного дитячого центру «Артек» та 

ремонт для школи. Позмагатися за подарунки можуть і навчальні заклади – 

«найактивніша міська школа», «найактивніша сільська школа» та «найактивніший 

притулок/інтернат» 2013/2014  навчального року, які також отримають цінні 

призи та відзнаки, а їхні директори - особисто по сучасному планшетному 

комп'ютеру. Окрім того, «найактивніша сільська школа» додатково отримає набір 

фарб та колорантів «Caparol» для ремонту та/чи оздоблення свого кабінету 

малювання.  

 

Кінцевий термін подання заявок: протягом навчального 2013/2014  

Детальна інформація: http://bit.ly/18LkJcN 

 

Всеукраїнський фотоконкурс “Від кожного серця до серця дитини” 

          Харківський благодійний фонд "Твоя перемога" разпочинає благодійну 

акцію "Від кожного серця до серця дитині", в рамках якої впроваджено 

 всеукраїнський фотоконкурс. Конкурс охоплює важливу соціальну проблему. 

Фотокункурс націлений на привернення уваги суспільства на проблеми дітей 

зростающих у несприятливих умовах. Фотографії мають відібражати, як 

позитивний вклад суспільства до цієї проблеми, також байдужість людей к цим 

важливим аспектам спільноти. Привернення уваги таким чином сприяє розвитку 

талантів та зростання уваги к важливим речям.  

  

Кінцевий термін подання заявок: 5 лютого 2014 р. 

Детальна інформація: http://www.tvoya-peremoga.com.ua/ 
 

Оголошено стипендії ім. Лейна Кіркланда 

        Польсько-Американський Фонд Свободи і Фонд Освіта для Демократії  

оголошують відкритий конкурс для кандидатів з України, Білорусі, Росії, 

Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Казахстану і Киргизстану на 

 отримання Стипендій ім. Лейна Кіркланда у 2014/2015 навчальному році. 

Програма адресована молодим лідерам, що здобули вищу освіту, які зацікавлені у 

розвитку демократії, економіки і громадянського суспільства у своїх країнах та в 

http://bit.ly/18LkJcN
http://www.tvoya-peremoga.com.ua/
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регіоні. Реалізація Програми відбувається в рамках двосеместрового навчання у 

вищих навчальних закладах Польщі та 2-4 тижневих професійних стажувань у 

державних або приватних установах і організаціях. 

Кінцевий термін подання заявок: 1 березня 2014 р. 

Детальна інформація: http://www.edudemo.org.pl/ 
 

Прийом заявок на 5-ий конкурс «Всесвітні студії» 

          1-го грудня 2013 року Фонд Віктора Пінчука вже вп’яте розпочинає 

прийом заявок від потенційних кандидатів на участь у конкурсному доборі 

програми «Всесвітні студії». В рамках проекту, спрямованого на формування 

нового покоління української професійної еліти, переможці конкурсу – талановиті 

молоді українці віком до 35 років – отримають від Фонду Віктора Пінчука гранти 

на навчання за магістерськими програмами в провідних світових навчальних 

закладах, що увійшли до списку 200 кращих університетів світу за 

рейтингами QS та The Times Higher Education. 

Прийом документів та online-реєстрація триватиме з 1 грудня 2013 року по 15 

травня 2014 року. 
Детальна інформація:  worldwidestudies.org 

 

Конкурс «Нова пісенна Шевченкіана» 

«Українське радіо» оголосило музичний конкурс, учасники якого 

змагатимуться у написанні або виконанні музичних творів на слова Великого 

Кобзаря. Участь у конкурсі можуть взяти музичні композиції, написані на слова 

Тараса Шевченка, які не транслювалися публічно у телерадіоефірі. Пісні можуть 

бути представлені у форматах рок, поп, танцювальної музики та авторської пісні. 

Щоб взяти участь у конкурсі, заявникам потрібно надіслати демо-версію своєї 

пісні.  

Кінцевий термін подання заявок: 20 грудня 2013 р.   

Детальна інформація: http://bit.ly/1cpXTvZ 

 

Конкурс на партнерські проекти від Фонду Солідарності (Польща) 

Проекти мають бути спрямовані на зміцнення і популяризацію прав людини, 

на підтримку та розвиток незалежних засобів масової інформації, верховенство 

права та  інші демократичні цілі. Гранти можуть отримати польські неурядові 

організації у партнерстві з неурядовими організаціями України.  

Кінцевий термін подання заявок: 23 грудня 2013 р.  

Детальна інформація: http://bit.ly/1gJGkIc; http://bit.ly/1blboZh  
 

Гранти на підтримку демократії 

Фонд Демократії Організації Об’єднаних Націй підтримує проекти, 

спрямовані на зміцнення громадянського суспільства та забезпечення участі всіх 

груп у демократичних процесах за такими напрямками: розвиток суспільства; 

верховенство права та права людини; методи демократизації; жінки; молодь.  

Сума гранту: до 400 тис. дол. США  

Кінцевий термін подання заявок: 31 грудня 2013 р.  

Детальна інформація: http://bit.ly/1gJGwXV  

http://www.edudemo.org.pl/
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2013#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/subject-ranking/subject/engineering-and-IT
http://gurt.org.ua/news/grants/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temp/notes6030C8/worldwidestudies.org
http://bit.ly/1cpXTvZ
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Гранти для жінок 

Фонд імені Крістіане Нюсляйн-Фольхард (Christine Nüsslein-Volhard-

Stiftung) надає гранти молодим жінкам-аспірантам і кандидатам наук (PhD), що 

мають маленьких дітей. Апліканти мають працювати над дисертацією або за 

програмою докторських дисертацій в галузі природничих наук чи медицини в 

університетах або дослідницьких інститутах Німеччини. Тривалість фінансування 

- 1 рік з можливістю продовження.  

Кінцевий термін подання заявок: 31 грудня 2013 р.  

Детальна інформація: http://bit.ly/1f2BYLG; http://bit.ly/IUVcYZ  
 

Стипендії випускникам вишів країн Європейської політики сусідства 

ЄС надає стипендії випускникам ВНЗ країн-учасниць Європейської 

політики сусідства для отримання післядипломної освіти у Коледжі Європи 

протягом 2014/2015 навчального року. Стипендія покриває витрати на навчання, 

проживання, харчування та проїзд.  

Кінцевий термін подання заявок: 15 січня 2014 р.  

Детальна інформація: http://gurt.org.ua/news/grants/20250/  

 

Проекти та програми розвитку місцевого самоврядування 

Рада Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування оголошує Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку  

місцевого самоврядування 2014 року. Учасниками конкурсу є органи місцевого  

самоврядування.  

Кінцевий термін подання заявок: 31 січня 2014 р. 

Детальна інформація: http://bit.ly/1f2CE3G  

 

Гранти для фахівців книжкової та літературної галузі 

Проект Book Platform оголошує про надання грантів на участь у культурних 

та літературних подіях фахівцям книжкової та літературної галузі: культурним 

менеджерам, видавцям, авторам, перекладачам, літературним агентам та ін. 

Гранти спрямовані на підтримку міжнародних ділових контактів та професійного 

обміну між фахівцями з України, Грузії, Вірменії та їх колегами з країн 

Європейського Союзу, а також країн Східного Партнерства. Відвідання мають 

відбутись до 30 березня 2014 р.  

Кінцевий термін подачі заявок: подається за 60 днів до події  

Детальна інформація: http://bit.ly/1cpYSwd  
  

 

 

Для створення бюлетеню використано сайти:  

http://gurt.org.ua;  http://www.bibliomist.org/ua/  

 

 

 

 

http://gurt.org.ua/
http://www.bibliomist.org/ua/resursi/inshi-resursi
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_______________________________________________________ 

Благодійні фонди, що сприяють розвитку бібліотек 
/Короткий огляд/ 

Програма «Бібліоміст»  

www.bibliomist.org/ 
Програма Фундації Біла та Мелінди Гейтс, яка має назву «Глобальні 

бібліотеки – Бібліоміст», має на меті допомогти публічним  бібліотекам 

забезпечити безкоштовний доступ до Інтернет-ресурсів  для населення,   

перетворити їх на важливий осередок інформації, що може покращити життя 

сотень тисяч людей.  

Для  сільських бібліотек програма Бібліоміст організовує конкурси: 

- Конкурс «Організація нових бібліотечних послуг з використанням 

вільного доступу до Інтернету» 

- Конкурс співпраці бібліотек з місцевими громадами (щоквартально) 

- Конкурс «Сучасна бібліотека йде в люди» або подібні (щорічно) 

- Конкурс «Сучасний бібліотекар»  

- Навчання і тренінги 

 

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 2013 рік: [буклет]  

/ Ярмолинецька ЦРБ, уклад. В. М. Москаленко. – Ярмолинці, 2013. – 18 с. 

 Планування – 2014:  метод. матеріали. Вип. 10 / Хмельниц. ОУНБ ім.. М. 

Островського. – Хмельницький, 2013. – 40 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.  

 На замітку методисту: інформдайджест  [Електронний ресурс]/ укл. 

Тарадименко І.І.; Херсонська обл. б-ка для юнацтва ім. Б.Лавреньова. - 

Херсон : [Б.в.], 2010. - Вип.5. - 34 с 

 Плануємо роботу публічної бібліотеки на 2014 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/
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