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1.Основні завдання і напрямки діяльності бібліотеки у 2013 році
Діяльність бібліотеки спрямовувати на реалізацію програм:
«Формування позитивного міжнародного іміджу України»;
«Робота з обдарованою молоддю»;
«Програма підтримки сім`ї»;
«Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності»;
«Розвитку і функціонування української мови»;
«Репродуктивне здоров`я нації»;
«Програма розвитку українського села»
та на організацію комплексів заходів у рамках
2013 року, оголошеного:
– Роком дитячої творчості (президентом України)
– Роком фізичного здоров'я та екології (президентом України);
– Роком рівноапостольних святих Кирила та Мефодія (згідно з рішенням ЮНЕСКО);
– Роком математики планети Земля (не є міжнародним роком, проводиться при
підтримці ЮНЕСКО);
2005–2014 рр. оголошені Генеральною Асамблеєю ООН (2001) Десятиріччям
грамотності: освіта для всіх.
2005-2015 роки — Міжнародне десятиліття програми «Вода для життя»
2011–2020 роки — Десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху
Районна дитяча бібліотека планує працювати над реалізацією національних, обласних,
регіональних програм щодо підтримки дитячого читання:
– Всеукраїнський (регіональний) конкурс «Найкращий читач року-2013»;
– Всеукраїнський Тиждень дитячого читання ( березень);
– «Обласний Відкритий урок читання» у Всеукраїнський день бібліотек;
– Всеукраїнський регіональний конкурс «Найкращий відгук про сучасну дитячу
прозу» (травень-грудень);
– Всеукраїнський Тиждень права у бібліотеці (грудень);
– Обласна бібліотечна акція «П`ять сходинок до успіху: увімкни бібліотеку»;
– Обласний міжвідомчий проект «ПрофіСтарт: юні обирають майбутнє».
Районна дитяча бібліотека планує в 2013 році:
– Провести районний конкурс «Найкращий читач року».
– Провести районний конкурс волонтерських бригад.
– Реалізовувати ідеї, придбані на Міжрегіональному Ярмарку бібліотечних ідей у
Миколаєві 2012 року.
– Продовжувати висвітлювати у пресі та у блозі всі цікаві бібліотечні події.
– Спрямовувати роботу на підтримку обдарованих дітей, стимулювати і пропагувати
дитячу творчість.
– Для розвитку ДБ як центру дитячої культури та для реалізації запланованих
завдань, співпрацювати зі школами, ЦТДЮ, СЮН, СЮТ, музичною школою, РБК,
РЦЗ, літературно-поетичною студією «Біле озеро».
– Продовжити роботу клубів за інтересами «Народознавець» та «Єс ай ду».

2. Основні показники роботи. (Додаток)
3. Організація бібліотечного обслуговування
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№
з/п

Термін / дата
проведення

Відповідальний

Аналіз статистичних даних
бібліотечного охоплення
дошкільників, школярів, керівників
дитячого читання. Виявлення
резервів.

Двічі на рік:
наприкінці н. р.,
поточного року

Біблотекарі ДБ

Спрямовувати роботу на підтримку
обдарованих дітей, МАНівців (інформувати
про конкурси та проекти), дітей із соціальновразливих родин (заохочувати до участі у
бібліотечних виставах та заходах),
стимулювати і пропагувати дитячу творчість
(організовувати творчі виставки).

Протягом року

Заст. директора,
бібліотекарі ДБ

«Бібліовізити» у дитячі колективи
(шкільні, позашкільні та дошкільні)

Двічі на рік

Бібліотекарі ДБ,
волонтери ДБ

Виступи на батьківських зборах у
школах та дошкільних закладах

На початку н. р.

Заст. директора

День відкритих дверей.

Двічі на рік
30 вересня та
підчас Тижня д.ч

Заст. директора,
бібліотекарі ДБ

Роботу ДБ висвітлювати на сторінках місцевої
преси, у блозі Білозерської районної дитячої
бібліотеки.
Розміщувати інформаційні повідомлення про
публікації в соціальних мережах та у
колективному блозі «Бібліотечні волонтери
Херсонщини».

Протягом року

Заст. директора,
бібліотекарі ДБ,
волонтери ДБ

Продовжити роботу за проектом
"Батьківське читання" по залученню
батьків до керівництва читанням дітей

Протягом року

Заст. директора,
бібліотекарі ДБ,
волонтери ДБ

Оформити фотостенд «Кращі читаючі
родини бібліотеки».

До дня родини

- // - // -

Поновити куточок читача,
куточок-консультацію для батьків
«Читаємо разом з дітьми»,
стенд «Найкращий читач року».

До Тижня д.ч.
До дня родини

- // - // -

Планована робота

3.1. Залучення потенційних користувачів

3.2. Рекламні заходи та іміджеві акції
бібліотеки

До дня бібліотек

Виготовлення та розповсюдження
запрошень на районні заходи серед
мешканців Білозерки, працівників РДА.

Заст. директора,
волонтери ДБ
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Відмітка про
виконання
(дата, коментарі)

Організувати бібліотечний майданчик
у парку Білозерки.
Організувати вуличну акція “Міняю
кульку на віршик”

1 червня

Заст. директора,
бібліотекарі ДБ,
волонтери ДБ

Участь у всеукраїнських, обласних
дослідженнях читацької думки.

Один раз на рік

Заст. директора,
бібліотекарі ДБ

Анкетування серед користувачів
середнього та старшого шкільного
віку щодо читацьких уподобань.

Один раз на рік

Бібліотекар ст.
від.

«Дерево бажань» - неформальне
вивчення читацьких інтересів, запитів
користувачів молодшого шкільного
віку.

Один раз на рік

Бібліотекар мол.
від.

Проводити аналізування читання:
індивідуальне учнів 4-го класу,
складання індивідуальних
характеристик читання,
групове шестикласників трьох шкіл
Білозерки (в порівнянні),
групове членів англійського клубу
«Єс ай ду».

Наприкінці
навчального
року

Бібліотекар мол.
від.

Проводячи поточні аналізи читання,
виявляти кращих читачів, активних
читачів. Продовжити вести альбомонлайн «Читач най-най…»

Протягом року

Заст. директора,
бібліотекарі ДБ

Вивчення ефективності проведення
Відкритого уроку читання.

Жовтень

Бібліотекарі ДБ

Протягом року

Бібліотекарі ДБ

3.3. Соціологічні дослідження та
формування читацьких інтересів

Ведення зошиту незадоволеного
попиту.
Вивчення відмовлень читачам та
аналізування даних.
Ведення скриньки відгуків та
пропозицій.
Аналізування даних.
Ведення розділу у блозі Білозерської
районної дитячої бібліотеки «Про нас
пишуть»

Бібліотекар ст.
від.

Наприкінці року
Протягом року

Бібліотекарі ДБ

Наприкінці року
Протягом року

Заст. директора

Протягом року

Бібліотекарі ДБ

3.4. Організація індивідуальної роботи з
читачами
Проводити:
індивідуальні бесіди при запису
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читача,
рекомендаційні бесіди,
бесіди про прочитане.
Консультування читачів біля
відкритого фонду
Заохочення до написання відгуків про
прочитане.

Протягом року

Бібліотекарі ДБ,
волонтери ДБ

На формулярах вести замітки про
активних (А), обдарованих (О)
читачів та простим олівцем – Б, що
означає – боржник. РС - читачу
запропоновано рекомендаційний
список літератури за темою, якою він
цікавиться. іі - читачу надається
індивідуальна інформація.

Протягом року

Бібліотекарі ДБ

Організувати роботу волонтерської
бригади в рамках обласної
бібліотечної акції «5 сходинок до
успіху: увімкни бібліотеку!» (План
додається)

Протягом року

Заст. директора,
бібліотекарі ДБ,
волонтери ДБ

Організувати роботу для реалізації
обласного міжвідомчого проекту
«ПрофіСтарт: юні обирають
майбутнє» (План додається)

Протягом року

Заст. директора,
бібліотекарі ДБ,
партнери: РЦЗ,
райвно.

Провести Відкритий урок читання
(комплекс заходів)

30 вересня

Заст. директора,
бібліотекарі ДБ

3.5. Робота за окремими програмами,
об’єднання за інтересами

Організувати підтримку читачів –
учасників всеукраїнських конкурсів
«Найкращий читач України»,
«Найкращий відгук на сучасну дитячу
прозу».
Продовжити роботу клубів за
інтересами
«Народознавець»
«Єс ай ду» (Плани додаються)

Заст. директора,
бібліотекарі ДБ
Лютий-березень
Травень-жовтень
Протягом року
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Бібліотекарі ДБ,
волонтери ДБ

4. Соціокультурна та просвітницька діяльність бібліотеки.
Виставкова робота
4.1.Наочна популяризація бібліотечного фонду
№
з/п

Форма та назва виставки,
тематичної полиці

1.

З циклу заходів
«Письменники – ювіляри»
Тематична поличка «Дорога болю»
(до 75-річчя від д. н. українського поета
Василя Стуса) 06.01.

2.

3.

З циклу заходів
«Письменники – ювіляри»
Виставка-казка
«Володар дитячих душ»
(до 385-річчя від д.н. французького
казкаря Шарля Перро) 12.01.
Тематична виставка
«Разом, ми – сила!»
(до дня Соборності України) 22.01

4.

З циклу заходів
«Письменники – ювіляри»
Рекламний вернісаж
«Світ природи Михайла Пришвіна»
(до 140-річчя від д.н. російського
письменника) 04.02.

5.

З циклу заходів
«Письменники – ювіляри»
Тематична поличка
«Світогляд Жюля Верна»
(08.02. до 185-річчя від д. н.)

Читацька
адреса

Термін
експонування

Відповідальний

Cт. від.

з 03.01.

Б-р ст.
від.

Мол. від.

з 10.01.

Б-р мол.
від.

Ст. від.

з 20.01.

Б-р ст.
від.

Мол. від.

з 04.02.

Б-р мол.
від.

Ст. від.

з 06.02.

Б-р ст.
від.

6.

Книжкова виставка «Рідна мова –
життя основа»
21.02.(до Міжнародного дня рідної
мови)

Мол. від.

з 20.02.

Б-р мол.
від.

7.

Виставка-вікторина «В Україні
проживаєш, а чи мову її знаєш?»
21.02.(до Міжнародного дня рідної
мови)

Ст. від.

з 20.02.

Б-р ст.
від.

8.

Виставка-вікторина
«Весняний спів землі» 01.03.
із циклу «Ходить сонечко по колу»

Мол. від.

з 01.03.

Б-р мол.
від.
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Відмітка про
виконання
(дата,
коментарі)

9.

Тематична полиця
«Цифри правлять світом»
(2013 рік проголошено Роком
математики планети Земля)

Ст. від.

з 01.03.

Б-р ст.
від.

10.

Виставка-вшанування
«Хай славен буде у віках його
безсмертний геній»
(до199-ї річниці від д. н. Т.Шевченка)

Ст. від.

з 07. 03.

Б-р ст.
від.

11.

Тематична полиця
«Вічний як народ»
(до199-ї річниці від д. н. Т.Шевченка)

Мол. від.

з 07.03.

Б-р мол.
від.

12.

Виставка-пам`ять
«Війни священої сторінки навіки в
пам`яті людській»
(14.03. до дня визволення Білозерки від
фашистських загарбників)

Ст. від.

з 14.03.

Б-р ст.
від.

13.

Тематична поличка
«Білозерщина поетична»

Ст. від.

з 18.03.

Б-р ст.
від.

14.

Книжково-ілюстративна виставка
«Птахи знайомі та невідомі» з аудіо та
відео елементами
01.04.(до Міжнародного дня птахів)

Мол. від.

01.04.

Б-р мол.
від.,
заст. дир.

З циклу заходів
«Письменники – ювіляри»
Тематична поличка
«Його душа – Собор надій високих»
(95 р. від д. н. укр. письменника,
громадського діяча О. Гончара) 03.04.

Ст. від.

з 03.04.

Б-р ст.
від.

16.

Тематична полиця
«Небо починається з землі»
(12.04. до Всесвітнього дня авіації та
космонавтики)

Ст. від.

з 12.04.

Б-р ст.
від.

17.

Книжкова виставка «Парад екологічних
порад для дорослих і малят»
20.04. (до Дня довкілля)

Мол. від.

з 18.04.

Б-р мол.
від.,
СЮН

18.

Виставка-реквієм «І сум, і біль…»
26.04. (до дня Чорнобильської трагедії)

Ст. від.

з 25.04.

Б-р ст.
від.

19.

Книжкова виставка
«Земний уклін вам, визволителі»
09.05 (до дня Перемоги)

Мол. від.

з 06.05.

Б-р мол.
від.

20.

Тематична полиця
«Прочитайте про героїв, про відвагу
їхню на війні»
(09.05 (до дня Перемоги)

Ст. від.

з 06.05.

Б-р ст.
від.

15.

7

21.

Виставка-порада «Для талановитих
дітей та дбайливих батьків» в рамках
бібліотечного проекту "Батьківське
читання"
15.05. Міжнародний день сім`ї (родини)

Для всіх
користувачів

з 13.05.

Б-рі ДБ

22.

Виставка-колаж
«Спочатку було слово…»
(до дня слов'янської писемності і
культури.
Дня рівноапостольних Кирила і
Мефодія, учителів слов’янських. Цього
року виповнюється 1150 років від
створення (863) Кирилом і Мефодієм
слов'янської азбуки)24.05.

Ст. від.

з 22.05.

Б-р ст.
від.

23.

Виставка-вікторина «Барви літа»
із циклу «Ходить сонечко по колу»
01.06.

Мол. від.

з 01.06.

Б-р мол.
від.

24.

Виставка-роздум «Людина і природа:
гармонія чи трагедія?»
05. 06. (до Всесвітнього дня охорони
довкілля)

Ст. від.

з 03.06.

Б-р ст.
від.

25.

Виставка-пам`ять
«Ще спала затуманена земля,
А небо вже здригалося у злобі…»
22.06. (до дня Скорботи і вшанування
пам'яті жертв війни в Україні)

Ст. від.

з 20.06.

Б-р ст.
від.

26.

Книжкова виставка-гра «Забави для
кмітливих»

Для всіх
користувачів

Червень

Б-рі ДБ

27.

Виставка дитячих малюнків
«Ніколи не сумую – читаю і малюю»

- // - // -

- // - // -

Б-рі ДБ
волонтери

28.

Виставка-огляд друкованих видань
«Оберіг нашої державності»
(до Дня Конституції України(28.06)

Ст. від.

з 25.06.

Б-р ст.
від.

29.

Виставка-діалог
«Етикет нам треба знати і для буднів, і
на свята»

Мол. від.

Липень

Б-р мол.
від.

30.

Виставка-реклама
«Про все цікаве на планеті читай в
журналі і газеті»

Для всіх
користувачів

Липень

Б-рі ДБ

31.

Виставка творчих робіт
«Ми художники, митці, власних
іграшок творці»

- // - // -

Серпень

- // - // -

32.

Виставка-розповідь «Рідна та єдина

Ст. від.

з 22.08.

Б-р ст.
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найкраща в світі Україна»
24.08. (до дня незалежності України)
33.

Книжкова виставка
« Збирати поспішай мудрий урожай»
(до дня Знань)

34.

Тематична поличка
«На допомогу педагогам»
(до дня Знань)

35.

Виставка-вікторина
«Ходить осінь гаєм»
із циклу «Ходить сонечко поколу»
01.09.

36.

37.

З циклу заходів
«Письменники – ювіляри»
Тематична поличка
"Духовні скарби художнього світу
Л.Толстого"
(до 185-річчя від д. н. письменника
09.09.)
Тематична поличка
«Для вас, бібліотекарі»

Відкритий урок читання:

від.
Мол. від.

з 29.08.

Б-р мол.
від.

Ст. від.

з 26. 08.

Б-р ст.
від.

Мол. від.

з 01.09.

Б-р мол.
від.

Ст. від.

з 09.09.

Б-р ст.
від.

Ст. від.

З 27. 09.

Заст.
дир.

Для всіх
користувачів

з 27.09.

Б-рі ДБ
волонтери

Ст. від.

з 14. 10.

Б-р ст.
від.

38.

Виставка-мандрівка
«Книги трьох поколінь»

39.

Виставка-ребус
«Щоб козацька слава навік не пропала»
14.10.(до дня українського козацтва)

40.

Книжкова виставка
«Земний уклін вам, визволителі»
28.10. (до дня визволення України від
фашистських загарбників. 1944).

Мол. від.

з 28.10.

Б-р мол.
від.

41.

Тематична поличка
«Коли зроблено уроки»

Мол. від.

жовтень

Б-р мол.
від.

42.

Виставка – калейдоскоп
«Барвиста українська мова»
(09.11. до Дня української писемності
та мови)

Мол. від.

з 07.11.

Б-р мол.
від.

43.

Виставка-реквієм
«Білий янгол скорботи»
(23.11. до дня пам'яті жертв
голодомору та політичних репресій)

Ст. від.

з 23.11.

Б-р ст.
від.

З циклу заходів
«Письменники – ювіляри»
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44.

Тематичні полиці
«Співець душі народної»
(25.11. до 175-річчя від д. н. І. НечуяЛевицького - українського письменника)

Ст. від.

з 25.11.

- // - // -

45.

«Квітка-Основ’яненко: творець
людської повісті»
(29.11. до 235-річчя від д. н.
українського письменника)

- // - // -

з 29.11.

- // - // -

46.

Виставка-вікторина «Зима-чарівниця»
із циклу «Ходить сонечко по колу»
01.12.

Мол. від.

з 01.12.

Б-р мол.
від.

47.

Виставка-діалог
«Про ВІЛ/СНІД: ще раз відверто»
(01.12. до Всесвітнього дня боротьби зі
СНІДом)

Ст. від.

з 01.12.

Б-р ст.
від.

Мол. від.

з 06. 12.

Б-р мол.
від.

Мол. від.

з 19.12.

Б-р мол.
від.

Ст. від.

з 19.12.

Б-р ст.
від.
волонтери

48.

З циклу заходів
«Письменники – ювіляри»
Тематична полиця
«Вітаю вас, мої славні і хороші
книголюбчики та казкознавчики...»
(до 65-річчя від д.н. укр. письменника
Анатолія Костецького) 06.12.

49.

Книжкова виставка «Казковий світ
зимових свят»

50.

Виставка-ностальгія
«Новорічна листівка: період шаленої
популярності»

4.2. Соціокультурні заходи та акції з популяризації книг для дітей
№
з/
п

Форма та назва заходу,
творчої акції

Дата (термін)
проведення

Відповідальний

Читачі
дитячої
бібліотеки
і всі, хто
забажає
- // - // -

Зимові
канікули

Б-рі ДБ
волонтери

- // - // -

- // - // -

Читацька
адреса

1.

Бібліомікс «Магія зимових свят»

2.

Майстер-клас «Сніжинка своїми
руками»

3.

Аудіогодина «Слухаємо казку»

4.

Новорічний ринг
«Мереживо щедрівок»

- // - // -

- // - // -

- // - // -

5.

Ворожіння онлайн
«Таємниці різдвяного вечора»

- // - // -

- // - // -

- // - // -
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Відмітка про виконання
(дата,
коментарі)

6.

Урок державності «Єдина по
обидва береги Дніпра»
(до дня Соборності України) 22.01

Ст. від.

січень

Б-р ст. від.

7.

Історичний екскурс
«І героїзм, і трагедія під Крутами»
(до Дня Пам'яті загиблих під
Крутами)29.01

Ст. від.

січень

Б-р ст. від.

8.

Аукціон «У задзеркаллі приказок та
прислів`їв»
21.02.(до Міжнародного дня рідної
мови

Мол. від.

лютий

Б-р мол.
від.

9.

Година мови «Ти стара і вічно
нова, рідна українська мова»
21.02.(до Міжнародного дня рідної
мови)

Сер. від.

лютий

Б-р ст. від.

6-7 клас

лютий

Б-р ст.
від.,
заст. дир.

Мол. від.

березень

10. Бібліошопінг «Даремно часу ви не
гайте! Ось цю книгу прочитайте!»
(І етап конкурсу «Найкращий
читач року») лютий
З циклу заходів
«Письменники – ювіляри»
11. Голосні читання казок Наталі
Забіли
«Ясоччина книжка» та «Про
дівчинку Маринку»
(до 110-річчя від д.н. укр. поетеси,
прозаїка) 05.03.
12. Літературна година
«Великих слів – велика сила»
(до річниці від д. н. Т. Шевченка та
до Всесвітнього дня поезії 21.03.)

Б-р мол.
від.
волонтери

Ст. від.

березень

Б-р ст.
від.,
вчитель
укр. літ.

13. Хвилинка-інформинка «Кожен знає,
що режим у житті потрібен всім»
07.04. (до Всесвітнього дня
здоров`я)

Мол. від.

березень

Б-р мол.
від.

14. Бесіда-діалог
«Світ чудовий, коли ти здоровий»
07.04. (до Всесвітнього дня
здоров`я)

Сер. від.

квітень

Б-р ст. від.

15. Екологічна година
«Земля хвора людиною.
Пропонуємо рецепт лікування».

Ст. від.

квітень

Б-р ст. від.
СЮН

Тиждень дитячого читання
(за окремим планом)
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(22.04. до Всесвітнього дня Землі)
16. Літературний локомотив
«До авторів на гостину мчать
вагончики невпинно» - зустріч з
членами літературної студії «Біле
озеро»
23.04.(до Всесвітнього дня книги і
авторського права)

Мол. від.

квітень

Б-р мол. від.,
заст. дир.,
члени літ.
студії.

Ст. від.

квітень

Б-р ст. від.

Мол. від.

травень

Б-р мол. від.,
волонтери

Ст. від.

травень

Б-р ст. від.

20. Майстер-клас «Листівка у техніці
квілінг» (готуємося до дня Матері)
http://biblioteka.lviv.ua/nashi-majsterklasy /

Для всіх
користувачів

травень

Заст.дир.

21. Година спілкування «Добре, коли з
нами завжди наші мами»
12.05. (до дня Матері)

Мол. від.

травень

Б-рі ДБ,
волонтери

22. Міні-університет «Для мам і тат, що
виховують малят» в рамках
бібліотечного проекту
"Батьківське читання"
15.05. Міжнародний день сім`ї
(родини)

Батьки

травень

Б-р мол. від.,
заст. дир.

23. Голосне читання «День народження
слова» - за оповіданням І. Січовика
«Дороговказ і мова»
http://slovogray.narod.ru/den_narodg_
slova.html
(до дня слов'янської писемності і
культури)24.05.

Мол.від.

травень

волонтери

24. Інформ-коктейль
«Ти палиш, а світ задихається»
(до Всесвітнього дня без
тютюну(31.05)

Сер. від.

травень

Б-р ст. від.

Для всіх
користувачів

червень

Б-рі ДБ,
волонтери

17. Бесіда-спомин
«Реквієм біля „саркофага”»
26.04. (до дня Чорнобильської
трагедії)
18. Коментоване читання «Сказка о
Мальчише-Кибальчише»
09.05 (до дня Перемоги)
19. Урок мужності «Останній штурм»
(до дня Перемоги)

25. Бібліотечний майданчик у парку
селища «Коло друзів»
(до Міжнародного дня захисту
дітей)01.06.
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26. Вулична акція “Міняю кульку на
віршик”
(до Міжнародного дня захисту
дітей)01.06.

Мол. від.

червень

- // - // -

27. Виставка-бесіда «Абетка безпеки на
дорогах»
(Генеральна Асамблея ООН
оголосила 2011-2020 р. –
Десятиліттям дій з безпеки
дорожнього руху)

Для всіх
корист.

червень

Б-рі ДБ

Для всіх
користувачів

червень

Б-рі ДБ,
СЮН

29. Бесіда-реквієм
«Завтра була війна»
(до Дня скорботи і вшанування
пам’яті жертв війни в
Україні(22.06)

- // - // -

червень

Б-рі ДБ

30. Огляд періодичних видань
«Наркотичний лабіринт: є вихід !»
(до Міжнародного дня боротьби із
зловживанням наркотиків(26.06)

Ст. від.

червень

Б-р ст. від.

31. Інформаційна година
«Конституція України: від Орлика
до сьогодення»
28.06. (до дня Конституції України)

Для всіх
користувачів

червень

Б-рі ДБ

Клуб

липень

Б-р ст. від.

Ст. від.

липень

Б-р ст. від.

Для всіх,
хто
забажає

липень

Б-рі ДБ,
волонтери

Заходи під час
функціонування пришкільних
оздоровчих таборів (за окремим
планом)
28. Еко-година «Хай вічно струмує
чиста вода» в рамках програми
«Вода для життя» (спільно з СЮН)
05. 06.(до Всесвітнього дня охорони
довкілля)

32. Народознавча година
«Купальські обряди»
(07.07. свято Івана Купала)
З циклу заходів
«Письменники – ювіляри»
33. Бесіда-портрет
«Дороги та доля Василя Барки»
(до 105-річчя від д. н. В.Барки
16.07)
34. Шаховий турнір
«Баталії на чорно-білих клітинках»
(20.07. до Міжнародного дня шахів)

«Народознавець
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35. Година історії
«Кольори, що дають надію»
23.08.(до дня Державного Прапора
України)

- // - // -

серпень

Б-рі ДБ

36. Віртуальна гра-подорож
«Мандруємо Україною»
24.08. (до дня незалежності
України)

- // - // -

серпень

Заст. дир.

37. Літературне асорті
«Знання – сонце, книги – віконце»
01.09. (до дня знань)

Мол. від.

вересень

Б-р мол. від.

38. Бібліофреш
«Спортивне життя планети»
(14.09. до дня фізкультури і
спорту)
.
39. Бесіда-діалог
«Вчимося жити в мирі і злагоді»
21.09. (до Міжнародного дня миру)

Ст. від.

вересень

Б-р ст. від.

Мол. від.

вересень

Б-р мол. від.

Сер. від.

вересень

Б-р ст. від.

Для всіх,
хто
забажає
Мол. від.

вересень

волонтери

вересень

Літературна мозаїка
«До класиків на ювілей»

Ст. від.

вересень

Б-рі ДБ,
заст. дир.,
члени літ.
студії.

44. Урок доброти «Брати наші менші»
04.10. (до Всесвітнього дня захисту
тварин)

Мол. від.

жовтень

Б-р мол. від.

45. Слайд-оповідь
«Подорож козацькими стежками»
14.10. (до дня укр. козацтва)

Сер. від.

жовтень

Б-р ст. від.,
заст. дир.

46. Урок історії
«Пам`ятаємо. Славимо.
Вшановуємо»
28.10. (до дня визволення України
від фашистських загарбників.
1944).

Ст. від.

жовтень

Б-р ст. від.

З циклу заходів
«Письменники – ювіляри»
40. Бібліомікс
«Людину ми творимо любов’ю»
(28.09. до 95-річчя від д. н.
В.О.Сухомлинського )

Відкритий урок читання:
(до Всеукраїнського дня бібліотек)
41. – Стенд-поздоровлення
«Book-love story»
42.

– Жива бібліотека
«20 хвилин з письменником»

43. –
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47. Інформаційна мозаїка
«Ці загадкові письмена»
(09.11. до дня української
писемності та мови)

Сер. від.

листопад

Б-р ст. від.

48. Етична година
«Толерантність - запорука
взаєморозуміння між людьми»
(16.11. до Міжнародного дня
толерантності)

Ст. від.

листопад

Б-р ст. від.

49. Інформаційна година
«Для тих, хто хоче все знати!»
(26.11. до Міжнародного дня
інформації)

Мол. від.

листопад

Б-р мол. від.

Ст. від.

грудень

Б-р ст. від.

51. Свято
«Святий Миколай, до нас завітай!»

Мол. від.

грудень

Б-рі ДБ,
волонтери

52. Бесіда-роздум «Захисти лісову
красуню»

Для всіх,
хто
забажає
- // - // -

грудень

Б-рі ДБ
СЮН

грудень

- // - // -

- // - // -

грудень

Б-рі ДБ,
волонтери

Тиждень права
(за окремим планом)
50. Бібліомікс
«STOP-наркотик! NO-СНІД!»
(01.12. до Всесвітнього дня
боротьби зі СНІДом)

53. Година творчості
«На новорічний майстер-клас ми
запрошуємо Вас»
54. Святкові зустрічі
«Новорічна гірлянда забав»
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5. Формування та організація бібліотечного фонду
№
з/п

Процес, операція

Кількість

Термін
виконання

Відповідальний

По мірі
надходження

Відділ
комплект.,
б-рі ДБ, заст.
директора

5.1. Поточне та ретроспективне
комплектування
Вести сумарний облік видань:
кількість партій нових
надходжень,
журналів,
газет.
Вести облік періодичних видань в
реєстраційній картотеці за
кількістю номерів кожної назви.
Скласти список періодичних
видань для передплати на ІІ
півріччя 2013 року та на І півріччя
2014 року.

560
178
17

щомісяця
1 раз на рік

33

Протягом
року

Б-рі ДБ

Червень

Б-рі ДБ,
заст.
директора

35
35

Грудень

Аналізувати, узагальнювати та
оформлювати дані «Зошиту
незадоволеного попиту читачів»
для включення в картотеку
докомплектування.

15

Відділ
комплект.,
б-рі ДБ, заст.
директора

Виключити документи з
бібліотечного фонду з причин:
не повернені читачами, зношені,
дублетні.

300 прим.

1 раз на рік б-рі ДБ, заст.
директора

Ведення зошиту обліку
документів, прийнятих взамін
загублених читачами.

1

Протягом
року

Б-рі ДБ

Оформити заміну документів
актами.

1

1раз на рік

Відділ
комплект.,
заст. директ.

До 30
вересня

Б-рі ДБ,
заст. дир.,
волонтери

Протягом
року

Б-рі ДБ

Поповнювати фонд ДБ завдяки
оголошеній акції «Відпусти свою
книгу у широке плавання».

130

5.2. Організація та використання
бібліотечного фонду
Поновити поличні роздільники
(вибірково), торцеві покажчики,
заголовки на стелажах.
Поновити тематичні полиці у
фонді відкритого доступу.

21

16

Відмітка про
виконання

Вивчити укомплектованість та
використання 85 розділу фонду
ДБ.

1

Б-рі ДБ,
заст. дир.

Регулярно і вчасно розставляти
документи на місця.

Як мін.
25000 пр.

Протягом
року

Б-рі ДБ

Редагувати фонд (розстановку,
відбір документів на списання)

300 прим.

Протягом
року

Б-рі ДБ

40 прим.

Протягом
року

Б-рі ДБ,
читацький
актив

5.3. Організація збереження фонду
Робити поточний ремонт
документів бібліотекарями та
читацьким активом («Книжчина
лікарня»)
Дотримуватись санітарних умов
збереження фонду:
Проводити санітарні дні
Проводити заходи по вихованню
бережливого ставлення до книги:
- бесіди
- пам`ятки (першокласникам)

Працівники
ДБ
12

1 раз на міс.
Б-рі ДБ,
волонтери

1200
112

Протягом
року
Тиждень
читання
Протягом
року

- // - // -

Систематично працювати над
своєчасним поверненням книг до
бібліотеки користувачами.

- // - // -

6. Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування, робота з
рекомендаційними бібліографічними посібниками
№
з/п

Процес, операція, захід

Кількість

Своєчасно виключати із
абеткового, систематичного
каталогів та краєзнавчої
картотеки каталожні карточки на
списані документи.

300

Своєчасно поповнювати
абетковий, систематичний
каталоги та краєзнавчу картотеку
каталожними карточками на нові
надходження документів.

560

По мірі
надходження

- // - // -

Редагування тематичних папок,
поповнення новим матеріалом.

32

Протягом
року

- // - // -
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Термін
виконання
ІІІ квартал

Відповідальний
Працівники
ДБ

Відмітка про
виконання

Систематично вести зошит
виконаних довідок.
Здійснювати індивідуальне
інформування
абонентів
за темами
та інформування
груп користувачів (д/с – 4, школи
– 3, ЦТДЮ, СЮН, клуб
«Народознавець», клуб «Єс ай
ду», батьки)
надати інформацій
Виготовити інформаційні
бюлетені «Нові надходження до
бібліотеки»
Проводити аналіз ефективності
роботи з індивідуального
інформування.
Проводити комплексне
інформування
«День краєзнавства»
«День книжкового розмаїття»
«День спеціаліста»

200

- // - // -

- // - // -

- // - // -

23
8

По мірі
надходжен
ня

11

- // - // -

22
- // - // 1

92

1 раз у
квартал

1
1
1

Березень
Квітень
Вересень

Відділ
комплектува
ння
Б-рі ДБ

6.1. Формування інформаційної культури школярів (окремим планом)
7. Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій
№
з/п
1.

2.

3.

Процес, операція, захід
Використовувати ресурси
Інтернету для задоволення
складних тематичних запитів
користувачів, виконання усних і
письмових бібліографічних
довідок.
Публікувати інформації про
заходи бібліотеки у блозі
http://bibliozerka.livejournal.com/
Створювати фотоальбоми з
цікавих заходів на Facebook
http://www.facebook.com/vetrova.a
ngelina

Кількість

Термін
виконання
Протягом
року

Відповідальний
Заст. дир.,
б-р Інтернетцентру

30
Заст.
директора

50

Після
проведення
заходу

10

- // - // -

- // - // -
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Відмітка про
виконання

4.

Завантажувати відео фрагменти
заходів на YouTube
http://www.youtube.com/my_videos

5.

Відправляти посилання
публікацій у блозі та
фотоальбомів у групи
«Бібліотекарі Херсонщини»,
«Білозерці».

6.

Розсилати запрошення на заходи,
анонси заходів друзям вконтакте
http://vk.com/id67269170 дітямчитачам РДБ.

7.

25

- // - // -

- // - // -

60

- // - // -

- // - // -

35 чол.

Перед
проведенням
заходу

- // - // -

Щомісячно

- // - // -

350 повід.

Аналізувати ресурси мережі
Інтернет з метою поповнення та
редагування посилань на важливі
для обслуговування користувачів
та для бібліотечної роботи вебресурси.

8. Організаційно-методична робота
Планована робота

Термін
проведення

1.

Аналіз діяльності ДБ, бібліотекфілій та складання звітів про
роботу за 2011 рік.

Січень

Заст. дир.

2.

Обмін думками щодо спільної
роботи в рамках обласної
бібліотечної акції на підтримку
дитячого читання
«П’ять сходинок до успіху:
увімкни бібліотеку!»
під час засідань циклової
методичної комісії (семінар
шкільних бібліотекарів):

Січень

Заст. дир.
Методист
райвно,

РДБ
райвно

3.

Консультпункт для бібліотекаряпочатківця.

1-ий четвер
місяця

Метод. ЦБ
заст. дир.

ЦРБ, РДБ

4.

Консультпункт з різних
напрямків бібліотечної
справи для бібліотекарів району.

3-ій четвер
місяця

5.

Районна нарада працівників
19

Відповідальний

Організатор /
проводиться
спільно з:

№
з/п

- // - // -

- // - // -

Відмітка
про
виконання

культури по підведенню
підсумків роботи за 2012 рік.
6.

Розробка Положення про
районний конкурс
«Найкращий читач року – 2012».

Лютий

Райвідділ
культури

РБК, ЦБС
Муз. школи

Лютий

Заст. дир.

РДБ
ЦРБ, РДБ

7.

Методична допомога в
організації Тижня дитячого
читання та роботи волонтерської
бригади в рамках обласної
бібліотечної акції «П’ять
сходинок до успіху: увімкни
бібліотеку!» бібліотекарям з
малим досвідом роботи
Кизомиської, Садівської,
Дніпровської, Надеждівської,
Чорнобаївської б/ф
в рамках методичного
майданчика для бібліотекарівпочатківців «Від аматора – до
профі».

Березень

Заст. дир.

8.

Спільний районний семінар для
бібліотекарів публічних та
шкільних бібліотек з питання
взаємодії в інтересах читачадитини. Ярмарок бібліотечних
ідей.

Квітень

Мет.-бібл.
від. ЦБ,
заст. дирек.
методист
райвно

ЦРБ
РДБ
Райвно

9.

Районний фестиваль «БілоЗірки»
(конкурс відеопроектів).

Травень

Мет.-бібл.
від. ЦБ,
сільс. б-рі

ЦРБ

10.

Виїзний районний семінар на
базі Токарівської бібліотекифілії на тему: «Туристичнорекреаційна географія краю –
ланка діяльності бібліотеки».

Вересень

Мет.-бібл.
від. ЦБ, б-р
Токарівської
с/б

ЦРБ
Токарівська б/ф

11.

Тренінгове заняття для
бібліотекарів, що працюють з
дітьми "Бібліотечні уроки
сьогодні" з відео виступом
фахівця з ХОБД через скапзв`язок.

Жовтень

Зав. метод.
від. ЦБ,
заст. дир.,
фахівець
ХОБД

ЦРБ
РДБ
ХОБД

12.

Районний семінар-нарада по
плануванню на 2014 р. та
звітності за 2013 р.

Грудень

Директ. ЦБС,
зав. від. ЦБ
заст. директ.

ЦРБ
РДБ
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9. Наукова організація праці. Робота з кадрами. Управління
колективом
9.1. Складання планово-звітної документації
Скласти звіт про роботу в 2013 році
Скласти план роботи на 2014 рік
Коригувати щомісячні плани роботи
Аналізувати виконання плану роботи
Редагувати посадові інструкції
Брати участь у виробничих нарадах у
бібліотеці

Грудень-січень
Грудень
Щомісячно
Щоквартально
Щорічно
Протягом року

9.2. Робота з підвищення кваліфікації кадрів
Приймати участь у загальносистемних семінарах,
тренінгах, майстер-класах тощо

Протягом року

Професійні тренінги (б-рі ЦБ та РДБ)

6 разів на рік

Засідання творчої лабораторії (б-рі ЦБ та РДБ)

6 разів на рік

Вивчення та освоєння інноваційних методик

Протягом року

Професійне читання (літературна освіта):
- перегляд професійної преси,
- інформаційні огляди літературних творів,
- загальне знайомство з різними виданнями
різноманітної тематики.

Регулярно протягом року

Обговорення статей професійної преси

По мірі надходження

Перегляд свіжої преси

30 хв. щодня

Вивчення та освоєння інформаційних технологій
та впровадження у практику роботи

1 год. щодня

Перегляд новинок інтернет-ресурсів

30 хв. щодня

Склала: заступник директора Білозерської ЦБС по роботі з дітьми А. Вєтрова
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