
 



 

1. Завдання і напрями роботи 

 
У 2019-2020 н.р. завданнями бібліотеки є: 

- бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні 

всіх напрямів навчально-виховного процесу коледжу у засвоєнні як 

програмних, так і позапрограмних вимог у самоосвіті, 

- розширення бібліотечно-бібліографічних послуг на основі 

удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і 

методів роботи, 

- введення у роботу бібліотеки новітніх технологій, 

- формування у студентів вмінь та навичок бібліотечного користувача, 

розкриття перед ними основних (модельних, базових) функцій 

бібліотеки, з'ясування прав і обов'язків користувача, популяризації 

бібліотечно-бібліографічних знань, 

- сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, 

свідомої свого обов'язку, відкритої до інтелектуального і творчого 

розвитку, 

- всебічне сприяння підвищенню фахової педагогічної майстерності 

викладачів  шляхом популяризації педагогічної літератури  і надання 

інформації про неї, 

- виховання у студентів інформаційної культури, сталого прагнення до 

пошуку інформації, світового добору джерел, навичок її систематизації 

та особистої оцінки, 

- формування бібліотечного фонду відповідно до профілю коледжу та 

інформаційних потреб користувачів, 

- зростання соціальної активності бібліотекаря, його готовності до 

сприйняття нових ідей, маркетингової діяльності як засобу оптимізації 

процесу обслуговування і сфери впливу бібліотеки. 

2. Робота з читачами 

 

Залучення студентів до читання та роботи у бібліотеці 

 
№  

з/п 

Назва заходів  Термін  

виконання 

Відповідальний 

1.  Перереєстрація та запис нових читачів вересень 

2019 

бібліотекарі 

2.  Обслуговування студентів, викладачів, 

працівників 

протягом 

року 

бібліотекарі 

3.  Проводити бесіди про правила користування 

бібліотекою 

протягом 

року 

бібліотекарі 

4.  Проводити роботу з ліквідації заборгованості 

читачів 

постійно  бібліотекарі 

5.  Робота з формулярами читачів. 

Захист читацьких формулярів 

постійно бібліотекарі 

 



Індивідуальна робота з читачами 

 
№ 

з/п 

Назва заходів  Термін  

виконання 

Відповідальний 

1. Проводити індивідуальне консультування 

читачів при виборі книги: 

- рекомендаційні бесіди, 

- бесіди про прочитане, 

- реклама книги, 

- консультації біля книжкових виставок 

постійно бібліотекарі 

2. Аналіз читацьких формулярів: «Що читаємо? 

Як читаємо?» 

грудень 

2019 

бібліотекарі 

3. Проводити бібліографічні  індивідуальні 

консультації: 

- рекомендаційні списки літератури, 

- бібліографічні огляди літератури, 

- тематичні бесіди з визначеної теми 

жовтень, 

листопад, 

грудень 

2019 

бібліотекарі 

 

Обслуговування читачів 

 
№ 

з/п 

Назва заходів  Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Організація інформаційної діяльності по 

спрямуванню національного самоусвідом-

лення і духовного становлення студентів – 

користувачів бібліотеки  

протягом 

року 

зав. бібліотекою 

2.  Залучення нових читачів: 

- екскурсії до бібліотеки, 

- роз’яснення студентам правил користування 

бібліотекою, 

- ознайомлення з книжковими виставками, 

які розкривають фонд бібліотеки, 

- інформування за допомогою сайту коледжу, 

в групі коледжу в соціальній мережі Facebook 

 

вересень 

2019 

постійно 

протягом 

року 

 

 

зав. бібліотекою 

3. Налагодити індивідуальну роботу з читачами: 

- тематичні папки за інтересами, 

- списки рекомендованої літератури, 

- рекомендаційні бесіди, бесіди   про 

прочитане, 

- рекламування літератури, 

- виставки однієї книги, 

- виставки книг-ювілярів, 

- експрес-інформація, 

- огляд періодичних видань 

 

 

протягом 

року 

 

 

за планом 

 

актив  

бібліотеки, 

зав. бібліотекою  

 

бібліотекарі, 

викладачі 

української 

літератури 

4. Оформлення інформаційних і книжкових 

виставок і викладок 

систематично зав. бібліотекою 

5. Участь у всеукраїнських конкурсах, акціях, 

інтернет-семінарах (згідно наказів 

Міністерства освіти і науки України, 

Департаменту освіти і науки Тернопільської 

облдержадміністрації) 

протягом 

року 

 

бібліотекарі, 

викладачі, 

актив  

бібліотеки 

 



3. Організація книжкового фонду і каталогів, картотек 

 
№ 

з/п 

Назва заходів  Термін  

виконання 

Відповідальний 

1. Оформлення  передплати на періодичні 

видання 

жовтень – 

листопад 

2019 

бібліотекарі 

2. Ведення індивідуального, сумарного обліку 

бібліотечного фонду 

протягом 

року 

зав. бібліотекою 

3. Оформлення  документації  на нові 

надходження  та систематична  звірка її з 

бухгалтерією 

1 раз у 

квартал 

зав. бібліотекою 

4. Ведення чіткого  обліку виданих підручників 

по групах 

протягом 

року 

зав. бібліотекою 

5. Упровадження універсальної десяткової 

класифікації у практику роботи бібліотеки 

протягом 

року 

зав. бібліотекою 

6. Вилучення з фондів: 

- застарілих видань, 

- загублених читачами книг, 

- з інших причин (складання актів, вивіз 

макулатури, здача актів до бухгалтерії; 

робота із сумарними та інвентарними 

книгами) 

протягом 

року 

 

 

 

зав. бібліотекою 

7. Комплектування книжкового фонду протягом 

року 

зав. бібліотекою 

8. Робота з фондом підручників: 

- організація видачі підручників, 

- організація здачі підручників, 

- оформлення нових надходжень, 

- оформлення книжок, подарованих у ході 

акції «Подаруй книгу бібліотеці!» 

 

протягом 

року 

зав. бібліотекою 

9. Частково пересистематизувати фонди з ББК 

на УДК 

протягом 

року 

зав. бібліотекою 

10. Залучення студентів та педагогічного 

колективу коледжу до участі у 

внутрішньоколеджській акції «Живи, книго!» 

протягом 

року 

члени студради 

11. Замовлення необхідних підручників на 

поточний навчальний рік 

протягом 

року 

зав. бібліотекою 

12. Ведення абеткових та систематичних 

каталогів, картотеки газетно-журнальних 

видань, краєзнавчої картотеки,  розміщення 

згідно таблиць УДК і ББК 

протягом 

року 

зав. бібліотекою 

13. Популяризація та вивчення бібліотечного 

фонду 

 

протягом 

року 

класні керівники, 

бібліотекарі 

 

 

 

 

 

 



4. Робота з активом бібліотеки 
№ з/п Назва заходів  Термін  

виконання 

Відповідальний 

1. Вибори активу бібліотеки. Складання  плану 

роботи активу бібліотеки 

вересень 

жовтень 

2019 

зав. бібліотекою 

2. Проведення у бібліотеці засідання активу з 

питання роботи з книгою 

щоквартально зав. бібліотекою 

3. Проведення рейдів перевірки підручників з 

метою формування дбайливого ставлення  до 

навчальної книги 

1 раз у 

семестр 

актив бібліотеки 

зав. бібліотекою 

4. Залучення активу до роботи: 

- з ремонту  книг, 

- щодо роботи з боржниками, 

- щодо збереження навчальної літератури у 

групах, 

- чергування в бібліотеці, 

- з обробки літератури, яка надійшла до 

бібліотеки, 

- щодо залучення студентів до читання 

 

 

протягом 

року 

 

 

актив бібліотеки 

зав. бібліотекою 

5. Практичне заняття «Обробка партії книг у 

бібліотеці»: 

- написання каталожних карток, 

- поповнення каталогів, 

- рознесення книг по стелажах, правильне їх 

розміщення 

 

 

протягом 

року 

 

 

бібліотекарі 

6. Заходи по збереженню фонду підручників:  

- рейди перевірки стану підручників, 

-оформлення екрану «Збереження 

підручників» 

1 раз у 

семестр 

актив бібліотеки 

оргкомітет 

 

5. Робота з педагогічним  колективом коледжу 
№ з/п Назва заходів та технологій Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Інформаційне забезпечення викладачів 

новинками літератури (з використанням 

картотек), які надійшли до бібліотеки 

шляхом: 

- випуску інформаційних списків, 

- методичних бюлетенів про надходження 

чергових періодичних видань під рубриками 

«Радимо прочитати», «Читайте в новому 

номері журналу» 

постійно бібліотекарі 

2. Участь  у педрадах, семінарах протягом 

року 

бібліотекарі 

3. Постійно допомагати у виборі літератури 

педагогічним працівникам  коледжу при 

проведенні масових заходів 

протягом 

року 

зав. бібліотекою 

4. Брати участь у підготовці та проведенні 

тижнів презентацій спецдисциплін 

протягом 

року 

бібліотекарі 

5. Поповнення матеріалами раніш оформлені 

картотеки. 

протягом 

року 

бібліотекарі 

 



 

Вересень 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце   

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Підготовка матеріалів до Дня 

знань та першої лекції «Україна – 

це ми» 

02.09.2019 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

2. Ознайомлення студентів перших 

курсів з інформаційними 

ресурсами, режимом роботи та 

правилами користування 

бібліотекою 

до 

10.09.2019 

завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

3. Видача підручників студентам 

нового набору 

до 

11.09.2019 

завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

4. Поновлення складу бібліотечної 

ради і читацького активу 

протягом 

місяця 

завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

5. Оформлення книжкової виставки 

«Сучасні тенденції фахової 

освіти» (для студентів 

технологічного  відділення) 

17.09.2019 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

6. Опрацювання каталогів 

видавництв «Патерик», «Кондор», 

«Ліра-К», замовлення необхідних 

підручників зі спеціальностей 

«Готельно-ресторанна справа», 

«Маркетинг» 

протягом 

місяця 

завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

7. Книжкова виставка –етнографічний 

диліжанс «Співець січового 

стрілецтва» (до 125 річниці від дня 

народження Романа 

Купчинського (1894–1976), 

українського поета, прозаїка, 

журналіста, редактора, критика, 

композитора) 

вересень 

2019 

завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

8. Екскурсія до обласної наукової 

бібліотеки м. Тернополя «Книгою 

призначена зустріч!» (до 

Всеукраїнського Дня бібліотек) 

вересень 

2019 

завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

9. Інформаційна бесіда «Культура 

читання як складова наукової 

організації праці» 

вересень 

2019 

завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

10. Флешмоб «Читай! Формат не має 

значення!» 

24.09.2019 завідуючий 

бібліотекою,  

  

11. Оформлення виставки нових 

надходжень літератури 

«Книжковий дощ новинок» 

протягом 

року 

завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

12. Тематичні виставки «Куточок 

спеціаліста», «Правильно 

говоримо українською» 

протягом 

року 

завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

 

 



 

Жовтень  

 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце   

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Тест-драйв електронних читань 

на планшетах iPad під назвою 

«Книга нового покоління» 

жовтень 

2019 

бібліотекарі бібліотека  

2. Літературна вітальня 

«Учителю, уклін  тобі 

доземний!» (до Дня працівника 

освіти) 

01.10.2019 бібліотекарі бібліотека  

3. Історичний репортаж «Лине 

слава козацька з далеких віків» 

(до свята Покрови – 14 жовтня) 

09.10.2019 бібліотекарі бібліотека  

4. Уроки мужності  «Україна 

звитяжна» (до Дня захисника 

України) 

11.10.2019 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

5. Конкурс літературних творів з 

народознавства «Обереги 

пам’яті» (до 80 річчя від дня 

народження Василя Тимофійо-

вича Скуратівського  (1939–

2005), українського письмен-

ника, журналіста, етнографа. 

видавця, народознавця) 

16.10.2019 бібліотекарі бібліотека  

6. Історико-патріотична викладка 

літератури «Тих днів у пам’яті 

не стерти і сьогодні…» (до Дня 

визволення України від 

фашистських загарбників) 

27.10.2019 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

7. Оформлення виставки нових 

надходжень літератури 

«Книжковий дощ новинок» 

протягом 

року 

завідуючий 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

бібліотека  

8. Тематичні виставки «Куточок 

спеціаліста», «Правильно 

говоримо українською» 

протягом 

року 

завідуючий 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

бібліотека  

 

 

 

 

 

 

 



 

Листопад  

 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце   

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Ознайомлення з новинками 

електронних книг видавництва 

«Навчальна книга - Богдан» (до 

Дня української писемності та 

мови) 

07.11.2019 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

2. Експрес-тест   «Чи уважний ти 

до оточуючих?»  (до Міжнарод-

ного Дня толерантності) 

14.11.2019 бібліотекарі бібліотека  

3. Акція добрих справ «Подаруй 

книгу для учасників АТО» (до 

Міжнародного Дня студента) 

15.11.2019 бібліотекарі бібліотека  

4. Перегляд  документального 

фільму «Небесна сотня. Зима, 

що нас змінила» (до Дня 

Гідності і Свободи) 

протягом 

тижня 

завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

5. Інформаційна викладка 

літератури «Нас вбивали, бо ми 

українці…» (до Дня пам’яті 

жертв голодомору і політичних 

репресій) 

19.11.2019 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

6. Презентація документального 

фільму норвезького режисера 

Свейна Беккендала 

«Відкриваючи Україну. Сумна 

історія» 

24.11.2019  бібліотека  

7. Оформлення виставки нових 

надходжень літератури 

«Книжковий дощ новинок» 

протягом 

року 

завідуючий 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

бібліотека  

8. Тематичні виставки «Куточок 

спеціаліста», «Правильно 

говоримо українською» 

протягом 

року 

завідуючий 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

бібліотека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грудень  

 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце   

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Інформаційна хвилина 

«Ставлення оточуючих до ВІЛ 

– інфікованих людей» 

02.12.2019 завідуючий 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

бібліотека  

2. Зустріч з Христиною Феціцою, 

волонтеркою Логістичного 

центру допомоги бійцям АТО 

м. Тернополя   (до Міжнародно-

го Дня волонтерів) 

05.12.2019 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

3. Урок мужності «Іншої землі у 

нас не буде, нам потрібно нашу 

зберегти» 

09.12.2019 бібліотекарі бібліотека  

4. Тренінг  «Що таке права 

людини?» (до Дня захисту прав 

людини) 

10.12.2019 бібліотекарі бібліотека  

5. Віртуальна шпаргалка «Книги – 

не пересихаюче джерело 

народної мудрості»  

12.12.2019 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

6. Профілактичне ремонтування  

підручників і літератури в 

бібліотеці 

протягом 

місяця 

завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

7. Віртуальна виставка творів 

мистецтва «Культурно-

мистецький феномен 

української діаспори» (до 

130 річниці від дня 

народження Павла Антоновича 

Громницького (1889–1977), 

українського живописця) 

16.12.2019 завідуючий 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

бібліотека  

8. Книжкова хуртовина «Різдвяне 

диво» 

протягом 

місяця 

завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

9. Оформлення виставки нових 

надходжень літератури 

«Книжковий дощ новинок» 

протягом 

року 

завідуючий 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

бібліотека  

10. Тематичні виставки «Куточок 

спеціаліста», «Правильно 

говоримо українською» 

протягом 

року 

завідуючий 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

бібліотека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Січень  

 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце   

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Storytelling: 

 «Відоме та невідоме Різдво» 

03.01.2020 завідуючий 

бібліотекою,  

бібліотека  

2. Конкурс-турнір на кращу 

читацьку групу 

січень 2020 завідуючий 

бібліотекою,  

бібліотека  

3. Літературно - музичний 

конкурс «Від Різдва до 

Маланки звучать щедрівки і 

колядки» 

протягом 

місяця 

завідуючий 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

бібліотека  

4. Патріотичний код: «Яка ж 

вдалась сьогодні днина! Що 

хочеться співать пісень. Моя 

соборна Україна знов зустрічає 

новий день» 

16.01.2020 завідуючий 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

бібліотека  

5. Літературний роумінг 

«Гуртуймося, єднаймося, в нас 

мати Україна» 

21.01.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

6. Виставка – репортаж «Бережіть 

Собори душ наших» (До Дня 

Соборності України) 

22.01.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

7. Меморіальний  компас «Коли 

Ви вмирали-Вам дзвони не 

грали» (до Дня пам’яті жертв 

Голокосту) 

24.01.2020    

8. Виставка-реквієм «Неймовірно 

важко не збагнути…біль навіки 

запікся і застиг» (до Дня 

пам’яті героїв Крут) 

29.01.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

9. Оформлення виставки нових 

надходжень літератури 

«Книжковий дощ новинок» 

протягом 

року 

завідуючий 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

бібліотека  

10 Тематичні виставки «Куточок 

спеціаліста», «Правильно 

говоримо українською» 

протягом 

року 

завідуючий 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

бібліотека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лютий  

 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце   

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Літературний альманах « Я в 

світі щиро працював, я сіяв, те 

що Бог послав» (з нагоди 

відзначення 180 – річчя Павла 

Платоновича Чубинського) 

03.02.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

2. Школа безпеки «Кібербулінг та 

як від нього захиститися» 

10.02.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

3. Літературно – музичний відео-

фактаж «Афганістан вчив! 

Афганістан карав! Афганістан 

випробовував!»  (до Дня пам’яті 

воїнів – інтернаціоналістів) 

14.02.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

4. Віче пам’яті «І зупинилось 

серце молоде, щоб вічно билось 

серце України» (до Дня пам’яті 

Героїв Небесної сотні) 

20.02.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

5. Мовна сага «Єдиний скарб у 

тебе – рідна мова» (до 

Міжнародного дня рідної мови) 

21.02.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

6. Мовленнєва регата «Мова – живе 

коріння роду і народу» 

25.02.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

 Патріотичний інтелект – турнір 

«Хто серцем могутній – його ні 

куля, ні шабля не візьме» 

28.02.2020    

7. Оформлення виставки нових 

надходжень літератури 

«Книжковий дощ новинок» 

протягом 

року 

завідуючий 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

бібліотека  

8. Тематичні виставки «Куточок 

спеціаліста», «Правильно 

говоримо українською» 

протягом 

року 

завідуючий 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

бібліотека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Березень  

 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце   

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Народознавча толока «Масляна 

до нас іде, смаколики з собою 

несе» 

05.03.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

 Виставка – вітання «У всіх 

тисячоліттях і віках нехай 

святиться ЖІНКА» (до 

Міжнародного дня прав жінок і 

миру) 

06.03.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

2. Літературний  ранок «Єднаймо  

душі словом й пензлем 

Кобзаря» (до дня народження 

Т.Г. Шевченка (1814-1861), 

українського поета, художника, 

мислителя) 

протягом 

тижня 

завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

 Літературно – мистецький круїз 

«Бронзовий родовід генія: 

пам’ятники Т.Г.Шевченка в 

Україні та за кордоном» 

09.03.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

3. Краєзнавчий медіа-етюд: «Обрії 

рідного краю: Тернопільщина» 

(до Всесвітнього дня поезії) 

20.03.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

4. Складання актів на списання 

загубленої студентами 

літератури і актів на придбання 

літератури взамін загубленої 

протягом 

місяця 

завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

5. Робота з каталогом та 

картотеками 

протягом 

місяця 

завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

6. Участь в акції «Березень. 

Читають всі!» 

25.03.2020 завідуючий 

бібліотекою 

  

7. Оформлення виставки нових 

надходжень літератури 

«Книжковий дощ новинок» 

протягом 

року 

завідуючий 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

бібліотека  

8. Тематичні виставки «Куточок 

спеціаліста», «Правильно 

говоримо українською» 

протягом 

року 

завідуючий 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

бібліотека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Квітень  

 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце   

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Інформаційний мікс «В 

майбутнє – здоровими» (до 

Всесвiтнього дня здоров'я) 

06.04.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

2. Виставка – спомин «Шана за 

подвиг- подяка за мир» 

08.04.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

3. Інсталяція «Писанковий 

розмай» 

протягом 

тижня 

завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

4. Книжково-ілюстративна 

виставка-інсталяція 

«Великодній вернісаж» 

протягом 

тижня 

завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

5. Слайд-екскурсія «Таємниці 

нашої природи» (до 

Всесвітнього дня Землі) 

20.04.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

 Загадкове асорті «Якщо мудрий 

відгадай» (до Всесвітнього дня 

книги і авторського права) 

22.04.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

6. Екологічний діалог «Нехай 

Чорнобильська біда остання 

буде на планеті» 

23.04.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

7. Виставка – вшанування 

«Атомна весна України» 

24.04.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

8. Стиль зустріч: «На всі випадки 

життя. Корисні поради від А до 

Я» 

28.04.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

9. Оформлення виставки нових 

надходжень літератури 

«Книжковий дощ новинок» 

протягом 

року 

завідуючий 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

бібліотека  

10. Тематичні виставки «Куточок 

спеціаліста», «Правильно 

говоримо українською» 

протягом 

року 

завідуючий 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

бібліотека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Травень  

 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце   

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Година духовності «Пронеси 

добро і милосердя через усе 

своє життя…» 

04.05.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

2.  Академія  мужності 

«Підведіться сучасники! 

Подвиг дідів достойний 

поваги» (до Дня пам’яті та 

примирення, присвячений 

жертвам Другої світової війни) 

08.05.2020 завідуючий 

бібліотекою 

 

бібліотека  

3. Бібліотечна гостина «День 

матері. Нічого кращого не 

має…» (до Дня матері) 

11.05.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

4. Творча - майстерня «Моя 

вишиванка в кольорах України» 

13.05.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

5. Віртуальний екскурс по країнах 

світу «Різні нації – різні стилі 

етикету» 

18.05.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

6. Літературна мозаїка «Як 

народилась слов’янська 

абетка?»  (до Дня слов’янської 

писемності і культури) 

25.05.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

7. Ремонт підручників і літератури протягом 

місяця 

завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

8. Оформлення виставки нових 

надходжень літератури 

«Книжковий дощ новинок» 

протягом 

року 

завідуючий 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

бібліотека  

9. Тематичні виставки «Куточок 

спеціаліста», «Правильно 

говоримо українською» 

протягом 

року 

завідуючий 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

бібліотека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Червень   

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце   

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Екологічний барометр «Чиста 

планета» 

04.06.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

2. Оформлення підписки 

періодичних видань на друге 

півріччя 2020 року 

09.06.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

3. Складання  актів застарілої і 

зношеної літератури 

11.06.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

4. Викладка літератури «Горить 

свіча -  як пам’ять, як сльоза» 

(до Дня скорботи і вшанування 

пам’яті жертв війни в Україні) 

19.06.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

5. Виставка – хроноскоп 

«Конституція – гарант 

українців» 

24.06.2020 завідуючий 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

бібліотека  

6. Правовий батл «До Конституції 

з повагою, до влади з надією» 

(до Дня Конституції України) 

26.06.2020 завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

7. Ремонт підручників і художньої 

літератури 

протягом 

місяця 

завідуючий 

бібліотекою 

бібліотека  

8. Оформлення виставки нових 

надходжень літератури 

«Книжковий дощ новинок» 

протягом 

року 

завідуючий 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

бібліотека  

9. Тематичні виставки «Куточок 

спеціаліста», «Правильно 

говоримо українською» 

протягом 

року 

завідуючий 

бібліотекою, 

бібліотекарі 

бібліотека  

 

 

 

 

 

 

 


