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Культура динамічна, а вплив її залишається незмінним 
 

І. Основні завдання бібліотеки 
 

На сучасному етапі жодна організації не розвивається без постійного вдосконалення різних сторін своєї діяльності: 

надання нових послуг або продукції, використання інноваційних технологій та сучасних методів управління діяльністю 

та персоналом. Тому необхідним елементом розвитку КЗК – Донецька обласна універсальна наукова бібліотека  

ім. Н. К. Крупської (далі – бібліотека) у 2014 році будуть інновації, без них бібліотекам неможливо залишатися 

соціальнозначущими організаціями, надавати конкурентоздатні послуги та утримувати свої позиції на інформаційному 

ринку. При цьому місія бібліотеки залишатиметься незмінною, принципово важливим напрямом діяльності буде 

формування комфортного інформаційного середовища з урахуванням потреб місцевої громади та раціональне 

використання інформаційних та телекомунікаційних технологій. 

Пріоритетними завданнями на 2014 рік для бібліотеки будуть якнайповніше сприяння реалізації державної 

політики в галузі культури та розвитку наукових комунікацій; використання інформаційних технологій та сучасних 

підходів до розвитку інфраструктури інформаційних мереж і бібліотечних сервісів.  

Під час виконання поставлених завдань бібліотека керуватиметься нормативними актами України в бібліотечній і 

суміжних галузях. Зокрема, діяльність бібліотеки буде спрямована на реалізацію:  

 указів Президента України: № 1228/2007 від 18.12.2007 р. «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення 

сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», № 6/2009 від 12.01.2009 р. «Про 

деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні», № 490/2000 від 22.03.2000 р. «Про 

невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України», № 926/2010 від 30.09.2010 р. «Про заходи щодо забезпечення 

пріоритетного розвитку освіти в Україні», № 1209/2011 від 30.12.2011 р. «Про відзначення в Україні деяких пам’ятних 

дат та професійних свят», № 604/2012 від 19.10.2012 р. «Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення 

України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, № 257/2012 

від 11.04.2012 р. «Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка», 

№ 329/2013 від 12.06.2013 р. «Про проведення у 2014 році в Україні Року учасників бойових дій на території інших 

держав»; 

 законів України: № 32/95-ВР від 27.01.1995 р. «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі змінами), № 2657-XII від 

02.10.1992 р. «Про інформацію», № 2778-VI від 14.12.2010 р. «Про культуру», № 2939-VI від 13.01.2011 р. «Про доступ 
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до публічної інформації», № 537-V від 09.01.2007 р. «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в 

Україні на 2007–2015 роки», № 40-IV від 04.07.2002 р. «Про інноваційну діяльність», № 433-IV від 16.01.2003 р. «Про 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», № 595-ХІV від 9.04.1999 р. «Про обов'язковий примірник 

документів», № 2297-VI від 01.06.2010 р. «Про захист персональних даних», № 4312-VI від 12.01.2012 р. «Про 

професійний розвиток працівників»;  

 постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України: № 1226-р від 30.09.2009 р. «Про затвердження плану 

заходів щодо розвитку бібліотечної справи на період до 2011 року», № 1271 від 12.12.2011 р. «Про затвердження 

переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі 

власності», № 12 від 14.01.2004 р. «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку»,  

№ 554 від 3.06.2009 р. «Про затвердження Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу 

України на період до 2011 року», № 1228-р від 30.09.2009 р. «Про схвалення Концепції Державної цільової програми 

підтримки та розвитку читання на період до 2015 року», № 956 від 17.08.2011 р. «Про затвердження Державної цільової 

національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека – ХХІ”», № 682 від 

18.07.2012 р. «Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року»,  

№ 984 від 24.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури», № 605-р від 

22.08.2012 р. «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в 

українське суспільство на період до 2020 року»;  

 рішень обласної ради № 6/13-323 від 01.08.2012 р. «Про регіональну програму “Розвиток публічних бібліотек 

Донецької області на 2012–2015 роки”», № 5/2-026 від 05.06.2006 р. «Про проведення Дня російської мови в Донецькій 

області»; 

 розпоряджень голови Донецької обласної державної адміністрації № 430 від 11.07.2013 р. «Про заходи щодо  

розвитку і функціонування української мови та мов національних меншин на території Донецької області на 2013–2015 

роки», № 195 від 13.04.2010 р. «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого 

середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями в Донецькій області на 2010–2015 роки “Безбар’єрна 

Донеччина”», № 369 від 05.07.2011 р. «Про Програму правової освіти на 2011–2015 роки»,  тощо. 

Магістральним завданням бібліотеки залишатиметься питання покращення комплектування фондів за рахунок 

розширення джерел комплектування та видового складу бібліотечного фонду. Особливу увагу буде приділено 

створенню якнайповнішого репертуару української книги і періодики, зокрема регіональної. Буде розглядатися питання 

щодо передплати баз даних для наукових цілей. Триватиме контроль за своєчасним отриманням безоплатного обласного 

обов'язкового примірника документів. Задля привернення уваги до проблем книговидання в області планується 

проведення ХІХ регіонального фестивалю «Преса і книга Донеччини – 2014». Триватиме документообмін з 
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бібліотечними установами України, СНД та інших зарубіжних країн, співпраця з національно-культурними 

товариствами, громадськими організаціями, приватними особами, представниками української діаспори з метою 

поповнення бібліотечного фонду новими виданнями.  

Розширити видовий склад фонду також дозволить переведення в електронну форму краєзнавчого фонду історико-

культурного значення, використовуючи спеціалізований скануючий комплекс. Протягом 2014 року заплановано 

перевести у цифровий формат газети «Жизнь» (1991–2010 рр.), «Заря Приазовья» (1962–2010 рр.), «Дружковский 

рабочий» (1954–2010 рр.), «Енакиевский рабочий» (1949–2010 рр.) тощо. У віртуальному читальному залі для наукових 

цілей, як і раніше, існує доступ до цього ресурсу. Також продовжуватиметься залучення інтелектуальних власників до 

надання бібліотеці електронних версій краєзнавчих видань для створення онлайнової частини «Електронної бібліотеки 

Донеччини». Електронні версії розміщуватимуться на основі угод між авторами або їх спадкоємцями та бібліотекою 

відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права».  

Відповідно до наказу Міністерства культури України № 1094/0/16-11 від 29.11.2011 р. «Про затвердження 

концепції нового інтегрованого ресурсу – електронної бібліотеки “Культура України”» бібліотека продовжуватиме 

передавати до національної електронної бібліотеки видання про Донеччину відповідно до мети та цілей створення 

даного продукту. В цьому напрямі продовжуватиметься співпраця з Національною парламентською бібліотекою, будуть 

впроваджені нові форми співробітництва та методи залучення нових учасників проекту. 

Триватиме робота з актуалізації складу бібліотечного фонду, при цьому ретельну увагу буде приділено 

вторинному відбору документів. Задля усунення зайвого дублювання творів друку у процесі їх зберігання 

проводитиметься робота з вивчення та виявлення ідентичних документів у ретроспективній (до 1987 р.) частині 

підсобних фондів галузевих відділів та відділу зберігання основного фонду. Здійснюватиметься відбір цінних, рідко 

затребуваних документів для передачі до сектору депозитарного відбору і збереження документів. 

Контрольна функція зі збереження бібліотечних фондів покладається на процес інвентаризації. Відповідно до 

наказу Державного казначейства України № 311 від 02.09.2010 р. «Про внесення змін до Інструкції з інвентаризації 

матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ» протягом 2014 року планується 

провести переоблік фондів відділів мистецтв, краєзнавства, періодичних документів, зберігання основного фонду.  

Як і в попередні роки, значну увагу буде приділено ліквідації та попередженню читацької заборгованості. Задля 

чого планується провести комплекс профілактичних заходів, серед яких: створення відповідних умов обслуговування в 

читальних залах та на абонементах; бесіди з правил користування бібліотекою та збереження всіх видів документів; 

надсилання листів-нагадувань боржникам, використовуючи електронні та традиційні види зв’язку; проведення 

різноманітних акцій. Триватиме контроль за несанкціонованим виносом документів з приміщення бібліотеки, за 

допомогою системи автоматизованого обслуговування користувачів. 
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Організація і ведення довідково-пошукового апарата є ключовим напрямом в роботі книгозбірні та основою її 

діяльності. Протягом року буде продовжено роботу з відображення ретроспективної частини (до 1993 р.) бібліотечного 

фонду в електронному каталозі, яку здійснюватиме група ретроконверсії традиційних каталогів на електронну форму. 

Планується подальше впровадження Середніх таблиць ББК, їх вивчення та перебудова систематичного каталогу 

бібліотеки. Всі структурні підрозділи здійснюватимуть аналітичний опис статей з періодичних видань та наукових 

збірників. З метою підвищення якості карткового довідкового апарата, підтримання його у робочому стані велика увага 

приділятиметься редагуванню каталогів і картотек, відновленню та реставрації карток. На сайті бібліотеки триватиме 

систематизація віддалених електронних ресурсів регіону з метою формування та актуалізації путівника по електронних 

базах даних, перевірка та поповнення рубрикатора загальнодоступних повнотекстових електронних бібліотек в 

Інтернеті.  

Бібліотека продовжить автоматизацію бібліотечних процесів з використанням інтегрованої бібліотечної системи 

«UniLib». Протягом року будуть апробовані нові версії програми, завдяки яким можна буде здійснити ретельне 

редагування бази електронного каталогу, зокрема бібліографічних записів періодичних видань, що сприятиме 

покращенню обслуговування користувачів та роботи бібліотекарів. Підґрунтям оперативного бібліотечного 

обслуговування залишатиметься використання читацьких квитків на пластиковій картці зі штрих-кодом та QR-кодом, 

читацьких формулярів в електронній формі, робочих станцій доступу до електронного каталогу бібліотеки тощо. Для 

віддалених користувачів пропонується доступ до віртуального електронного каталогу, надаватимуться послуги 

віртуальної довідки, електронної доставки документів, онлайнової довідкової служби «Запитай бібліографа» тощо. 

Значно розширить бібліотека свій інформаційний потенціал за рахунок створення власних інформаційних ресурсів 

та передплати запозичених. У книгозбірні забезпечується доступ до повнотекстової інформаційно-пошукової системи 

«Нормативні акти України», електронного бюлетеня «Україна–НАТО», бібліографічних баз даних Російської книжкової 

палати, ВІНІТІ, ІНІСН АН Росії, бази даних Polpred.com, багатогалузевої бази даних наукової інформації EBSCO, 

електронних ресурсів англомовної системи BioOne. В «Русском центре» бібліотеки надається доступ до бази даних 

«Интегрум». Для користувачів ці бази даних доступні в локальній мережі бібліотеки. Бібліотека є учасником Мережі 

пунктів доступу громадян до офіційної інформації, яка функціонує в межах проекту Програми сприяння Парламенту 

України ІІ за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Триватиме застосування Інтернет- та WI-FI-

технологій (див. додаток № 10). 

Розвиток інформаційної культури різних категорій користувачів будуть також підтримувати структурні 

інформаційні утворення бібліотеки: Інтренет-центр, Регіональний тренінговий центр, інформаційно-консультаційний 

центр з питань інтелектуальної власності, пункт доступу громадян до офіційної інформації, «Русский центр», центр 

європейської інформації, канадсько-український бібліотечний центр, центр «Вікно в Америку», куток азербайджанської 

http://polpred.com/
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культури. Гостинно відкриватимуть двері для всіх шанувальників творчості українських письменників літературно-

художній музей Т. Г. Шевченка та літературний музей Василя Стуса. 

Для задоволення культурних і естетичних потреб користувачів бібліотеки, мешканців і гостей регіону 

залишатимуться актуальними книжкові виставки, тематичні перегляди літератури, виставки нових надходжень, виставки 

мистецьких творів (картин, фотографій, творів декоративно-прикладного мистецтва), літературні, музичні, тематичні 

вечори, виступи фахівців, митців, демонстрації фільмів, презентації книг тощо. Історико-культурні, суспільні аспекти 

життя місцевої громади розглядатимуться під час проведення Донецьких краєзнавчих читань (4), краєзнавчих 

конференцій, презентацій книг місцевих авторів тощо. Тематика заходів буде направлена на відзначення в Україні Року 

Тараса Шевченка в Україні, Року учасників бойових дій на території інших держав, відзначення 200-річчя Джона Юза, 

британського гірничого інженера, засновника м. Донецьк, національних, професійних, релігійних та народних свят, 

історичних дат, ювілеїв відомих громадських діячів, науковців, освітян, видатних митців і письменників (див. додатки  

№ 1–3). Працюватимуть клуби за інтересами. 

Науково-дослідна діяльність бібліотеки буде спрямована на організацію та проведення соціологічного 

дослідження із застосуванням методів онлайн-опитування «Сервісна діяльність публічних бібліотек»; буде завершене 

підбиття підсумків, розробка та реалізація плану заходів щодо впровадження результатів соціологічного дослідження  

«Кадри публічних бібліотек Донеччини в дзеркалі часу» в практику роботи бібліотечних закладів області, обговорення 

результатів опитування «Каталоги та картотеки бібліотеки: сучасний стан та перспективи розвитку». 

Триватиме пошук архівних та друкованих матеріалів з історії Донецької ОУНБ ім. Н. К. Крупської та розвитку 

бібліотечної справи на Донеччині в межах наукового проекту Національної парламентської бібліотеки України щодо 

підготовки та видання «Української бібліотечної енциклопедії».  

З метою запровадження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи, затверджених Наказом 

Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008 р. № 1631/016-08, триватимуть хронометражні спостереження 

щодо виконання технологічних процесів та операцій співробітниками бібліотеки та узагальнення даних щодо 

необхідності зміни норм часу на виконання основних процесів бібліотечної роботи в структурних підрозділах 

бібліотеки. 

Результати наукових та технологічних досліджень, інші питання науково-виробничого характеру 

розглядатимуться на засіданнях ради при директорі, секційних засіданнях вченої ради бібліотеки (див. додатки № 8, 9).  

Видавнича діяльність бібліотеки буде насиченою та різноплановою (див. додаток № 6). Усі видання буде 

розміщено в електронному вигляді на сайті бібліотеки. 

На цей час змінилися змістовні орієнтири, наповнились новим змістом традиційні функції, сформувались нові 

підходи до реалізації науково-методичної діяльності бібліотек. Як обласний науково-методичний та координаційний 
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центр бібліотека буде сприяти розвитку бібліотечної галузі та збереженню мережі бібліотек регіону, впровадженню 

корпоративних засад роботи та підвищенню інформаційної культури бібліотечних фахівців.  

Особлива увага буде спрямована на: 

  реалізацію заходів Регіональної програми «Розвиток публічних бібліотек Донецької області на 2012–2015 рр.»; 

 впровадження Державного стандарту надання безоплатних бібліотечних послуг, розробку показників якості і 

результативності роботи публічних бібліотек; методів її оцінки; 

 поширення практики бібліотечних досліджень, маркетингових розвідок; 

 ініціювання програмно-цільових методів розвитку публічних бібліотек регіону; 

 збереження мережі бібліотек; формування базової мережі бібліотечних закладів, створення 

багатофункціональних культурно-інформаційних центрів, модельних бібліотек,  

 постійний моніторинг діяльності бібліотечних закладів регіону, прогнозування розвитку бібліотек, визначення 

нових орієнтирів; 

 активізацію проектної діяльності бібліотек області; 

 методичне забезпечення пріоритетних напрямків діяльності публічних бібліотек області: формування 

інформаційних ресурсів, впровадження сучасних комп'ютерних технологій, розширення інформаційних послуг та 

сервісів у бібліотеках, просування книги і читання;  

 формування інноваційного кадрового потенціалу шляхом розширення системи заходів з актуалізації професійних 

знань працівників бібліотек, акумуляції і трансляції інноваційного бібліотечного досвіду, надання консультативної, 

методичної і практичної допомоги бібліотекам області  з різних напрямків діяльності;  

 активізацію впливу на бібліотеки регіону через використання інформаційних технологій 

У маркетинговій діяльності бібліотеки особлива увага приділятиметься підвищенню якості та оперативності 

надання додаткових бібліотечних та сервісних послуг. Відповідно до аналізу обсягів реалізації послуг та витрат 

бібліотеки здійснюватиметься розрахунок цін на платні послуги.  

Інформація про діяльність бібліотеки висвітлюватиметься на сайті бібліотеки, у соціальних мережах, ЗМІ, зокрема 

в Інтернет-виданнях, на сайтах партнерів бібліотеки тощо. Задля популяризації бібліотечних ресурсів та читання 

проводитимуться Дні відкритих дверей, екскурсії та різноманітні бібліотечні акції, під час яких буде розповсюджуватися 

іміджева продукція бібліотеки.  

Будуть здійснюватися планові заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази бібліотеки. 
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ІІ. Контрольні показники 

№ 

 з/п 
Найменування показників 

2014 рік І кв. ІІ кв. ІІІ кв. IV кв. 

план вик. план вик. план вик. план вик. план вик. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.1. Обслуговування користувачів           

 
Кількість користувачів і 

абонентів МБА 42700  12820  10740  6700  12440 
 

 Кількість відвідувань усього 600000  160015  150705  134525  154755  

 у т. ч.:            

  масових заходів 31000  7000  11400  6400  6200  

  звернень на веб-сайт бібліотеки 399620  100000  100000  99620  100000  

 
Видача документів користувачам  

і абонентам МБА 930200  275350  214750  182150  257950 
 

2.2. Розкриття бібліотечного фонду           

 Поширення знань           

 Книжкові виставки 487  135  128  98  126  

 
у т.ч. віртуальні книжкові 

виставки 11  4  2  2  3 
 

 Тематичні перегляди  94  27  24  17  26  

 Місячники показу документів 10  3  2  2  3  

 Тематичні вечори 22  7  6  3  6  

 Презентації 11  5  2  1  3  

 Університет народознавства 1  1  1  1  1  

 Краєзнавчі читання 4  1  1  1  1  

 Регіональні конференції 4  1  2    1  

 Круглі столи 6  2  2  1  1  

 Дні відкритих дверей 1      1    

 Клуби за інтересами 10  10  10  10  10  

 Кількість засідань 228  62  57  47  62  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Майстер-класи 4  1  1  1  1  

 Виставки живопису, 

декоративно-прикладного 

мистецтва 

9  3  2  2  2  

 Інформаційно-консультаційний 

центр з питань інтелектуальної 

власності (щочетверга) 

1  1  1  1  1  

 
Тренінги у Регіональному 

тренінговому центрі 

26  12  6  4  4  

2.3. Бібліографічна діяльність           

 Бібліографічні довідки 10150  2617  2503  2240  2790  

 Бібліографічні огляди 8  2  2  2  2  

 Дні інформації 30  9  7  5  9  

 Дні науки /кількість лекцій/ 9        9  

 Декада першокурсника 1      1    

 Дні бібліографії 3  1  1    1  

 Дні фахівця 2  2        

2.4. Формування бібліотечного 

фонду 

          

 Надходження документів 18500  1930  5270  6810  4490  

 Вибуття документів 15000  8000  4000  2500  500  

 Надходження документів до  

обмінного фонду 

15000  3985  3680  3810  3525  

 
Видача документів з обмінного 

фонду 

15000  3875  3850  3600  3675  

 

Приймання документів на 

депозитарне зберігання 

 

 

1500  1000    500    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.5. Науково-дослідна і науково-

методична робота 

          

2.5.1. Науково-дослідні розробки 

/кількість тем/ 

4  1    1  2  

2.5.2. Організаційно-методичні заходи           

 Всього 21  1  7  6  7  

 Урочистості 1      1    

 Обласні конкурси 2      2    

 Регіональний фестиваль 1    1      

 Обласний зліт бібліотекарів села 1      1    

 День директора 1        1  

 Віртуальний круглий стіл 1  1        

 Семінар-тренінг 1    1      

 Курси підвищення кваліфікації 2    1    1  

 День фахівця-комплектатора 1        1  

 Школа бібліотечного менеджера 1        1  

 Вебінар 6    3  1  2  

 Дистанційне навчання 3    1  1  1  

 
Консультації працівникам 

бібліотек усіх систем і відомств 150  40  35  25  50  

 Відрядження /всього/ 50    17  18  15  

 
у т. ч. обстеження стану 

діяльності бібліотек 9    3  3  3  

 Відвідування бібліотек 200    75  80  45  

2.5.3. Видавнича діяльність           

 Кількість методичних посібників 12  2  4  2  4  

 у т. ч. з досвіду роботи 3    1  1  1  

 Бібліографічні покажчики 8  1  1  1  3+2  

         перехід на 2015 рік 
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ІІІ. Творчо-виробнича діяльність 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Обсяг 

роботи 

Виконавці 

/відділи/ 

1 2 3 4 

3.1. Бібліотечне обслуговування користувачів і абонентів МБА   

 Всього користувачів і абонентів 42700 ВОБ, МБА, ЗОФ, НМВ 

 у т. ч. користувачів 42590 ВОБ, ЗОФ, НМВ 

           абонентів МБА 110 МБА 

 Відвідувань 600000 ВОБ, МБА, ЗОФ, НМВ, ВАБП 

 у т. ч. користувачами 199380 ВОБ, ЗОФ, НМВ 

           абонентами МБА 1000 МБА 

           звернень на сайт 399620 ВАБП 

 Видача документів 930200 ВОБ, МБА, ЗОФ, НМВ 

 у т. ч. користувачам 929400 ВОБ, ЗОФ, НМВ 

           абонентам МБА 800 МБА 

 Робота з ліквідації заборгованості 600 АБ, ЗОФ, МБА 

3.2. Заходи з розкриття бібліотечного фонду та поширення знань 918 ВОБ, ОДНІ, РТЦ 

3.3. Інформаційно-бібліографічне обслуговування   

3.3.1. Довідково-бібліографічна робота, обслуговування в режимі 

«запит-відповідь» /довідки і консультації/, 10150 ВОБ, ІБВ 

  у т. ч. віртуальні довідки 340 ІБВ 

 Бібліографічне доопрацювання замовлень 56 МБА, ВК 

 Декада першокурсника /занять/ 10 ІБВ 

3.3.2. Інформаційна робота   

 Підготовка інформаційних видань   

  бібліографічні покажчики 8 ВК, ІБВ, СРД 

  поточні бібліографічні списки 2 ІБВ, ІКМ, НМВ 
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1 2 3 4 

  оперативна інформація 1 ІКМ 

  оглядова інформація 1 –– 

 Кількість абонентів інформування   

  індивідуального (в режимі ДОК) 68 ІКМ 

  групового 57 ІБВ, ІКМ 

 Кількість повідомлень   

  абонентам індивідуального інформування (в режимі ДОК) 1656 ІКМ 

  абонентам групового інформування 2440 ІБВ, ІКМ 

 Виставки нових надходжень 75 ВОБ, ІБВ 

 Інформація про роботу бібліотеки в пресі, на радіо, по 

телебаченню, на сайті бібліотеки 205 дирекція, ВОБ, НМВ, ОДНІ 

 Екскурсії по бібліотеці 20 –– 

 Екскурсії до Літературно-художнього музею Т. Г. Шевченка, 

Літературного музею Василя Стуса  45 МШ, МС 

3.4. Формування бібліотечного фонду   

3.4.1. Комплектування. Міжбібліотечний книгообмін   

 Перегляд списків пропозицій, прайс-листів, каталогів для 

замовлень з метою відбору видань 15 К, ВОБ 

 Робота з книготорговельною інформацією / темпланами 

видавництв, бланками для замовлень тощо / з метою відбору 

документів /кількість позицій/ 100000 

 

 

–– 

 Оформлення передплати на періодичні видання  

 

780/двічі 

на рік 
–– 

 Придбання документів /всього/, у т. ч.: 18500 К, ВОБ 

  книг, брошур 9200 –– 

  журналів 8000 –– 

  видань, що продовжуються 100 –– 

  електронних документів 300 –– 

  нотних видань 300 –– 
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1 2 3 4 

  газет 400 К 

  інших видань 200 –– 

 Направлення літератури /всього/, у т. ч. 18500 –– 

  відділу обробки 9400 –– 

  структурним підрозділам 9100 –– 

 Облік бібліотечного фонду 18500 –– 

 Штемпелювання документів 18100 –– 

 Штрих-кодування документів 32100 К, ЗОФ 

3.4.2. Організація депозитарного зберігання   

  перегляд фонду з метою відбору видань для депозитарного 

зберігання 40000 ЗОФ 

 Приймання літератури на депозитарне зберігання 1500 ДЗ 

3.4.3. Організація і зберігання бібліотечного фонду   

 Приймання і розстановка бібліотечного фонду 948700 ВОБ, ЗОФ 

 Перевірка бібліотечного фонду:   

  повноти наявності документів 320000 ЗОФ 

  правильності розстановки документів на полицях 504500 ВОБ, ЗОФ 

 Повернення документів з відділів обслуговування у відділ зберігання 

основного фонду 
 

40000 

 

–– 

 Перегляд фондів з метою відбору документів для вилучення з фондів 

бібліотеки з різних причин  100000 ВОБ, ЗОФ 

 Вивчення бібліотечного фонду 101000 ДГПН, ПД 

 Звіряння підсобних фондів з ЗОФ 7000 ТСН, ЗОФ 

 Передача документів до ЗОФ 10000 ВОБ, ЗОФ 

 Переміщення фонду 90000 ПД, ЗОФ 

 Обезпилювання фонду 504500 ВОБ, ЗОФ 

 Підготовка книг, журналів, газет для оправи 5374 ВК, ПД 

 Прийом і технічна обробка документів після оправи 718 ВК, ПД 

 Сканування документів краєзнавчого фонду для створення 

Електронної бібліотеки Донеччини 

12000 ВАБП, ВК 
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1 2 3 4 

3.4.4. Бібліотечна обробка документів. Бібліотечні каталоги   

 Прийом і обробка документів 9600 ОДОК, ВМ, ДІМ 

 Технічна обробка документів та передача структурним 

підрозділам оброблених документів 

 

–– 

 

ОДОК 

 Каталогізація:   

  складання бібліографічного опису 64050 ОДОК, ВОБ, НМВ 

  систематизація 38700 –– 

 Коректура бібліографічних записів /оформлення, редагування, 

контроль правильності оформлення/ 

22240 ОДОК 

 Формування електронного каталогу 48600 ОДОК, ІБВ, ВК, ВМ, СРД, 

ДІМ, НМВ 

 Організація бібліотечних каталогів і картотек:   

 Включення карток у каталоги і картотеки 99204 ОДОК, ВОБ 

  в алфавітні 34550 –– 

  в систематичні 37250 –– 

  в допоміжні 1810 –– 

  в картотеки 25594 –– 

 Вилучення карток з каталогів і картотек 41100 ОДОК, ІБВ, ВК 

 Вилучення бібліографічних записів з бази даних електронного 

каталогу 

8000 ОДОК 

 Організація АПП до систематичного каталогу   

  предметизація /кількість рубрик, що відкриваються/ 300 –– 

 Редагування каталогів і картотек: 90380 ОДОК, ІБВ, ВМ, ВК, СРД, 

ДІМ 

  алфавітних 27400 ОДОК, ДІМ 

  систематичних 20900 ОДОК, ДІМ, ВМ, ВК 

  допоміжних 8700 ОДОК, ДІМ, ВК 

  редагування картотек 33380 ІБВ, СРД 

 Редагування бази даних електронного каталогу 21000 ОДОК 
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IV. Наукова робота 

4.1. Науково-дослідна робота. Соціологічні дослідження 

№ 

з/п 

Проблема, тема 

дослідження 

Зміст роботи Обсяг 

у авт. 

арк. 

Термін 

проведен

ня 

Результат Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Кадри публічних 

бібліотек 

Донеччини у 

дзеркалі часу  

(II етап) 

Зведення даних, вивчення і аналіз 

стану та тенденцій розвитку кадрового 

потенціалу бібліотечної галузі регіону, 

доведення результатів дослідження до 

органів місцевого самоврядування 

0,5 І–ІІІ кв. інформаційна 

довідка за 

результатами 

дослідження  

Авдєєнко Н. П. 

Петренко Н. В. 

Соколова О. А. 

       

2. Сервісна діяльність 

публічних бібліотек 

області (I етап) 

Вивчення історії проблеми за 

результатами попередніх досліджень, 

розробка програми дослідження, анкет 

та інструкцій інтерв’юерам, збір даних  

0,3 І–ІV  кв. робочий 

інструментарій  

дослідження 

Авдєєнко Н. П. 

Петренко Н. В. 

Пилипенко І. А. 

  із застосуванням методів онлайн-

опитування 

 

    

3. Каталоги і 

картотеки Донецької 

ОУНБ 

ім. Н. К. Крупської: 

сучасний стан та 

перспективи 

розвитку (П етап) 

Збір, угрупування, обробка та 

узагальнення даних опитування; 

підготовка інформаційної довідки; 

розробка сучасної стратегії розвитку 

системи каталогів і картотек бібліотеки 

відповідно до результатів дослідження,  

існуючого зарубіжного та вітчизняного 

досвіду інтеграції традиційних та 

сучасних форм довідково-

бібліографічного апарату бібліотеки 

0,5 ІІ–ІV 

кв. 

інформаційна 

довідка за 

результатами 

дослідження; 

стратегія 

розвитку 

системи 

каталогів і 

картотек 

 

Авдєєнко Н. П. 

Петренко Н. В. 

Пилипенко І. А. 

Власова Л. І. 



 17 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Історія Донецької 

ОУНБ  

ім. Н. К. Крупської. 

Розвиток 

бібліотечної справи 

на Донеччині 

(загальноукраїнське 

дослідження) 

Вивчення архівних та друкованих 

документів з історії Донецької ОУНБ 

розвитку бібліотечної справи в області. 

Опрацювання отриманих даних з 

метою підготовки аналітичних статей 

0,3 І–ІV кв. статті для 

включення в 

«Українську 

бібліотечну 

енциклопе-

дію» (НПБУ) 

Авдєєнко Н. П. 

Петренко Н. В. 

Соколова О. А. 
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4.2. Науково-методична робота 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконан

ня 

Виконавці 

1 2 3 4 

1.  Взяти участь у громадських обговореннях проектів Міністерства культури України І–IV кв. НМВ 

2.  Підготувати питання на розгляд постійної комісії з питань культури, духовності та 

підтримки засобів інформації Донецької обласної ради: 

  

  Про хід виконання рішення обласної ради № 6/13-323 від 01.08.2012 р. 

«Про регіональну програму “Розвиток публічних бібліотек Донецької області 

на 2012–2015 роки”» 

ІІ кв. –– 

3.  Підготувати питання на розгляд колегії облдержадміністрації:   

  Про хід виконання рішення обласної ради № 6/13-323 від 01.08.2012 р. 

«Про регіональну програму “Розвиток публічних бібліотек Донецької області 

на 2012–2015 роки”» 

–– –– 

4.  Підготувати питання на розгляд управління культури і туризму 

облдержадміністрації: 

  

  Про підсумки діяльності галузі культури в 2013 році I кв. –– 

  Про хід виконання рішення обласної ради № 6/13-323 від 01.08.2012 р. «Про 

регіональну програму “Розвиток публічних бібліотек Донецької області на 

2012–2015 роки”» у мм. Димитров, Кіровське, Володарському, 

Костянтинівському районах 

IІІ кв. –– 

  Про стан виконання Закону України «Про культуру» відділами культури і 

туризму Красноармійської та Добропільської райдержадміністрацій 

IV кв. –– 

5.  Взяти участь в організаційно-практичних заходах управління культури і туризму 

облдержадміністрації щодо: 

  

  виконання основних положень та вимог законів України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу», «Про культуру», «Про захист суспільної моралі» у 

бібліотеках області 

І–IV кв. –– 



 19 

1 2 3 4 

  виконання Указу Президента України від 19.10. 2012 року № 604/2012 «Про 

заходи у зв'язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від 

фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 

1941-1945 років» 

І–IV кв. НМВ  

  виконання Указу Президента України від 12.01.2009 № 6/2009 «Про деякі 

невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні» 

–– –– 

  заходів на виконання Державної цільової Національно-культурної програми 

створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека – ХХІ» 

–– –– 

  виконання Постанови Верховної Ради України від 21.05.2013 року № 289-VII 

«Про відзначення 200-річчя з дня народження Джона Джеймса Юза» 

–– –– 

  перевірки стану справ щодо виконання вимог чинного законодавства, 

делегованих повноважень, програмних заходів місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого самоврядування  

–– –– 

  проведення конкурсу з визначення кандидатів на призначення стипендій 

обласної ради відомим діячам культури і мистецтв серед бібліотечних 

працівників області 

І кв. –– 

  надання організаційно-методичної допомоги керівникам закладів культури 

області 

І–IV кв. –– 

6.  Підготовити питання на розгляд науково-методичної ради обласних бібліотек:   

  Про стан обслуговування населених пунктів, що не мають стаціонарних 

бібліотек 

I кв. –– 

  Про хід підготовчих робіт зі створення багатофункціональних культурно-

інформаційних центрів у Краснолиманському та Слов’янському районах 

III кв. –– 

7.  Забезпечити організаційно-методичну підтримку роботи бібліотек області щодо 

реалізації: 

  

  регіональної програми «Розвиток публічних бібліотек Донецької області на  

2012–2015 рр. 

І–IV кв. –– 

  обласних і місцевих планів заходів щодо розвитку бібліотек в Донецькій 

області на період 2011–2015 рр. 

–– –– 
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  проектів програми «Бібліоміст», Міжнародного фонду «Відродження», міні-

проектів Донецької обласної ради та ін. 

–– НМВ, ВАБП 

8.  Для підвищення професійного іміджу бібліотечних закладів регіону забезпечити їх 

участь в: 

  

  обласному конкурсі «Краща бібліотека року – 2014» з пріоритетним напрямком 

– кращий інноваційний соціально-орієнтований проект «Бібліотека для 

громади» 

І–ІІІ кв. НМВ 

  XІХ регіональному фестивалі «Преса і книга Донеччини – 2014» ІІ кв. НМВ, відділи 

бібліотеки 

  урочистому святкуванні з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек ІІІ кв. –– 

9.  У рамках обласної програми «Освіта протягом життя» продовжити реалізацію 

проекту «Бібліотечна школа інноватики» та підготувати і провести: 

  

  обласний семінар-тренінг для бібліографів міських і районних ЦБС за темою 

«Електронні інформаційні ресурси бібліотек: практичні аспекти формування та 

використання» на базі Краматорської центральної міської публічної бібліотеки 

II кв. НМВ 

  XVII обласний зліт бібліотекарів села на базі сільських бібліотек 

Красноармійського району 

III кв. –– 

  вебінар для бібліотечних працівників центральних бібліотек за темою 

«Культура професійного спілкування в Інтернет-просторі» 

II кв. –– 

  вебінар для бібліографів ЦБС «Довідково-бібліографічне обслуговування 

користувачів у електронному середовищі» 

–– –– 

  віртуальний круглий стіл «Популяризація творчої спадщини Т. Г. Шевченка в 

бібліотеках області» 

I кв. –– 

  День директора ЦБС «Інноваційні послуги публічних бібліотек на сучасному 

етапі» 

IV кв. –– 

  Школа бібліотечного менеджера (1 заняття) –– –– 

  День фахівця «Нормативно-правове регулювання процесів комплектування та 

обробки документів у бібліотеках» 

 

–– –– 
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10.  Взяти участь в організації і роботі обласних курсів підвищення кваліфікації для 

працівників ЦБС 

ІІ, IV кв. НМВ, відділи 

бібліотеки 

11.  Здійснити виїзди з метою комплексного обстеження діяльності бібліотек:   

 м. Донецьк IV кв. НМВ 

 м. Димитров –– –– 

 м. Єнакієве III кв. –– 

 м. Кіровське IV кв. –– 

 м. Сніжне III кв. –– 

 м. Шахтарськ II кв. –– 

 Волноваський район –– –– 

 Володарський район –– –– 

 Костянтинівський район III кв. –– 

12.  Здійснити виїзди з метою вивчення стану, надання консультативної та методичної 

допомоги щодо: 

  

 – виконання заходів Регіональної програми «Розвиток публічних бібліотек 

Донецької області на 2012–2015 роки», організації обслуговування населених 

пунктів, що не мають стаціонарних бібліотек, особливостей організації 

бібліотечного простору 

м. Вугледар 

ЦБС Амвросіївського району 

 

 

 

 

II кв. 

–– 

 

 

 

 

НМВ 

 – розробки, оновлення документів, регламентуючих діяльність бібліотек і 

бібліотечних працівників, ведення облікової та планово-звітної документації 

м. Жданівка 

Старобешівський район 

 

 

IІ кв. 

III кв. 

 

 

–– 

 – організації досліджень інформаційних потреб мешканців місцевої громади і 

користувачів та визначення шляхів їх задоволення, активізації рекламної 

діяльності 

м. Маріуполь 

ЦБС Мар’їнського району 

 

 

 

II кв. 

IVкв. 

 

 

 

–– 
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 – позитивного іміджу бібліотек у суспільстві, організації роботи з підтримки 

читання і просування книг, розробки та реалізації відповідних програм і 

проектів, розвитку сімейного читання, розширення соціального партнерства з 

органами влади, громадськими організаціями, ЗМІ та ін. 

ЦБС м. Красноармійськ  

ЦБС Першотравневого району 

 

 

 

 

IІ кв. 

III кв. 

 

 

 

 

НМВ 

 – організації досліджень інформаційних потреб мешканців місцевої громади і 

користувачів та визначення шляхів їх задоволення, активізації рекламної 

діяльності 

м. Маріуполь 

ЦБС Мар’їнського району 

 

 

 

II кв. 

IVкв. 

 

 

 

–– 

 – надання користувачам публічних послуг, задоволення їх інформаційних потреб 

з правової інформації, забезпечення доступу громадян до офіційної інформації 

органів державної і місцевої влади, роботи ПДГ 

ЦБС м. Горлівка 

ЦБС В-Новоселківського району 

 

 

 

IV кв.  

IІI кв.  

 

 

 

–– 

 – організації роботи бібліотек з формування національної самосвідомості та 

патріотизму згідно з Указом Президента України № 604 від 19.10.2012 р. «Про 

заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від 

фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 

1941–1945 років» 

ЦБС м. Дебальцеве 

Новоазовський район 

 

 

 

 

 

III кв. 

IІ кв. 

 

 

 

 

 

–– 

 – активізації роботи з популяризації краєзнавчої інформації згідно з 

Розпорядженням голови облдержадміністрації № 414 від 03.02.2002 р. «Заходи 

щодо розвитку краєзнавства у Донецькій області на період до 2020 р. 

ЦБС м. Добропілля 

ЦБС Добропільського району 

 

 

 

 

 

II кв. 

–– 

 

 

 

–– 
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 – організації роботи бібліотек у напрямку духовного просвітництва та підтримки 

моральних засад суспільства, популяризації здорового способу життя,  

формування толерантності у громадян  

ЦБС м. Докучаєвськ 

ЦБС Ясинуватського району 

 

 

 

IV кв. 

–– 

 

 

 

НМВ 

 – роботи бібліотек з соціокультурної реабілітації користувачів з особливими 

потребами згідно з Розпорядженням голови облдержадміністрації № 195 від 

13.04.2010 р. «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного 

життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями в 

Донецькій області на 2010–2015 рр. “Безбар'єрна Донеччина”» 

ЦБС м. Артемівськ 

Артемівський район 

 

 

 

 

 

ІII кв. 

–– 

 

 

 

 

 

–– 

 – організації еколого-просвітницької діяльності, формування активної життєвої 

позиції у ставленні до природи, активізації використання документів природничої 

тематики  

ЦБС м. Харцизьк 

ЦБС Олександрівського району 

 

 

IV кв. 

IІI кв.  

 

 

–– 

 

 – роботи бібліотек на допомогу навчальному процесу, популяризації документів з 

питань євроінтеграції  

ЦБС м. Дружківка 

ЦБС Шахтарського району 

 

 

II кв. 

–– 

 

 

–– 

 

 – розширення форм популяризації української мови та української літератури у 

бібліотеках, організації роботи до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка 

ЦБС м. Слов’янськ 

ЦБС м. Торез 

 

 

ІII кв. 

–– 

 

 

–– 

 – впровадження інноваційних форм популяризації документів і організації 

інтелектуального дозвілля і спілкування користувачів, організації і практичної 

діяльності клубів за інтересами 

ЦБС м. Ясинувата 

м. Новогродівка 

 

 

 

IV кв. 

–– 

 

 

 

–– 
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 – активізації використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій, 

ресурсів Інтернету для довідково-бібліографічного обслуговування, 

забезпечення інформаційних потреб користувачів, обслуговування віддалених 

користувачів, надання електронних послуг  

ЦБС м. Макіївка 

ЦБС м. Дзержинськ 

 

 

 

 
IV кв. 

ІІІ кв. 

 

 

 

 

НМВ 

 – стану формування, обліку, обробки, вилучення, збереження традиційних та 

електронних документів, вивчення ступеня їх використання  

ЦБС м. Авдіївка 

ЦБС м. Костянтинівка 

 

 

IІI кв.  
IV кв. 

 

 

–– 

 – організації роботи методичних служб у сприянні інноваційного розвитку 

бібліотек, використання інтерактивних форм навчання бібліотечного 

персоналу, залучення позабюджетних джерел фінансування, активізації 

проектної діяльності бібліотек 

ЦБС м. Селидове 

ЦБС Тельманівського району 

 

 

 

 

ІІ кв. 

ІІІ кв. 

 

 

 

 

–– 

13.  Здійснити виїзди з метою підготовки бази проведення заходів з підвищення 

кваліфікації бібліотечних працівників області та вивчення досвіду роботи бібліотек 

  

 м. Краматорськ II кв. –– 

 Красноармійський район 

 

II, III кв.  

14.  Забезпечити консультування працівників бібліотек різних систем та відомств I–IV кв. –– 

15.  Інформувати місцеву громаду через засоби масової інформації про роботу 

бібліотек області, проведення заходів з підвищення кваліфікації бібліотечних 

працівників 

––  

16.  Забезпечити контроль за дотриманням у діяльності бібліотек області законів 

України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури 

України, розпоряджень обласної ради та обласної державної адміністрації, які 

регламентують бібліотечну діяльність  

–– –– 
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4.3. Редакційно-видавнича діяльність 

 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Обсяг Термін Виконавці 

1 2 3 4 5 

1. Підготовка до друку методичних, бібліографічних, інформаційних 

видань: 

 кількість назв 

 кількість видань (з урахуванням встановленої періодичності 

друку) 

 обсяг (авт. арк.) 

 наклад (пр.) 

 

 

22 

 

82 

36,7 

2158 

 

 

І–ІV кв. 

 

 

Авдєєнко Н. П., 

Петренко Н. В., 

Литвин Т. С., 

автори, укладачі 

2. Редагування (авт. арк.): 

 рукописів видань, що готуються до друку 

 доповідей, повідомлень, статей для публікації, регламентуючих 

документів тощо 

 планово-звітної документації 

 матеріалів для розміщення на веб-сайті бібліотеки та 

регіональних інформаційних сайтах 

 

36,7 

6,0 

8,0 

 

14,0 

 

–– 

 

Авдєєнко Н. П., 

Петренко Н. В., 

Кузьменко Л. В., 

Литвин Т. С., 

Куценко С. І. 

3.  Комп'ютерний набір, верстка (авт. арк.) 80,0 –– Шляпіна О. Г., 

Кузьменко Л. В., 

Яцкова О. А., 

співробітники ВОБ 

4. Вичитка верстки комп’ютерного набору, звірка з оригіналом 

машинописних матеріалів, сигнальним примірником (авт. арк.) 

80,0 –– Литвин Т. С., 

автори, укладачі 

5. Переклад текстів з російської мови українською і навпаки (авт. арк.) 1,3 –– Литвин Т. С. 
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V. Ресурсно-економічне забезпечення діяльності бібліотеки 
 

№ з/п Назва заходів Термін 

виконання 

Виконавці 

1 2 3 4 

 

5.1.  

 

Фінансування бібліотеки 

  

    

5.1.1. Фінансування з обласного бюджету відповідно до складеного  

кошторису – _____________ грн, 

в т. ч. на поповнення фонду – _____________ грн 

 

І–ІV кв. 

 

Авдєєнко Н. П. 

    

5.1.2. Позабюджетне фінансування    

    

5.1.2.1. Надати платні послуги користувачам бібліотеки на суму ___ тис. грн –– Авдєєнко Н. П., 

Денисенко Г. А., 

відділи бібліотеки 
   

5.1.2.2. Отримати додаткові кошти від надання приміщень в оренду загальною 

сумою ___ тис. грн 

 

    

5.1.2.3. Відповідно до витрат попереднього року провести перерахунки цін на 

платні послуги бібліотеки та переглянути норми на виконання платних 

послуг, де використовується автоматизація бібліотечних процесів 

–– Авдєєнко Н. П., 

Денисенко Г. А. 

    

5.1.2.4. Продовжити роботу щодо залучення спонсорів, розвивати  проектну 

діяльність бібліотеки. Протягом року отримати грантів на суму ___ тис. 

грн. Збирати та систематизувати інформацію про гранти і надавати 

консультаційну допомогу користувачам, бібліотекам області щодо 

написання проектів для отримання грантів 

–– Авдєєнко Н. П., 

Чуприна Г. В., 

Денисенко Г. А. 
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1 2 3 4 

5.1.2.5. Підготувати 3 проекти від бібліотеки до міжнародних фондів з метою 

отримання грантів 

І–ІV кв. 

 

Авдєєнко Н. П., 

Денисенко Г. А., 

Чуприна Г. В. 

    

5.2. Управління трудовими ресурсами. Наукова організація праці   

    

5.2.1. Поточне керівництво роботою бібліотеки здійснювати шляхом 

проведення ради оперативного управління /щомісяця/, ради при 

директорі (додаток № 8), вченої ради (додаток № 9) 

–– дирекція, 

зав. відділів 

    

5.2.2. Проводити підвищення заробітної плати відповідно до постанов 

Кабінету Міністрів та наказів Міністерства культури України 
–– Авдєєнко Н. П. 

    

5.2.3. Вносити зміни до технологічних інструкцій бібліотеки відповідно до 

інноваційних процесів у бібліотеці 
–– Авдєєнко Н. П., 

Петренко Н. В. 

 
    

5.2.4. Продовжити хронометражні спостереження щодо виконання 

технологічних процесів та операцій співробітниками бібліотеки з метою  

апробації Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи, 

затверджених наказом Міністерства культури і туризму України від 

29.12.2008 р. № 1631/016-08, та внести, в разі потреби, зміни до норм 

часу на виконання основних процесів бібліотечної роботи в структурних 

підрозділах бібліотеки. 

–– Авдєєнко Н. П., 

Петренко Н. В., 

комісія з НОП,  

зав. відділів 
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VІ. Соціальний розвиток трудового колективу 
 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

1 2 3 4 

6.1. З метою забезпечення оптимальних умов праці та покращення 

матеріально-технічної бази бібліотеки: 

  

    

6.1.1. Забезпечити процес видачі документів та здійснення статистичного 

обліку роботи з обслуговування користувачів в електронному форматі 

для оптимізації праці співробітників 

І–ІV кв. дирекція, 

зав. відділів 

    

6.1.2. Продовжити утримання технічних засобів у бібліотеці в робочому стані –– дирекція 

    

6.1.3. Забезпечити працівників бібліотеки необхідним для роботи 

канцелярським та господарським приладдям  
–– Авдєєнко Н. П., 

Посохов В. В. 

    

6.1.4. Систематично поповнювати ліками аптечку бібліотеки –– профком 

    

6.2. З метою стимулювання праці, покращення матеріального стану, 

забезпечення охорони здоров'я та повноцінного відпочинку працівників 

бібліотеки продовжити: 

  

  використання надбавок, доплат, премій, винагород за творчу 

діяльність, передбачених законодавством 

–– Авдєєнко Н. П. 

  забезпечувати диференціацію заробітної плати співробітників 

бібліотеки, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок 

встановлення доплат, надбавок та премій 

 

 

–– –– 
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1 2 3 4 

  виплату допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки 

у розмірі посадового окладу, а також матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у 

розмірах та порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України 

І–ІV кв. 

 

Авдєєнко Н. П. 

  застосування гнучкого графіка праці для жінок, які мають дітей 

дошкільного і шкільного віку 

–– –– 

  оздоровлення працюючих і ветеранів праці у санаторіях, дітей у 

літніх таборах 

–– Авдєєнко Н. П., 

профком 

    

 проводити:   

  урочисті заходи з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, вшанування 

ювілярів та ветеранів бібліотеки, творчі вечори та конкурси, святкові 

ранки для дітей співробітників бібліотеки 

І–ІV кв. 

 

Авдєєнко Н. П., 

профком  

  колективні відвідування музеїв, театрів, філармонії –– –– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. о. генерального директора 

 

 

 

 

 

 

Н. П. Авдєєнко  
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Додаток № 1 

Основні заходи щодо розкриття бібліотечних фондів 
 

№ з/п Тематика Назва заходу 
Форма 

проведення 

Термін 

проведення 
Виконавці 

1 2 3 4 5 6 

1. Історія. Суспільні 

науки 

Тече в майбутнє чисте джерело (до Дня  

хрещення Київської Русі – України) 

кн. вист. липень АБ 

      

  Переяславська рада: сторінки історії 

України (до 360-річчя від часу скликання 

гетьманом Б. Хмельницьким загальної 

військової ради у м. Переяслав) 

–– січень ДГПН 

      

  «Народ мій є! В його гарячих жилах 

Козацька кров пульсує і гуде!» 

/В. Симоненко/  (до Дня українського 

козацтва) /3/ 

перегляд л-ри, 

кн. вист. 

 

жовтень ДГПН, БКУЦ, 

ПД, СРД, АБ 

      

  Український Рубікон (до 305-річчя 

Полтавської битви) 

кн. вист. липень ПД 

      

  «І обнялися береги одного, вічного 

народу!» (до Дня Соборності та Свободи 

України) /5/ 

 

кн. вист.,  

вист. бібліогр. 

посіб. 

січень ДГПН, ІБВ, 

БКУЦ, ПД, АБ 
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1 2 3 4 5 6 

 

 «На Аскольдовій могилі український 

цвіт!» /П. Тичина/ (до Дня пам’яті Героїв 

Крут) 

кн. вист. січень-

лютий 

БКУЦ 

      

 

 Стежини скорботи (до Дня пам’яті жертв 

голодоморів) /2/ 
–– листопад ДГПН, БКУЦ 

 

      

 

 «І біль, і трагедія...» (до Міжнародного дня 

пам’яті жертв Голокосту) /2/ 
–– січень-

лютий 

БКУЦ,  АБ 

 

      

 

 «За датами – імена, за іменами – історія» 

(до Дня пам’яті жертв політичних 

репресій) /2/ 

–– травень БКУЦ, ПД 

      

 

 Місто подвигу і слави (до 160-річчя від 

початку Севастопольської оборони) 
–– вересень ПД 

      

 

 Роки війни – століття пам’яті (до 100-річчя 

від початку Першої світової війни) /3/ 

кн. вист., 

місячник 

показу л-ри, 

віртуальна кн. 

вист. 

липень ДГПН, ПД 

      

 

 Пам’ятаймо минуле заради майбутнього 

(до 75-річчя від  початку Другої світової 

війни) 

кн. вист. серпень-

вересень 

ДГПН 

      

 

 Вогонь війни у пам’яті народній (до Днів 

пам’яті та примирення, присвячених 

пам’яті жертв Другої світової війни) 

–– травень –– 
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1 2 3 4 5 6 

 

 «Живим уклін – загиблим слава» (до Дня 

скорботи і вшанування пам’яті жертв війни 

в Україні) /2/ 

кн. вист. червень ДГПН, АБ 

      

 

 Повік ті дні із пам’яті не стерти (до Дня 

Перемоги) /4/ 

перегляд л-ри, 

кн. вист. 

травень АБ, ВМ, БКУЦ, 

ДГПН, ДІМ, ПД 

      

 

 Героїчне підпілля (до Дня партизанської 

слави) /2/ 

кн. вист. вересень ДГПН, АБ 

      

 

 Вічний вогонь нашої пам’яті (до 70-річчя 

від дня визволення України від 

фашистських загарбників) 

перегляд л-ри, 

місячник 

показу л-ри 

жовтень-

грудень 

ДГПН, ПД 

      

 

 «Час і досі не загоїв рани» (до Року 

учасників бойових дій на території інших 

держав в Україні) 

місячник 

показу л-ри 

січень-

березень 

ПД 

      

 

 Ти вічний біль, Афганістан. Ти наш 

неспокій... (до 25-річчя початку виведення 

військ з Афганістану) /3/ 

кн. вист. І-ІV кв. АБ, ДГПН 

      

 

 Доблесть та честь країни (до Дня 

захисника Вітчизни) 
–– лютий АБ 

      

 

 Сторінки минулого розповідають: 

історичні розвідки 
–– листопад –– 
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1 2 3 4 5 6 

1.1. Історичні постаті Православні святі землі Руської (до Днів 

Святих рівноапостольних княгині Ольги та 

князя Володимира – хрестителя Київської 

Русі) /4/ 

кн. вист. липень ДГПН, СРД, 

БКУЦ, ПД 

      

  У пошуках історичної об’єктивності: 

невідомий Іван Мазепа (до 375-річчя від 

дня народження українського державного і 

політичного діяча, гетьмана Лівобережної 

України) 

–– березень БКУЦ 

      

  Гетьман Данило Апостол та його доба (до 

360-річчя від дня народження українського 

військового і державного діяча) /2/ 

–– грудень ПД, БКУЦ 

      

  Наука перемагати (до 285-річчя від дня 

народження О. В. Суворова, російського 

полководця) /2/ 

–– листопад ДГПН, ПД 

      

  Людина і міф: Степан Бандера (до 105-річчя 

від дня народження українського 

політичного діяча, ідеолога і теоретика 

українського націоналізму) 

–– січень БКУЦ 

      

  Предтеча української ідеї (до 130-річчя від 

дня народження І. П. Мазепи, відомого 

вченого, громадсько-політичного діяча) 

–– серпень –– 
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1 2 3 4 5 6 

2. Політика і право Ця країна незалежна і єдина... (до Дня 

Незалежності України) /4/ 

вист. бібліогр. 

посіб., 

перегляд л-ри, 

кн. вист.  

серпень ВМ, ДГПН, ІБВ, 

ПД, АБ 

      

  Наш прапор – поле золоте під голубим 

склепінням неба (до Дня Державного 

Прапора України) /2/ 

кн. вист. –– ДГПН, АБ 

      

  Конституція – оберіг нашої держави (до 

Дня Конституції України) /3/ 

перегляд л-ри, 

вист. бібліогр. 

посіб.,  

кн. вист. 

червень ІБВ, АБ, ПД, 

ДГПН 

  Демократія і суспільство: цінності, 

принципи, державно-правові механізми (до 

Міжнародного дня демократії) 

кн. вист. вересень ДГПН 

      

  Права людини: від суспільної моралі до 

судової практики  (до Дня захисту прав 

людини) /4/ 

перегляд л-ри, 

віртуальна кн. 

вист., вист. 

бібліогр. 

посіб., 

перегляд док. 

фільму 

грудень ІБВ, ПД, ДГПН, 

ДІМ 

  Політичні системи, суспільство і право в 

зарубіжних країнах (до Всеукраїнського 

тижня права) 

кн. вист. –– ДІМ 

      

  Центр гармонізації дій держав (до Дня 

Організації Об'єднаних Націй) 
–– жовтень ДГПН 
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1 2 3 4 5 6 

 

 Європейська інтеграція: шляхом миру і 

співпраці (до Дня Європи)  

перегляд л-ри травень ДГПН, ДІМ, ПД 

      

 

 Канада: історія і сучасність (до Дня 

Канади) 

кн. вист. липень БКУЦ 

      

  Великобританія: культура і традиції –– жовтень ДІМ 

      

 

 Азербайджанська республіка – перша 

парламентська республіка на Сході (до Дня 

Республіки в Азербайджані) 

круглий стіл травень –– 

      

  Ходжалінська трагедія: правду не вб’єш! 

(до Дня Ходжалінського геноциду та 

національної скорботи в Республіці 

Азербайджан) 

–– лютий –– 

      

 

 «Чорний січень» – «червона нитка» в 

історії азербайджанського народу (до Дня 

скорботи азербайджанського народу) 

–– січень –– 

      

 

 Дзвін миру – символ спокою, братерства, 

солідарності народів світу (до 

Міжнародного дня миру) 

перегляд л-ри вересень ДГПН, ДІМ, ПД 

      

 

 Толерантність – це гармонія в різноманітті 

(до Міжнародного дня толерантності) /3/ 

кн. вист. листопад АБ, ПД, ДГПН 

      

 

 Раритетні журнали з історією (до Дня 

журналіста) 
–– червень СРД 
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 Журналістика ХХІ століття: нові виклики 

та можливості (до Міжнародного дня 

свободи преси) 

кн. вист. квітень-

травень 

ПД 

      

 

 Видатний лідер ХХ століття – 

основоположник сучасного Азербайджану  

(до Дня народження 

загальнонаціонального лідера Г. Алієва) 

–– травень ДІМ 

      

 

 «Хто володіє інформацією – той володіє 

світом» (до Дня національної преси 

Азербайджану) 

–– липень –– 

      

 

 Гендерні відносини: крізь призму 

громадської думки (до Міжнародного дня 

боротьби за ліквідацію насильства щодо 

жінок) /2/ 

перегляд л-ри, 

кн. вист. 

листопад ДГПН, ДІМ 

      

 

 Жінки в історії, політиці, суспільстві (до 

Міжнародного дня прав жінок і миру) /2/ 
–– березень ДІМ, ВМ, ДГПН 

      

 

 Біженці: особливості правового статусу (до 

Всесвітнього дня біженців) 

кн. вист. червень ПД 

      

 

 «У срібнім сяйві прожитих років...» (до 

Міжнародного дня людей похилого віку) 

/3/ 

–– жовтень ДГПН, АБ, ПД 

      

  Дорогою добра (до Міжнародного дня 

інвалідів) 
–– грудень АБ 



 37 

1 2 3 4 5 6 

  Ми всі родом із дитинства (до 

Міжнародного дня захисту дітей) 

кн. вист. червень АБ 

      

3. Економіка. 

Економічні науки 

Україна та ЄС: зовнішньоекономічне 

перезавантаження 

віртуальна  

кн. вист. 

лютий ТСН 

      

 
 Економічний простір в інтеграційній 

стратегії розвитку України 

вист. бібліогр. 

посіб. 

липень ІБВ 

      

  Економічні реформи в умовах світової 

кризи 

виставка-

полеміка 

березень ТСН 

     

 

Пріоритети інвестиційної політики  в 

контексті модернізації економіки 

перегляд л-ри лютий –– 

      

 

 Банківська система як дзеркало 

національної економіки (до Дня 

банківських працівників) /2/ 

перегляд л-ри, 

кн. вист. 

травень ТСН, ПД 

      

 

 Підприємництво: інноваційні та 

інвестиційні процеси (до Дня підприємця) 

/2/ 

–– вересень –– 

      

 
 Торгівля в системі ринкових відносин (до 

Дня працівників торгівлі) 

перегляд л-ри липень ТСН 

      

 

 Податкова політика України (до Дня 

працівників державної податкової служби 

України) 

кн. вист. –– ПД 
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4. Технічні та 

сільськогоспо- 

дарські науки.  

Сучасна енергетика: альтернативи, 

ефективність, безпека (до Дня енергетика) 

перегляд л-ри грудень ТСН 

 

Виробництво Модернізація виробництва металургійного 

комплексу України (до Дня працівників 

металургійної та гірничодобувної 

промисловості) 

–– липень –– 

      

 
 Вугільна галузь: пошук раціональних 

рішень (до Дня шахтаря) 
–– серпень –– 

      

 

 Машинобудівна галузь: технологічне 

переозброєння, перехід на європейські 

стандарти (до Дня машинобудівника) 

–– вересень –– 

      

 

 Інформація – повсякденність сучасної  

людини (до Всесвітнього дня 

телекомунікацій та інформаційного 

суспільства) /2/ 

кн. вист., 

перегляд л-ри 

травень ДГПН, ТСН 

      

  Сланцевий газ: факти, оцінки, прогнози перегляд л-ри І–ІV кв. ТСН 

      

 

 Інформаційне суспільство: витоки, 

проблеми, тенденції розвитку (до Дня 

працівників радіо, телебачення та зв'язку) 

виставка-

обговорення 

листопад –– 

      

 

 Шлях у міжзоряний простір (до 

Всесвітнього дня авіації і космонавтики) 

/2/ 

перегляд л-ри, 

перегляд док. 

фільму 

квітень ТСН, ДГПН 
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  Легка промисловість: попит і пропозиція 

(до Дня працівників легкої промисловості) 

перегляд л-ри червень ТСН 

      

  Транспортна галузь в економічній 

інфраструктурі /2/ 

Дні 

інформації 

І, ІV кв. –– 

      

 

 Економія та модернізація в ЖКГ України 

(до Дня працівників житлово-

комунального господарства і побутового 

обслуговування населення) 

перегляд л-ри березень –– 

      

 

 Унікальні проекти та революційні 

технології в будівництві (до Дня будівельника) 

–– серпень –– 

      

 

 Дзвенить колоссям нива золота (до Дня 

працівників сільського господарства) 

кн. вист. листопад АБ 

      

  Традиції харчування та виробництва 

харчових продуктів (до Дня працівників 

харчової промисловості) 

місячник 

показу л-ри 

жовтень ТСН 

      

  Землеробству – науковий рівень /2/ День фахівця І, ІV кв. –– 

      

 

 Годівля тварин: стародавні традиції, нові 

технології 

перегляд л-ри травень –– 

      

  Гармонія природи та науки аграрні дебати лютий –– 

      

  ГМО: від захоплення до розчарування кн. вист. листопад –– 
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  Україна – медовий край (до Дня пасічника)  кн. вист. серпень ТСН 

      

 

 Інноватика – двигун прогресу (до Дня 

винахідника і раціоналізатора) 

місячник 

показу л-ри 

вересень –– 

      

 

 Ефективні рішення нестандартних завдань презентація 

інновацій 

жовтень –– 

      

  Зазирнути у майбутнє круглий стіл вересень –– 

      

 

 Етапи великого шляху (до 80-річчя 

заснування Інституту електрозварювання 

ім. Є. О. Патона НАН України) 

виставка-

хроніка 

січень –– 

      

  Вам, рицарі шляхів кн. вист. липень АБ 

      

 

 Інформаційно-консультаційний центр з 

питань інтелектуальної власності 

консультації І-ІV кв. ТСН 

      

5. Екологія. Природа. 

Здоров'я людини 

Доля природи у наших руках (до 

Всесвітнього дня навколишнього 

середовища) /2/ 

перегляд л-ри, 

кн. вист. 

червень ПД, ТСН, АБ, 

ДГПН, ДІМ 

      

 

 На Землі, у домі вселюдському (до 

Всесвітнього дня Землі та Дня довкілля) /3/ 

кн. вист. квітень АБ, ДГПН, ДІМ 

      

 

 Геологія України: етапи розвитку, реалії та 

перспективи (до Дня геолога) 
–– –– ПД 
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 Дзвони Чорнобиля душу тривожать (до 

Дня Чорнобильської трагедії) /3/ 

кн. вист. квітень  АБ, ПД, ДГПН 

      

  Будьмо здорові! (до Всесвітнього дня 

здоров'я) /2/ 

перегляд л-ри, 

вист. бібліогр. 

посіб. 

–– ІБВ, ТСН, 

ДГПН, ДІМ 

      

  Олімпійські ігри: від Афін до Сочі (до ХХІІ 

зимових Олімпійських ігор в м. Сочі) 

кн. вист. лютий ДГПН 

      

  Фізкультура – запорука здоров’я (до Дня 

фізичної культури і спорту) 

перегляд л-ри вересень ДГПН, ПД 

      

  Спорт високих досягнень (до Всесвітнього 

дня футболу) 
–– грудень –– 

      

  Вчення про фізіологію рослин  (до 155-

річчя від дня народження В. І. Палладіна, 

російського ботаніка та біохіміка) 

кн. вист. липень ПД 

      

  «Он позвал нас всех в космос» (до 80-річчя 

від дня народження Ю. О. Гагаріна, 

першого космонавта Землі) /2/ 

перегляд док. 

фільму, 

місячник 

показу л-ри 

березень ДГПН, ПД 

      

  Добром зігріті серця (до Дня медичного 

працівника) 

кн. вист. червень АБ 

      

  Чекаючи на диво: з питань педіатрії та 

акушерства 
–– липень –– 
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  Спілкування – це здорово: з питань 

психології 

кн. вист. грудень АБ 

      

  Профілактика СНІДу – складова безпеки 

держави (до Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом) /2/ 

–– листопад-

грудень 

ДГПН, АБ 

      

  Разом можливо подолати (до Всесвітнього 

дня боротьби проти раку) 
–– лютий ДГПН 

      

  Сучасна стратегія боротьби з 

туберкульозом (до Всесвітнього дня 

боротьби з туберкульозом і 

Всеукраїнського дня боротьби із 

захворюванням на туберкульоз) 

–– березень –– 

      

  Туризм єднає нас (до Всесвітнього дня 

туризму) /4/ 

перегляд л-ри, 

вист. інформ. 

видань,  

кн. вист.  

вересень ІБВ, ТСН, ПД, 

АБ, ДГПН, ДІМ 

      

  Поговоримо про Францію кн. вист. березень ДІМ 

      

  Ми їх повинні берегти (до Міжнародного 

дня птахів) 
–– квітень АБ 

      

  Звичайне та незвичайне про пухнатих і 

пернатих (до Всесвітнього дня захисту 

тварин) 

місячник 

показу л-ри 

жовтень ТСН 
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  Зелена перлина планети (до Дня 

працівників лісу) 

кн. вист. вересень ТСН 

      

  Скарби морів світу (до Всесвітнього дня моря) –– –– ПД 

      

  Рибальська одіссея ХХІ століття (до Дня 

рибалки) 
–– липень ТСН 

      

6. Наука і освіта Освіта – джерело розвитку особистості й 

людського суспільства 

вист. бібліогр. 

посіб. 

жовтень ІБВ 

      

 

 Інформаційні ресурси у сучасному світі (до 

Всесвітнього дня інформації про розвиток) 

/2/ 

кн. вист., вист. 

інформ. 

видань  

–– ДГПН, ІБВ 

      

 

 Наукова думка та розвиток сучасних 

технологій (до Дня науки) /2/ 

перегляд л-ри, 

кн. вист. 

травень ТСН, ПД, СРД, 

ДГПН, ДІМ 

      

 

 Той, що дав ім’я континенту (до 560-річчя 

від дня народження Амеріго Веспуччі, 

флорентійського мореплавця)  

кн. вист. лютий-

березень 

 ПД 

      

 

 Засновник експериментальної науки (до 

450-річчя від дня народження Галілео 

Галілея, італійського фізика, механіка, 

астронома) 

–– лютий –– 

      

 

 Родоначальник німецької класичної 

філософії (до 290-річчя від дня народження  

І. Канта, німецького філософа) 

–– квітень –– 
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  Антропологічний матеріалізм  

Л. Фейєрбаха (до 210-річчя від дня 

народження німецького філософа) 

кн. вист. липень ПД 

      

  Засновник вчення про радіоактивність (до 

155-річчя від дня народження П’єра Кюрі, 

французького фізика і хіміка) 

–– травень –– 

      

  Видатний фізик ХХ століття (до 135-річчя 

від дня народження А. Ейнштейна, 

німецького і американського фізика, 

лауреата Нобелівської премії) 

–– березень –– 

      

  Образ на тлі епохи (до 180-річчя від дня 

народження В. Б. Антоновича, українського 

історика, археолога, етнографа) 

–– січень –– 

      

 

 Духовне горіння Миколи Чубатого (до 

125-річчя від дня народження українського 

вченого, історика права та церкви, 

педагога і публіциста) 

–– грудень БКУЦ 

      

 

 Дмитро Чижевський у світлі української 

науки (до 120-річчя від дня народження 

українського культуролога, філософа, 

літературознавця) 

–– квітень –– 

      

 

 Творчі здобутки О. П. Оглобліна (до 115-

річчя від дня народження українського 

історика, архівіста, політичного діяча) 

–– грудень –– 
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 Феномен творчості Омельяна Пріцака (до 

95-річчя від дня народження українського 

історика і мовознавця) 

кн. вист. квітень БКУЦ 

      

 

 «Только личность может действовать на 

развитие и определение личности, только 

характером можно образовать характер» 

/К. Д. Ушинський/ (до 190-річчя від дня 

народження російського педагога та 

письменника) 

перегляд л-ри березень ДГПН 

      

 

 «Границ научному познанию и 

предсказанию предвидеть невозможно»  

/Д. І. Менделєєв/ (до 180-річчя від дня 

народження російського вченого-

енциклопедиста, хіміка, фізика) /2/ 

кн. вист. лютий ДГПН, ПД 

      

  Математична фізика О. Г. Столєтова (до 

175-річчя від дня народження російського 

фізика) 

–– серпень ПД 

      

 

 «Моя философия есть философия духа» 

/М. О. Бердяєв/ (до 140-річчя від дня 

народження російського філософа) /2/ 

перегляд л-ри, 

кн. вист. 

березень ПД, ДГПН 

      

 

 Видатний російський фізик (до 120-річчя 

від дня народження П. Л. Капіци, лауреата 

Нобелівської премії) 

кн. вист. липень ПД 

      

  Наукові праці О. О. Зінов’єва онлайн-конф. ІІ кв. ДГПН, РЦ 
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  Суспільні проблеми у вимірі соціології 

управління 

конф. І кв. ДГПН 

      

  Удосконалення освіти і правове виховання 

учнів у школі /3/ 

Дні 

інформації 

І-ІV кв. –– 

      

  Формування здоров’язбережувальної 

компетентності школярів /5/ 
–– –– –– 

      

  Використання нових інформаційних 

технологій у навчанні учнів середніх шкіл 

області /5/ 

–– –– –– 

      

  Культура управління як умова і результат 

якості освіти /4/ 
–– –– –– 

      

  Стратегічні засоби управління сучасним 

позашкільним закладом /3/ 
–– –– –– 

      

  Інформаційно-бібліографічне забезпечення 

педагогічної практики шкіл області 

Дні 

інформації, 

Дні бібліогр. 

–– ІБВ 

  Інноваційні технології – висока якість 

продукції 

Дні 

інформації 

ІV кв. ТСН 

      

  Моє покликання – навчати (до Дня 

працівників освіти) /2/ 

кн. вист. жовтень АБ, ДІМ 

      

  Європейське мовне портфоліо (до 

Європейського дня мов) 
–– вересень ДІМ 
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  Швидке вивчення англійської мови кн. вист. лютий ДІМ 

      

  Сам собі методист або поради тим, хто 

вивчає іноземну мову 
–– січень –– 

      

  Перлини народної мудрості: прислів’я та 

приказки іноземними мовами 
–– грудень –– 

      

  Дизайн – наука та мистецтво Дні 

інформації  

І кв. ТСН 

      

  «Яка святиня, мамина любов...» (до Дня 

матері) /2/ 

кн. вист. травень БКУЦ, АБ 

      

  Родина – мій дім, мій оберіг (до Дня 

родини) /2/ 
–– липень АБ, ДГПН 

      

  Молодість – це великі плани на майбутнє 

(до Дня молоді) /2/ 

кн. вист.,  

вист. інформ. 

видань 

червень АБ, ІБВ 

      

  Найсвітліша дорога в світі – дорога до 

знань! (до Дня знань) /2/ 

перегляд л-ри, 

кн. вист. 

вересень ДГПН, ПД, АБ 

      

  Декада першокурсника декада вересень-

жовтень 

ІБВ 

      

  Цикл лекцій на допомогу молодому 

науковцю /9/ 

Дні науки листопад –– 
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  На допомогу абітурієнту кн. вист. травень АБ 

      

7. Релігієзнавство Слова-бесіди Вселенських вчителів (до 

Собору трьох святителів – Василя 

Великого, Іоанна Златоуста, Григорія 

Богослова) 

–– лютий СРД 

      

  Преподобний і богоносний отець (до 700-

річчя від дня народження преподобного 

Сергія Радонезького, церковного і 

політичного діяча, засновника Троїце-

Сергієвої Лаври) 

–– травень-

липень 

ДГПН 

      

  «Сердце не может иметь мира, доколе не 

стяжает надежды на Бога » (до 255-річчя 

від дня народження російського святого, 

чудотворця Серафима Саровського 

(Прохор Мошнін) 

–– липень ДГПН, РЦ 

      

  Духовне обличчя Української православної 

церкви: Василь Липківський (до 150-річчя 

від дня народження українського 

релігійного діяча, письменника і 

перекладача) 

–– березень БКУЦ 

      

  Репресовані священнослужителі Донеччини –– листопад ВК 

      

  Святкуємо Різдво /3/ –– січень ВМ, ДГПН, 

БКУЦ 
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  Святий день – Вербна неділя кн. вист. квітень АБ 

      

  Свято надії (до Великодня) /3/ –– –– ДГПН, БКУЦ, 

ВМ 

      

  «Ой зів’ю вінки, та й на всі святки» /2/ –– червень АБ, ДГПН 

      

 

 Барвисте давнє свято (до Дня Івана 

Купала) 
–– липень БКУЦ 

      

  Смачний Спас –– серпень АБ 

      

8. Культура Інформаційні ресурси у сучасному світі 

науки, культури, освіти (до Всесвітнього 

дня культурного різноманіття в ім'я 

діалогу та розвитку) 

перегляд л-ри травень ДГПН 

      

 

 Замки, фортеці і храми України: проблеми 

збереження (до Дня пам’яток історії та 

культури /2/ 

кн. вист., 

віртуальна кн. 

вист. 

квітень ПД, ДІМ 

      

 

 «Культура динамична, а влияние ее 

остается неизменным» (до Року культури в 

Росії) 

кн. вист. І-ІV кв. ДГПН 

      

 

 Книга – це вікно в світ культурного 

різноманіття (до Всесвітнього дня книги і 

авторського права) /2/ 

перегляд л-ри, 

вист. інформ. 

видань  

квітень ПД, ДІМ, ІБВ, 

СРД 
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 Важлива складова освіти, науки, культури 

(до Дня працівників видавництв, поліграфії 

і книгорозповсюдження) 

кн. вист. травень ДГПН 

      

 

 Європейські традиції друкованих 

пам’ятників (до 620-річчя від дня 

народження Йоганна Гутенберга, 

німецького винахідника, який поклав 

початок книгодрукування в Європі) 

–– грудень СРД 

      

  «Апостол» – перша друкована книга в 

Україні (до 440-річчя від часу друку 

видання) 

–– вересень СРД, ДГПН 

      

  Всесвіт видавництва «Ф. А. Брокгауз –  

И. А. Ефрон» (до 125-річчя з часу 

заснування петербурзького видавничого 

товариства) 

–– лютий –– 

      

  Видатні історики України (до 130-річчя від 

дня народження Н. Д. Полонської-

Василенко, українського історика) 

–– лютий БКУЦ 

      

  Спонсорство. Благодійництво. 

Меценатство (до Дня благодійництва) 

вист. інформ. 

видань 

грудень ІБВ 

      

  Бібліотека як документальна 

комунікаційна система (до 

Всеукраїнського дня бібліотек) /4/ 

вист. бібліогр. 

посіб., кн. 

вист. 

вересень ДГПН, ІБВ, 

ДІМ, АБ 
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  Культурне та мистецьке життя Сполучених 

Штатів Америки 

кн. вист. листопад ДІМ 

      

  Музеї – це скарбниці предметів старовини 

та витворів мистецтва (до Міжнародного 

дня музеїв) /4/ 

віртуальна  

кн. вист.,  

вист. інформ. 

видань,  

кн. вист. 

травень АБ, ІБВ, ДІМ, 

ВМ 

      

9. Мистецтво Мистецтво: діалог традицій і новаторства /5/ цикл кн. вист. І–ІV кв. ВМ 

      

  Диво, створене руками (до 

Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва) /5/ 

 кн. вист., 

перегляд л-ри, 

вист. інформ. 

видань, вист.-

експозиція 

листопад ІБВ, АБ, ТСН, 

ВМ 

      

  Світова архітектура – портал у вічність (до 

Дня архітектури України) 

місячник 

показу л-ри 

липень ТСН 

      

  Творчість – наче нестримний політ (до Дня 

художника) /2/ 

кн. вист., вист. 

інформ. видань 

жовтень ВМ, ІБВ 

      

  Енергія духовних надбань (спільно з 

обласним учбово-методичним центром 

культури) /11/ 

засідання 

клубу 

«Художник» 

І–ІV кв. ВМ 

      

  До вічних істин – через сучасне мистецтво 

/5/ 

виставка 

художніх 

творів 

–– –– 
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  Подорожі у світ театру /37/ відеопокази 

оперних та 

балетних 

вистав 

І–ІV кв. ВМ 

      

  Стежками українського мистецтва (до 

ювілеїв А. О. Горської, М. Г. Дерегуса, 

І. С. Їжакевича, М. О. Примаченко, 

І. І. Труша, О. О. Шовкуненка) 

кн. вист. –– –– 

      

  110 років від дня народження 

П. М. Жолтовського, українського 

мистецтвознавця 

–– грудень –– 

      

  Митці людства (до ювілеїв С. Далі, 

Е. Дега, А. Модільяні, В. Г. Перова,  

М. К. Реріха, І. Ю. Рєпіна,  

К. А. Савицького) 

–– I–IV кв. –– 

      

  Шедеври колекції (до 250-річчя від часу 

заснування Державного Ермітажу, Санкт-

Петербург, РФ) /6/ 

перегляд док. 

фільмів 

IIІ кв. ДГПН 

      

  Музика – унікальне мистецтво без 

кордонів (до Міжнародного дня музики) /2/ 

вист. інформ. 

видань, кн. 

вист. 

жовтень ІБВ, ВМ 

      

  Комплексний розвиток музичних 

здібностей /4/ 

цикл кн. вист. І–ІV кв. ВМ 
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 Діячі української музичної культури (до 

ювілеїв В. Б. Гомоляки, В. С. Горовиця, 

В. М. Івасюка, В. М. Іконника, А. Й. Кос-

Анатольського, С. П. Людкевича,  

Л. М. Ревуцького, В. К. Стеценка,  

П. П. Чубинського) 

кн. вист. І–ІV кв. ВМ, ПД 

      

 

 Світова музична спадщина (до ювілеїв 

Б. В. Асаф’єва, Ю. Й. Візбора, Р. М. Глієра, 

М. І. Глинки, Д. Б. Кабалевського, 

М. П. Мусоргського, О. М. Пахмутової,  

М. А. Римського-Корсакова) 

–– –– ВМ, ДГПН 

      

  Доторкнись до класики –– лютий АБ 

      

  Нотна бібліотека видавництва «Shott 

Music» 

віртуальна  

кн. вист. 

жовтень ВМ 

      

  Живе світло таланту (цикл музичних 

зустрічей з викладачами та учнями 

творчих навчальних закладів) /6/ 

музична 

вітальня 

І–ІV кв. –– 

      

  Український театр – животворне джерело 

національного відродження (до 

Міжнародного дня театру) /3/ 

вист. інформ. 

видань,  

кн. вист. 

березень ІБМ, ВМ, АБ 

      

  160 років від дня народження 

М. К. Заньковецької, української актриси, 

громадської діячки 

кн. вист. серпень ВМ 
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  Багатогранний світ кінематографа (до 

Міжнародного дня кіно) 

кн. вист. грудень ВМ 

      

  Поетична хвиля українського кіно (до 

ювілеїв О. П. Довженка /3/, 

С. Й. Параджанова) 

–– І, ІІІ кв. ВМ, ДГПН, ПД 

      

  Відображення світу в кіномистецтві (до 

ювілеїв Р. А. Бикова, О. М. Вертинського, 

М. М. Казакова, В. М. Шукшина /2/, 

Л. де Фюнеса, О. І. Янковського /4/) 

кн. вист., 

перегляд док. і 

худ. фільмів 

І–ІV кв. ВМ, ДГПН 

      

  Сучасний кінематограф України (до Дня 

українського кіно) /2/ 

вист. інформ. 

видань,  

кн. вист. 

вересень ІБВ, ВМ 

      

  Російське кіно: ілюзія та реальність (до 

Дня російського кіно) 

перегляд худ. 

фільмів 

серпень ДГПН, РЦ 

      

  Танець в Україні і світі (До Міжнародного 

дня танцю) 

кн. вист. травень ВМ 

      

10. Філологічні науки. 

Художня 

література 

«Мово твоя, Україно,  

З мови твоїх солов’їв» /Д. Кремень/ (до 

Дня української писемності та мови) /4/ 

перегляд л-ри, 

вист. бібліогр. 

посіб.,  

кн. вист.  

листопад ІБВ, БКУЦ, 

ДГПН, АБ 

      

  Рідна мова – то сила культури (до 

Міжнародного дня рідної мови) /3/ 

вист. бібліогр. 

посіб.,  

кн. вист. 

лютий ДГПН, ДІМ, ІБВ 
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  Слов'янський світ – спільне коріння, славна 

історія, велика культура (до Дня 

слов'янської писемності і культури) /3/ 

перегляд л-ри, 

вист. бібліогр. 

посіб.,  

кн. вист. 

травень ДГПН, ПД, СРД 

ІБВ, АБ 

      

 

 Шляхами великої долі: до 200-річчя від дня 

народження Т. Г. Шевченка /15/ 

перегляд л-ри, 

кн. вист., 

віртуальна кн. 

вист., вист. 

бібліогр. 

посіб. 

І–ІV кв. МШ, ДГПН, 

ІБВ, ВМ, ПД, 

ДІМ, АБ, ОДНІ, 

БКУЦ 

      

 

 Кобзарю, в пошані народу ти знайдеш 

безсмертя 

екскурсії-

лекції 
–– МШ, ОДНІ 

      

 

 Літературна скарбниця України (до ювілеїв 

Б. Д. Антоненко-Давидовича,  

Б.- І. В. Антонича, І. Е. Бабеля,  

М. П. Бажана, О. І. Білецького, О. Вишні 

/2/, М. М. Вороного, М. В. Гоголя /3/, 

А. О. Горської /2/, П. А. Грабовського, 

Д. К. Гуменної, М. П. Драй-Хмари,  

П. А. Загребельного /2/, Ю. О. Збанацького, 

І. П. Котляревського, М. М. Коцюбинського 

/2/, П. О. Куліша, П. Мирного,  

Ю. М. Мушкетика, Д. В. Павличка,  

О. Пчілки, Ю. Опільського,  

І. О. Світличного /2/, Г. Черінь /2/) 

перегляд л-ри, 

кн. вист. 
–– ДГПН, ПД, 

БКУЦ, СРД 
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 Феномен доби (до дня народження В. С. Стуса, 

видатного українського поета, Героя України) 

екскурсія-

портрет 

січень МС, ОДНІ 

      

 

 Поет трагічної долі: Василь Стус екскурсії-

лекції 

І–ІV кв. –– 

      

  Рідне слово за океаном: література 

української діаспори 

кн. вист. лютий БКУЦ 

      

 

 «Очі твої, як сіяння сапфіру...»: лірика 

української діаспори 
–– листопад –– 

      

 

 Життя. Література. Письменник (до 

Всесвітнього дня письменника) 

перегляд л-ри березень ДГПН, ДІМ  

      

 

 Майстри літературного слова (до ювілеїв  

В. П. Астаф’єва, А. А. Ахматової /2/,  

П. П. Бажова, О. Р. Бєляєва /2/,  

Ю. В. Бондарєва, К. Буличова,  

Б. Л. Васил’єва, А. П. Гайдара, Д. О. Граніна, 

Д. В. Давидова, Ю. В. Друніної,  

М. М. Жванецького, М. П. Задорнова,  

Є. І. Замятіна, М. М. Зощенка /2/,  

Ф. А. Іскандера, І. А. Крилова, 

М. Ю. Лермонтова /3/, В. В. Набокова,  

Б. Ш. Окуджави /3/, Ю. К. Олеши,  

М. О. Островського, А. П. Платонова,  

О. С. Пушкіна /3/, І. Л. Сельвінського,  

О. О. Суркова, Ю. М. Тинянова, 

Д. І. Фонвізіна, Шолом-Алейхема) 

кн. вист. І–ІV кв. ДГПН, РЦ, ПД, 

ВМ, СРД 
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 Шляхами літературних шукань (до ювілеїв 

О. де Бальзака, Й. Гете /3/, Вольтера /2/,  

Д. Ф. Купера, Ф. Ніцше, А. Рембо,  

Ж. Санд, С. Моема, А. Франса,  

Е. Хемінгуея, В. Шекспіра /4/, Ф. Шиллера) 

кн. вист. І–ІV кв. ДГПН, ДІМ, ПД, 

СРД, ВМ 

      

 

 «Поезія це свято, як любов» /Л. Костенко/ 

(до Всесвітнього дня поезії) /2/ 

перегляд л-ри, 

кн. вист. 

березень АБ, ДГПН, ДІМ 

      

 

 На перехресті життя і фантастики темат. зустрічі 

в клубі 

любителів 

фантастики 

«Странник» 

І–ІV кв. РЦ 

      

11. Краєзнавство  Донецьк: історичний портрет сучасного 

міста (до 145-річчя від часу заснування  

м. Донецьк) /2/ 

кн. вист. вересень ВК, АБ 

      

 

 Край вугілля, металу, троянд (до Дня міста 

Донецьк) 
–– серпень АБ 

      

 

 Джон Джеймс Юз: факти з життя (до 200-

річчя від дня народження британського 

гірничого інженера, засновника м. Юзівка 

(тепер м. Донецьк) /2/ 

перегляд л-ри, 

віртуальна кн. 

вист. 

травень ПД, ВК, ТСН 

      

 

 Донбас, війна, перемога (до Дня 

визволення Донбасу від німецько-

фашистських загарбників) 

кн. вист. вересень ВК 
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 Донеччани – визволителі України (до 70-ї 

річниці визволення України від німецько-

фашистських загарбників) 

віртуальна кн. 

вист. 

жовтень ВК 

      

 

 Морські ворота Євразії (до 125-річчя від 

часу введення в дію ДП «Маріупольський 

морський торговельний порт») 

кн. вист. вересень –– 

      

 

 Польова наукова лабораторія – 

Хомутовський степ 
–– жовтень –– 

      

 

 Педагог, просвітянин, меценат (до 180-

річчя від дня народження М. О. Корфа, 

педагога і просвітителя) 

–– липепь –– 

      

 

 Патріарх Донецького краєзнавства (до 95-

річчя від дня народження М. С. Альтера, 

українського історика-краєзнавця, 

письменника та журналіста) 

–– жовтень –– 

      

  Донбас літературний перегляд л-ри листопад АБ 

      

 

 Найстаріший літературний осередок 

України (до 90-річчя від часу створення 

Спілки пролетарських письменників і 

поетів Донбасу «Забой») 

кн. вист. жовтень ВК 

      

 

 Світ поезії Леонтія Кір’якова (до 95-річчя 

від дня народження грецького, українського 

поета) 

–– травень –– 
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 Донеччина літературна (до ювілеїв  

Л. М. Астахова, В. О. Білоусова,  

Н. С. Бугір, В. О. Бутунаєва,  

Ю. Т. Доценка, Б. О. Котова, Є. М. Летюка, 

В. І. Мамнєва, Д. К. Патричі,  

Б. А. Слуцького, М. Є. Сміщенка,  

В. В. Соколова, М. О. Хороша,  

О. К. Чепіжного, В. М. Шепіла) 

кн. вист. І–ІV кв. ВК 

      

 

 Медальєрне мистецтво Донеччини: Юхим 

Харабет та Юрій Шевяков 
–– червень –– 

      

12. Дозвілля Рукотворні дива до свята Різдва виставка-

експозиція 

січень ТСН 

      

 

 Не прожити в світі без любові (до Дня 

святого Валентина) 

кн. вист. лютий АБ 

      

 

 Свято жіночої чарівності (до 

Міжнародного жіночого дня) /2/ 

перегляд л-ри, 

кн. вист.  

березень АБ, ТСН, ПД 

      

 

 Веселому весь світ веселим бачиться (до 

Дня сміху) 

кн. вист. квітень АБ 

      

 

 Квітучі парки, сквери та сади місячник 

показу л-ри 
–– ТСН 

      

  Осінь к нам прийшла з дарами перегляд л-ри вересень АБ 
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 З лану до столу: як заготувати продукти 

вчасно 

виставка-

порада 

вересень ТСН 

      

  «О сластях и сластенах» кн. вист. лютий АБ 

      

  Поради домашнього дизайнера перегляд л-ри –– –– 

      

 

 Чарівний світ мистецтва рукоділля (до 

Всесвітнього дня в'язання на публіці) 

виставка-хобі червень ТСН 

      

 

 Магія в’язання: як навчитися в’язати виставка-

відповідь 

листопад –– 

      

  Історія новорічної ялинки кн. вист. грудень ПД 

      

  Новорічна казка заглядає у вікно перегляд л-ри –– АБ 
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Додаток № 2 

Університет народознавства 
 

Факультети:  історичний Секції: національно-культурного 

  етнографічний  відродження українського, 

  філологічний  російського, єврейського 

   народів, греків, німців /5/, 

   краєзнавча 
 

№ 

з/п 
Факультет Тематика занять Форма проведення 

Термін 

проведення 
Виконавці 

1 2 3 4 5 6 

1. Історичний 

факультет 

Перегортає пам'ять сторінки (до Дня 

Перемоги) 

вечір поезії травень БКУЦ 

      

 

 «В своїй душі Вітчизну я несу…» (до Дня 

захисника Вітчизни) 
–– лютий –– 

      

 

 Велетні духу: історія Запорізької Січі (до 

280-річчя заснування Запорізької Січі) 

істор. вечір жовтень –– 

      

 

 «Прокиньтеся, козаченьки, народу України 

гідна рать» (до Дня українського козацтва) 

вечір поезії –– –– 

      

 

 О. С. Гузенко «Вилен Мартиросян – 

народний генерал» (з серії «Життя 

видатних людей України») 

презентація книги лютий ОДНІ 

      

 

 Біль моя, Афганістан (до 25-річчя початку 

виведення військ з Афганістану) /3/ 

вечір-реквієм січень –– 
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 Державний історико-архітектурний 

заповідник у м. Святогірськ у документах 

та матеріалах 

презентація видань  лютий ОДНІ, ВК 

      

 

 «Вітчизні єдиній присвята моя» (до Дня 

флоту України) 

вечір поезії липень БКУЦ 

      

 

 «Донбас – шахтарська душа, 

Глибока внутрішня краса» 
–– серпень –– 

      

 

 О. В. Іващенко «История еврейской 

общины Донецка» 

презентація книги лютий ОДНІ 

      

 

 «Душа тисячоліть шукає себе в слові»  

/Л. Костенко/ /7/ 

засідання істор.-

літератур. центру 

«Слово» 

І-ІV кв. ПД 

      

2. Етнографічний 

факультет 

«Свята ніч, тиха ніч» етнограф. вечір січень АБ 

      

  В український рідний край поспішає 

Миколай (до Дня Святого Миколая) 

вечір поезії грудень БКУЦ 

      

  Кошики заквітнуть писанками етнограф. вечір квітень АБ 

      

  Зачаровані купальські вогні (до свята Івана 

Купала) /2/ 

 

вечір поезії, 

етнограф. вечір 

липень БКУЦ, АБ 

  На Покрову дзвони били  етнограф. огляд жовтень АБ 
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  Розмаїття мереживних візерунків /40/ засідання  клубу 

«Чарівниця» 

I–IV кв. ТСН 

      

  У полоні яскравих барв /4/ майстер-клас –– –– 

      

  Зачаровані завитки мережива /2/ вист. декорат.-

прикладного 

мистецтва 

грудень –– 

      

  Відроджуємо традиції /45/ засідання в клубі 

«Світлиця» 

I–IV кв. АБ 

      

 

 Творці дивосвіту /35/ засідання в клубі з 

вивчення народних 

традицій ім. І. Яхно 

–– ВМ 

      

3. Філологічний 

факультет 

«Язык есть самая живая, самая обильная и 

прочная связь, соединяющая отжившие, 

живущие и будущие поколения народа в 

одно великое историческое живое 

целое…» /К. Д. Ушинський/ (до 

Міжнародного дня рідної мови) 

вечір лютий ДГПН, РЦ 

      

  «Калинова мова України» (до Дня 

української писемності та мови) 

літ.-муз. вечір листопад БКУЦ 

      

  Зірка українського відродження: Олена 

Пчілка (до 165-річчя від дня народження 

української письменниці, фольклористки, 

етнографа) 

літ.-муз. вечір липень –– 
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  Збуджують думки, викликають роздуми 

(до 110-річчя від дня народження Докії 

Гуменної, української письменниці) 

літ. вечір квітень БКУЦ  

      

  «І крейдою зорі накреслить білий знак на 

карті долі…» /Б.-І. В. Антонич/ (до 105-річчя 

від дня народження українського поета) 

–– жовтень –– 

      

  Наталія Полонська-Василенко: виклик 

долі і довгий творчий шлях 

вечір-портрет лютий –– 

      

  Поетичні акварелі Ганни Черінь (до 90-

річчя письменниці української діаспори) 

літ. вечір травень –– 

      

  «О рідне слово, хто без тебе я?»: творчість 

Дмитра Павличка 

літ.-муз. вечір  вересень –– 

      

  Поет трагічної долі (до дня народження 

В. С. Стуса, видатного українського поета, 

Героя України) 

екскурсія-портрет січень МС 

      

  «Чарівні звуки, рідне слово – моя сердечна 

українська мова» (до Всесвітнього дня поезії) 

 

вечір поезії березень БКУЦ 

  «Пока в России Пушкин длится,  

Метелям не задуть свечу…» /Д. Самойлов/ 

вечір червень ДГПН, РЦ 

      

  «Он переделать мир хотел…» (до 90-річчя 

від дня народження Б. Ш. Окуджави, 

російського поета, прозаїка та композитора) 

–– травень –– 
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  «Наполним музыкой сердца…» (до 80-

річчя від дня народження Ю. Й. Візбора, 

російського поета і барда, 

основоположника жанру авторської пісні) 

вечір червень ДГПН, РЦ 

      

  Покликання палких сердець (до Дня 

журналіста) 

вечір поезії –– БКУЦ 

      

  Плеяда нескорених: Алла Горська та Іван 

Світличний (до 85-річчя від дня 

народження діячів правозахисного руху 

60-х років в Україні) 

літ. вечір вересень –– 

      

  «Все в тобі прекрасне і священне,  

Мамо моїх радощів і мук» (до Дня матері) 

літ.-муз. вечір травень –– 

      

  У родинному колі (до Дня родини) вечір поезії –– –– 

      

  Річка мого дитинства (до Дня родини) –– липень –– 

      

  «Добра жінка українка  

Народилась, мов зоринка» (до 

Міжнародного жіночого дня) 

–– березень –– 

      

  Сьогодні святкує любов (до Дня святого 

Валентина) 
–– лютий –– 

      

  Жартують поети: веселі посиденьки (до 

Дня сміху) 
–– квітень –– 

  Квіти нашого життя –– червень –– 
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  Поетичний вернісаж цикл вечорів поезії І-ІV кв. БКУЦ 

      

До Року Тараса Шевченка в Україні 

  Шевченко – наш. Він для усіх століть урочистості березень ОДНІ 

      

  Популяризація творчої спадщини  

Т. Г. Шевченка в бібліотеках області 

віртуальний круглий 

стіл 

лютий НМВ 

      

  Тарас Шевченко і ХХІ ст.
*
 круглий стіл –– ОДНІ, МШ 

      

  З високим ім’ям Кобзаря: лауреати 

Шевченківської премії – наші земляки 

творча зустріч,  

кн. вист. 

жовтень ОДНІ, ВК 

      

  Слухайте голос безсмертний Тараса флешмоб травень ОДНІ 

      

  На прощу до Тараса літ. композиція серпень ОДНІ, ВК 

      

  Художні твори, навіяні поезією Великого 

Кобзаря 

вист. декорат.-

прикладного 

мистецтва 

лютий ВМ 

  Музичне прочитання поезії Шевченка музична вітальня березень –– 

      

  Людмила Богун «Я б хотіла стати 

Кобзарем» (до Року Т. Г. Шевченка в 

Україні) 

презентація збірки 

поезії 

квітень БКУЦ 

      

  «Надію в серці привітаю, Тихенько – тихо 

заспіваю» (до Року Шевченка в Україні) 

літ.-муз. вечір лютий АБ 

      
*
Спільно з Будинком працівників культури 
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Додаток № 3 

Краєзнавчі читання 

 

№ 

з/п 
Тематика Форма проведення 

Термін 

проведення 
Виконавці 

1 2 3 4 5 

1. «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття»:  

Т. Г. Шевченко в національно-культурних традиціях 

корінного населення та національних меншин 

Донеччини 

краєзнавчі читання березень ВК 

     

2. З біографії Донбасу: Джон Юз і розвиток промисловості 

Донеччини 
–– травень –– 

     

3. Донбасівці в боях за Україну (до 70-ї річниці 

визволення України від фашистських загарбників) 
–– жовтень –– 

     

4. Особистість в історії краю: Микола Корф – видатний 

педагог і просвітянин 
–– листопад –– 
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Додаток № 4 

Реклама та паблік рілейшинз бібліотеки 
 

№ 

з/п 

Найменування заходів Термін 

виконання 

Виконавці 

1.  Підготувати і видати рекламний буклет бібліотеки «Простір знань для 

майбутнього=The expanse of knowledge for the future»; листівки та 

конверти з логотипом бібліотеки 

ІІІ–IV кв. Петренко Н. В., 

ОДНІ, 

зав. відділів 

2.  Поновити рекламний буклет Літературно-художнього музею  

Т. Г. Шевченка 

I–IV кв. ОДНІ 

3.  Організувати роботу щодо впровадження інноваційних послуг на сайті 

бібліотеки 

I–IV кв. Денисенко Г. А., 

ОДНІ, 

зав. відділів 

4.  Продовжити використання засобів масової інформації для висвітлення 

діяльності бібліотеки в газетах, журналах, на радіо, телебаченні, в 

Інтернеті 

–– –– 

5.  Представляти інформацію про бібліотечні заходи та події на сайті 

бібліотеки, регіональних сайтах 
–– –– 

6.  Розробити і провести рекламні заходи бібліотеки під час проведення 

ХІХ регіонального фестивалю «Преса і книга Донеччини – 2014», 

Декади першокурсника, Днів науки та Днів відкритих дверей до 

Всеукраїнського дня бібліотек 

ІІ–ІІІ кв. дирекція, 

зав. відділів 

7.  Продовжити проведення рекламної акції «Вільна година», в рамках 

якої на одну годину безоплатно видавати користувачам разовий 

читацький квиток 

 ІІІ кв. Денисенко Г. А., 

Кваша С. Д. 

8.  Продовжити роботу щодо поповнення музею історії бібліотеки 

інформацією та експонатами  

I–IV кв. Петренко Н. В., 

Новакова Л. О. 
 



 69 

Додаток № 5 

 

Кількість користувачів, відвідувань та видач документів у відділах бібліотеки 
 

 

Наймену- 

вання 

показників 

План 

на 

рік 

Всього 
У тому числі у відділах бібліотеки 

ДГПН ІБВ ВК ПД ВМ СРД ДІМ ТСН НМВ ЗОФ АБ МБА БКУЦ 

Кількість 

користувачів і 

абонентів 

МБА 

2013 

 

42600 10020 2000 2500 8000 2200 300 2000 7000 100 170 7000 710 600 

2014 

 

42700 10020 2000 2550 8000 2200 300 2000 7000 150 170 7000 710 600 

Кількість 

відвідувань* 

 

2013 

 

206330 48000 5000 8800 41000 12300 1300 8280 30000 150 6500 40000 2500 2500 

2014 

 

200380 48000 5000 8800 41000 12300 1300 8280 24000 200 6500 40000 2500 2000 

Видача 

документів 

 

2013 

 

1089200 155000 37000 34000 500000 50000 3500 38000 130000 700 18000 110000 4000 9000 

2014 

 

930200 130000 37000 34000 400000 50000 2500 36000 100000 700 18000 110000 3000 9000 

_____________ 

* Представлено кількість відвідувань бібліотеки 
 

 

 

 

 

 

 

  



 70 

Додаток № 6 

Видавнича діяльність 
 

№ 

з/п 

Назва видання Обсяг 

(авт. арк.) 

Наклад 

(пр.) 

Термін 

виходу 

Спосіб 

видання 

Виконавці 

1 2 3 4 5 6 7 

Статистично-аналітичні видання,  

інформаційні збірники, довідники 

1.  Бібліотечна Донеччина в цифрах : стат. зб. 

2012–2013 рр. 

2,2 80 І кв.  різограф НМВ 

2.  Моніторинг поповнення бібліотечних 

фондів (2012–2013 рр.) : стат. зб. 

2,0 – –– Електронний 

варіант 
–– 

Методико-бібліографічні матеріали 
3.  Соціальні мережі і веб-ресурси бібліотек : 

аналітичний огляд і методичні поради 

1,0 80 ІІ кв. різограф –– 

4.  Бібліотеки області до 200-річчя від дня 

народження Великого Кобзаря : дайджест 

публікацій з досвіду бібліотек області 

1,0 –– –– –– –– 

5.  Волонтерство у бібліотеках : методичні 

рекомендації 

0,7 –– ІV кв. –– –– 

6.  Бібліотека – територія толерантності : 

методичні рекомендації 

1,0 –– ––. –– –– 

7.  Пам’ятаємо минуле в ім’я майбутнього : 

методичний лист 

0,3 – ІІ кв. Електронний  

варіант 
–– 

8.  Листок-сигнал серії «Письменники-

земляки» 

0,3 – ІІІ кв. –– –– 

9.  Листок-сигнал серії «Літературні 

портрети» 

 

0,3 – ІV кв. –– –– 
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1 2 3 4 5 6 7 

З досвіду роботи бібліотек 
10.  PR-діяльність бібліотеки: різноманітність і 

дієвість: з досвіду роботи Маріупольської 

центральної міської бібліотеки  

ім. В. Г. Короленка 

1,0 80 ІІ кв. різограф НМВ 

11.  О краю мій, найкращій між краями : з 

досвіду краєзнавчої діяльності бібліотек  

м. Добропілля і Добропільського району 

1,0 –– ІV кв. –– –– 

12.  Бібліотеки Красноармійського району в 

контексті часу : збірка інформаційних 

матеріалів з досвіду роботи бібліотек 

Красноармійського району до XVII 

обласного зльоту бібліотекарів села 

1,0 120 ІІІ кв. –– –– 

Бібліографічні покажчики 
13.  Переможці та лауреати конкурсу  

«Книга Донбасу – 2014» 

1,2 – ІІ кв. Електронний  

варіант 
ВК 

14.  Екологія Донеччини. Вип. 3 (2008 – 2011 рр.) 6,5 100 ІІІ кв. різограф ІБВ 

15.  Календар знаменних і пам’ятних дат 

Донецької області. 2015 рік  

6,1 120 ІV кв. –– ВК 

16.  Микола Корф – педагог, просвітянин, 

організатор бібліотек (до 180-річчя від дня 

народження М. О. Корфа) 

1,6 100 –– –– ВК 

17.  Місцеві періодичні видання. Вип. 2. Ч. 2  

(1917–1991 рр.)  

2,4 80 ІV кв. –– ВК 

18.  Каталог видань творів Т. Г. Шевченка. 

Нотографія. Дискографія: із фондів 

ДОУНБ ім. Н. К. Крупської. Вип. 2 (2004–

2013 рр.) 

0,7 50 І кв. –– ІБВ 

19.  Педагогічний пошук вчителів шкіл 

Донецької області. Вип. 6 (2010–2013 рр.) 

Перехід на 2015 рік ІБВ 
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1 2 3 4 5 6 7 

20.  Періодичні видання сектору рідкісних 

документів Донецької ОУНБ 

ім. Н. К. Крупської 

Перехід на 2015 рік СРД 

Інформаційні видання. 

Поточні бібліографічні списки 
21.  Список інформаційних матеріалів з питань 

культури і мистецтва, що надійшли до 

бібліотеки 

1,5 60 щоквартально 

(4) 

 

ксерокопія ІКМ 

 

22.  Нові методичні та бібліографічні 

матеріали, що надійшли до бібліотеки 

 

1,5 20 –– –– ІБВ, 

НМВ 

Оглядова інформація 
23.  Критичні зауваження, побажання та 

пропозиції, висловлені в пресі на адресу 

закладів культури та мистецтва Донецької 

області 

1,5 60 щоквартально 

(4) 

 

ксерокопія ІКМ 

Оперативна інформація 

24.  Культурне життя Донецької області на 

сторінках газет 

1,9 468 щотижнево 

(52) 
–– –– 
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Додаток № 7 

Навчальний план підвищення кваліфікації кадрів бібліотеки 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Кількість 

занять 

Термін 

проведення 

Відповідальні 

1 2 3 4 5 

 З метою підвищення інформаційної культури та 

загальноосвітнього рівня працівників бібліотеки провести: 

   

1. Цикл занять «Сучасні інформаційні технології» за темами 

(відповідно до учбового плану РТЦ): 

2 ІІІ–IV кв. Петренко Н. В., 

Добродомова А. О. 

  програмний і проектний підхід до розвитку бібліотечної 

сфери  

 інтелектуальна власність та авторське право: відповідальність 

бібліотеки і бібліотекаря  

   

2. Інформаційні години з теорії і практики бібліотечної справи 2 квітень, 

листопад 

Соколова О. А. 

4. Організувати заняття в Школі бібліотечного менеджера  

 

2 IІІ–IV кв. Соколова О. А. 

5. Бібліографічні огляди нових надходжень: 

 

 краєзнавчої літератури 

6 I–IV кв. 

 

березень 

 

 

Дрьомова Т. М. 

  документів з гуманітарних наук та художньої літератури  квітень, 

листопад 

Ковган Л. І. 

 

  бібліографічних посібників  жовтень Свіркова Л. П. 

  документів відділу зберігання основного фонду  березень, 

грудень 

Потапова О. В. 

     

6. Здійснити наукові відрядження з метою участі в міжнародних, 

всеукраїнських конференціях, семінарах, нарадах 

4 

 

I–IV кв. 

 

дирекція, 

зав. відділів 
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Додаток № 8 

Основні питання, які виносяться на розгляд ради при директорі 

 

№ 

з/п 
Тематика 

Термін 

виконання 
Виконавці 

1 2 3 4 

1. Позабюджетне фінансування бібліотеки: стан та 

перспективи 

лютий Авдєєнко Н. П.,  

Денисенко Г. А. 

    

2. Підсумки роботи бібліотеки за І півріччя 2014 р. липень Авдєєнко Н. П.,  

Петренко Н. В. 

    

3. Про хід впровадження інноваційних змін в бібліотеці жовтень Авдєєнко Н. П., 

Петренко Н. В.,  

Новакова Л. О., 

зав. відділами 

    

4. Затвердження плану творчо-виробничої діяльності 

бібліотеки на 2015 рік 

грудень Авдєєнко Н. П., 

Петренко Н. В., 

Новакова Л. О. 
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Додаток № 9 

План роботи вченої ради бібліотеки 
 

№ 

з/п 
Тематика засідань 

Термін 

проведення 
Виконавці 

1 2 3 4 

1. Обговорення та затвердження звіту про творчо-виробничу діяльність у 

2013 році 

березень Авдєєнко Н. П., 

Петренко Н. В., 

Новакова Л. О. 

2. Обговорення результатів наукових досліджень бібліотеки у 2014 році 

 

грудень Авдєєнко Н. П., 

Петренко Н. В., 

Соколова О. А. 

3. Робота секцій   

3.1. Секція з питань формування бібліотечних фондів   

 Формування репертуару передплати періодичних видань на 2015 рік. 

Питання передплати баз даних  

вересень Іванченко Н. М., 

зав. відділами 

    

3.2. Секція з питань обробки документів і організації каталогів   

 3.2.1. Зміни у роботі з організації каталогів відповідно до 5 випуску 

середніх таблиць ББК 

ІІ кв. Власова Л. І. 

 3.2.2. Підсумки та перспективи роботи групи ретроконверсії 

традиційних каталогів на електронну форму 

грудень –– 

    

3.3. Бібліографічна секція   

 3.3.1. Координація роботи з аналітико-синтетичної обробки документів 

з відділом краєзнавства 

ІІ кв. Корольова І. Є. 

 3.3.2. Нові інформаційні ресурси і послуги бібліотеки ІІІ кв. Свіркова Л. П. 
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1 2 3 4 

3.4. Редакційна секція   

 3.4.1. Підсумки видавничої діяльності бібліотеки у 2013 році лютий Литвин Т. С. 

 3.4.2. Про хід підготовки бібліографічного покажчика «Педагогічний 

пошук вчителів шкіл Донецької області. Вип. 6 (2010–2013 рр.)» 

І кв. Свіркова Л. П. 

 3.4.3. Обговорення проспектів рукописів видань протягом року Литвин Т. С. 
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Додаток № 10 

Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів та  
впровадження інформаційних технологій 

 

№ 

з/п 

Найменування робіт Термін 

проведення 

Виконавці 

1 2 3 4 

1. Використання автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи (АБІС) 

UniLib: 

 встановлення та апробування нових версій програми 

 

 

І– ІV кв. 

 

 

ВАБП 

  продовження робіт щодо редагування бази електронного каталогу, зокрема 

бібліографічних записів періодичних видань 

–– Відділи 

бібліотеки 

  своєчасне усунення недоліків та вдосконалення АБІС UniLib (разом з 

розробниками) 

–– ВАБП 

    

2. Забезпечити поповнення: 

 бази електронного каталогу бібліотеки 

 повнотекстової бази даних «Електронна  бібліотека Донеччини» 

 вебліографії електронних ресурсів 

 рубрікатора повнотекстових баз даних Інтернету 

 

 

І–ІV кв. 

 

ОДОК, ІБВ, ВК, 

ВАБП 

3. Користувачам бібліотеки надавати доступ до: 

 документів на електронних носіях  

 Інтернет-ресурсів 

 повнотекстової інформаційно-пошукової системи «Нормативні акти 

Україні» (ІПС «НАУ»)  

 локальної частини «Електронної бібліотеки Донеччини» 

 багатогалузевої бази даних наукової інформації EBSCO 

–– ВАБП, ІБВ, 

МБА, ДГПН 

  

 

  



 78 

1 2 3 4 

  інформації органів державної влади за допомогою «Пункту доступу 

громадян до офіційної інформації» 

 баз даних бібліографічної та реферативної інформації Інституту наукової 

інформації з суспільних наук РАН, ВІНІТІ 

 баз даних центрів європейської інформації, «Вікно в Америку», 

регіонального інформаційного порталу, Донецького обласного відділення 

Української бібліотечної асоціації, тощо 

І–ІV кв. ВАБП, ІБВ, МБА 

    

4.  Для обслуговування віддалених користувачів у віртуальному режимі продовжити:  

 впровадження послуг: віртуальної довідки, електронної доставки документів 

віддаленого замовлення літератури, тощо 

 інтерактивне консультування «Запитай бібліографа» 

 оновлення контенту сайту бібліотеки  

 поповнення віртуального залу нових надходжень до довідково-

бібліографічного фонду бібліотеки 

 розширення тематики віртуальних книжкових виставок 

 наповнення веб-сторінок Літературно-художнього музею Т. Г. Шевченка та 

Літературного музею Василя Стуса 

 наповнення  контенту сторінки «Науково-методична робота» 

 систематичне розміщення бібліотечних новин 

 

І–ІV кв. 

 

ВАБП, МБА 

ВОБ, ОДНІ 

    

5. Задля удосконалення роботи сайту бібліотеки: 

 розпочати розробку нової версії сайту відповідно до сучасних тенденцій в 

галузі web-дизайну  

 систематично розміщувати бібліотечні новини, анонси 

 запроваджувати нові сервіси 

 розміщувати електронні версії творів донецьких авторів, видань бібліотеки в 

онлайновій частині «Електронної бібліотеки Донеччини» 

 

–– 

 

ВАБП, ВОБ, 

ОДНІ, НМВ 
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1 2 3 4 

6. Забезпечити технічне обслуговування бібліотечно-бібліографічних процесів, 

зокрема: 

 використання пластикового читацького квитка із штрих-кодуванням 

 видачу літератури за електронним читацьким замовленням 

 розширення об’єму мережевого сховища віртуального читального залу 

 переведення в електронний формат краєзнавчого фонду для локальної 

частини «Електронної бібліотеки Донеччини» 

 оцифрування документів для електронної бібліотеки «Культура України» 

 використання електронної пошти та SMS-зв’язку для інформування 

користувачів 

 штрих-кодування документів бібліотечного фонду 

 

 

І–ІV кв. 

 

 

ВАБП 

    

7. Систематично здійснювати підтримку комп’ютерного устаткування та мереж, 

зокрема: 

 забезпечувати модернізацію парку комп’ютерної техніки та його поточне 

обслуговування 

 підтримувати безперебійну роботу локальної мережі бібліотеки 

 розвивати та підтримувати мережу WI-FI 

 забезпечити використання ліцензійного програмного забезпечення 

 запровадити загальнобібліотечний сервіс для створення корпоративних 

повідомлень  

 

 

І–ІV кв. 

 

 

дирекція, 

ВАБП 

    

8. Забезпечити роботу РТЦ щодо підвищення кваліфікації бібліотечних 

працівників області, залучення до навчання й використання нових технологій 

представників місцевої громади, впровадження для населення нових 

бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету  

–– Соколова О. А., 

співробітники 

РТЦ 
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Додаток № 11 

Міжнародне співробітництво 
  

№ 

з/п 
Найменування робіт 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

1 2 3 4 

 

1. 

 

Забезпечити діяльність інформаційного центру «Вікно в Америку», яка 

реалізується за підтримки відділу преси, освіти та культури Посольства США в 

Україні (14-й рік проекту). У центрі організувати і провести 4 семінари та 

тренінга, 5 зустрічей з Волонтерами Корпусу Миру, гостями з США, 45 засідань 

«English speaking club», 8 засідань «English singing club», 24 засідання 

кіноклубу, 4 засідання клубу читання англійською мовою, 10 книжкових 

виставок та виставок плакатів 

 

I–IV кв. 

 

 

Чуприна Г. В. 

 

    

2. Продовжити діяльність Центру європейської інформації щодо формування його 

ресурсної бази як на традиційних, так і на електронних носіях; поширювати 

практику надання користувачам консультацій з питань євроінтеграційних 

процесів в Україні; організації святкування Дня Європи, проведення Днів 

культури європейських країн, інших заходів з розповсюдження знань про 

Європейський Союз. Своєчасно поповнювати сторінку на сайті Мережі центрів 

європейської інформації 

–– 

 

Іоша І. М., 

Васильєв О. І. 

 

    

3. В межах програми «Бібліоміст» як партнерської роботи Ради міжнародних 

наукових досліджень та обмінів (IREX), Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID), Міністерства культури України, Української бібліотечної 

асоціації (УБА) забезпечити діяльність РТЦ. Брати участь в міжнародних 

форумах, загальноукраїнських семінарах, тренінгах, конкурсах та заходах до 

Всеукраїнського дня бібліотек 

–– Соколова О. А. 

Добродомова А. О. 
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4. Забезпечити діяльність та наповнення новими матеріалами інформаційного 

стенду «Україна – НАТО», надання доступу до електронного інформаційного 

бюлетеня «Україна – НАТО», що видається Національним центром з питань 

євроатлантичної інтеграції України 

I–IV кв. 

 

Ковган Л. І. 

    

5. За підтримки Фонду «Русский мир» (Російська Федерація) забезпечити 

діяльність «Русского центра» (5-й рік проекту). Використовуючи ресурси 

центру організовувати круглі столи, презентації книг, літературні вечори, 

перегляди документальних фільмів, присвячені визначним історичним датам, 

подіям суспільного життя, ювілеям видатних російських письменників   

–– Погоріла Г. О. 

 

    

6. Взяти участь у VІІІ Асамблеї «Русского мира», яку організує Фонд «Русский 

мир» 

ІІІ кв. Погоріла Г. О. 

    

7. Проводити книгообмін з бібліотеками США, Канади, Австралії, Європи, 

Російської Федерації 

I–IV кв. 

 

Іванченко Н. М., 

Лепьошкіна В. В., 

Мочалова Л. М. 

    

8. Продовжити участь у проекті «Дарування журналів державам Центральної та 

Східної Європи», що реалізується фондом допомоги країнам Східної Європи 

(США) 

–– Лепьошкіна В. В., 

Чуприна Г. В. 
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Додаток № 12 

Перелік скорочень назв структурних підрозділів бібліотеки 

№ 

з/п 

Найменування відділів, секторів та інформаційних центрів Прийняте скорочення 

1. Відділ комплектування фондів К 

2. Сектор обмінного і резервного фонду СОФ 

3. Відділ обробки документів і організації каталогів ОДОК 

4. Відділ зберігання основного фонду ЗОФ 

5. Сектор депозитарного відбору і збереження документів ДЗ 

6. Відділ автоматизації бібліотечних процесів ВАБП 

7. Відділ науково-методичної роботи і соціологічних досліджень НМВ 

8. Відділ маркетингу М 

9. Відділи та сектори обслуговування користувачів бібліотеки ВОБ 

9.1. Відділ міського абонемента АБ 

9.2. Відділ документів з гуманітарних та природничих наук ДГПН 

9.3. Відділ періодичних документів ПД 

9.4. Відділ документів з економічних, технічних і сільськогосподарських наук ТСН 

9.5. Відділ документів іноземними мовами ДІМ 

9.6. Відділ мистецтв ВМ 

9.7. Відділ краєзнавства ВК 

9.8. Сектор рідкісних документів СРД 

9.9. Інформаційно-бібліографічний відділ ІБВ 

9.10. Сектор інформації з питань культури і мистецтва ІКМ 

9.11. Сектор реєстрації користувачів, статистичного обліку і контролю СРК 

9.12. Сектор організації дозвілля, наочної інформації і зв'язків з громадськістю ОДНІ 

9.13. Сектор комплексного обслуговування підприємств і МБА МБА 

9.14. Канадсько-український бібліотечний центр БКУЦ 

9.15. Літературно-художній музей Т. Г. Шевченка МШ 

9.16. Літературний музей Василя Стуса МС 

9.17. «Русский центр» РЦ 

9.18. Регіональний тренінговий центр РТЦ 
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