План культурно-просвітницької діяльності бібліотеки на 2018 рік
У культурно-просвітницькій роботі бібліотека використовуватиме як випробувані часом,
так і впроваджуватиме нові підходи, напрямки та форми культурно-масової роботи:
– тематичні книжкові виставки та виставки нових надходжень;
– книжкові інсталяції;
– екскурсії;
– усний журнал;
– літературно-музичний вечір;
– день фахівця;
– день кафедри;
– віртуальні виставки, перегляди, віртуальні книжкові полиці;
– фотовиставки;
– календарі знаменних і пам’ятних дат;
– інформаційні та інформаційно-тематичні огляди;
– веб-проекти;
– тематичні, тематично-коментовані та інформаційні перегляди;
– бесіди, вечори, творчі зустрічі, презентації тощо;
– блог «Літературно-мистецька вітальня»;
– книжковий клуб «Автограф»;
– творчий клуб «Креативне рукоділля»;
– музично-літературний салон «Гармонія».

№
1
1

Зміст роботи
2
Календар знаменних і пам’ятних дат :
 21 лютого – Міжнародний день рідної мови


Термін
виконання
3
Лютий

9 березня – День народження Т. Г. Шевченка (1814 1861), українського поета, художника
 24 травня – День слов’янської писемності і культури

Березень

 1 вересня – День знань

Вересень

 28 вересня 2018 року 100 років від дня народження
видатного українського педагога, вченого Василя
Олександровича Сухомлинського.
 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек

Вересень


«Самобутній і неповторний майстер хору» – до
80 річчя від дня народження Анатолія Максимовича
Пашкевича
(1938–2005),
українського
хорового
диригента, композитора
–
«Коли
достатньо
однієї
скрипки,
не
використовують дві» – до 340-річчя від дня народження
Антоніо Лучіо Вівальді (1678–1741), італійського
композитора, скрипаля, педагога

Лютий

Травень

Вересень

Березень

Відповідальні
4
Інформаційнобібліографіч. відділ
Інформаційнобібліографіч. відділ
Інформаційнобібліографіч. відділ
Інформаційнобібліографіч. відділ
Інформаційнобібліографіч. відділ
Інформаційнобібліографіч. відділ
Читальна зала
музич. мистецтва
Читальна зала
музич. мистецтва

2

3
4

5

6

7
8

9

–
«Волелюбна музика – це джаз, щира й креативна
Квітень
водночас»
–
«Микола Грінченко – справжній лідерТравень
служитель» – до 130-річчя від дня народження Миколи
Олексійовича Грінченка (1888 [1]–1942), українського
музикознавця, фольклориста, критика, публіциста,
музично-громадського діяча, педагога
–
«А всі говорять, що чудес не буває!» – до 175Червень
річчя від дня народження Едварда Гагерупа Гріга (1843–
1907), норвезького композитора, піаніста, диригента,
музичного діяча
–
«Композитор-мініатюрист, автор творів малих
Жовтень
форм» – до 135-річчя від дня народження Якова
Степановича Степового (справж. – Якименко, 1883–
1921), українського композитора, педагога, музичного
критика, культурного і громадського діяча, викладача
Київської консерваторії, керівника театру «Музична
драма»
–
«Георгій Іларіонович Майборода – класик Листопад
української оперно-симфонічної музики ХХ» – до 105річчя від дня народження (1913–1992) українського
композитора, культурного і громадського діяча
–
«Він не фальшивив ні в кадрі, ні поза кадром» –
Грудень
до 90-річчя від дня народження Леоніда Федоровича
Бикова (1928–1979), українського актора театру і кіно,
кінорежисера, сценариста, народного артиста УРСР
До знаменних і пам’ятних дат сформувати та Листопад
2017 представити на сайті бібліотеки КЗД:
січень 2018
 «Свята України 2018 р.»;
 «Літературно-мистецькі дати 2018 р.»
 «Міжнародні дати 2018 р.»
 «Вінниччина 2018 р.»
Поновлювати постійно діючу книжкову виставку Протягом
«Його ім’я носить університет».
року
В рамках заходів клубу «Креативне рукоділля» Щоквартал.
організовувати на замовлення студентів проведення
майстер-класів
В рамках книжкового клубу «Автограф» проводити Щоквартал.
літературні зустрічі з поетами, письменниками
Вінниччини
Засідання літературно-музичного салону «Гармонія»
І кв.
Книжкова виставка «Мудрість і філософія» (до
Міжнародного дня філософії)
Оформити в залі електронної інформації на стендах
шафи-вітрини медіатеки, виставки компакт-дисків:
«Новинки медіатеки»;
«Перлини країн світу»;
«Медіа на допомогу студенту»
У розділі «Цікавинки» сайту бібліотеки організувати
«літературне дежа-в'ю» (висвітлювати маловідомі
(невідомі) факти про відомі твори та відомих авторів)

Листопад
Протягом
року

Протягом
рок

Читальна зала
музич. мистецтва
Читальна зала
музич. мистецтва

Читальна зала
музич. мистецтва
Читальна зала
музич. мистецтва

Читальна зала
музич. мистецтва
Читальна зала
музич. мистецтва
Відділ ІТ

Читальна зала
загальна
Відділ обслуговув.
навч.-метод. літер.
Відділ
обслуговування наук.
та худож. літ.

Читальна зала
музичного
мистецтва
Читальна зала
загальна
Відділ ІТ

Відділ ІТ

10
11

12

13

14

Поповнювати добірку афористики сайту (на основі БД
«Цитати», Інтернет-джерел)
На блозі бібліотеки:
– презентувати основні події життя бібліотеки;
– події мистецького життя бібліотеки висвітлювати в
розділі «Літературно-мистецька вітальня»;.
– висвітлювати роботу клубу «Автограф»;
– висвітлювати
роботу
клубу
«Креативне
рукоділля»;
– виставляти літературну рекламу, пропагувати книги
та читання;
– проводити
віртуальні
«бестселер-шоу»,
«літературні компаси» (за напрямками: популярні
автори, літературні твори, жанри)
Фестиваль виставок
Тематична виставка «Фестиваль науки. Праці
викладачів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського»
Постійнодіюча виставка з оновленням експозицій
«Наші ювіляри. 2018 рік»
Тематична виставка «Європейська та євроатлантична
інтеграція України»
Інформаційний перегляд «Нові надходження 20172018»
Проводити віртуальні вибіркові анотовані перегляди
нових надходжень за наступними розділами:
- «Нам дарують»;
- «Новинки книжкових надходжень»;
- «Новинки медіатеки»;
- «Книги-ювіляри 2018»;
- «З наукового доробку викладачів»;
- «Новинки видань бібліотеки».
Поповнювати
інформацію
про
персоналії
Подільського
краю
в
авторитетному
файлі
«Індивідуальні автори».
На основі даної БД продовжити формування мінідовідника «Життя пов’язане з Поділлям» (сайт
бібліотеки. Блок «Електронні ресурси»).

Протягом
року
Протягом
року

Відділ ІТ

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Квітень

Відділ обслугов.
навч.-метод. літер
Відділ обслугов.
навч.-метод. літер
Відділ обслугов.
навч.-метод. літер
Відділ обслугов.
навч.-метод. літер
Відділ ІТ

Відділ ІТ

Протягом
року

Протягом
року

Відділ ІТ

І. Громадянське та національно-патріотичне виховання
1

Комплекс заходів «Немає переводу добрим звичаям народу»,
присвячені розвитку національних традицій
Вернісаж ілюстративних виставок:
Виставка-інсталяція «Новорічна мелодія»

Січень

Тематична виставка «Різдвяна казка»

Січень

Цикл народознавчих годин до РІЗДВА, МАСЛЯНОЇ,
ВЕЛИКОДНЯ (майстер-класи)

СіченьКвітень

Відділ
обслуговування
навч.- метод. літер.
Читальна зала
періодичних
видань
Відділи
обслуговування

2

3
4
5

Виставка-інсталяція «8 квітня. Світле Христове
Воскресіння. Великдень»
Брати участь у загальноуніверситетських заходах
спільно з кафедрою етнології
Тематична виставка «Соборна наша Україна одна на
всіх, як оберіг» (до Дня Соборності України, 100 років
від дня утворення Української Народної Республіки)
Виставка «Бій під Крутами в національній пам’яті»
(до 100-ліття бою під Крутами)
Виставка-панорама «Європа – наш спільний дім» (до
Дня Європи)
Виставка «Заради життя на Землі!.» (до Днів пам'яті і
примирення)

Квітень
Протягом
року
Січень
Січень
Травень
Травень

Читальна зала
загальна
Відділи
обслуговування
Відділ
обслуговування
навч.- метод. літер.
Читальна зала
загальна
Відділ обслуг.
навч.- метод. літер.
Читальна зала
загальна

Тематична виставка «Дітям світу – сонце й мир!» (до
Міжнародного дня захисту дітей)
Тематична виставка «Молодь єднає Україну» (до Дня
молоді)

Червень

Тематична виставка «Українському роду нема
переводу» (до Дня захисника України, Покрова
Пресвятої Богородиці)
Тематичний перегляд до Дня Організації Об'єднаних
Націй (ООН)

Жовтень

10

Тематична виставка «Як парость виноградної лози,
плекайте мову» (до Дня української писемності і мови)

Листопад

Відділ обслуг.
навч.- метод. літер

11

Книжкова виставка «Події, що змінили
України» (до Дня Гідності та Свободи)

Листопад

Читальна зала
загальна

12

Книжкова виставка-посвята «Карби часу» (до 85-х
роковин Голодомору в Україні)

Листопад

Читальна зала
загальна

13

Формувати
інформаційні
та
рекламні
пости
літературної, бібліотечної, мистецької тематики та
пропагувати їх на блозі, YouTube та в соцмережах
Оновлювати на сайті бібліотеки інформаційнобібліографічну краєзнавчу добірку «Вінниччини в ЕК
бібліотеки»
Поповнювати на сайті бібліотеки краєзнавчу
вебліотеку «Вінниччина в Інтернеті»

Протягом
року

Відділ ІТ

Щоквартал.

Відділ ІТ

Протягом
року

Відділ ІТ

Листопад

Читальна зала
періодичних
видань

Грудень

Відділ обслуг.
навч.- метод. літер.

6
7

8

9

14

15

долю

Червень

Жовтень

Відділ обслуг.
навч.- метод. літер
Читальна зала
періодичних
видань
Читальна зала
періодичних
видань
Відділ обслуг.
навч.- метод. літер

ІІ. Правове виховання
1

2

Тематична виставка «Ти - людина, громадянин,
значить, маєш права» (20 листопада – Всесвітній день
дитини. У 1959 р. Генеральна асамблея ООН
проголосила «Декларацію прав дитини»)
Тематичний перегляд «Ви і ваші права» (до Дня прав
людини)
ІІІ. Моральне виховання

Книжкова виставка-інсталяція «Для мами -– квіти
світу» (до 8 Березня)
Тематична виставка «Намалюю в мріях колір
щастя!"» (до Міжнародного дня щастя)

Березень

Читальна зала
загальна

Березень

3

Тематична виставка «Матері свята доброта» (до Дня
матері)

Травень

Читальна зала
періодичних
видань
Читальна зала
періодичних
видань

4

Тематична виставка «Грація
Міжнародного дня дівчаток)

Жовтень

1
2

і

сила»

(до

Читальна зала
загальна

IV. Художньо-естетичне виховання

1

2
3

4

5

6

Комплекс заходів «Світ мистецтва і краси»
Цикл тематичних книжкових виставок «У полоні мистецтв»:
Тематична виставка (150 років від дня народження
Січень
Григорія (Грицька) Олексійовича Коваленка (1868–
1937),
українського
художника,
письменника,
етнографа, фольклориста, журналіста, історика,
громадського діяча)
Тематична виставка (120 років від дня народження
Лютий
Бертольта
Брехта
(1898–1956),
німецького
письменника,
мистецтвознавця,
драматурга,
театрального та громадського діяча)
Тематична виставка «27 березня –Міжнародний день
Березень
театру»
Квітень
Тематична виставка «29 квітня – Міжнародний день
танцю»
Тематична виставка «Шарль Франсуа Гуно –
засновник жанру французької ліричної опери» – до 170річчя від дня народження французького композитора,
диригента
Тематична виставка «Мелодія дитинства» (до
Всесвітнього Дня дитини)
Тематична виставка «2018 – рік німецької мови в
Україні»
Тематична виставка «Твою красу я переллю в пісні…»
(до 120-річчя від дня народження Володимира
Миколайовича Сосюри (1898–1965), українського
поета, перекладача)
Тематична полиця «Дивна казка любові» (до Дня
Святого Валентина)
Сформувати на сайті бібліотеки
віртуальну
мультимедійну виставку «Український Ремарк» (до
100-річчя від дня народження Олеся Гончара (3 квітня
1918 р.)
Тематична виставка «Безсмертний дотик до душі» (до
Всесвітнього дня поезії)

Чит. зала музичного
мистецтва

Чит. зала музичного
мистецтва

Чит. зала музичного
мистецтва
Чит. зала музичного
мистецтва

Червень

Чит. зала музичного
мистецтва

Листопад

Чит. зала музичного
мистецтва

Протягом
року
Січень

Відділ обслуговув.
навч.-метод. літер.
Читальна зала
загальна

Лютий
Березень

Березень

Читальна зала
періодичних
видань
Відділ ІТ

Відділ обслуговув.
навч.-метод. літер.

7

8
9

10

11
12
13
14

15

16

17

18

19
20

Тематична виставка «Тернистим шляхом до храму»
(до 100-річчя від дня народження Олеся Гончара (1918–
1995), українського письменника, літературного
критика, громадського діяча)
Тематична виставка «Крізь терни – до зірок» (до
Міжнародного дня польоту людини в космос)
Сформувати на сайті бібліотеки віртуальну
мультимедійну виставку «Оселі муз» ( до
Міжнародного дня музеїв (18 травня)
Книжкова виставка «Сад поезій Анатолія Бортняка»
(до 80-річчя від дня народження Анатолія Агафоновича
Бортняка (1938–2009), українського поета, публіциста,
перекладача, літературознавця )
Виставка-перегляд «Скарбниці історії людства» (2018
– Рік охорони культурної спадщини)
Книжкова виставка «Музей – це доля і життя» (до
Міжнародного дня музеїв)
Тематична виставка «Марш парків крокує по планеті»
(до Європейського Дня Парків )
Книжкова виставка «Неопалима купина Сергія
Плачинди» (до 90-річчя від дня народження Сергія
Петровича Плачинди (1928–2013), українського
письменника, прозаїка, публіциста, критика)
Представити в «Літературній вітальні» сайту бібліотеки
аудіополиці творчості українських та зарубіжних
письменників (на базі видань медіатеки)
Тематична виставка «Великий українець, славетний
педагог-гуманіст і дитячий письменник» (28 вересня –
100 років від дня народження В. О. Сухомлинського)
Тематична виставка «Серце віддаю дітям» (до 100річчя від дня народження В. О. Сухомлинського,
українського педагога, публіциста, письменника)
Книжкова виставка «Гострий і оригінальний
письменник...» (до 215-ї річниці від дня народження
Проспера
Меріме
(1803–1870),
французького
письменника, перекладача)
Поповнювати постійнодіючу виставку «Книжкові
гулівери і ліліпути»

Квітень
Читальна зала
загальна
Квітень
Квітень

Відділ обслуговув.
навч.-метод. літер.
Відділ ІТ

Квітень
Читальна зала
загальна
Травень
Травень
Травень
Червень

Відділ обслуговув.
навч.-метод. літер.
Чит. зала загальна
Читальна зала
загальна
Читальна зала
загальна

Вересень

Відділ ІТ

Вересень

Читальна зала
загальна

Вересень

Відділ обслуговув.
навч.-метод. літер.

Вересень

Читальна зала
загальна

Протягом
року

Сектор збереження
фонду

Тематична виставка «О, мово, неньки рідної моєї»
(до Міжнароднього дня рідної мови)

Лютий

Тематичний перегляд літератури «Мова – коштовний
скарб народу» (до Міжнародного дня рідної мови)
Тематична виставка «Слов’янське коріння України»
(до Дня слов’янської писемності і культури)
Тематична виставка «Передаймо нащадкам наш скарб
– рідну мову» (до Всеукраїнського дня писемності та
мови)

Лютий

Читальна зала
періодичних
видань
Відділ обслуговув.
навч.-метод. літер.
Відділ обслуговув.
навч.-метод. літер.
Читальна зала
загальна

Комплекс заходів «Коштовний скарб народу»

Травень
Листопад
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Сторінками постійнодіючої виставки літератури «В
плеяді ювілейних дат» (книги-ювіляри 2017 року):

Протягом
року

Абонемент відділу
обслуговування
наук. та худ. літ.

Виставка 150 років – роману «Діти капітана Гранта»
Жуля Верна

Лютий

Виставка літератури 140 років – «П’ятнадцятирічному
капітану» Жуля Верна

Березень

Виставка однієї книги 140 років – роману
шотландського письменника Роберта Стівенсона
«Острів скарбів»
Виставка-посвята 220 років від виходу друком (1798,
Петербург) перших трьох частин поеми І.
Котляревського «Енеїда»
Виставка 50 років від виходу друком (1968) роману
Олеся Гончара «Собор»

Квітень

Абонемент відділу
обслуговування
наук. та худ. літ
Абонемент відділу
обслуговування
наук. та худ. літ.
Абонемент відділу
обслуговування
наук. та худ. літ.
Абонемент відділу
обслуговування
наук. та худ. літ.
Абонемент відділу
обслуговування
наук. та худ. літ.

Виставка однієї книги 55 років від опублікування
(1963) в Нью-Йорку роману Василя Барки «Жовтий
князь»

Травень
Вересень

Листопад

Абонемент відділу
обслуговування
наук. та худ. літ.

V. Трудове і професійне виховання
Постійнодіюча виставка з оновленням експозицій
«Наші ювіляри. 2018 рік» (в рамках Фестивалю
виставок)
Організувати та провести День фахівця для студентів
спеціальності «психологія та соціальна робота»

Протягом
року

Відділ обслуговув.
навч.-метод. літер.

Протягом
року

Інформаційнобібліографіч. відділ

Співпраця з кафедрами університету. Дні кафедр:
– кафедри психології та соціальної роботи;
– кафедри дошкільної та початкової освіти
Ознайомчі та профорієнтаційні екскурсії для учнів
шкіл та технікумів

Протягом
року

Інформаційнобібліографіч. відділ

Протягом
року

Адміністрація,
відділи обслуговув.

5

Тематична полиця «До 1 вересня»

Вересень

Читальна зала
періодичн.видань

6

Цикл заходів «На допомогу навчальному процесу»
Експрес-виставка «Нові надходження навчальнометодичної літератури»
Тематична виставка «Фестиваль науки». Праці
викладачів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського (в
рамках Фестивалю виставок)
Конференції з педагогічної практики

Протягом
року
Протягом
року

Відділ обслугов.
навч.-метод. літер.
Відділ обслугов.
навч.-метод. літер.

Лютий

Відділи
обслуговування
Відділ обслугов.
навч.-метод. літер.
Відділ обслугов.
навч.-метод. літер.
Відділ обслугов.
навч.-метод. літер.

1

2

3

4

Тематичний перегляд–порада «В країні цікавих
уроків» (до педагогічної практики)
Інформаційний перегляд «Нові надходження 20172018» (в рамках Фестивалю виставок)
Тематичний перегляд-порада «Вам, першокурсники!»

Лютий,
Листопад
Квітень
Вересень

7

Виставка-посвята «Зі святом вас, працівники освіти!»
Жовтень
Відділ обслугов.
(до Дня працівників освіти)
навч.-метод. літер.
Виставка-перегляд «Світло людської мудрості» (до Листопад
Відділ обслугов.
Всесвітнього дня науки та )
навч.-метод. літер.
Книжкова виставка « Наука – в особах та особистість Листопад
Читальна зала
– у науці» (до відзначення 100-річчя Національної
загальна
академії наук України)
Цикл заходів до Всеукраїнського дня бібліотек та 105-річчя бібліотеки ВДПУ
Директор бібліотеки
До 105-річчя бібліотеки доповнити та опублікувати
ІІІ кв.
видання
«Бібліотека
Вінницького
державного
педагогічного
університету
імені
Михайла
Коцюбинського: історія та сьогодення»
Відділ ІТ
Представити на YouTube каналі бібліотеки портфоліо Вересень
«Сьогодення бібліотеки ВДПУ»
Відділ ІТ
Світлини та відео сюжети бібліотеки опубліковувати на Вересень
сайті, блозі, YouTube та ін. ресурсах
28 вересня
Адміністрація,
До Всеукраїнського дня бібліотек провести у бібліотеці
колектив
День відкритих дверей
бібліотеки
Екскурсії бібліотекою для студентів І курсів
Вересень
Адміністрація,
відділи обслуговув.
Тематична виставка «Храм, де зберігається Вересень
Відділ обслугов.
духовність» (до Всеукраїнського дня бібліотек)
навч.-метод. літер.
Тематична виставка «Храм мудрості й наук» (до Вересень
Читальна зала
Всеукраїнського дня бібліотек)
періодич. видань
VІ. Фізичне виховання

1

2
3

Цикл виставок «За здоровий спосіб життя»
Тематична виставка-нагадування «Наше здоров’я –
наш скарб» (до Всесвітнього дня здоров’я)
Тематична виставка «Фізична культура, спорт та
фізична реабілітація в сучасному суспільстві»
Тиждень фізичної культури
Тематичний перегляд літератури «Здоров’я нації –
спорт, фізична кульрура» (До дня фізичної культури та
спорту)

Квітень
Травень
Вересень

Чит. зала фіз.
культури і спорту
Чит. зала фіз.
культури і спорту
Чит. зала фіз.
культури і спорту

VІІ. Екологічне виховання
1
2

3

Тематична виставка «Збережемо нашу планету!» (до
Дня довкілля)
Тематична виставка «Обіймемо землю красою і
любов’ю» (до Всесвітнього Дня Матері-Землі)

Квітень

Тематична виставка «Біль і крик душі під знаком
Чорнобиля» (до дня Чорнобильської трагедії)

Квітень

Квітень

Відділ обслугов.
навч.-метод. літер.
Читальна зала
періодичних
видань
Читальна зала
загальна

