План культурно-просвітницької діяльності на 2017 р.
№

Зміст роботи

1
1

2
Календар знаменних і пам’ятних дат :

Термін
виконання
3

Відповідальні
4

 4 січня – 80 років від дня народження Євгена Гуцала
(1937-1968), українського письменника

Січень

Інформаційнобібліографіч.
відділ

 21 лютого – Міжнародний день рідної мови

Лютий

Інформаційнобібліографіч.
відділ
Інформаційнобібліографіч.
відділ
Інформаційнобібліографіч.
відділ
Інформаційнобібліографіч.
відділ
Інформаційнобібліографіч.
відділ
Інформаційнобібліографіч.
відділ
Інформаційнобібліографіч.
відділ
Інформаційнобібліографіч.
відділ
Інформаційнобібліографіч.
відділ
Читальна зала
музич. мистецтва



9 березня – День народження Т. Г. Шевченка (1814 1861), українського поета, художника

Березень

 25 квітня – 110 років від дня народження М.
Трублаїні (1907-1941), українського письменника

Квітень

 24 травня – День слов’янської писемності і культури

Травень

 1 вересня – День знань

Вересень

 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек

Вересень

 1 жовтня – День працівників освіти

Жовтень

 9 листопада – День української писемності і мови

Листопад

 3 грудня – 295 років від дня народження Григорія
Сковороди (1722-1794), українського письменника

Грудень



–




«Відданість собі й своєму мистецтву» – до 80 річчя
від дня народження Бриліної В.Л., доцента кафедри
вокально-хорової підготовки, теорії та методики
музичної освіти ВДПУ ім. М. Коцюбинського
«Невтомний дослідник» – до 70-річчя від дня
народження Завальнюка А. Ф., професора ВДПУ ім.
М. Коцюбинського
«Яскравий світ музики на дотик» – до 55-річчя від
дня народження Бриліна Е.Б., доцента кафедри
художніх дисциплін, дошкільної та початкової освіти
ВДПУ ім. М. Коцюбинського
«Інтегрований підхід до життя» – до 60-річчя від дня
народж. Поплавської Ю. О., ст. викладача кафедри

Січень

Травень

Читальна зала
музич. мистецтва

Жовтень

Читальна зала
музич. мистецтва

Грудень

Читальна зала
музич. мистецтва

2

3

художніх дисциплін, дошкільної та початкової освіти
ВДПУ імені М. Коцюбинського
До знаменних і пам’ятних дат підготувати
та оформити на сайті бібліотеки КЗД:
 «Свята України 2017 р.»;
 «Літературно-мистецькі дати 2017 р.»
 «Міжнародні дати 2017 р.»
 «Вінниччина 2017 р.»
Долучитися до загально університетських заходів з
нагоди 105-річниці ВДПУ.
– Поновити постійно діючу книжкову виставку
«Його ім’я носить університет».
– Організувати
виставку
«ВІННИЦЬКИЙ

Протягом
року

Відділ ІТ

Протягом
року
Жовтень

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

ПЕДАГОГІЧНИЙ - ПЛЕКАЄ МУДРЕ, ДОБРЕ, ВІЧНЕ!»

4

5

6

7

8

9

В рамках заходів клубу «Креативне рукоділля»
організовувати на замовлення студентів проведення
майстер-класів
В рамках книжкового клубу «Автограф» проводити
літературні зустрічі з поетами, письменниками
Вінниччини

Щоквартально

Засідання літературно-музичного салону «Гармонія»
«Її душа – у піснях» (до 70 - річчя від дня народження
Софії Михайлівни Ротару, радянської та української
співачки, Народної артистки СРСР, Народної артистки
України, Заслуженої артистки РСР, Героя України)
Фестиваль виставок
Тематична виставка «Фестиваль науки. Праці
викладачів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського»

ВересеньЖовтень

Тематична виставка «Фундатор наукової педагогіки»
(до 425-річчя від дня народження Яна Амоса
Коменського (1592-1670),чеського педагога)
Тематична виставка «Батько української музики» (175
років від дня народження Миколи Віталійовича Лисенка
(1842-1912), українського композитора, піаніста,
педагога, хорового диригента, музично-громадського
діяча, етнографа)
Оформити в залі електронної інформації шафу-вітрину
медіатеки, виставки компакт-дисків:
«Новинки медіатеки»;
«Поділля – наш край»;
«Медіа на допомогу вчителю» (до педагогічної
практики)
У рубриці «Віртуальні перегляди» Інформаційнопросвітницького блоку сайту бібліотеки, проводити
віртуальні вибіркові анотовані перегляди нових
надходжень
та
подарунків
книжкових
та
мультимедійних видань

Щоквартально

Протягом
року

Березень

Відділ
обслуговування
наук. та худож.
літ.
Читальна зала
музичного
мистецтва

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

Березень

Чит. зала
музичного
мистецтва

Протягом
року

Відділ ІТ

Протягом
рок

Відділ ІТ

Поповнювати добірку афористики сайту (на основі БД
«Цитати»)

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:
Калейдоскоп періодичних видань «Новорічна
мелодія»

Січень

Перегляд-інсталяція «В небі зірка засіяла..» (до Різдва
Христова)

Січень

Цикл народознавчих годин до РІЗДВА, МАСЛЯНОЇ,
ВЕЛИКОДНЯ (майстер-класи)
Виставка «Виховання молодого покоління на
принципах християнської моралі»
Брати участь у загальноуніверситетських заходах
спільно з кафедрою етнології

СіченьТравень
Вересень
Протягом
року

2

Виставка-панорама «Там, де живе душа» ( до Дня
пам`яток історії та культури)

Березеньквітень

3

Тематична виставка «Зоряні мрійники» (до
Міжнародного дня авіації та космонавтики)

Квітень

4

Тематична полиця «День пам’яток і визначних місць»

Квітень

5

Тематична виставка «Європа – наш спільний дім» (до
Дня Європи)

Травень

6

Виставка-перегляд «Свято української душі» (до Дня
вишиванки)

Травень

7

Тематична виставка « Це потрібно не мертвим, це
потрібно живим»

Травень

8

Тематична виставка «До джерел козацької мудрості»

Жовтень

9

Поповнювати
інформацію
про
персоналії
Подільського
краю
в
авторитетному
файлі
«Індивідуальні автори»;
Оновлювати на сайті бібліотеки інформаційну добірку
«Вінниччина в ЕК бібліотеки»;

Протягом
року

Читальна зала
періодичних
видань
Читальна зала
періодичних
видань
Читальна зала
загальна
Читальна зала
загальна
Відділ обслуг.
навч.-метод. літ.,
чит. зала заг. чит.
зала період.
Відділ
обслуговування
навч.- метод.
літер.
Відділ
обслуговування
навч.- метод.
літер.
Читальна зала
періодичних
видань
Відділ обслуг.
навч.- метод.
літер.
Читальна зала
періодичних
видань
Читальна зала
періодичних
видань
Читальна зала
періодичних
видань
Відділ ІТ

Поповнювати на сайті бібліотеки вебліографічну
краєзнавчу добірку «Вінниччина в Інтернеті»
ІІ. Правове виховання
1

Тематична виставка « Життя – це найвища цінність»

Березень

2

Тематична виставка «Росте дитя, як кущ калини»

Травень

Читальна зала
періодичних
видань
Читальна зала
періодичних
видань

ІІІ. Моральне виховання
1

Тематична виставка «Обійми весь світ своєю
любов’ю» (до Всесвітнього дня обіймів)

Січень

2

Книжкова виставка «Її величність - жінка» (до Дня
матері та Всесвітнього дня родини)
Тематична виставка «Жіноче серце сповнене
любов’ю» (до Дня матері)

Березень

3

Травень

Читальна зала
періодичних
видань
Чит. зала загальна
Читальна зала
періодичних
видань

IV. Художньо-естетичне виховання

1

Комплекс заходів «Світ мистецтва і краси»
Цикл тематичних книжкових виставок «У полоні мистецтв»:
Тематична виставка «Ф. П. Шуберт – романтик своєї
Січень
епохи» (до 220 років від дня народження Франца
Шуберта (1797 - 1828)
Тематична виставка «Класик польської музики» (до
Лютий
дня народження Фредеріка Шопена (1810 - 1849),
польського композитора, піаніста, педагога
Тематична виставка «Барвисті гармонії Кирила
Травень
Григоровича Стеценка» (до 135-річчя від дня
народження (1882-1922)
Тематична виставка «Вся краса музики – в мелодії»
Червень
(до 285-річчя від дня народження Франца Йозефа
Гайдна (1732 - 1809), австрійського композитора
Тематична виставка «Творчий портрет» (до 220-річчя Листопад
від дня народження Гаетано Доніцетті (1791-1848),
італійського композитора
Тематична виставка «Творець світової музичної
класики» (до 285-річчя від дня народження Йоганна
Фрідріха Баха (1732-1795), німецького композитора
Тематична виставка «М. Д. Леонтович – геніальний
ювелір української пісні» (до 135-річчя від народження
(1877-1921), українського композитора, хорового
диригента, громадського діяча

Листопад
Грудень

Чит. зала
музичного
мистецтва
Чит. зала
музичного
мистецтва
Чит. зала
музичного
мистецтва
Чит. зала
музичного
мистецтва
Чит. зала
музичного
мистецтва
Чит. зала
музичного
мистецтва
Чит. зала
музичного
мистецтва

2
3

Тематична виставка «Художній дивосвіт творів
Євгена. Гуцала» (до 80 – річчя від дня народження)
Тематична полиця «Незбагненна сила кохання»

Січень
Лютий

Тематичний перегляд «Езопа дух я в байці зберігаю»
(Л. Глібов, Є . Гребінка)
Сформувати на сайті бібліотеки
віртуальну
мультимедійну виставку: «Романтик у словах і діях»
(до 110 - річчя від дня народження Миколи Трублаїні)
Всеукраїнський тиждень дитячого читання

Лютийберезень
ЛютийБерезень

7

Виставка-інсталяція «Театральний калейдоскоп» (до
Міжнародного дня театру)

Березень

8

Книжкова виставка «Поезія – це завжди
неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі»

Березень

9

Тематична виставка «Сміх сміхом»

Квітень

10

Виставка-вернісаж «Світ дитячої казки» (до
Всесвітнього дня мультфільмів)
Тематична
виставка
«Світові
скарби»
(до
міжнародного дня музеїв)
Представити на сайті бібліотеки віртуальну
мультимедійну
полицю
творчості
Михайла
Опанасовича Стельмаха (до 105-річчя з дня
народження)
До 105-річчя з дня народження Михайла Стельмаха:
– виставка-посвята «А лебеді летять над моїм
життям»;
– літературні читання «Любити безмежно життя і
людей»;
– відеоролик « Мак цвіте»
Сформувати на сайті бібліотеки
віртуальну
мультимедійну виставку «Спасибі, музико» (до
Міжнародного дня музики)
Виставка-реклама «Люди та обличчя» (до Дня
українського кіно)
Виставка-посвята «Світлина душі» (до Дня
українського кіно»
Тематична виставка літератури «Мистецтво душі
моєї» (до Дня художника)

Квітень

4
5

6

11
12

13

5

17
16
17

Березень

Читальна зала
загальна
Читальна зала
періодичних
видань
Чит. зала загальна
Відділ
інформаційних
технологій
Відділ обслуг.
наук. та худ. літер.
Відділ обслуговув.
навч.-метод. літер.

Травень

Абонемент відділу
обслуговування
наук. та худ. літ.
Читальна зала
періодичних
видань
Читальна зала
музич. мистецтва
Читальна зала
загальна
Відділ ІТ

Травень

Чит. зала загальна

ІІІ кв.

Відділ ІТ

Вересень

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

Травень

Вересень
Жовтень

18

Літературні читання «Лірика Богдана Лепкого»
Виставка літератури «Б.Лепкий – велет українського
інтелекту та патріотизму»

Листопад

Читальна зала
загальна

19

Виставка літератури «Сад пісень» (до 295- річчя від
дня народження Григорія Сковороди (1722-1794),
українського письменника)

Грудень

Читальна зала
загальна

20

Поповнювати постійнодіючу виставку «Книжкові
гулівери і ліліпути»

21

Комплекс заходів «Коштовний скарб народу»

22

Протягом
року

Сектор збереження
фонду

Виставка-посвята «Уклін народу, що мову нам
зберіг»

Лютий

Тематичний перегляд літератури «Мова – життя
духовного основа» (до Дня рідної мови)
Тематична виставка «Як дар найсвятіший від вічного
слова» (до Всеукраїнського дня писемності та мови)
Сторінками постійнодіючої виставки літератури «В
плеяді ювілейних дат» (книги-ювіляри 2017 року):

Лютий

Читальна зала
періодичних
видань
Відділ обслуговув.
навч.-метод. літер.
Відділ обслуговув.
навч.-метод. літер.
Абонемент відділу
обслуговування
наук. та худ. літ.

Листопад
Протягом
року

Виставка-посвята до 180-ої річниці з дня виходу
роману Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста»

Лютий

Виставка однієї книги «80 років з дня виходу книги
Миколи Трублаїні «Шхуна Колумб» (1937)

Березень

Виставка літератури до 140-ої річниці з дня виходу
роману Ш. Бронте «Джейн Ейр» (1847)

Квітень

Книжкова виставка «320 років казкам Шарля Перро
«Попелюшка» та « Кіт у чоботях» (1697)

Травень

Книжкова виставка «75 років з дня виходу казки А.
Сент-Екзюпері «Маленький принц» (1942)

Вересень

Виставка літератури «150 років з дня виходу «Діти
капітана Гранта» Ж. Верна (1867-1868)

Листопад

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.
Абонемент відділу
обслуговування
наук. та худ. літ.

V. Трудове і професійне виховання
1
2

3
4

Постійнодіюча виставка з оновленням експозицій Протягом
«Наші ювіляри. 2017 рік»
року
Організувати та провести День фахівця для студентів Протягом
природничо-географічного факультету
року

Відділ обслуговув.
навч.-метод. літер.
Відділ бібліографії

Співпраця з кафедрами університету. Дні кафедр
географії та української літератури
Ознайомчі та профорієнтаційні екскурсії для учнів шкіл
та технікумів

Протягом
року
Протягом
року

Відділ бібліографії

Тематичний перегляд літератури «Свято правди і
добра» (до Дня журналіста в Україні)

Червень

Адміністрація,
відділи обслуговув.
Відділ
обслуговування
навч.-метод. літер.

5

Тематична виставка «І покличе шкільний дзвінок» (до
1 вересня)

6

Цикл заходів «На допомогу навчальному процесу»:
Експрес-виставка «Нові надходження навчальнометодичної літератури»
Інформаційний перегляд «Нові надходження 20162017»
Конференції з педагогічної практики

7

Тематичний перегляд–порада «В країні цікавих
уроків» (до педагогічної практики)
Тематичний перегляд літератури «Психологія – наука
про душу» (до Всеукраїнського дня психолога)
Виставка літератури «Тестування в сучасній
психології»
Тематична
виставка
літератури
«Вам,
першокурсники!»
Тематичний перегляд літератури «Соціальний педагог
в освіті» (до Міжнародного дня соціального педагога)
Цикл заходів до Всеукраїнського дня бібліотек
Тематична виставка «Ми прагнемо словом освятити
душу»
Відео-презентація «Бібліотеки – скарбниці людства»
(на сайті бібліотеки)

Вересень

Читальна зала
періодичних
видань

Протягом
року
Протягом
року
Лютий

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

Лютий,
Листопад
Квітень
Квітень
Вересень
Жовтень

Вересень

Читальна зала
періодичних
видань

Вересень

Відділ ІТ

29 вересня

Екскурсії бібліотекою для студентів І курсів

Вересень

День забутої книги

Вересень

Адміністрація,
колектив
бібліотеки
Адміністрація,
відділи обслуговув.
Чит. зала загальна

Формувати фото- та відео-архіви бібліотеки. Світлини
та відео-сюжети використовувати для відображення
життя бібліотеки в публікаціях, на сайті, блозі,
YouTube та ін. ресурсах
Виставити добірки матеріалів про життя бібліотеки,
книги та читання на блозі бібліотеки

Вересень

Відділ ІТ

Протягом
рок

Відділ ІТ

До Всеукраїнського дня бібліотек провести у бібліотеці
День відкритих дверей

VІ. Фізичне виховання
1

Цикл виставок «За здоровий спосіб життя»
Тематична виставка-нагадування «Наше здоров’я –
в наших руках» (до Всесвітнього дня здоров’я)
Виставка-діалог «Геть куріння! Ми - здорове
покоління!»
Виставка-подорож «Туризм для всіх»

Квітень
Травень
Вересень

Чит. зала фіз.
культури і спорту
Читальна зала
періодичних
видань
Відділ обслугов.
навч.-метод. літер.

2

3

Тиждень фізичної культури
Тематична виставка-заклик «Спорт, спорт, спорт!»
(до Дня фізичної культури і спорту)
Тематичний перегляд літератури «Перша сходинка
до щастя - здоров’я» (до Всесвітнього дня здоров’я)

Вересень

Січень

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

VІІ. Екологічне виховання
1

Тематична виставка «Птахи – це пісня і політ» (до
Всесвітнього дня навколишнього середовища)

Березень

2

Перегляд літератури «Екологічне виховання
формування здорового способу життя»

Березень

та

Читальна зала
періодичних
видань
Читальна зала
загальна

