1. Вступ
Бібліотека педуніверситету перспективне планування та подальше його виконання
здійснюватиме відповідно до нормативно-правових та організаційних документів:
– Закону України «Про вищу освіту»;
– Національної доктрини розвитку освіти;
– Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ ст.»;
– Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 рр.;
– Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року;
– Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни
бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»;
– Державної цільової національної культурної програми створення єдиної
інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека – ХХІ»;
– Стратегії УБА 2019-2021рр.;
– Стратегії розвитку бібліотеки Вінницького державного педагогічного
університету ім. М. Коцюбинського на 2016-2020 рр. ;
– Календаря знаменних і пам’ятних дат на 2020 рік;
– Плану науково-дослідної роботи університету;
– Плану виховної роботи та розпоряджень відділу виховної роботи університету.
При плануванні культурно-просвітницької роботи на 2020 р. враховано основні
знаменні і пам’ятні дати.
Генеральна Асамблея ООН ухвалила Глобальні цілі сталого розвитку на період
2016–2030 роки, які охоплюють різноманітні сфери діяльності .
Міжнародні десятиліття, оголошені Генеральною Асамблеєю ООН:
2011–2020 роки – Десятиріччя дій із забезпечення безпеки дорожнього руху;
2011–2020 роки – Десятиріччя, присвячене пустелям та боротьбі з опустеленням;
2011–2020 роки – Десятиріччя біорізноманіття ООН;
2011–2020 роки – Третє Міжнародне Десятиріччя за викорінення колоніалізму;
2013–2022 роки – Міжнародне Десятиріччя зближення культур;
2014–2023 роки – Десятиріччя стійкої енергетики для всіх;
2015–2024 роки – Міжнародне Десятиріччя осіб африканського походження;
2016–2025 роки – Десятиріччя дій ООН з проблем харчування;
2018–2027роки – Міжнародне Десятиріччя дій «Вода для сталого розвитку»;
2019–2028 роки – Десятиліття ООН щодо сімейних фермерських господарств.
2020 рік ООН оголошено роком науки про океан, роком африканського народу та
роком енергетики для всіх, в Україні зокрема.
2020 рік оголошено «Всесвітнім роком Біблії» (У Музеї Біблії (Вашингтон) 16
вересня відбулася зустріч християнських лідерів із більш ніж 34 країн).
28 вересня – Міжнародний день загального доступу до інформації (відповідна
резолюція затверджена на засіданні Генеральної Асамблеї ООН);
Відомі події 2020 року в Україні:
75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (8-9.05.1945) та офіційного
завершення Другої світової війни, що супроводжувалося капітуляцією Японії (2.09.1945);
30 років дня проголошення Декларації про Державний суверенітет України
(16.07.1990);
25 років з часу вступу України до Ради Європи (1995 рік).
Президентом України оголошено 2020 рік – Роком Європи в Україні.
На державному рівні в Україні:
– 2018–2027 рр. – Десятиріччя дій за безпеку дорожнього руху;
– 2018–2027 рр. –Десятиріччя української мови.
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Продовжується відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 р.р.
Робота бібліотеки проводитиметься за наступними напрямками:
– запровадження інноваційних технологій в діяльність бібліотеки;
– якісне обслуговування користувачів;
– створення комфортних умов для всіх груп користувачів бібліотеки, особливо для
віртуальних;
– формування електронної та віртуальної бібліотек;
– сприяння науковій та навчально-методичній діяльності студентської молоді,
кафедр та науковців університету;
– вдосконалення методики доступу та відображення масиву Інтернет-ресурсів
бібліотеки та реалізація планових положень проекту «Бібліотека 2.0»;
– взаємодія з іншими бібліотеками, участь в корпоративних проектах бібліотек
України;
– методична та науково-допоміжна діяльність, в т. ч. оперативне реагування на
інноваційні зміни в бібліотечному просторі вузівських бібліотек України та
світу;
– участь в заходах методичного об’єднання бібліотек ЗВО м. Вінниці, УБА;
– запровадження досвіду провідних бібліотек України з питань інноваційних
технологій в бібліотеці;
– популяризація бібліотечних фондів та послуг в мережі Інтернет, зокрема в
соціальних мережах;
– культурно-просвітницька діяльності бібліотеки з використанням інноваційних
технологій.
Колектив книгозбірні, перебуваючи у постійному творчому пошуку,
видозмінюватиме існуючі традиційні форми і методи культурно-дозвільної роботи.
Активно у роботу бібліотеки впроваджуватимуться інноваційні форми, серед яких:
проєктна та музейна діяльність; книжкова інсталяція – просторові композиції; віртуальні
книжкові виставки; віртуальне інформування тощо. Бібліотекарі будуть освоювати
комунікативні, ігрові, креативні, розвиваючі технології бібліотечної діяльності;
використовуватимуть свої творчі знахідки, нові, неординарні, самобутні та оригінальні
форми. Впроваджуватимуть діалогові форм у спілкуванні з користувачами, що приведе до
змін навіть у такій традиційно наочній формі, як виставки бібліотечних документів:
виставка-роздум, виставка-діалог, виставка-мотиватор, бібліотечний айстопер. Будуть
застосовуватися також форми, запозичені з клубної, театральної, галерейної діяльності,
які значно пожвавлять спілкування у бібліотечному закладі – виставка-вернісаж, виставкабібліобар, театралізовані свята, вечорниці, посиденьки, а також комплексні форми роботи
– дні, тижні, акції.
Значний масив інформації культурно-просвітницького характеру буде представлено
в Інтернет-просторі бібліотеки. В організації масових заходів бібліотека активно
використовуватиме електронні форми роботи, які дадуть можливість подати інформацію
яскраво, динамічно, сучасно. Виховний та інформаційний вплив здійснюватиметься і
через сайт бібліотеки, функції якого розширюються із кожним роком. На сайті бібліотеки
проводитиметься пропаганда читання, подаватиметься актуальна інформація,
експонуватимуться віртуальні виставки, перегляди нових надходжень.
Бібліотека проводитиме надання комплексу інформаційних послуг: виставки нових
надходжень, тематичні виставки, перегляди, доступ до БД через Інтернет, консультування
читачів з пошуку у БД і каталогах, надання інформації електронною поштою, виконання
віртуальних довідок, доставка книг по МБА.
Ефективність діяльності бібліотеки визначатиметься активною роботою всіх її
структурних підрозділів. Завдання відділу комплектування та наукової обробки
документів – продовжувати збір, накопичення традиційних бібліотечних ресурсів,
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задовольняти інформаційні потреби користувачів і максимально освоювати новітні
інформаційні ресурси та відповідати на запити «цифрового» покоління.
Бібліотека планує і надалі:
– брати участь у проектах, конкурсах Української бібліотечної Асоціації (УБА) та
заходах методичного об’єднання бібліотек ЗВО м. Вінниці;
– організовувати перегляди та книжкові виставки під час проведення на базі
ВДПУ ім. М. Коцюбинського наукових конференцій всіх рівнів;
– брати участь у загальноуніверситетських заходах, педагогічних конференціях,
організовувати коментовані перегляди, тематичні та інформаційні огляди на
прохання викладачів.

4

План культурно-просвітницької діяльності бібліотеки на 2020 рік

№

Зміст роботи

Термін
виконання
3
Протягом
року

1
1

2
Календар знаменних і пам’ятних дат 2020 року

2

Сформувати та представити на сайті бібліотеки
Грудень
календарі знаменних та пам’ятних дат:
2019 – «Загальний календар на 2020 р.»;
січень 2020
– «Свята України 2020 р.»;
– «Літературно-мистецькі дати 2020 р.»
– «Міжнародні дати 2020р.»
– «Вінниччина 2020 р.»
Поновлювати постійно діючу книжкову виставку Протягом
«Його ім’я носить університет»
року
В рамках заходів клубу «Креативне рукоділля» Щоквартал.
організовувати для студентів проведення майстеркласів
В рамках книжкового клубу «Автограф» проводити Щоквартал.
літературні зустрічі з поетами, письменниками
Вінниччини
Засідання літературно-музичного салону «Гармонія»
І раз у
семестр
Формувати інформаційні та рекламні пости Протягом
літературної, бібліотечної, мистецької тематики та
року
пропагувати їх на блозі, YouTube та в соцмережах
У розділі «Цікаво знати» сайту бібліотеки організувати Протягом
«літературні дежа-в'ю» (виставляти бібліотечні
року
анекдоти, вікторини, загадки та ін.).
Поповнювати рубрику «Вибрики клавіатури»
На основі БД «Індивідуальні автори» продовжити
Протягом
формування на сайті бібліотеки міні-довідника
рок
«Життя пов’язане з Поділлям»
Продовжити
формування
краєзнавчого
Раз у
квартал
інформаційно-бібліографічного
проєкту
«Вінниччини в ЕК бібліотеки» на сайті бібліотеки
Протягом
На блозі бібліотеки:
– презентувати основні події життя бібліотеки;
року
– події мистецького життя бібліотеки висвітлювати
в розділі «Літературно-мистецька вітальня»;
– у розділі «Радимо почитати» представляти
літературну рекламу, пропагувати книги та
читання;
– висвітлювати роботу клубу «Автограф»;
– висвітлювати
роботу
клубу
«Креативне
рукоділля» та публікувати інформацію про
креативні форми сучасного мистецтва;
– проводити
віртуальні
«Бестселер-шоу»,

3
4

5
6

7

8

9

10

Відповідальні
4
Інформаційнобібліографіч. відділ
Завідувач
відділу ІТ

Читальна зала
загальна
Відділ
обслуговування
навч.-метод. літер.
Відділ
обслуговування
наук. та худож. літ.
Читальна зала
музич. мистецтва
Відділ ІТ
Завідувач
відділу ІТ
Завідувач
відділу ІТ
Завідувач
відділу ІТ
Завідувач
відділу ІТ,
відповідальні за
культ.-просвітн.
роботу у відділах
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11

12

13
14

15
16

17

18

«Літературні компаси» (за напрямами: популярні
автори, літературні твори, жанри)
У розділі «Віртуальні перегляди» сайту проводити
віртуальні вибіркові анотовані перегляди нових
надходжень за наступними розділами:
– «Література Поділля»;
– «Новинки книжкового клубу»;
– «З наукового доробку викладачів ВДПУ»
Поповнювати краєзнавчу вебліотеку «Вінниччина в
Інтернеті» та перевіряти на коректність відкриття
посилань
Поповнювати добірку афористики сайту (на основі
БД «Цитати», Інтернет-джерел)
Формувати інформаційні і рекламні повідомлення,
пости літературної, бібліотечної, мистецької тематики
та пропагувати їх в соцмережах
Світлини та відео сюжети бібліотеки опубліковувати
на сайті, блозі, YouTube
Доповнити аудіополицю «Літературної вітальні
сайту» творами для дітей та аудіотворами світової
класики
Оформити в залі електронної інформації на стендах
шафи-вітрини медіатеки виставки компакт-дисків:
– «Українське поетичне слово»;
– «Калейдоскоп культури».
Поновлювати експозицію виставки «Новинки
медіатеки»
Фестиваль виставок
Тематична виставка «Фестиваль науки. Праці
викладачів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського»
(постійно діюча, з оновленням експозицій)
Постійнодіюча виставка з оновленням експозицій
«Наші ювіляри. 2020 рік»
Тематичний
перегляд
«Європейська
та
євроатлантична інтеграція України»
Експрес-виставка «Нові надходження навчальнометодичної літератури» (постійно діюча, з оновленням
експозицій)
Виставка «Математика – цариця всіх наук» (2020-2021
навчальний рік оголошено Роком математики в
Україні)
Інформаційний перегляд «Нові надходження 2019–
2020»
Тематична виставка «Життя – найпрекрасніша казка»
(до 215-річчя від дня народження Г. К. Андерсена,
данського письменника, казкаря)
Виставка-перегляд «Дитинства чисте джерело» (до
Міжнародного дня дитячої книги)

Протягом
рок

Завідувач
відділу ІТ

Протягом
року

Відділ ІТ

Протягом
року

Завідувач
відділу ІТ
Завідувач
відділу ІТ

Протягом
року
ІІІ кв

Завідувач
відділу ІТ
Завідувач
відділу ІТ

Протягом
року

Відділ ІТ

Протягом
року

Відділ обслугов.
навчально-методич.
літературою
Відділ обслугов.
навч.-метод. літер.
Відділ обслугов.
навч.-метод. літер.
Відділ обслугов.
навчально-методич.
літературою
Відділ обслугов.
навчально-методич.
літературою
Відділ обслугов.
навч.-метод. літер
Відділ обслугов.
навчально-методич.
літературою

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Квітень
Квітень

Квітень

Відділ обслугов.
навч.-метод. літер.
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Тематична виставка ««Зоряні мрійники»
Всесвітнього дня авіації і космонавтики)

(до

Квітень

Відділ обслуг.
навч.- метод. літер.

Виставка-панорама «Україна – частина великої
європейської родини» (до Дня Європи)

Травень

Відділ обслуговув.
навчально-метод.
літературою

І. Громадянське та національно-патріотичне виховання
1

Комплекс заходів «Немає переводу добрим звичаям народу»,
присвячені розвитку національних традицій
Вернісаж ілюстративних виставок:
Святкова виставка-інсталяція «Хай Новий рік вам
дні казкові подарує!»

Січень

Виставка-інсталяція «Новий рік ступає на поріг!»

Січень

Виставка-інсталяція «Новорічна книжкова заметіль»

Січень

Цикл народознавчих годин до РІЗДВА, МАСЛЯНОЇ,
ВЕЛИКОДНЯ (майстер-класи)
Виставка-діалог
«Різдвяні
страви
Івана
Котляревського»
Виставка-інсталяція «Світле Христове Воскресіння.
Великдень» (у рамках Фестиваля виставок)

Січень
Квітень
Січень

2

Брати участь у загальноуніверситетських заходах
спільно з кафедрою етнології
Тематична виставка «2020 – рік Європи в Україні»

Протягом
року
Протягом
року

3

Виставка-посвята до Дня Соборності України

Січень

Тематична виставка «Соборна наша Україна одна на
всіх, як оберіг» (до Дня Соборності України)

Січень

4

Тематична полиця до Дня пам’яті героїв Крут

Січень

5

Книжкова виставка-посвята «Час плине, а пам’ять
залишається …» (до Дня Героїв Небесної сотні)

Лютий

6

Тематична виставка до 310-річчя з дня прийняття
Конституція Пилипа Орлика

Травень

Читальна зала
загальна

7

Виставка до Дня пам’яті та примирення і 75-річчя
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Травень

Читальна зала
загальна

8

Виставка Open air до Дня Європи (2020 рік
проголошено роком Європи в Україні)

Травень

Читальна зала
загальна

Квітень

Відділ обслуговув.
навчально-метод.
літературою.
Читальна зала
період. видань
Читальна зала
загальна
Відділи
обслуговування
Читальна зала
загальна
Відділ обслуговув.
навчально-метод.
літературою
Відділи
обслуговування
Відділ обслуговув.
навчально-метод.
літературою.
Читальна зала
період. видань
Відділ обслуговув.
навчально-метод.
літературою
Читальна зала
загальна
Читальна зала
загальна

7

9

Тематична виставка «Дитинства яскравого мить» (до
Міжнародного дня захисту дітей)

Червень

10

Виставка-посвята до Дня незалежності України

Серпень

11

Тематична виставка до Дня захисника України, Дня
Українського козацтва, Покрова Пресвятої Богородиці

Жовтень

12

Книжкова виставка «Герої не вмирають!» (до Дня
Гідності та Свободи)

13

Книжкова виставка-посвята до Дня пам'яті жертв
голодомору в Україні

Листопад
Листопад

Відділ обслуговув.
навчально-метод.
літературою
Читальна зала
періодич. видань
Читальна зала
загальна
Відділ обслуговув.
навчально-метод.
літературою.
Читальна зала
загальна

ІІ. Правове виховання
1
2

Тематична виставка доМіжнародного дня жінок та
дівчат в науці
Тематична виставка «Ти і твої права» (до Дня
захисту прав людини)

Лютий
Грудень

Читальна зала
загальна
Відділ обслуговув.
навчально-метод.
літературою

ІІІ. Моральне виховання
1

З метою реалізації положень інклюзивної освіти,
розробити інноваційний проєкт «Бібліотека без
меж. Інклюзивна освіта», в рамках якого
сформувати скорочені аудіоверсії окремих сторінок
сайту бібліотеки

Протягом
року

Відділ ІТ

2

Провести акцію до Всесвітнього дня без тютюну

Травень

Читальна зала
загальна

3

Інформаційний перегляд літератури «Твоє життя –
у твоїх руках» (до Всесвітнього дня боротьби зі
СНІДом)

Грудень

Читальна зала
періодичн. видань

IV. Художньо-естетичне виховання
1
2

3

4
5

Цикл тематичних книжкових виставок «В плеяді
ювілейних дат»
Оновити на сайті бібліотеки експозицію віртуальної
мультимедійної виставки «Фундатор української
опери» (Семе́н Степа́нович Гулак-Артемовський)
Тематична
виставка
«Берегиня
народного
фольклору» до 125 років від дня народження Насті
Присяжнюк
Виставка-бібліобар «Незбагненна сила кохання» (до
Дня Святого Валентина)
Тематична виставка «Невмираючий дух поета» (до
дня народження Тараса Шевченка (1814–1861),
українського поета, прозаїка, драматурга, художника)

Щомісяця
І кв.

Читальна зала
музичн. мистецтва
Відділ ІТ

Січень

Читальна зала
загальна

Лютий

Читальна зала
період. видань
Відділ обслуговув.
навчально-метод.
літературою

Березень

8

6

Виставка-мотиватор «Щастя – коли тебе розуміють»

Березень

7

Тематична виставка «Мистецтво рівноваги: Максим
Рильський на тлі епохи!» (до 125-річчя від дня
народження
українського
поета,
перекладача,
літературознавця, мовознавця, громадського діяча)
Виставка-бібліомікс «Сцена - мій кумир» (до Дня
театру)
Оновити на сайті бібліотеки експозицію віртуальної
мультимедійної виставки «Михайло Стельмах –
літописець Поділля»
Виставка-експозиція «Шедеври музеїв світу» (до
Міжнародного дня музеїв)
Сформувати на сайті бібліотеки віртуальну
мультимедійну
виставку
««Мене
виростила
бібліотека»: до 100-річчя з дня народження
американського письменника Рея Дугласа Бредбері,
(22 серпня)
Сформувати відеопрезентацію «Фантастичний світ
Бредбері» та розмістити його на YouTube
Тематична виставка «Писати, як живеш, а жити, як
пишеш» (до 85-річчя від дня народження Б. І.
Олійника, українського поета, перекладача)
Бібліо-фреш до Дня музики

Березень

15

Тематична
виставка-посвята
«Робити
світ
прекраснішим» (до 120-річчя від дня народження К. В.
Білокур, української художниці)

Листопад

16

Поповнювати постійно діючу виставку «Книжкові
гулівери і ліліпути»

Протягом
року

Сектор збереження
фонду

17

Протягом
року

Завідувач
відділу ІТ

18

На сайті бібліотеки сформувати виставку-перегляд
однієї книги:
– «Портрет Доріана Грея» (до 130-річчя з моменту
публікації відомого твору Оскара Вайльда (1810)
– «Незнайко на Місяці» (до 55 річчя з часу
публікації популярної дитячої книги М. М.
Носова)
Виставка-айстопер «Книги-ювіляри 2020»

Протягом
року

Відділ обслуговув.
науков. та худож.
літературою

19

Комплекс заходів «Коштовний скарб народу»
Тематичний перегляд літератури «Мова рідна, слово
рідне» (до Міжнародного дня рідної мови)

Лютий

Тематична виставка «Слов’янські витоки України»
(до Дня слов’янської писемності і культури)

Травень

Відділ обслуговув.
навчально-метод.
літературою
Відділ обслуговув.
навчально-метод.
літературою
Відділ обслуговув.
навчально-метод.

8
9

10
11

12
13

14

Тематична виставка «Слово – то мудрості промінь,
слово – то думка людська» (до Дня української

Березень
ІІ кв
Травень
Липень

Липень
Жовтень
Жовтень

Листопад

Читальна зала
періодич. видань
Читальна зала
загальна
Читальна зала
музичн. мистецтва
Завідувач
відділу ІТ
Читальна зала
загальна
Завідувач
відділу ІТ

Завідувач
відділу ІТ
Відділ обслуговув.
навчально-метод.
літературою
Читальна зала
музич. мистецтва
Відділ обслуговув.
навчально-метод.
літературою

9

писемності та мови)
20

літературою

Сторінками постійно діючої виставки літератури
«В плеяді ювілейних дат» (ювіляри 2020 року):
– до 85 річчя з дня народження В. Симоненка

Січень

–

до 115 річчя з дня народження У. Самчука

Лютий

–

до 90 річчя з дня народження Л. Костенко

Березень

–

до 130 річчя з дня народження М. Зерова

Квітень

–

до 130 річчя з дня народження М. Євшан

Травень

–

до 60 річчя від дня народження Оксани Забужко,
українського прозаїка, поета

Вересень

–

до 90 річчя з дня народження В. Забаштанського

Жовтень

–

до 130 річчя з дня народження Зінаїди Тулуб

Листопад

–

до 180 річчя з дня народження Михайла
Старицького, письменника, драматурга, режисера,
перекладача, культурного, громадського діяча

Грудень

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.
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

Інформаційно-масові заходи – 2020:
Організувати та провести День фахівця для студентів
спеціальності «алгебра та методика навчання
математики»
Співпраця з кафедрами університету. Дні кафедр:
– кафедри
алгебри
та методики
навчання
математики;
– кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки
життєдіяльності
Постійно діюча виставка з оновленням експозицій
«Наші ювіляри. 2020 рік» (в рамках Фестивалю
виставок)
Ознайомчі та профорієнтаційні екскурсії для учнів
шкіл та студентів коледжів і училищ
Цикл заходів «На допомогу навчальному процесу»
Експрес-виставка «Нові надходження навчальнометодичної літератури»

ІІ кв.

ІІ кв.

Інформаційнобібліографіч. відділ
Інформаційнобібліографічний
відділ

ІІІ кв.
Протягом
року
Протягом
року

Відділ обслуговув.
навчально-метод.
літературою
Адміністрація,
відділи обслуговув.

Протягом
року

Відділ обслуговув.
навчально-метод.

10

Тематична виставка «Фестиваль науки». Праці
викладачів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського» (в
рамках Фестивалю виставок)
Конференції з педагогічної практики

Протягом
року

Тематичний бібліо-мікс «В країні цікавих уроків» (до
педагогічної практики)

Лютий,
Листопад

Інформаційний перегляд «Нові надходження 2019–
2020» (в рамках Фестивалю виставок)

Квітень

Тематичний
першокурсники!»

5

перегляд-порада

«Вам,

Лютий

Вересень

Тематична полиця «День знань»

Вересень

Виставка-посвята «Зі святом вас, працівники освіти!»
(до Дня працівників освіти)

Жовтень

Книжкова виставка «Розвиток педагогічної науки»
(до Всесвітнього дня науки )

Листопад

Цикл заходів до Всеукраїнського дня бібліотек
Представити
на
YouTube
каналі
бібліотеки
мультимедійну презентацію ««Бібліотечні соти»;
Світлини та відео сюжети бібліотеки опублікувати на
сайті, блозі, YouTube та ін. ресурсах
До Всеукраїнського дня бібліотек провести у бібліотеці
День відкритих дверей
Екскурсії бібліотекою для студентів І курсів
Виставка-інсталяція
людського духу»

«Скарбниця

всіх

Вересень
Вересень
30 вересня
Вересень

багатств

Вересень

Виставка-інсталяція «Цей мудрий світ – бібліотека

Вересень

Підготувати постер для конкурсу постерів за темою
«#обирайбібліотеку»

Вересень

літературою
Відділ обслуговув.
навчально-метод.
літературою
Відділи
обслуговування
Відділ обслуговув.
навчально-метод.
літературою
Відділ обслуговув.
навчально-метод.
літературою
Відділ обслуговув.
навчально-метод.
літературою.
Читальна зала
загальна
Відділ обслуговув.
навчально-метод.
літературою
Читальна зала
періодичичних
видань
Завідувач
відділу ІТ
Відділ ІТ
Адміністрація,
колектив
бібліотеки
Адміністрація,
відділи обслуговув.
Відділ обслуговув.
навчально-метод.
літературою
Читальна зала
періодичних
видань
Відділ ІТ

VІ. Фізичне виховання
1

2

Виставка-барометр «Зберегти здоров`я дитини» (до
Всесвітнього дня здоров’я)

Квітень

Бібліотечний айстопер «Вище гір – тільки гори»
Грудень

Читальна зала
періодичних
видань
Читальна зала
періодичних
видань

11

VІІ. Екологічне виховання
1

Бібліо-фреш до Всесвітнього дня птахів

Квітень

2

Виставка-перегляд «Збережемо нашу планету!» (до
Дня довкілля)

Квітень

3

Виставка-бібліомікс
«Вода
Всесвітнього дня океанів)

Червень

для

життя»

(до

Читальна зала
загальна
Відділ обслуговув.
навчально-метод.
літературою
Читальна зала
періодичних
видань

