
ПЛАН РОБОТИ 

Сокальської РДБ 

на 2013 рік 

 Організація бібліотечного обслуговування читачів 

 

№ 

п\п 

         Зміст  роботи Термін 

виконання 

Виконавці 

1. Залучити до читання оптимальну кількість 

користувачів 

протягом 

кварталу 

РДБ 

2. Здійснити перереєстрацію читачів -//- --\\-- 

3. Систематично вести індивідуальну та групову роботу з 

користувачами бібліотеки та її читачами 

-//- --\\-- 

4. Вести облік незадоволеного попиту читачів -//- --\\-- 

5. Провести:  

- акцію «Приведи в бібліотеку друзів» 

- акцію «Книги в дарунок» 

- акцію «Бібліотечний волонтер» 

-//-  

аб. 1-4 кл. 

всі відділи 

6. Міні-опитування  

«З книгою в серці» 

березень всі відділи 

7. Продовжити роботу клубів за інтересами: 

"Книговичок" ( 3 заходи) 

«Інфонавт» (3 заходи) 

протягом 

кварталу 

 

мл.в 

ст..в 

 

№ Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Вікова 

група 
Виконавці 

Норма 

часу 

I Патріотичне виховання читачів. Народознавство. Краєзнавство 

Оформити:  

Тематичні полиці: 

1 «Соборна і свята моя державо» Січень 5-9 кл Чит. зал 30 хв. 

2 «Крути-події, факти, пам'ять» Січень 5-9 кл Чит. зал 30 хв. 

3 «Ми Європейці!» Лютий 5-9 кл Ст.в 30 хв. 

4 «Для нас вона в світі єдина» лютий 5-9 кл Ст..в 30 хв. 

Масово-просвітницька робота 

Провести: 

1 
Історичну годину: 

«Величний подвиг в ім’я України» 
січень 5-9 кл Чит. зал 4 год 

2 Ситуаційну гру 

«Правова асамблея героїв книг» 
лютий 1-4 кл Мл. в  

40 год 

3 Мовознавчий лікбез 

 «Мова –наш духовний код, даний нам від 

роду» 

лютий 5-9 кл. Ст..в 

 

4 Мультимедійний перегляд 

 «Соборна і свята моя державо» 
січень 5-9 кл Ст..в 

 

 II Популяризація науково-природничої літератури. Екологічне виховання 

Оформити: 

1 
Валеологічну виставку 

«Малята – здоров’ята» 
Лютий 1-4 кл Чит. з 

10 

год. 

Тематичні полиці:  

2 «Спорт – гармонія сили і духу» лютий 5-9 кл Ст. в  30 хв. 

3 «»Пізнай, прочитай, полюби» березень 5-9 кл Чит. зал  

Масово-просвітницька робота 

Провести: 

1 Екошок березень 5-9 кл Чит. зал 4 год 



«Озирнись! Зупинись! Поміркуй!» 

                    2 Валеологічний бумеранг 

«Чарівна паличка для Коха» 
березень 5-9 кл Чит. зал 

4 год 

III Популяризація технічної та економічної літератури 

Оформити: 

1 
Виставку – огляд 

«Чудес на світі стільки…» 
Лютий 5-9 кл Чит. Зал 

10 

год. 

Тематичні полиці:  

2 
«Мусять добре знати діти, 

 як по вулиці ходити» 
березень 1-4 кл Мл.в 30 хв. 

Масово-просвітницька робота 

Провести: 

1 
Економічні цікавинки 

«Логотип- початок бренду» 
лютий 5-6 кл Ст. в 

10 

год. 

2 Гра «Абетка доріг» березнь 1-4 кл Мл.в 40 год 

IV Сприяння процесам гуманізації та духовного становлення  

Оформити: 

1 
Виставку – спілкування 

«Світлиця Божої науки» 
лютий 1-4 кл Мл. в 

10 

год. 

Тематичні полиці:  

2 «Свято свят – Різдво Христове» Січень 5-9 кл Ст.в 30 хв. 

Масово-просвітницька робота 

Провести: 

1 
Народознавчий перегляд 

 «Святая Ніч на небосхил зійшла» 
Січень 5-9 кл Ст.в  4 год 

2 
Духовну зустріч 

«У компанії з Богом» 
лютий 5-9 кл. Чит.з 4 год 

V Популяризація художньої літератури. Естетичне виховання   

Оформити: 

1 
Виставку – знайомство 

«Літературні пам’ятки» 
Березень 5-9 кл Чит. зал 

10 

год. 

Тематичні полиці: 

2 «Домашня читальня» лютий 1-4 кл Мл.в  
30 

год. 

Масово-просвітницька робота 

Провести: 

1 
Загальнообласний день голосного читання 

(Згідно окремого плану) 
Березень 1-9 кл Всі відділи  

2 
Всеукраїнський тиждень дитячого 

читання(Згідно окремого плану) 
Березень 1-9 кл Всі відділи  

3 

Книжкові посиденьки 

«Під покровом кольорових парасольок» 

(до 65 річчя від дня народження Марії 

Людкевич) 

березень 1-4 кл  Мл.в   

VI Діяльність бібліотеки на допомогу навчальному процесу,  

національній школі 

Оформити: 

1 
Виставку – вітання 

«Великі ювілеї великих» 
Березень 5-9 кл Ст. в 

10 

год. 

2 
Виставку – цікавинку 

«Шкільні мелодії» 
Лютий 5-9 кл Чит. зал 

10 

год. 

Тематичні полиці: 

3 «Для цікавого навчання» лютий 1-4 кл  Мл. в 30 хв 

Масово просвітницька робота 



Провести: 

1 
День інформатики 

«Анатомія комп’ютера» 
січень 5-9 кл Ст. в  

2 

Історичну годину: 

«Мудрий будівничий України» 

(до 1035 р від дня народження Ярослава 

Мудрого) 

Лютий 5-9 кл Ст. в 4 год 

3 
Слайд – презентація  

«На крилах поезії з Л. Українкою» 
лютий 5-9 кл Чит. зал 10 год 

VII. Організація дозвілля школярів 

Оформити: 

1 
Виставка – знайомство 

«Краща вісімка до 8 березня» 
березень 1-4 кл  Мл. в 

10 

год. 

Масова-просвітницька робота 

Провести:  

1 

Програму зимового дозвілля 

«Різдвяні книго мандри» (згідно окремого 

плану) 

січень 1-9 кл Всі відділи  

І. Удосконалення ДБА. Робота з каталогами та картотеками 

№ 

п\п 
Зміст роботи Форма роботи 

Термін 

виконання 
Виконавці  

        1 

Удосконалення та оновлення ДБА згідно з 

вимогами часу та запитам читачів, 

користувачів: СКС, краєзнавчу картотеку, 

тематичні картотеки 

введення нової 

інформації, 

редагування,  

Протягом 

кварталу 
чит. зал  

 Організація та ведення СК 

Підібрати 

розставити 

картки 

-//- -//- 

картк

а  

2 хв. 

2 

Поповнення та редагування 

- СКС 

- краєзнавча картотека 

-„Сценарії свят ” 

- віршів 

- казок 

- персоналій 

- 

 
-//- чит. зал 

картк

а 3 

хв. 

3 

Скласти картотеку періодичних видань і 

вести облік та контроль за їх 

надходженнями 

-15 лютий чит. зал  

4 
Оперативно редагувати  та вилучати 

картки з каталогів 

АК  

СК  

Протягом 

кварталу 
всі відділи 

картк

а  

4 хв. 

ІІ. Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань 

1  «Ази читацької майстерності» 
Бібліотечний 

урок 
лютий чит. зал  

2  
«З днем народження, Барвінку!» 

(80р журналу Барвінок) 

День 

Іменинника 
Січень Мл.в  

III. Інформаційне забезпечення юних читачів 

та спеціалістів дитячого читання 

2 «Бібліотечні новинки» 
Віртуальні 

виставки,  

Протягом 

кварталу. 
всі відділи  



 День презентацій нових надходжень 

огляди, 

тематичні дні і 

дні інформацій 

-//- всі відділи  

3 Повно і якісно надавати довідки 
усні, письмові, 

по - телефону 
-//- 

всі відділи 

 

1 дов. 

10-30 

хв. 

4 «Увага! Бібліотечна новинка!» 

Випуск 

серії шорт 

листів 

-//-. чит. зал  

Робота пункту публічного доступу до мережі Інтернет 

№ 

п\п 
Зміст роботи Форма роботи 

Термін 

виконання 
Виконавці  

        1 Засідання клубу «Інфонавт» Згідно окремого 

плану 

Протягом 

кварталу 

Ст.в  

        2 «Інтернет мандрівникам» Поповнення папок 

накопичувачів 

-//- Ст.в  

        3 «Ура! Нехай живе гра!» Складання  серії веб 

- списків 

-//- Ст.в  

        4 « Корюківка: забута трагедія.» 

 до 70-річчя Корюківської трагедії 

Відео-перегляд лютий Чит. зал  

Робота пункту доступу громадян (ПДГ) 

до інформації органів державної влади 

1 «Бібліотека – влада-громада 

Відкриття 

нової рубрики 

на блозі 

бібліотеки 

січень Чит. зал  

2 «Офіційна інформація влади – тут!» Інформ-полиця лютий Чит. зал  

3 «Влада пропонує» 

Створення 

папки 

накопичувача 

лютий Чит. зал  

IV. Формування і організація книжкового фонду дитячої бібліотеки 

 1 
Домогтись доукомплектування фонду 

РДБ з різних джерел  
акції 

протягом 

кварталу 
Дасюк  

2 
Вести контроль за надходженням 

періодичних видань 

Підшивання 

комплектів 
-//- чит. зал  

3 
Визначення видань, що потребують 

постійного контролю 

Ведення 

картотеки 

підвищеного 

попиту 

-//- Дасюк  

4 

Відновлення пошкоджених документів 

 

Дрібний 

ремонт 

пошкоджених 

документів 

-//- всі відділи  

6 

Профілактика несвоєчасного повернення 

читачами видань 

«Прощення бібліогріхів» 

телефонні 

нагадування, 

обхід по 

школах 

акція 

-//- всі відділи  

        7 «Держава і право» Аналіз 

кількісного і 

якісного складу 

та 

використання 

бібліотечного 

-//- 

 

всі відділи 
64 

год 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&sqi=2&ved=0CEsQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.istpravda.com.ua%2Farticles%2F2011%2F03%2F2%2F28636%2F&ei=7jDLUNeHCIeYtQbrtYGQCw&usg=AFQjCNEFXxjfccQJaY0fdysTFSlNQN4kwQ


фонду  

8 
Санітарно - гігієнічна обробка книжкових 

фондів 

проведення 

санітарних 

днів-3 

годин-12 

раз в 

місяць 

1р в 

тиждень 

всі відділи 

20 

хв.  

1 м. 

пол. 

V Сучасний менеджмент 

1. 

Використання фандрейзингу для 

покращення МТБ бібліотек району 

 

Листування, 

зустрічі, 

програми 

І - IV кв. РДБ  

2. 

Супроводження сторінки РДБ на веб сайті 

ЦРБ 

 

Інформаційна 

підтримка, 

актуалізація 

-//- директор  

3. Пряма реклама 

Інформування 

запрошення, 

оголошення 

-//- РДБ  

 Наочна реклама буклети   
1бук.- 

60 год. 

4. 
 

«Я - біібліотекар» 

День відкритих 

дверей 
вересень РДБ 

 

 

5. 
Співпраця з громадськими організаціями, 

школами іншими організаціями 

Виступи на 

батьківських 

зборах. 

конференціях 

 

I кв. 

 

всі 

відділи 

 

 

 

 

6 «Дивись, читай і слухай українське» Районна акція вересень 

РЦБС, 

НД, відділ 

освіти 

СРДА 

 

7 Зв’язки зі ЗМІ Інформація в 

районних газетах  
І - IV кв. РДБ  

  «Знайомтесь – новини літератури» радіочитання березень РДБ  

VІ. Робота з кадрами. 

Методичне забезпечення в бібліотеках району. 

1 
Здійснити аналіз роботи бібліотек 

системи з дітьми за 2012 р. 

РДБ 

РЦБС 
січень Дасюк 

1 

табл. 

10 

год. 

2 
Участь у роботі обласних, районних 

нарад і семінарів 

ЛОДБ 

РЦБС 

відділ культури 

Школи 

протягом 

кварталу 
Дасюк 

1 

захід 

60 

год. 

3  Участь у роботі ради при директорі ЦРБ -//- Дасюк 

1засід

ання  

20 

год. 

6 

 Виїзди в бібліотеки – філії згідно 

плану методичного відділу РЦБС 

(Ульвівок, Заболоття, Острів,Угнів, 

Угринів, В. Мости, Борятин) 

творчий 

взаємообмін, 

контроль 

-//- всі відділи 

1 

відря

джен

ня 

16 

год. 

7 
Консультації та практична допомога 

бібліотекам району 

виїзди 

бібліотекарів 

району до РДБ 

протягом 

кварталу 

всі 

працівники 
 



 

 

Заступник директора по роботі з дітьми:     Х.Є.Дасюк 

 

8 
Приймати участь у заняттях по 

підвищенню кваліфікацій 

виїзди до 

ЛОБД 

протягом 

кварталу 
Дасюк 

16 

год. 

                9 

Тримати на постійному контролі 

достовірність обліку роботи, 

впровадження рекомендацій ЛОБД, 

відділу культури, РЦБС, виконання 

основних планових показників. 

РДБ -//- Дасюк  

VІІ. Робота з організації та управління бібліотекою 

1. Планування роботи РДБ протягом 

кварталу 
Дасюк 

150 

год. 

2. Щоденний облік роботи в 

структурних підрозділах 

РДБ 
-//- Дасюк 

2 

год. 

3. Зведення статистичного обліку 

За місяць 

За квартал 

РДБ 

-//- Всі відділи 

15-

25 

хв. 


