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ПЛАН РОБОТИ 

Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки 

на 2020 рік 

 

 

Старобільськ  

2019 



Загальні показники 

 

 Показники План на 2019 рік Виконано 2019 рік План на 2020 рік 

1 Кількість користувачів 3 000  3 000 

 Кількість обслужених користувачів 10 000  10 500 

 Кількість користувачів Інтернет-центру 4 000  4 000 

     

2 Відвідування (в цілому) 80 000  82 000 

 Відвідування веб-сайту 30 000  15 500 

 Відвідування соціальних медіа 17 000  25 000 

 Кількість доступів в Інтернет 7 500  7 500 

     

3 Книговидача  32 000  33 000 

 Видача вільних ресурсів Інтернет 50 000  50 000 

 

 

 

 

 



I. Науково-методична робота 

 

№п/п 

 

Назва заходів та діяльності 

 

Напрямок діяльності 

 
Форма роботи 

Термін 

виконання 

 

 

Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

1 Сучасна публічна бібліотека в умовах адміністративної реформи 
 

1.1 Співпраця з керівними органами ОТГ 

області: 

- Семінари, тренінги на базі ЛОУНБ 

- Виїзні тренінги по запиту-

запрошенню конкретної ОТГ 

- Індивідуальні  методичні 

консультації 

 

Реформа децентралізації 
семінари 

тренінги 

консультації 

 

протягом року 

Адміністрація, 

ВНМР 

 

   1.2 

 «Соціально-економічні цінності 

послуг сучасної бібліотеки»: обласна 

школа керівника 

 

 

 

Безперервна бібліотечна 

освіта 

 

 

 

 

 тренінги, 

самостійна 

робота,  

публікації 

 

 

 Адміністрація, 

Відділ НМР 

 

      - Практикум для керівників 

 

  лютий 

 

 

 - Самостійна робота з розрахунку 

соціально-економічної цінності 

оцінки послуг публічних бібліотек 

  березень- 

квітень 

 

 

 - Аналіз матеріалів, підготовка 

публікацій 

  травень 

 

 



1 2 3 4 5 6 

1.3 Оптимізація мережі бібліотечних 

послуг в регіоні (спільно з 

Національною бібліотекою України ім. 

Ярослава Мудрого) 

 

 збір даних 

аналіз інформації 

моніторинг 

протягом року 

 

Відділ НМР 

2 Методичні консультації та поради з питань бібліотечної справи 
 

2.1 Актуальні проблеми бібліотечної справи  

 

 

 

Безперервна бібліотечна 

освіта 

 

 

методичні 

консультації (за 

запитом) 

 

протягом року 

 

 

Відділ НМР, 

Відділ ФФтаЕК 

 

 

2.2 Формування фондів публічних бібліотек 

 

 

Безперервна бібліотечна 

освіта 

 

методичні 

консультації (за 

запитом) 

 

протягом року 

 

 

Відділ НМР, 

Відділ ФФтаЕК 

 

2.3 Інклюзія в бібліотеці  

 

Безперервна бібліотечна 

освіта 

«Полілог поколінь» 

 

методичні поради вересень 

 

Відділ НМР 

3 Підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців регіону 

 

3.1 Навчання фахівців ЛОУНБ за онлайн-

курсом УБА «Бібліотека – відкритий 

публічний простір» на платформі ВУМ 

та інших. 

 

Безперервна бібліотечна 

освіта 

 

 

 

дистанційні курси 

 

 

 

1 квартал 

 

 

 

Відділ НМР 

 



1 2 3 4 5 6 

 

3.2 

«Брейнпарк» –  школа для 

бібліотекарів області:  комплексне 

навчання за наступними темами: 

 

- «Непісні пост-пости: основи 

копірайтингу; 

 

- «Сепульки в сепулькарії: 

інформаційна безпека та 

медіаграмотность; 

 

- «Новий правопис: шість кіл 

адаптації»: культура українського 

мовлення; 

 

- «Вжух! – і ти SMM-ник»: 

менеджмент в соцмережах; 

 

- «Дизайн і крапка»: основи 

графічного дизайну; 

 

- «САК (Спілка анонімних крадіїв)»: 

використання сервісів Google; 

 

- Фотодзен: основи фотографування 

 

 

Безперервна бібліотечна 

освіта 

 

Регіональна програма 

розвитку культури 

Луганської області 

 

 

Навчальний курс  

 

 

1 група: 

березень-

травень 

 

2 група: 

вересень-

листопад 

 

Відділ ІТтаЕР 

 

 



4 Безперервна бібліотечна освіта в межах роботи РТЦ ЛОУНБ  
 

№п/п Назва заходів та діяльності 

 

Напрямок діяльності 

 

Форма роботи Термін 

виконання 

 

Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

4.1 «Непотрібний HTML»: створення 

сайтів та блогів бібліотек 

 

Безперервна бібліотечна 

освіта 

 

Регіональна програма 

розвитку культури 

Луганської області 

 

тренінги Лютий, 

жовтень 

Відділ ІТтаЕР 

 

4.2 «Бібліотечні фонди. Шлях книги в 

бібліотеці»: навчання для бібліотек ОТГ 

(Станично-Луганського р-ну, 

Новопсковського р-ну, Старобільського 

р-ну) 

 

 

Безперервна бібліотечна 

освіта 

 

Реформа децентралізації 

 

практикум І-ІІІ квартал Відділ ФФтаЕК 

 

4.3  «Каталогізація інтернет-ресурсів»:  

навчання для спеціалістів відділів 

комплектування та каталогізаціїї 

 

Безперервна бібліотечна 

освіта 
тренінг квітень Відділ ФФтаЕК 

 

4.4 Медіаграмотность для бібліотекаря: 

 

- Кібербезпека користувача при 

роботі в Інтернеті; 

 

- Як аналізувати медіаконтент 

 

Безперервна бібліотечна 

освіта 

 

Регіональна програма 

розвитку культури 

Луганської області 

тренінги 

 

Березень, 

 

 

травень 

 

Адміністрація,  

Відділ НМР 

 



1 2 3 4 5 6 

4.5 «Що таке інклюзивна бібліотека?»: 

навчання для керівників та методистів 

бібліотечних закладів  

 

Безперервна бібліотечна 

освіта 

 

тренінг лютий 

 

 

 

Відділ ІТтаЕР 

 

4.6 «Дискутуй правильно» : як правильно 

вести дискусію в бібліотеці 

 

----------\\--------- тренінги Травень, 

жовтень 

 

Відділ ОК 

4.7 «Киплячий дах або, як позбутися 

професійного вигорання»: як не 

«згоріти» на роботі 

 

----------\\--------- тренінги Квітень, 

вересень 

 

 

Відділ ОК 

4.8 «Навігатор у просторі інтелектуальної 

власності»: як працювати  в Інтернеті, 

не порушуючи закон 

 

Цифрова грамотність та 

цифровізація 
тренінги Березень, 

вересень 

 

 

Відділ НМР 

4.9 «Новий правопис: шість кіл 

адаптації»: навчання з культури 

української мови 

 

Безперервна бібліотечна 

освіта 

 

Регіональна програма 

розвитку культури 

Луганської області 

тренінги 

 

1 на 2 місяці 

 

 

 

Відділ ІТтаЕР 

 

5 Наукова та видавнича діяльність 

5.1 Календар знаменних  та пам’ятних дат 

Луганської області на 2021 р. 

 

 

 

 календар серпень 

 

Адміністрація, 

Відділ ІТтаЕР  



1 2 3 4 5 6 

5.2 Бібліотеки Луганщини в умовах ОТГ: 

стаття в фаховій пресі; 

Реформа децентралізації стаття травень 

 

Адміністрація, 

Відділ ІТтаЕР 

5.3 Як зробити нову бібліотеку: стаття в 

фаховій пресі  

 

 
стаття вересень 

 

Адміністрація, 

Відділ ІТтаЕР 

5.4 Бібліотеки Луганщини в цифрах і фактах 

за 2019 р. 

 

 інформаційний 

дайджест 

лютий 

 

Відділ НМР  

5.5 Публікація по матеріалам аналізу 

Обласна школа керівника «Соціально-

економічні цінності послуг сучасної 

бібліотеки» 

 

 

 стаття у фаховій 

пресі 

серпень 

 

 

Відділ НМР 

5.6 Бюлетень ЛОВ УБА 

 

 видання липень 

 

Відділ НМР 

(спільно з ЛОВ 

УБА) 

5.7  «Розподіл книги за державною 

програмою поповнення бібліотечних 

фондів 2019 р.» 

 

Регіональна програма 

розвитку культури 

Луганської області 

моніторинг березень 

 

 

Відділ ФФтаЕК 

 

 

6 

 

Участь у Всеукраїнських та регіональних конференціях 
 

 



1 2 3 4 5 6 

6.1 Всеукраїнська Зимова  школа молодих 

бібліотекарів УБА 

 

Безперервна бібліотечна 

освіта 

Регіональна цільова 

програма Молодь 

Луганщини 

Міжнародне та 

регіональне 

співробітництво 

 лютий 

 

 

 

6.2 Х Ювілейна міжнародна конференція 

«Сучасна бібліотечно-інформаційна 

безперервна освіта: орієнтири 

співтворення» (смт. Славське, Львівська 

область) 

Безперервна бібліотечна 

освіта 

Міжнародне та 

регіональне 

співробітництво 

 25-28 лютого 

 

 

 

6.3 Міжнародний форум молодих 

бібліотекарів 

 

Безперервна бібліотечна 

освіта 
 

Регіональна цільова 

програма Молодь 

Луганщини 
 

Міжнародне та 

регіональне 

співробітництво 

 квітень 

 

 

 

6.4 Всеукраїнська Літня школа бібліотечної 

адвокації 

 

Безперервна бібліотечна 

освіта 
 

Міжнародне та 

регіональне 

співробітництво 

 липень 

 

 

6.5 Всеукраїнська науково-практична  

конференція «Бібліотека і книга в 

контексті часу» 

 

 

Міжнародне та 

регіональне 

співробітництво 

 квітень 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 

6.6 ХІ Львівський міжнародний 

бібліотечний форум 

 

 

 

Міжнародне та 

регіональне 

співробітництво 

 вересень 

 

 

Відділ ІТтаЕР 

 

6.7 Щорічна звітна Конференція Української 

бібліотечної асоціації 

 

 

Міжнародне та 

регіональне 

співробітництво 

 листопад 

 

Адміністрація  

7 Конкурси та проєктна діяльність 
 

7.1 «Розробка курсу на зміцнення 

місцевого самоврядування» (ПУЛЬС) 

(реалізується Асоціацією міст України 

(АМУ) в партнерстві з Радою 

міжнародних наукових досліджень та 

обмінів IREX/Україна за фінансової 

підтримки Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) 

с. Підгорівка, стм. Новоайдар 

м. Старобільськ ( представники 

с.Титарівка, с .Половинкине, 

с.Підгорівка), с. Половинкине 

Реформа децентралізації 

 
вуличні акції 

флешмоби 

тренінги 

дистанційне 

навчання 

круглі столи 

 

Лютий-

травень 

 

Адміністрація  

7.2 «Закарбований Схід: присвята 

загиблим мешканцям Луганщини – 

учасникам  АТО»: проєкт 

Регіональна програма 

НПВ дітей та молоді на 

2017-2020 роки 

збір інформації  Протягом 

року 

 Відділ НМР 



1 2 3 4 5 6 

7.3 Медіаграмотність в бібліотеці: конкурс  

на кращий відеоролик  

(спільно з ЛОВ УБА) 

 

Регіональна програма 

розвитку культури 

Луганської області 

конкурс 

 

 

лютий - 

травень 

 

Відділ НМР 

7.4 Проєкт Code Club UA: створення мережі 

клубів кодування для дітей в Луганській 

області: 

Цифровізація та цифрова 

грамотність 

 

Регіональна програма 

розвитку культури 

Луганської області 

 Протягом 

року 

Відділ ІТтаЕР 

 Проєктна діяльність    

у межах європейської ініціативи Meet 

and Code 

    

 Написання проєктної заявки до фонду 

«Відродження» на підтримку Code Club 

    

7.5 Участь у міжнародному проєкті «Ми – 

українці. Я і ти» (спільно з Львівською 

ЛОДБ та українською діаспорою 

Польщі) 

Регіональна програма 

НПВ дітей та молоді на 

2017-2020 роки 

 

Міжнародне та 

регіональне 

співробітництво 

 протягом року  ВІТтаЕР 

7.6 Конкурс дитячого читання 

«Книгоманія» 

 

 конкурс 

 

1 півріччя 

 

Відділ НМР 

7.7 Освітній онлайн-проєкт з 

популяризації знань з історії культури та 

традицій України  

(спільно з Миколаївською ОБД) 

Регіональна програма 

НПВ дітей та молоді на 

2017-2020 роки 

 

 протягом року Відділ ОК 



Міжнародне та 

регіональне 

співробітництво 

7.8 «Брейнпарк» школа для бібліотекарів  

Луганської, Донецької, Харківської 

областей (грант УКФ) 

Безперервна бібліотечна 

освіта 

 

Регіональна програма 

розвитку культури 

Луганської області 

Школа для 

бібліотекарів 

ІІ півріччя Відділ НМР 

 

8 

 

Організаційна робота 

 
1 2 3 4 5 6 

8.1 Підготовка інформації  для УКНР 

ЛОДА, 

НБУ ім. Я. Мудрого та ін. 

 інформація протягом року 

 

Відділ НМР 

8.2 Підготовка зведеної статистичної 

звітності (ф.6-НК, 80-а-рвк, ЕСМаР) 

 інформація січень-лютий 

 

Адміністрація  

8.3 Аналіз роботи бібліотек області в 

цифрах та фактах 

 інформація березень 

 

Відділ НМР 

 

 

 

 

 

 

 



II. Неформальна освіта громадян в Регіональному Тренінговому Центрі 
 

№п/п Назва заходів та діяльності 

 

Напрямок діяльності 

 

Форма роботи Термін 

виконання 

 

Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

1 Як аналізувати медіаконтент 

 

Регіональна програма 

розвитку культури 

Луганської області 

тренінг травень Адміністрація 

2 «No water, no life»: охорона водних 

ресурсів»: тренінг з екологіі 

 

Глобальні цілі ООН лекція лютий 

 

 

Відділ ОК 

3 «Почни з себе»: шкідливі 

поліетиленові пакети, платиковий 

посуд»: екологічне навчання 

 

Глобальні цілі ООН лекція березень 

 

Відділ ОК 

4 "Побутові відходи-дій зараз!": 

екологічне навчання 

Глобальні цілі ООН лекція квітень 

 

 

Відділ ОК 

5 «Школа економії»: екологічне навчання 

 

 

Глобальні цілі ООН відеоряд 

лайфхаків з 

економії у 

повсякденному 

житті 

жовтень 

 

Відділ ОК, 

Відділ ІТтаЕР 

 

6  «Суцільна отрута»: спалювання 

листя: екологічне навчання 

 

 

 

Глобальні цілі ООН лекція листопад 

 

 

Відділ ОК 



1 2 3 4 5 6 

7 «Пірати сучасності: скажи торенту 

ні»: як працювати  в Інтернеті, не 

порушуючи закон 

 

Регіональна програма 

розвитку культури 

Луганської області 

тренінг квітень 

 

Відділ ОК, 

Відділ НМР 

 

8 «Пульс: заходи з децентралізація» 

 

Реформа децентралізації заходи січень-травень 

 

 

Адміністрація, 

Відділ ОК 

 

 

9 «Новий правопис: шість кіл 

адаптації»: культура українського 

мовлення 

 

Регіональна програма 

розвитку культури 

Луганської області 

тренінги протягом року 

 

Відділ ІТтаЕР 

 

10 «Сепульки в Сепулькарії»: 

інформаційна безпека та 

медіаграмотність 

 

Регіональна програма 

розвитку культури 

Луганської області 

тренінги протягом року 

 

Відділ ІТтаЕР 

 

11 «Free cheese, або як не втрапити на 

шахраїв»: інформаційна безпека та 

медіаграмотність для підлітків 

Регіональна програма 

розвитку культури 

Луганської області 

тренінг вересень 

 

Відділ ОК, 

Відділ НМР 

 

12 «Ґендер для всіх»: подолання гендерної 

нерівності серед всіх верств населення 

громади 

У межах проєкту «Полілог 

поколінь» 
тренінги протягом року 

 

Відділ ІТтаЕР 

 

13 Навчання у клубі програмування Code 

Club 

Цифровізація та цифрова 

грамотність 
Заняття, 

підготовка та 

проведення 

презентацій, 

протягом року 

 

 

Відділ ІТтаЕР 

 



гакатонів, 

вікендів, мітапів, 

звітування та 

координація 

клубів 

програмування 

області 
1 2 3 4 5 6 

14 Освітні заходи для дітей та підлітків в 

межах проєкту LOFT 

 

Регіональна програма 

НПВ дітей та молоді на 

2017-2020 роки 

 

Цільова програма правової 

освіти населення  

майстер-класи, 

бесіди, 

інформаційні 

години 

двічі на 

тиждень 

 

Відділ ОК 

15 Організація навчання громади 

цифровій грамотності на освітній 

платформі Міністерства цифрової 

трансформації 

Цифровізація та цифрова 

грамотність 
інтерактивні 

тренінги 

протягом року Відділ ОК, 

ВІТтаЕР 

16 «Неформальна освіта в публічній 

бібліотеці для дорослих» 

заходи за запитом для громади та 

обговоренням з бібліотекарями методики 

їх підготовки:  

  

 

 

 

 

 - «Не ковбасою єдиною»: 

розвінчуємо міфи СРСР  

 

Регіональна програма 

національно-

патріотичного виховання 

дітей та молоді 

 

вечірка-реквієм травень Відділ ІТтаЕР 

 

 - «Справжні казки» 

 

 Антилекція 

 

Червень 

 

Відділ ІТтаЕР 

 



III. Робота з документними і електронними ресурсами.  

Обслуговування користувачів 
 

№ п/п Назва заходів та діяльності Напрямок діяльності Кількісні показники Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 2 3 5 6 7 

1 Надходження книг: 

- Книги 

- Періодичні видання 

 

Регіональна програма 

розвитку культури 

Луганської області 

 

1700 прим. 

674 прим. 

протягом року Відділ ФФЕК 

1.1 Технічна обробка: 

 Книг 

 Періодичних видань 

 1700 прим. 

674 прим. 

протягом року Відділ ФФЕК 

1.2 Аналітико-синтетична обробка: 

 Каталогізація 

 Систематизація 

 Предметизація 

 17300 

17300 

17300 

протягом року Відділ ФФЕК 

1.3 Облік періодичних видань  674 протягом року Відділ ФФЕК 

1.4 Аналітичний розпис  200   

1.5 Редагування в ЕК  2080   

2 Вилучення з фонду: 

- періодичних видань 

 300 2 півріччя Відділ ФФЕК 

3 Робота МБА та ЕДД   протягом року Відділ ФФЕК 

 Кількість абонентів  24   

 Отриманих книг  25   

 Виданих книг  140   

3.1 Заочний абонемент 

 

  протягом року Відділ ФФЕК 



 
1 2 3 4 5 6 

 Кількість абонентів  5   

 Надісланих книг  960   

4. Робота з фондом у відкритому доступі     

4.1 Розстановка  

 

 35 000 прим. 

 

протягом року Відділ ОК 

4.2 Перевірка на заставки та санітарна 

обробка фонду 

 9 000 прим. (220 

поличок) 

протягом року Відділ ОК 

5 Робота з фондами бібліотек Луганської 

області 

Регіональна програма 

розвитку культури 

Луганської області 

 

   

5.1 Отримання та розподіл книг:     

5.2 За  державною програмою поповнення 

фондів ПБ  

 30 000 IV квартал  

5.3 З інших джерел  4 000 протягом року  

6 Робота з користувачами 

 

    

6.1 Реєстрація та перереєстрація 

користувачів (за ЄРК) 

 3500 Протягом 

року 

Відділ ОК 

6.2 Обслужених користувачів загалом  12000 Протягом 

року 

 

6.3 Книговидача (у т.ч.): 

- книги 

- періодичні видання 

- вільні джерела Інтернет 

-  

  

25000 

8000 

50000 

Протягом 

року 

 



1 2 3 4 5 6 

6.4 Консультування користувачів у відділі 

обслуговування: 

- консультації у полиць, при пошуку в ЕК 

- навчання елементам 

самообслуговування в бібліотеці 

 2400 протягом 

року 

 

Відділ ОК 

 

6.5 Консультування користувачів Інтернет-

центру: 

-Консультації з пошуку в Інтернет у 

масиві вільних джерел та БД наукової 

інформації 

-Послуги за допомогою Інтернет 

Технічна допомога 

 1800 

 

протягом 

року 

 

 

Відділ ОК 

6.6 Індивідуальне і групове інформування: 

- Абонентів інформації  

- Інформацій 
 

 

 
26 

400 

щомісяця Відділ ФФтаЕК  

 

IV. Соціокультурні заходи та просування читання 

 

№ 

п/п 

Назва заходів та діяльності Напрямок діяльності Форма роботи та 

кількісні показники 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

1 Соціокультурні заходи: 
 

1.1 «Енігма: таємне життя Яна Батейка» 

 

 фейкова 

антилекція 

березень Відділ ІТтаЕР 



1 2 3 4 5 6 

1.2  Тиха вечірка в бібліотеках Регіональна цільова програма 

молодь Луганщини 

 

всеукраїнська 

акція 

квітень Відділ ІТтаЕР 

1.3 «Не ковбасою єдиною» 

 

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

вечірка-реквієм травень Відділ ІТтаЕР 

1.4 «Справжні казки»  

 

 антилекція червень Відділ ІТтаЕР 

1.5 «Про щурів і пращурів: античність» 

 

 літ. антилекція вересень Відділ ІТтаЕР 

1.6 Зустріч з А. Чупою  зустріч з 

письменником 

січень Відділ ОК 

1.7 «Янголи пам’яті» до Дня героїв 

небесної сотні  

 

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

флешмоб 20 лютого Відділ ОК 

1.8 «Солодке диво» до Всесвітнього дня 

кавуна 

 

 

 вечірка серпень Відділ ОК 

1.9 Організація зустрічей  з 

письменниками, авторами , 

видавництвами 

 

 презентація 

книги, зустрічі з 

письменниками 

протягом року 

 

 

Відділ ОК 

1.10 Конкурс дитячого читання 

«КНИГОМАНІЯ» 

Регіональна цільова програма 

Молодь Луганщини 

 

конкурс 1 півріччя 

 

Відділ ОК, 

ВІТтаЕР, ВНМР 

 

 

 

 



2 Популяризація бібліотечного фонду 
 

1 2 3 4 5 6 

2.1 «Відкрий бібліотеку»   вуличні акції  

 

протягом року Відділ ОК 

2.2 «За Україну, за її волю!» до Дня 

пам’яті кіборгів в Україні 

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

дайджест + 

тематична полиця 

16 січня Відділ ОК 

2.3 «Лицарі небесної варти» до Дня героїв 

небесної сотні 

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

інформаційна 

виставка 

20 лютого Відділ ОК 

2.4 «Кривава змова проти України» до 

початку війни Росії проти України 

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

дайджест + 

тематична полиця 

26 лютого Відділ ОК 

2.5 «Мужність і честь» до Дня 

українського добровольця 

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

інформаційна 

виставка 

14 березня Відділ ОК 

2.6 «Кордон під контролем» до Дня 

прикордонника 

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

інформаційна 

виставка 

30 квітня Відділ ОК 

1 2 3 4 5 6 

2.7 «Воїни справедливості нашого 

століття» до Дня національної поліції 

України 

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

бібліо кросворд 4 липня Відділ ОК 

2.8 «Мир до останнього подиху…» до Дня 

українського миротворця 

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

Інформаційна 

виставка 

15 липня Відділ ОК 



1 2 3 4 5 6 

2.9 «Ми – українці!» : відзначання 

визволення міст Луганщини від 

російсько-окупаційних військ та НЗФ  

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

Тематичні полиці, 

дайджести, 

відеопрезентації 

червень-

серпень 

Відділ ОК 

2.10 «Українські супергерої»: відзначання 

дат, присвячених  ЗСУ 

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

Відеопрезентації, 

тематичні полиці, 

дайджести 

протягом року Відділ ОК 

2.11 «Вшануймо дітей України» до Дня 

пам’яті загиблих за Незалежність 

України 

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

інформаційна 

виставка 

серпень Відділ ОК 

2.12 «Славетні герої нескореної України» 

до Дня Захисника України 

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

дайджест + 

тематична полиця 

жовтень Відділ ОК 

2.13 «Музика лунає з серця»  книжкова 

виставка 

лютий Відділ ОК 

2.14 «Чорно-білі спогади»: історія 

фотографії 

 книжкова 

виставка 

травень Відділ ОК 

2.15 «Яскраві днини сьогодення» 

 

 

 книжкова 

виставка 

жовтень Відділ ОК 

2.16 «Ці шалені рекорди» Книга рекордів 

Гінеса 

 

 виставка однієї 

книги 

 

березень, 

квітень 

 

Відділ ФФЕК 

2.17 «Merry Christmas!» («Веселого 

Різдва!») 

 

 

 книжкова 

виставка 

 

грудень Відділ ФФЕК 



1 2 3 4 5 6 

2.18 День Соборності (день Злуки) 

«Соборність – єдність-Злуки» 

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

книжкова 

поличка 

січень Відділ ФФЕК 

2.19 День пам'ятi Героїв Крут «Крути. 

Визвольний дух» 

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

книжкова 

поличка 

січень Відділ ФФЕК 

2.20 Перший офіційний Державний герб 

України  «Під знаком Рюриковичів» 

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

книжкова 

поличка 

лютий Відділ ФФЕК 

2.21 День Чорнобильської трагедiї 

«НеРеальний Чорнобиль» або 

«Сталкер або S.T.A.L.K.E.R.» ) 

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

книжкова 

поличка 

квітень Відділ ФФЕК 

2.22 День пам’яті та примирення «Сльози 

червоного маку» 

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

книжкова 

поличка 

травень Відділ ФФЕК 

2.23 День пам’яті жертв політичних 

репресій «Оточені колючим дротом» 

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

книжкова 

поличка 

травень Відділ ФФЕК 

2.24 День Конституції «23 години та 315 

голосів» 

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

книжкова 

поличка 

червень Відділ ФФЕК 

2.25 Подорож країнами Європи «Місце на 

карті» 

Стратегія комунікації в сфері 

євроінтеграції 

 

книжкова 

поличка 

липень Відділ ФФЕК 

2.26 День незалежності «Незламна. 

Незалежна» 

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

книжкова 

поличка 

серпень Відділ ФФЕК 



 
1 2 3 4 5 6 

2.27 День Державного Прапора України 

«Жовто-синій прапор мій» 

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

книжкова 

поличка 

серпень Відділ ФФЕК 

2.28 День пам’яті трагедії Бабиного Яру 

«Мовчання свідчить» 

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

книжкова 

поличка 

вересень Відділ ФФЕК 

2.29 «Я такий як ти» - про людей з 

інвалідністю 

Глобальні цілі ООН 

 
книжкова 

поличка 

жовтень Відділ ФФЕК 

2.30 День пам’яті жертв голодомору 

«Упокорення голодом» 

Регіональна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

книжкова 

поличка 

листопад Відділ ФФЕК 

V. Інформаційна діяльність в Інтернет та Public Relations 

№ 

п/п 

Назва заходів та діяльності Напрямок діяльності Форма роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

1 Підтримка  офіційних каналів 

комунікацій в соцмережах: 

Facebook , Instagram, Telegram 

 створення та 

розміщення 

дописів, 

комунікація з 

клієнтами, SMM 

протягом року Відділ ІТтаЕР 

2 Підтримка офіційного веб-сайту 

ЛОУНБ  

 розміщення 

інформаційних 

матеріалів на 

протягом року Відділ ІТтаЕР 



сайті, редагування 

розділів сайту 80 

3 Розсилка інформаційних матеріалів до 

ЗМІ  

 статті, прес-

релізи, прес-

анонси 

протягом року  Відділ ІТтаЕР 

4 Написання літературних оглядів   огляди протягом року Відділ ІТтаЕР 

5 Створення відеороликів для різних 

соцмереж 

 відео огляди протягом року Відділ ІТтаЕР 

6 Створення рекламної продукції   афіші, флаєри, 

буклети тощо 

протягом року Відділ ІТтаЕР 

VI. Автоматизація бібліотечних процесів 

№ 

п/п 

Назва заходів та діяльності Напрямок діяльності Форма роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Підтримка АБІС     

1.1 Забезпечення копіювання даних   щоденно Відділ ІТтаЕР 

1.2 Встановлення нових версій, апгрейд 

системи 

  щоквартально Відділ ІТтаЕР 

2 Підтримка ЛОМ та комп’ютерного 

парку 

    

2.1 Профілактика обладнання   щомісяця Відділ ІТтаЕР 
1 2 3 4 5 6 

2.2 Поточний ремонт та заправка принтерів 

(ламінатора копіювальної техніки) 

  протягом року Відділ ІТтаЕР 

2.3 Налагодження нового обладнання 

 

  протягом року Відділ ІТтаЕР 



1 2 3 4 5 6 

2.4 Підтримка Інтернет-каналу, 

забезпечення Wi-fi доступу 

  протягом року Відділ ІТтаЕР 

2.5 Забезпечення антивірусного захисту 

обладнання 

  протягом року Відділ ІТтаЕР 

3 Підтримка серверу     

3.1 Забезпечення захисту від кібератак   протягом року Відділ ІТтаЕР 

3.2 Забезпечення копіювання даних та 

створення резервних копій 

  протягом року Відділ ІТтаЕР 

 


