
 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ 

НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. М.ГОРЬКОГО 

НА 2017 рік 

 

 

 

 

Старобільськ, 2017 

 



Загальні показники 

 

 Показники План на 2017 рік 

1 Кількість користувачів 10 000 

 Кількість користувачів Інтернет-центру 7 000 

   

2 Відвідування (в цілому) 50 000 

 Відвідування веб-сайту 29 000 

 Відвідування соціальних медіа  

 Кількість доступів в Інтернет 14 000 

   

3 Книговидача 200 000 

 Видача вільних ресурсів Інтернет 50 000 

   

   

 

 

 

 

 

 



Науково-методична робота 

 

№ 

п/п 

Назва заходів та діяльності Напрямок 

діяльності 

Форма роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

 Сучасна публічна бібліотека в умовах 

адміністративної реформи 

    

 - Моніторинг ситуації з 

функціонуванням бібліотек на 

територіях області, на яких 

створюються ОТГ, узагальнення 

досвіду 

 Аналітичні довід  

ки, статті в 

професійній пресі, 

публікації в блозі 

НПБУ 

Протягом року Сап’ян  

 - Публічні бібліотеки в умовах 

реформування 

Безперервна 

бібліотечна 

освіта 

семінар для 

директорів ЦБС та 

ЦРБ 

Квітень Крестиніна, 

Фатєєва 

 - Співпраця з регіональним Офісом 

реформ з питань децентралізації та 

офісом секторальної децентралізації 

(по культурі) 

 Спільні тренінги, 

консультування, 

моніторинг зміни 

мережі бібліотек 

Протягом року  

 Обласна школа методиста     

 - Стратегічне планування роботи 

районних методичних центрів: 1-е 

заняття в школі методиста 

Безперервна 

бібліотечна 

освіта 

Семінар-практикум лютий  

 - Краєзнавство – новий погляд на 

традиційну роботу ЦБС 

Безперервна 

бібліотечна 

освіта 

Конкурс проектів Березень-травень 

 

 

 - 2-е заняття в школі методиста Безперервна 

бібліотечна 

освіта 

Семінар-практикум травень  



 - Методична робота – зміна парадигми Безперервна 

бібліотечна 

освіта 

Методичні поради 

для публічних 

бібліотек 

вересень  

 Шкільна бібліотека в об’єктиві ЛОУНБ 

 

    

 - Взаємодія з методичними об’єднання 

шкільних бібліотек області 

 Зустрічі, 

знайомство з 

роботою, взаємодія 

щодо методичних 

наробок 

Протягом року  

 - Участь у методичних семінарах 

шкільних бібліотек 

 Консультації, 

методичні поради 

Протягом року  

 Комплектування бібліотек: нові умови, 

нові підходи 

 

    

 - Інформування щодо новинок 

книжкового ринку 

За програмою 

регіональної 

програми 

розвитку 

національної 

свідомості, 

культури та 

мови 

Інформаційні 

листи, розсилання 

Протягом року Сидорова 

 - Якість бібліотечного фонду – 

складова успіху публічної бібліотеки 

Безперервна 

бібліотечна 

освіта 

Семінар для 

працівників відділів 

(секторів) 

комплектування 

ЦБС та ЦРБ 

Березень  

 - Моніторинг змін якості бібліотечних 

фондів публічних бібліотек на селі 

 Виїзди, опитування, 

аналіз вивчення 

фондів 

Вересень-

грудень 

 



 Комплексні перевірки, виїзди з 

моніторингом діяльності 

    

 - Моніторинг діяльності 

Білокуракинської ЦБС 

 Виїзд, надання 

консультацій, 

складання 

аналітичної довідки 

червень  

 - Виїзди з консультаціями в райони 

області (13) 

-  

 Консультації, 

методичні поради 

Протягом року  

 Підвищення кваліфікації бібліотечних 

фахівців в рамках роботи РТЦ 

 

    

 - Тренінги за темою «Сільська 

бібліотека в умовах інформаційної 

війни» 

За програмою 

регіональної 

програми 

розвитку 

національної 

свідомості, 

культури та 

мови 

Підготовка 

презентації, тренінг 

Протягом року Моісєєва 

 - Тренінги з використання системи 

класифікації УДК 

Безперервна 

бібліотечна 

освіта 

Підготовка 

презентації, 

вебінари, практичні 

заняття 

Протягом року Сидорова 

 - Тренінги з менеджменту в соціальних 

мережах 

Безперервна 

бібліотечна 

освіта 

Підготовка 

презентації, 

вебінари, практичні 

заняття 

Протягом року Черв’як 

 - Тренінги з основ веб-дизайну, HTML Безперервна 

бібліотечна 

освіта 

Підготовка 

презентації, 

вебінари, практичні 

Протягом року Букрєєв 



заняття 

 - Тренінги з культури мови (для 

бібліотекарів) 

Безперервна 

бібліотечна 

освіта 

Підготовка 

презентації, 

вебінари, практичні 

заняття 

Протягом року Дубова, Юник 

 - «Публічна бібліотека в умовах 

інформаційної війни»: тренінги з 

інформаційної безпеки для 

бібліотекарів  

-  

Безперервна 

бібліотечна 

освіта 

Підготовка 

презентації, 

вебінари, практичні 

заняття 

Протягом року Моісєєва, 

Крестиніна 

 Проект «Публічна бібліотека на селі – 

змінюємо імідж» 

 Цикл тренінгів для 

сільських 

бібліотекарів 

Старобільського 

району 

Протягом року  

 - Проектний менеджмент 

- Менеджмент в соцмережах 

- Конкурс проектів на кращий 

іміджевий захід для сільської громади 

 

 Воркшопи, 

тренінги, обмін 

досвідом 

Протягом року  

 - Узагальнення досвіду  Публікація щодо 

проекту у фаховій 

пресі 

  

 Участь у Всеукраїнських та регіональних 

соціологічних дослідженнях 

 

 Анкетування, аналіз З планом НПБУ, 

ХДБК 

 

 Участь у Всеукраїнських та 

Міжнародних конференціях, семінарах, 

практикумах 

    



 

 - Міжнародна конференція «Сучасна 

бібліотечна освіта», м. Славське 

  березень  

 - Школа бібліотечної адвокації   Липень  

 - Львівський бібліотечний форум   Вересень  

 - Щорічна конференція УБА   Листопад  

 Конкурси та проекти 

 

    

 - Бібліотекар NEXT: нульовий відлік  Конкурс на 

креативну 

молодіжну ідею 

 

липень Фатєєва, 

Крестиніна 

 - Бібліотеки-сестри: взаємодія 

бібліотек сусідніх територій 

 Конкурс проектів 

спільної діяльності 

серед сільських 

бібліотек 

вересень Фатєєва, 

Крестиніна 

 - Фотокрос-2017: читання в об’єктиві 

 

 Конкурс 

фотоаматорів 

травень Букреєв 

 

 

 

 

 



Просування читання 

 

№ 

п/п 

Назва заходів та діяльності Напрямок 

діяльності 

Форма роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

 Діяльність ініціативної групи БУМ 

(бібліотечна універсальна молодь) 

    

 - Літературний БУМ: засідання 

літературного об’єднання 

В рамках 

регіональної 

програми розвитку 

національної 

свідомості, 

культури та мови 

дискусійний 

майданчик 

Щомісяця  Літучий С., 

Дубова Ю., 

Юник А. 

 - Літературний конкурс до 

Міжнародного Дня рідної мови: в 

рамках літературного напрямку 

ініціативної груп БУМ 

 

В рамках 

регіональної 

програми розвитку 

національної 

свідомості, 

культури та мови 

Конкурс 21 лютого Літучий С., 

Дубова Ю., 

Юник А. 

 - «Чорна правда на білому полотні»: 

Українська революція через призму 

творчості Василя Шкляра» 

В рамках 

відзначання Року 

Української 

революції 1917-21 

рр. 

Дискусія навколо 

книг «Чорний 

ворон», 

«Залишенець» 

березень Літучий С., 

Дубова Ю., 

Юник А. 

 - Літературно-інтелектуальне «Ха-

Ха»: до Дня гумору 

(в рамках літературного напрямку 

ініціативної групи БУМ) 

 

В рамках 

регіональної 

програми розвитку 

національної 

свідомості, 

культури та мови 

конкурс на 

найкращий 

гумористичний 

твір 

квітень Чишкала І. 

 Тренінги з формування культури 

українського мовлення  

В рамках 

регіональної 

програми розвитку 

Тренінг  Щомісяця  Дубова Ю., 

Юник А. 



 національної 

свідомості, 

культури та мови 

      

 «Читати скрізь і всюди»: PR-акція В рамках 

регіональної 

програми розвитку 

національної 

свідомості, 

культури та мови 

PR-акція Щомісяця Чишкала І., 

Букреєв О. 

 «Читання в тренді»: Манікен челендж до 

Всесвітнього дня книги 

 

 Флешмоб 23 квітня Чишкала І. 

 Літературна зустріч до Дня української 

писемності та мови: в рамках 

літературного об’єднання ініціативної 

групи БУМ 

 

В рамках 

регіональної 

програми розвитку 

національної 

свідомості, 

культури та мови 

Поетичні 

читання 

9 листопада Дубова Ю., 

Юник А. 

 Критичні огляди на літературу різного 

ґатунку 

 

 Інформаційні 

огляди 

Щотижня Дубова Ю., 

Юник А. 

 «Молодь читає?!.... Роздуми про те, чи 

варто писати книгам епітафію»: 

дослідницька робота щодо загальних 

тенденцій популяризації книги серед 

молоді. 

В рамках 

регіональної 

програми розвитку 

національної 

свідомості, 

культури та мови 

Опитування, 

аналіз, 

публікація в ЗМІ  

Протягом року Дубова Ю., 

Юник А., 

Букреєв О.  

      

 

 



Адвокаційна діяльність та зв’язки з громадскістю 

 

№ 

п/п 

Назва заходів та діяльності Напрямок 

діяльності 

Форма роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

 Діяльність ініціативної групи БУМ 

(бібліотечна універсальна молодь)  

    

 - Студентське об’єднання ініціативної 

групи БУМ (бібліотечна універсальна 

молодь) 

 Розповсюдження 

інформації серед 

містян, 

волонтерська 

діяльність тощо. 

Щомісяця Чишкала І. 

 - Шкільне об’єднання ініціативної 

групи БУМ (бібліотечна універсальна 

молодь) 

 Розповсюдження 

інформації серед 

містян, 

волонтерська 

діяльність тощо. 

Щомісяця Чишкала І. 

 - Участь у створенні відеоблогу «Місто 

Старобільськ» спільно з міською 

радою 

В рамках 

регіональної 

програми розвитку 

національної 

свідомості, 

культури та мови 

Соціальні 

опитування, 

створення відео, 

розповсюдження 

інформації серед 

містян, 

волонтерська 

діяльність 

Протягом року Чишкала І., 

Букреєв О., 

Дубова Ю., Юник 

А. 

 - Участь у проектах Старобільської 

ініціативної команди «STB Team» 

В рамках 

регіональної 

програми розвитку 

Організація 

фестивалів, 

Протягом року Чишкала І., 

Букреєв О., 



національної 

свідомості, 

культури та мови 

вуличних акцій, 

написання 

грантових заявок, 

реалізація 

проектів 

Сидорова К. 

 Реалізація проекту з картування 

«Містки громадської активності» 

спільно з СГО «Воля» та ГО «Дієва 

громада» 

 

 Участь у заходах 

згідно з планом 

проекту 

Протягом року Чишкала І. 

 Заходи в рамках проекту «Мережа 

центрів Європейської інформації» 

 

 Згідно з планом 

мережі ЦЄІ 

Протягом року Букреєв О. 

 «Вечірка у бібліотеці»  Дозвіллєва 

програма 

Щомісяця  Букреєв О. 

 «Сліпі побачення у бібліотеці»: до Дня 

Святого Валентина 

 

 Дозвіллєва 

програма 

14 лютого Черв’як Д. 

 «Сповідь бібліотекаря»: публічний звіт 

ЛОУНБ ім. Грького перед громадою 

 Коплексний захід 

по інформуванню 

громади щодо 

діяльності 

бібліотеки 

Лютий Моісєєва С.А. 

 «Війна та міф»: до Дня пам’яті та 

примирення  

В рамках 

регіональної 

програми розвитку 

національної 

свідомості, 

культури та мови 

Дискусійний 

майданчик 

8-9 травня Букреєв О., 

Чишкала І. 

 Участь в урочистих заходах до Дня 

Незалежності 

В рамках 

регіональної 

програми розвитку 

Міський 

фестиваль 

24 серпня Дубова Ю., Юник 

А., Черв’як Д.  



національної 

свідомості, 

культури та мови 

культури та 

мистецтв  

 «Зустріч із присмаком шоколаду»: захід 

до Всесвітнього дня шоколаду 

 Культурно-

дозвіллєва 

програма для 

містян  

11 липня Дубова Ю.,  

Юник А., 

Букреєв О.,  

Черв’як Д. 

 Святкування Всеукраїнського дня 

бібліотек 

 PR-акція  30 вересня Букреєв О., 

Черв’як Д. 

 «Пам’ять породжує свідомість»: до Дня 

пам’яті жертв Голодомору  

 

В рамках 

регіональної 

програми розвитку 

національної 

свідомості, 

культури та мови 

Акція «Засвіти 

свічку»  

25 листопада  Чишкала І. 

 «Чудеса в бібліотеці»: дитячий захід до 

Дня святого Миколая  

 Дозвіллєва 

програма  

19 грудня  Дубова Ю., 

Юник А., 

Чишкала І.  

 Розсилка інформаційних матеріалів серед 

ЗМІ, підготовка постів для соціальних 

мереж 

 Інформаційне 

розміщення  

Щоденно Дубова Ю., Юник 

А., Черв’як Д, 

Букреєв О.  

 

 

 

 

 



Інформаційна діяльність в Інтернет 

 

№ 

п/п 

Назва заходів та діяльності Напрямок 

діяльності 

Форма роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

  

Робота в соціальних медіа 

 

    

 Публікація матеріалів 

 

 Інформаційні 

повідомлення 

щоденно Черв’як 

 Маркетингові заходи 

 

 Репости, 

коментарі 

щотижня --//--- 

 Аналізування показників  Аналіз статистики 

активності 

користувачів 

щоквартально ---//--- 

  

Робота з веб-сайтом 

 

    

 Розміщення повідомлень 

 

 Інформаційні 

повідомлення 

щоденно Дубова, Юник, 

Моісєєва 

 Аналізування користувачів  Аналіз складу 

зареєстрованих 

користувачів 

щотижня Моісєєва 

 Робота он-лайн консультанта  Запитання-

відповідь 

щоденно Всі працівники 

 Робота віртуальної довідкової служби  Бібліографічні 

довідки  

Протягом року Сидорова 



      

 

 

 

Автоматизація бібліотечних процесів 

№ 

п/п 

Назва заходів та діяльності Напрямок 

діяльності 

Форма роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

 Підтримка АБІС 

 

    

 Забезпечення копіювання даних   Щоденно  Столяров 

 Встановлення нових версій, апдейт системи   Щоквартально Моісєєва 

      

 Підтримка ЛОМ та комп’ютерного парку 

 

    

 Профілактика обладнання   щомісяца Столяров 

 Поточний ремонт та заправка принтерів 

(ламінатора, копіювальної техніки) 

  Протягом року Столяров 

 Налагодження нового обладнання   Протягом року Столяров 

 Підтримка Інтернет-каналу, забезпечення 

Wi-fi доступу 

  Протягом року Столяров 

      

      

 



Робота з документними і електронними ресурсами  

та обслуговування користувачів 

№ 

п/п 

Назва заходів та діяльності Напрямок 

діяльності 

Форма роботи та кількісні 

показники 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 7 

 Формування книжкового фонду   Кіль-ть 

(прим.) 

  

 Надходження: 

- Книг 

- Періодичних видань 

- Електронних видань 

Поповнення фонду Отримання, 

облік 

 

3 000 

1475 

50 

 

 

Протягом 

року 

Сидорова 

 Технічна обробка документів   4525 Протягом 

року 

Сидорова 

       

 Отримання та розподіл книг у 

бібліотеки області за програмою 

«Українська книга» та з інших джерел 

Поповнення 

фондів бібліотек 

області 

Отримання, 

сортування, 

передача в 

ЦБС 

4700 Протягом 

року 

Сидорова 

 Формування БД електронного 

каталогу 

  Кіль-сть 

(записів) 

  

 Каталогізація 

Систематизація 

Предметизація  

Аналітичний розпис статей 

  3200 

--//-- 

--//-- 

100 

Протягом 

року 

Сидорова, 

Кузнецова, 

Царевська 

       



 Робота МБА та ЕДД      

 - Заключення договорів з 

абонентами 

- Отримання книг з інших 

бібліотек 

- Видача книг абонентам 

  15 

50 

240 

Протягом 

року 

Царевська 

 Книжкові виставки   Кількість 

виставок 

  

 Постійно діючі книжкові виставки: 

- «Новинки» 

- «Цікавинки» 

- «Читають дітлахи» 

- «Все про Європу» 

 
 

 

 

 

В рамках роботи 

мержі ЦЄІ 

 

  

4 

Протягом 

року 

Царевська 

 Тематичні виставки до знаменних дат: 

- 27 січня – Міжнародний день 

пам’яті жертв Голокосту 

- 21 лютого – Міжнародний день 

рідної мови 

- 21березня - Всесвітній день 

поезії 

- 2 квітня - Міжнародний день 

дитячої книги 

 

В рамках 

регіональної 

програми розвитку 

національної 

свідомості, 

культури та мови 

 4  Царевська 

 - 18 квітня – Міжнародний день 

пам’ятників та історичних місць 

До року Розвитку 

туризму 
 1  --//-- 

 - 8 травня – День пам’яті та 

примирення 

 

  1  --//-- 



 - 21 травня – День Європи 

 

В рамках роботи 

мережі ЦЄІ 
 1  --//-- 

 - 28 червня – День Конституції 

- 24 серпня – День незалежності 

України 

- 14 жовтня – День захисника 

України 

- 21 листопада – День Гідності та 

Свободи 

- 26 листопада – День пам’яті 

жертв голодоморів 

- 6 грудня – День Збройних Сил 

України 

-  

В рамках 

регіональної 

програми розвитку 

національної 

свідомості, 

культури та мови 

 6  --//-- 

 Робота з користувачами   Кіль-ть 

досліджень 

  

 - Моніторинг використання 

вільних джерел інформації 

 Опитування, 

аналіз історії 

доступу 

1 3 кв. Сидорова, 

Кузнецова 

 - Моніторинг читання української 

сучасної літератури 

 --//--- 1 1 кв. --//-- 

 - Моніторинг читання науково-

популярної літератури 

 ---//--- 1 2 кв. ---//-- 

 - Моніторинг сімейного читання 

(діти – батьки) 

 ---//--- 1 4 кв. ---//--- 

 Довідково-бібліографічна робота 

 

     

 Бібліографічні довідки: 

- Тематичні 

 Бібліографічні 

довідки 

 

150 

Протягом 

року 

Сидорова, 

Царевська, 



- Уточнюючі 

- Фактографічні 

- з них віртуальні 

 

240 

20 

50 

Кузнецова 

 Обслуговування читачів 

 

     

 Консультування користувачів у відділі 

обслуговування: 

- консультації у полиць, при 

пошуку в ЕК 

- навчання елементам 

самообслуговування в бібліотеці 

  

консультації 

 

 

Міні-тренінги 

 

800 

 

 

90 

Протягом 

року 

Кузнецова 

 Консультування користувачів 

Інтернет-центру 

 

 Консультації 500 щоденно Кузнецова 

 Забезпечення користування 

передплаченими та вільними у доступі 

БД наукової інформації 

 

 Консультації, 

міні-тренінги 

70 Щоденно Кузнецова 

       

 

 

 

Директор ЛОУНБ ім. О.М.Горького        Риб’янцева І.П. 


