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Загальні показники 

 

 Показники План  

на 2017 

Виконано 

за 2017 

План 

на 2018 

1 Кількість користувачів -  3 000 

 Кількість обслужених користувачів 10 000  12 000 

 Кількість користувачів Інтернет-центру 7 000  7 000 

     

2 Відвідування (в цілому) 50 000  75 000 

 Відвідування веб-сайту 29 000  29 000 

 Відвідування соціальних медіа    

 Кількість доступів в Інтернет 14 000  12 000 

     

3 Книговидача 200 000  23 000 

 Видача вільних ресурсів Інтернет 50 000  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 

створюють ОТГ, узагальнення 

досвіду 

 
Реалізація Стратегії 

розвитку бібліотек 

аналітичні 
довідки, статті в 
професійній 
пресі, публікації 
в блозі НБУ 
ім.Я.Мудрого протягом року 

 
Науково-

методичний відділ 

      

 - Співпраця з регіональним 
Офісом реформ з питань 
децентралізації та офісом 
секторальної децентралізації (по 
культурі) 

Реалізація Стратегії 

розвитку бібліотек 

спільні тренінги, 
консультування, 
моніторинг зміни 
мережі бібліотек 

протягом року 

 

 

 
 

Науково-
методичний відділ 

 Обласна школа керівника 
    

 

 

Публічні бібліотеки в умовах 

ОТГ: проблеми чи шанс?: 1-е 

заняття в школі керівника 

 

 

Безперервна 
бібліотечна освіта 
 
 
 
 
 
 

семінар для 

директорів ЦБС, 

ЦРБ та органів 

самоврядування 

новостворених 

ОТГ 

Березень 

 

 

 

 
Науково-

методичний відділ 

 
- Менеджмент як головний 

Безперервна 

бібліотечна освіта  семінар для Жовтень 
 

Науково-



чинник успіху бібліотеки: 2-е 

заняття в школі керівника 
 директорів ЦБС, 

ЦРБ 

 

 

методичний відділ 

 Обласна школа методиста 

    

 

 

-   Покоління  Z в бібліотеці: що з 
цим робити? 

Безперервна 

бібліотечна освіта  
 

Семінар-

практикум травень 

 
Науково-

методичний відділ 
прес-центр 

 
 

-   «Цілі Сталого Розвитку 2016-
2030» - загальна основа для 
подальших перетворень в країні 
(просування 17 Глобальних цілей 
сталого розвитку людства, 
затверджених ООН) 

Безперервна 

бібліотечна освіта  
 

Методичні 
рекомендації для 
публічних 
бібліотек вересень 

 
Науково-

методичний відділ 

  
Бібл.Інет.Technology: школа для 
бібліотекарів Інтернет-центрів 
 
 

Безперервна 

бібліотечна освіта   

 

 - «Гугли розумно»: 1-е заняття, 

присвячене прфесійному 

пошуку в Інтернет   квітень 

Науково-
методичний відділ, 

прес-центр 
Інтернет-центр 

 - «Перевір себе»: Он-лайн курс 

з IT-технологій для учасників 

школи   

травень-

серпень 

Науково-
методичний відділ 

 - «Швидкі послуги в Інтернет»: 

2-е заняття, присвячене 

електронним сервісам   вересень 

Науково-
методичний відділ, 

прес-центр 
Інтернет-центр 

 

- Тренінги на замовлення (за 

планом РТЦ)   

протягом року 

 

Науково-
методичний відділ, 

прес-центр 
Відділ 

обслуговування 
 Комплектування бібліотек та 

управління бібліотечними 

фондами: нові умови, нові 

підходи    

 



 
- Інформування щодо новинок 

книжкового ринку 

 

Регіональна програма 

розвитку національної 
свідомості, культури 

та мови 

Інформаційні 

листи, 

розсилання 

протягом року 

 

 
Відділ 

комплектування 

 «Робочі таблиці УДК»: для 

публічних бібліотек регіону 

 Методичні 

рекомендації  

Відділ 
комплектування 

 Комплексні перевірки, виїзди з 

моніторингом діяльності    

 

 Моніторинг діяльності: 

 

- Марківська ЦБС 

- Кремінська ЦБС 

 

  

Виїзд, надання 

консультацій, 

складання 

аналітичної 

довідки 

 

Червень 

Липень 

 

 

 
Адміністрація, 

науково-
методичний відділ 

 Виїзди з консультаціями в райони    
області за замовленням  

Консультації, 

методичні поради 

протягом року 

 

Науково-
методичний відділ 

 Підвищення кваліфікації 

бібліотечних фахівців в рамках 

роботи РТЦ    

 

 
-Проектний менеджмент  

 
Безперервна 

бібліотечна освіта 

Тренінг 

 

Лютий 

 

Науково-
методичний відділ 

(за участю ГО 
«Дієва громада») 

 

-Тренінги для фахівців бібліотек 
усіх    систем та відомств області 
з впровадження системи УДК в 
роботу українських бібліотек 

Безперервна 

бібліотечна освіта 

Підготовка    

презентації,  

практичні заняття, 

вебінари протягом року 

Відділ 
комплектування 

 -«Публічна бібліотека в умовах 

інформаційної війни»: тренінги з 

інформаційної безпеки для 

бібліотекарів 

 
Безперервна 

бібліотечна освіта 

Підготовка 

презентації, 

вебінари, 

практичні заняття 

протягом 
року 

Науково-
методичний відділ 

 
- Формування правової культури 

Просвітницький 

проект «Я маю право!» Консультації, травень-
 

Науково-



та свідомості у суспільстві, 

підвищення рівня знань 

бібліотечних працівників щодо 

механізмів захисту своїх прав (в 

рамках правопросвітницького 

проекту «Я маю право!») 

 

 

 

поради 

 

 

 

серпень 

 

 

 

методичний відділ 
 

 Неформальна освіта населення 

в РТЦ    

Тренери РТЦ 

 Швидка освітня допомога:     

 1) «КЛІК-І ВСЕ ОК» тренінг з 

використання сучасних ІТ-

технологій  Неформальна освіта 

тренінги 

 протягом року 

 
Козирєв О.В. 

 2) «ОБЕРЕЖНО, ФЕЙК!» 
тренінги з інформаційної безпеки 
та   
медіаграмотності –  Неформальна освіта тренінги протягом року 

 
Моісєєва С.А. 

 3) «ТИ-ДИЩ, І ТИ SMM-ЩИК!» 

тренінг з SMM-менеджменту   Неформальна освіта тренінги протягом року 

 
Черв’як Д.С. 

 4) «ЧИ ПРОБАЧИТЬ НАМ 

ПЛАНЕТА?»: еко-тренінг Неформальна освіта тренінги протягом року 

 
Макаровець Д.Д. 

 5)«УКРАЇНСЬКА БЕЗ 

ПРОБЛЕМ»: тренінги з культури 

української мови Неформальна освіта тренінги протягом року 

 
Літашова А.І. 

 - «РЕФОРМА 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ – 

ЗАПОРУКА УСПІХУ КРАЇНИ»: 

тренінги для громад 

 

Неформальна освіта 

 

Реформа 

децентралізації 

Тренінги, 

презентації протягом року 

Бориславська О.Б, 
Науково-

методичний відділ 

 Участь у Всеукраїнських та 

регіональних соціологічних 

дослідженнях   
з планом 
НБУ, ХДБК 

 



 - Кадрові ресурси публічних 

бібліотек України: стан та 

перспективи розвитку 

Загальнодержавне 

соціологічне 

дослідження 

анкетування, 

аналіз січень-лютий 

 
Науково-

методичний відділ 

 - Збір інформації про загиблих 

мешканців області – 

учасників АТО на Сході 

України 

Регіональна програма 

національно-

патріотичного 

виховання молоді 

збір інформації, 

аналіз 
Протягом 

року 

Науково-
методичний відділ 
Центральні районні 

бібліотеки 

 Участь у Всеукраїнських та 

Міжнародних конференціях, 

семінарах, практикумах    

 

 -Зимова  школа молодого 

бібліотекаря 
Безперервна 

бібліотечна освіта  лютий 

Адміністрація 

 -Міжнародна конференція 
«Сучасна бібліотечна освіта», м. 
Славське 

Безперервна 

бібліотечна освіта  березень 

Адміністрація 

 
-Школа бібліотечної адвокації 

Безперервна 

бібліотечна освіта  липень 
Адміністрація 

 
-Львівський бібліотечний форум 

Безперервна 

бібліотечна освіта  вересень 
Адміністрація 

 
-Щорічна конференція УБА 

Безперервна 

бібліотечна освіта  листопад 
Адміністрація 

 Конкурси та проекти     

 

-Facebook ефект: життя чи 

виживання 
Безперервна 

бібліотечна освіта 

Конкурс на 
кращу FB-
сторінку 
бібліотеки 

травень-
вересень 

 
Науково-

методичний відділ, 
спільно з ЛОВ УБА 

      

 

 



Просування читання 

 

№ 

п/п 

Назва заходів та діяльності Напрямок 

діяльності 

Форма роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

 Діяльність неформального літературно-

музичного об’єднання «ЛІТ.МУЗ.БУМ» 

 Пізнавально-

розважальні 

зустрічі, 

дискусії, 

перфоманси 

щомісяця Прес-центр  

 «Справжні казки» Регіональна 

програма 

розвитку 

національної 
свідомості, 

культури та мови 

Інформаційно-

пізнавальна 

дискусія 

Червень  Прес-центр  

 «Антигорький»  Пізнавально-

розважальна 

лекція 

Вересень Прес-центр  

 «Open library»: вуличні акції  Рекламні акції Протягом року Відділ 

обслуговування 

 “Історичні уроки революційних подій”: у 

межах відзначення року Української 

революції 1917 - 1921 років спільно з 

Луганським обласним краєзнавчим музеєм 

Українська 

революція 1917-

1921 років» 

Дискусійний 

майданчик 

(виїздні заходи в 

райони області) 

Протягом року Прес-центр 

(спільно з 

Луганським 

обласним 

краєзнавчим 

музеем) 

 «Жорстокі уроки Української революції 

1917-1921 років» 

Українська 

революція 1917-

1921 років» 

Дискусійний 

майданчик для 

молоді 

Квітень Прес-центр 

 Книжкові та інформаційні виставки     



 

 День Соборності України Регіональна 

програма 

розвитку мови і 

національної 

свідомості 

Книжкова та 

інформаційна 

виставка 

січень Відділ 

обслуговування 

 День Героїв Небесної Сотні Регіональна 

програма 

розвитку мови і 

національної 

свідомості 

Книжкова та 

інформаційна 

виставка 

лютий Відділ 

обслуговування 

 День народження Тараса Григоровича 

Шевченка 

Регіональна 

програма 

розвитку мови і 

національної 

свідомості 

Книжкова 

виставка 

березень Відділ 

обслуговування 

 Обережно-міни! (Міжнародний день 

просвіти з питань мінної небезпеки і 

допомоги в діяльності, пов’язоної з 

розмінуванням) 

просування 

глобальних цілей 

ООН 

Інформаційна 

виставка 

квітень Інтернет-центр 

 Всесвітній день Матері-Землі 

(Міждународний день Землі) 

просування 

глобальних цілей 

ООН 

Інформаційна 

виставка 

квітень Інтернет-центр 

 Всесвітній день без тютюну просування 

глобальних цілей 

ООН 

Інформаційна 

виставка 

травень Інтернет-центр 

 Міжнародний день захисту дітей просування 

глобальних цілей 

ООН 

Книжкова та 

інформаційна 

виставка  

червень Відділ 

обслуговування 

 Міжнародний День Йоги просування 

глобальних цілей 

ООН 

Книжкова та 

інформаційна 

виставка 

червень Відділ 

обслуговування 

 День Конституції України Регіональна 

програма 

розвитку мови і 

національної 

Книжкова 

виставка 

червень Відділ 

обслуговування 



свідомості 

 День пам’яті жертв голодомору Регіональна 

програма 

розвитку мови і 

національної 

свідомості 

Книжкова та 

інформаційна 

виставка 

листопад Відділ 

обслуговування 

 День Збройних Сил України  Інформаційна 

виставка 

грудень Інтернет-центр 

  Міжнародний день пам'яті жертв 

Голокосту 

 

День пам'ятi Героїв Крут 

 

Мiжнародний день рiдної мови 

 

День Чорнобильської трагедiї 

 

День Державного Прапора України 

 

Міжнародний день письменності 

 

День гідності та свободи 

 

Міжнародний день пам`яті жертв злочинів 

геноциду, вшанування їхньої людської 

гідності і попередження цих злочинів 

Регіональна 

програма 

розвитку мови і 

національної 

свідомості 

Книжкова 

виставка 

----------//-------- 

 

 

----------//-------- 

 

 

----------//-------- 

 

 

----------//-------- 

 

 

----------//-------- 

Січень 

 

Січень 

 

Лютий 

 

Квітень 

 

Серпень 

 

Вересень 

 

Листопад 

 

грудень 

 

Відділ 

комплектування 

  

Міжнародний день щастя 

 

Міжнародний день джазу 

 

Всесвітній день океанів 

просування 

глобальних цілей 

ООН 

Книжкова 

виставка 

 

----------//-------- 

 

----------//-------- 

Березень 

 

Квітень 

 

Червень 

 

Відділ 

комплектування 



 

Всесвітній день футболу 

 грудень 

  

Довідкова та дослідницька робота: 

 

    

 Складання тематичних списків  довідки Протягом року Відділ 

комплектування, 

відділ 

обслуговування 

 Моніторинг читання  анкетування 1 квартал 

3 квартал 

Відділ 

комплектування, 

відділ 

обслуговування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адвокаційна діяльність та зв’язки з громадськістю 

 

№ 

п/п 

Назва заходів та діяльності Напрямок 

діяльності 

Форма роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

 Проектна діяльність: 

 

    

 «Швидка освітня допомога»: проект з 

неформальної освіти (за фінансової 

підтримки Старобільської міської ради) 

 

Неформальна 

освіта 
Тренінги  Двічі на місяць, 

протягом року 

Сіпунова І., 

Літашова А. 

 Реалізація проекту з картування «Містки 

громадської активності» спільно з СГО 

«Воля» та ГО «Дієва громада» 

 

Реформа 

децентралізації 
Фокус-групи, 

тренінги, 

семінари, 

картування (згідно 

плану реалізації 

проекту) 

Січень-квітень Сіпунова І.  

Сидорова К. 

 Заходи в рамках проекту «Мережа центрів 

Європейської інформації» 

 

Євроінтеграція 

України 
Згідно з планом 

мережі ЦЄІ 

Протягом року Букреєв О. 

 Проект ПУЛЬС («Розробка курсу на 

зміцнення місцевого самоврядування в 

Україні») для бібліотек та громадських 

організацій об’єднаних територіальних 

громад України від Міжнародної 

організації IREX 

Реформа 

децентралізації 
 Січень-грудень Бориславська О. 

Ю. 

 «Сповідь бібліотекаря»: публічний звіт 

ЛОУНБ ім. Горького перед громадою 

 Комплексний 

захід по 

інформуванню 

Лютий Адміністрація 



громади щодо 

діяльності 

бібліотеки 

 Тиха вечірка в навушниках «Good Silent 

Party 2». 

 Розважально-

пізнавальна 

вечірка 

Лютий Відділ 

обслуговування 

 «Безумне Середньовіччя» (18+)  Розважально-

пізнавальна 

програма 

Березень  Прес-центр 

 «Хто зверху: неймовірне протистояння»   Дозвіллєва 

програма для 

молоді 

Січень-квітень, 

Вересень-

грудень.  

Відділ 

обслуговування 

 Тематичні майстер-класи   Майстер-клас для 

дітей 

щомісяця Відділ 

обслуговування 

 Квартирник на траві   Дозвіллєва 

програма для 

молоді 

Травень-

вересень 

Відділ 

обслуговування 

  «А що сьогодні?»: пізнавальні 

п’ятихвилинки для підлітків 

 інформаційно-

пізнавальні 

години для дітей і 

підлітків 

4 р на місяць 

протягом року 

Відділ 

обслуговування 

 «Година без світла»: до Всесвітнього дня 

Землі 

просування 

Глобальних цілей 

ООН 

Флешмоб березень Відділ 

обслуговування 

 «Екологія Маленького Принца»: до 

Всесвітнього дня Землі 

просування 

Глобальних цілей 

ООН 

пізнавально-

дозвіллєва 

програма 

березень  Відділ 

обслуговування 

 «Ми проти сміття»: до Всесвітнього дня 

Землі 

просування 

Глобальних цілей 

ООН 

акції березень, 

квітень 

Відділ 

обслуговування 

 «Kids time»: до Дня захисту дітей просування 

Глобальних цілей 

ООН 

Дозвіллєва 

програма для 

червня Відділ 

обслуговування 



дітей 

 «Our home is Ukraine»: до Дня 

Незалежності 

Регіональна 

програма розвитку 

мови і 

національної 

свідомості 

Дозвіллєва 

програма для 

громади 

серпень Відділ 

обслуговування 

 «Усі дороги ведуть до бібліотеки»: до Дня 

бібліотек 

 Флешмоб, 

фестиваль 

вересень Відділ 

обслуговування 

 «Гендер і людина. Гендер і робота»: до 

Дня толерантності 

просування 

Глобальних цілей 

ООН 

Лекція-дискуссія  листопад Відділ 

обслуговування, 

прес-центр 

 «Хто зверху: неймовірне протистояння»   Дозвіллєва 

програма для 

молоді 

Січень-квітень, 

Вересень-

грудень.  

Відділ 

обслуговування 

 «Ми знаємо свої права»: до Дня юриста програма 

правового 

виховання 

Дозвіллєва 

програма для 

дітей 

жовтень Відділ 

обслуговування, 

методичний 

відділ 

 «Голодний рік»: до Дня вшанування жертв 

Голодоморів 

 

Регіональна 

програма 

національно-

патріотичного 

виховання молоді 

Перегляд фільму 

та відкрита бесіда  

листопад прес-центр, 

відділ 

обслуговування 

 «ЛітБатл»: до Дня української мови та 

писемності  

Регіональна 

програма розвитку 

української мови 

Конкурс листопад Прес-центр 

  

Довідкова та дослідницька робота: 

 

    

 Анкетування серед громади щодо змісту 

соціокультурних заходів у бібліотеці. 

Аналіз статистичних документів. 

400 анкет 

230 год 

Анкетування 

онлайн і офлайн 

Січень - травень Відділ 

обслуговування 

 Розсилка інформаційних матеріалів серед 

ЗМІ, підготовка постів для соціальних 

 Інформаційне 

розміщення  

Щоденно Прес-центр  



мереж 

 

 Написання наукових статей до фахових 

видань: «Формування іміджу бібліотеки у 

соціальних мережах», «Бібліотечний 

моніторинг ЗМІ як складова 

комунікаційної політики Луганської ОУНБ 

імені О. М. Горького» 

 2 статті Протягом року Прес-центр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформаційна діяльність в Інтернет 

 

№ 

п/п 

Назва заходів та діяльності Напрямок 

діяльності 

Кількість Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

 Робота у соцмережах:     

 Написання постів у соцмережі Facebook  

 

 1080 Протягом року Прес-центр 

 Написання постів у Телеграм 

 

 80 Протягом року  Прес-центр 

 Написання постів у Твітер  

 

 365 Протягом року Прес-центр 

 Робота з веб-сайтом:    Прес-центр 

 Розміщення інформаційних матеріалів на 

сайті (статей, афіш, прес-релізів тощо) 

 

 160 Протягом року Прес-центр 

 Розсилка інформаційних матеріалів до ЗМІ 

(статті, пре-релізи, прес-анонси) 

 

 20 Протягом року  Прес-центр 

 Розсилка планів заходів на управління 

культури ОДА 

 

 50 Протягом року Прес-центр 

 Аналізування відвідувань   Аналіз 

відвідуваності 

сайту 

щомісяця Прес-центр 

 Робота он-лайн консультанта  Запитання-

відповідь 

щоденно Відділ 

обслуговування 

 Робота віртуальної довідкової служби  Бібліографічні 

довідки, робота з 

Протягом року Відділ 

комплектування 



замовленнями Відділ 

обслуговування 

 Огляди нової літератури 

 

 96 Протягом року Прес-центр 

 Створення відеороликів для соцмереж 

 

 4 Протягом року Прес-центр 

 Пошук інформації для інформаційних 

виставок 

 

 9 Протягом року Інтернет-центр 

 Інформаційні довідки 

 

 40 Протягом року Інтернет-центр 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, апгрейд системи   Щоквартально Моісєєва, 

Столяров 

 Встановлення модуля он-лайн каталогу та 

он-лайн реєстрації 

  1 квартал Моісєєва, 

Столяров 

 Підтримка ЛОМ та комп’ютерного парку 

 

    

 Профілактика обладнання   щомісяця 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 

 Забезпечення антивірусного захисту 

обладнання 

  Протягом року Столяров 

 Підтримка серверу     

 Забезпечення захисту від кібератак   Протягом року Столяров 

 Забезпечення копіювання даних та створення 

резервних копій 

  Протягом року Столяров 

      

 



Робота з документними і електронними ресурсами. Обслуговування користувачів 

№ 

п/п 

Назва заходів та діяльності Напрямок 

діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

 Формування книжкового фонду  Кількість   

 Надходження книг до бібліотеки: 

 За бюджетні кошти 

 Українська книга 

 З інших джерел 

 ЕД 

Періодичні видання 

 2800 прим. 

850 прим. 

1060 прим. 

840 прим. 

50 прим 

31  назв 

Протягом року Відділ 

комплектування 

 Технічна обробка: 

 Книг 

 Періодичних видань 

 

 

 

2750 прим. 

927 прим. 

Протягом року Відділ 

комплектування 

 Аналітико-синтетична обробка: 

 

 Каталогізація 

 Систематизація 

 Предметизація 

  

 

2750 прим. 

2750 прим. 

2750 прим. 

  

 

Протягом року 

 

Відділ 

комплектування 

 Облік періодичних видань  927 прим. Протягом року Відділ 

комплектування 

 Аналітичний розпис  70 прим. Протягом року Відділ 

комплектування 

 Редагування в ЕК  2750 прим. Протягом року Відділ 

комплектування 

 Передплата  30 прим. Протягом року Відділ 

комплектування 

 Списання періодичних видань  835 прим. Протягом року Відділ 

комплектування 



 

 Робота МБА та ЕДД     

 Кількість абонентів  15 прим.  Відділ 

комплектування 

 Отриманих книг  50 прим.  Відділ 

комплектування 

 Виданих книг  240 прим.  Відділ 

комплектування 

 Заочний абонемент    Відділ 

комплектування 

 Кількість абонентів  13 прим. Протягом року  

 Надісланих книг  1700 прим.  Відділ 

комплектування 

 

 Робота з користувачами:  Кількісні 

показники 

Термін виконання відповідальний 

 Основні показники:     

 Реєстрація нових користувачів  1000  Протягом року Відділ 

обслуговування 

 Перереєстрація користувачів  2000 Протягом року Відділ 

обслуговування 

 Книговидача: 

 

 23000 Протягом року Відділ 

обслуговування 

 Робота з фондом:     

 Розстановка: 

 

Підшивання періодики: 

- Газети 

- Журнали  

 

Перевірка на заставки та санітарна обробка 

 23000 прим. 

 

40 підш. 

21 підш. 

 

 

9 000 прим. 

 

Протягом року 

 

Відділ 

обслуговування 



фонду 

 

(439 поличок) 

 Довідково-бібліографічна робота 

 

    

 Консультування користувачів у відділі 

обслуговування: 

- консультації у полиць, при пошуку в 

ЕК 

- навчання елементам 

самообслуговування в бібліотеці 

 12000 Протягом року Відділ 

обслуговування 

 Консультування користувачів Інтернет-

центру 

 

    

 Консультації з пошуку в Інтернет у масиві 

вільних джерел та БД наукової інформації 

 

 18000 Протягом року Інтернет-центр 

 Інформаційні довідки: 

 

    

 Бібліографічні довідки: 

- Тематичні 

- Уточнюючі 

 

 1200 Протягом року Відділ 

обслуговування 

Інтернет-центр 

 


