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І. ВСТУП 

 

 

У 2019 році Бібліотека працюватиме згідно з пріоритетами Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні 

зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України». 

Бібліотека спрямує свою діяльність на висвітлення інформації і популяризацію літератури щодо проведення виборів Президента 

України та виборів до Верховної Ради України, реформи місцевого самоврядування, діяльності об’єднаних територіальних громад, розвитку 

української мови як державної. Бібліотека докладе творчі та професійні зусилля для всебічної популяризації літератури з питань консолідації 

суспільства, дотримання європейських цінностей, інтеграції у європейське співтовариство, підвищення якості життя. Бібліотека продовжить 

популяризаторську роботу з питань захисту кордонів держави, зміцнення ЗСУ, автокефалії Української Православної Церкви. 

Метою Бібліотеки буде забезпечення вільного та рівного доступу до інформації, знань і культурного надбання громади Одеської 

області, якій вона і належить. Бібліотека надаватиме конкурентоспроможні послуги та продовжить утримувати свої позиції в 

інформаційному середовищі. Бібліотека продовжить інноваційне використання бібліотечного простору з метою укріплення зв’язків з 

громадськими, творчими та національно-культурними організаціями, що забезпечить стійкий розвиток Бібліотеки як інформаційно-

просвітницького закладу, центру спілкування, просвіти, згуртування мешканців навколо ідеї єдиної держави, примноження її матеріальних і 

духовних багатстві підтвердить статус бібліотечного працівника як лідера громадської думки. 

Девізом діяльності Бібліотеки в 2019 році ми обираємо тезу «Бібліотека: новий формат – довіра, спілкування, мир».  

Бібліотека планує свою діяльність в руслі Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, спрямованої на 

досягнення європейських стандартів життя та здобуття Україною гідного місця в світі. Головними векторами досягнення заявленої мети є 

безпека держави, бізнесу, громадян, відповідальність і справедливість. 

Робота з користувачами планується з урахуванням ефективного використання кадрового потенціалу Бібліотеки, реальних 

організаційних зусиль для задоволення потреб, які швидко змінюються, та надання якісних послуг. Бібліотека керуватиметься в своїй 

діяльності державними документами України – законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, 

постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України тощо та нормативними актами в бібліотечній і суміжних 

галузях. 

Робота Бібліотеки щодо популяризації літератури буде об’єднана в конкретні тематичні блоки під загальним девізом «Українська 

ідея: гідність, свобода, майбутнє»: 

- 2017 – 2019 рр. – реалізація загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право»; 
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- 2018 – 2028 рр. – реалізація цільової програми Десятиріччя української мови, спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і 

функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення єдиного культурного простору України та 

збереження цілісності культури. 

Значними комплексами заходів Бібліотека ознаменує наступні події 2019 року: 

- 1000 років від початку правління великого князя київського Ярослава Мудрого; 

- 400 років з часу виходу підручника церковнослов'янської мови «Граматика слов'янська» Мелетія Смотрицького – першого повного 

твору старожитнього слов'янського мовознавства в українській редакції; 

- 360 років з часу Конотопської битви – одного із ключових епізодів московсько-української війни 1658-1659 років; 

- 100 років Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. 

- 110 років від дня народження Степана Бандери – одного із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX 

століття, лідера ОУН. 

Нові підходи Бібліотека забезпечить, виконуючи завдання щодо проголошення 2019 року Роком періодичної системи Менделєєва, 

Роком Китаю в Україні, Міжнародного року мов корінних народів (згідно резолюції Генеральної Асамблеї ООН№71/178). Одещина – 

полінаціональний регіон, на території якого проживає близько 133 етносів. 

Головними темами року стануть наступні: «Влада: служіння суспільству», «Держава Україна в геополітичному просторі», «Правова 

освіта населення – запорука демократичних перетворень», «Подолання бідності: проекти і перспективи», «Я маю право», «Військово-

патріотичне виховання: в ім’я захисту і процвітання держави Україна», «Безпека заради миру: європейський вектор України», 

«Інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України», «Підприємництво в аграрному і промисловому секторах», 

«Бізнес: середовище і суспільство», «Громадянин України: гордість за свою країну», «Україна утвердження ідеалів свободи і демократії», 

«Культурна палітра України», «Україна: автокефалія Української Православної Церкви», «Науково-освітня Україна», «Одещина: від краю до 

краю – знаю і кохаю», «Бібліотека – трансформація на користь громаді», «Здоров’я та довголіття громадянина – мета держави». 

Зазначені теми розкриватимуться комплексами заходів: історичні та правові читання, засідання «круглих столів», презентації 

книжкових виставок, читацькі конференції, літературні та літературно-музичні вечори тощо. 

Особливу різнобарвність і розбіг заходів заплановано на розкриття теми «Національно-визвольна боротьба за незалежність і 

територіальну цілісність України», на всебічну підтримку та розвиток української ідентичності, до 100-річчя Соборності України, до Дня 

Гідності та Свободи, до 100-річчя Української революції 1917-1921 років та ін. Маємо впевненість, що цей комплекс заходів сприятиме 

виконанню Указу Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2016-2020 роки». 
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Бібліотека з гордістю носить ім’я Михайла Грушевського і є ініціатором проведення щорічного зонального обласного фестивалю 

«Безмежність української книги» пам’яті великого українця. Проаналізувавши минулорічний досвід щодо проведення зонального 

фестивалю, який відбувся за грантової підтримки Українського культурного фонду, закладів культури півночі області у смт Любашівка, 

плануємо провести аналогічний фестиваль закладів культури центральних районів області. Цей захід традиційно збере велику кількість 

журналістів, письменників, творчих колективів, науковців, молоді. Маємо впевненість, що цей захід сприятиме креативному розкриттю 

однієї з головних тем року «Громадянин України: бережемо і цінуємо свою мову». У межах цієї теми ми плануємо провести цикли 

читацьких конференцій «Українська книга: патріотизм і талант». 

Популяризації та збільшенню знавців української мови як державної, літературної, як національної святині сприятиме діяльність 

гуртка мовознавців. 

Ювілейні і мистецькі дати дадуть змогу яскраво і всебічно розкрити тему величі української літератури і культури: 

- комплекс заходів, присвячених 205-річчю від дня народження Тараса Шевченка і 175-річчю його поемі «Сон»; 

- зустрічі в Театральній вітальні, присвячені 200-річчю прем’єри п’єси Івана Котляревського «Наталка Полтавка», 90-річчю від дня 

виходу п’єси Миколи Куліша «Патетична соната»; 

- літературно-музична година, присвячена 180-річчю Павла Чубинського; 

- поетичні вечори, присвячені 40-річчю роману у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай»; 

- презентації виставок, об’єднаних заголовками «Великі артистичні таланти України», «Величні витвори з-під пензля українських 

художників», «Народні майстри», «Книги-ювіляри 2019 року». 

 Різнобарвити роботу щодо популяризації культурної спадщини людства допоможе бібліотечна робота в руслі оголошеного рішенням 

ООН Міжнародного десятиріччя зближення культур 2013-2024 рр.  

В роботі щодо військово-патріотичного виховання приділятиметься увага історичному аспекту теми, заходам, пов’язаним із 

героїзацією осіб, які віддали життя за незалежність України, вшануванню їх пам’яті, в т.ч. 80-м роковинам початку Другої світової війни, 

пропаганді матеріалів щодо Указу Президента України «Про День захисника України», популяризації сучасних героїчних традицій 

Української Армії, особливо в зоні Операції об’єднаних сил. Завдання бібліотечної роботи в цьому напрямку – популяризація найкращих 

прикладів мужності та звитяги борців за свободу і незалежність України як історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють 

суверенітет і територіальну цілісність України у боротьбі із зовнішньою агресією. 

З метою національно-патріотичного виховання Бібліотека проведе заходи, присвячені датам, які святкуватимуться на державному 

рівні, а саме: 

- 30-річчя виведення військ з Афганістану; 
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- 75-річчя утворення Української Головної Визвольної Ради; 

- 380-річчя від дня народження гетьмана України Івана Мазепи; 

- 150-річчя блаженного священномученика Климентія Шептицького. 

Буде активізуватись робота щодо орієнтації молоді на військові спеціальності. Цикл заходів буде присвячений проблемам цивільної 

оборони. 

Гідно в діяльності Бібліотеки буде віддзеркалюватись шанобливе ставлення до пам’яті жертв комуністичного та інших тоталітарних 

режимів: Голодоморів, Голокосту, депортації народів, Великого терору 1937-1938 рр., в т.ч. 75-річчя депортації кримських татар та інших 

народів Криму, 75-а річниця депортації українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя, комплекс заходів до 30-річчя падіння 

комуністичних режимів у країнах Центрально-Східної Європи. 

Перспективним і необхідним напрямком діяльності стануть заходи щодо сприяння формуванню способу життя і поглядів, 

відповідних високим нормам суспільної моралі. Особливу увагу приділятимемо питанням зменшення впливу аморальної інформації з 

мережі Інтернет шляхом блокування таких сайтів в комп’ютерній мережі електронних читальних залів Бібліотеки. 

Новим напрямом слід вважати тему «Українське меценатство, українське волонтерство: традиції і сучасність». Бібліотека гідно 

відсвяткує День волонтера. 

Традиційно значна роз’яснювальна і популяризаторська робота буде проводитись у межах просування гендерної політики держави, 

забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Цю тему буде розкрито і під час засідання «круглого столу», і під час 

літературних вечорів. 

Краєзнавча діяльність бібліотеки буде продовжена за традиційними напрямками створення і поповнення довідкового апарату, 

створення електронних баз даних, постійного використання соціальних мереж для знайомства користувачів з віртуальними виставками 

краєзнавчої тематики, буде продовжено видання бібліографічних покажчиків серій «Міста і містечки Одещини», «Що читати про край?». 

Буде виданий Календар знаменних і пам’ятних дат Одещини на 2020 рік. Слід звернути увагу на те, що 2019 рік наповнений значними 

літературними, мистецькими, науковими, політичними ювілеями видатних осіб, життя яких пов’язано з Одещиною, та які прославили наш 

край та нашу державу у світі, і заходи, присвячені цим ювілеям, сприятимуть розвиткові національно-патріотичного виховання. 

Готуючи план роботи на 2019 рік і беручи до уваги, що Бібліотека дійсно повинна стати центром спілкування громади, ми ставили за 

мету залучити до участі в заходах максимальну кількість мешканців, для цього приділятиметься увага підвищенню ефективності роботи 

щодо реклами заходів, використання соціальних мереж, можливостей, які надає Бібліотека для роботи аматорських об’єднань, особливо 

молодіжних. 



 6 

Маємо впевненість, що робота молодіжного клубу любителів китайських шашок «Го» буде об’єднувати не менше 30 осіб, і чемпіонат 

(обласного значення) з цієї гри буде проведено в обласній бібліотеці. Активно працюватиме молодіжне літературне об’єднання 

«Літературний сад», краєзнавчий клуб «Зірки Одеси», «Театральна вітальня». Користуються неодмінною популярністю освітні програми, 

такі як «15х4», «Медицина розбірливим почерком», «Школа вільної філософії і культури».  

Популяризація літератури з питань права буде розгорнута в рамках виховання правової культури, толерантності, відзначення 

визначних дат в житті держави – 28-ї річниці Дня Незалежності України, прийняття Акту проголошення незалежності України, Конституції 

України, Дня Державного Прапора України та ін. 

Важливою частиною правової освіти населення ми вважаємо діяльність Бібліотеки у межах загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я маю право». Підвищення уваги до правової освіти населення Бібліотека реалізуватиме у проведенні 

циклів бесід на виконання постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження основних напрямів запобігання бездомності», «Про 

затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», про Концепцію Державної соціальної 

програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року та ін., засіданні «круглих 

столів» за участю фахівців Головного територіального управління юстиції в Одеській області щодо роз’яснення законодавчих актів щодо 

освіти, медичної реформи тощо, наданні безоплатної первинної правової допомоги. 

Реформа місцевого самоврядування буде важливою темою формування фонду Центру правової інформації, поповнення бази даних, 

засідань «круглих столів», проведення бесід, оприлюднення інформації. В нагоді стане використання досвіду співпраці Бібліотеки з 

неурядовими організаціями та діяльність в рамках проектів «Бібліотека – пункт безкоштовної юридичної допомоги», «Бібліотека – пункт 

правової допомоги внутрішньо переміщеним особам». 

Бібліотека активізує діяльність Центру інформації з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Планується проведення 

протягом року циклу заходів «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся» та продовження видання інформаційного списку «Інтеграція 

заради миру». В Дні європейської спадщини Бібліотека проведе літературно-мистецький вечір «Європейська культура – надбання людства». 

Резонансними стануть заходи, присвячені оголошенню міста Осло «зеленою» столицею Європи, міст Матера (Італія) та Пловдів (Болгарія) – 

культурними столицями Європи, міста Нови-Сад (Сербія) – молодіжною столицею Європи. 

Буде продовжено роботу в межах проектів «Бібліотека проти самотності», «Читаюча Одещина», «Правова освіта – частка процесу 

самоусвідомлення нації», а також проектів збереження і популяризації цінних і рідкісних краєзнавчих книг. Останньому сприятиме 

поповнення довідкового апарату цінних і рідкісних книг у фондах бібліотеки. Особливе значення буде надано створенню колекції книг з 

екслібрисами, книг Бібліотеки товариства взаємної допомоги прикажчиків-євреїв, на основі якої було створено нашу Бібліотеку. 
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ЮНЕСКО оголосив місто Шарджа (ОАЕ) Всесвітньою столицею книги 2019 року, тому доцільним буде проведення заходу щодо 

історії книги в Україні від першодруків до сьогодення, в т.ч. мовознавча зустріч до 445-річчя книги Івана Федорова «Азбука» (1574). 

Питання збереження книжкових фондів в Бібліотеці вирішуватиметься за допомогою перевірок частин фондів книгосховища і фондів 

відділів обслуговування; розпочнеться після ремонту розстановка відповідних розділів фонду у книгосховищі. 

Бібліотека планує створення Музею цінної і рідкісної української книги. 

Бібліотека активізує роботу щодо звільнення фондів від дублетної літератури та книг, що не мають попиту більше 30 років. 

Продовжуватимуть роботу безкоштовні курси комп’ютерної грамотності для осіб пенсійного віку, безкоштовні консультації у Пункті 

надання первинної правової допомоги у співпраці з Головним територіальним управлінням юстиції в Одеській області, «Літературна 

вітальня» при Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Бібліотека продовжуватиме роботу за 

Всеукраїнським проектом Technology Nation від фонду Brain Basket Foundation. 

Бібліотека продовжить роботу за проектом «Бібліотека українського воїна», буде проведено нагородження найбільш активних 

учасників акції. 

Науково-методична, науково-бібліографічна робота буде продовжена згідно координаційного плану роботи крупних бібліотек 

регіону. 

Буде продовжена робота щодо редагування після конвертації електронного каталогу, всеохоплюючого використання АБІС «UNILIB», 

використання класифікації УДК. 

Бібліотека продовжить поповнення електронних баз даних, систематично працюватиме над поповненням бібліотечних блогів 

«Юридичний світ в бібліотеці», «Бібліотечному фахівцю», «Весь світ через культуру», «Одеський краєзнавець», сайту бібліотеки. Згідно з 

планом Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого Бібліотека продовжить роботу щодо створення електронної цифрової бібліотеки 

краєзнавчої літератури. В системі популяризації літератури Бібліотека буде активніше використовувати можливості соціальних мереж, 

створюючи такі електронні продукти, як буктьюби, подкасти, віртуальні виставки, відеоконсультації, вебінари. 

Бібліотекою будуть проведені заходи загальнообласного значення: обласні семінари, вебінари, онлайн-семінари; дистанційне 

навчання охопить ряд актуальних проблем щодо використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеках з питань кадрового 

менеджменту, питання інноваційних змін в бібліотечній діяльності, орієнтованих на задоволення потреб користувачів, стратегії розвитку 

бібліотек в умовах реформи місцевого самоврядування. Особливу увагу бібліотека приділить діяльності медіа-центрів, створених за 

програмою «Розумний регіон» та діяльності бібліотек в умовах ОТГ. 

Буде продовжено випуск методичних порад, аналітичних довідок згідно актуальних потреб бібліотечної роботи в регіоні. 
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Особливу увагу буде приділено роботі бібліотек області в умовах децентралізації влади, використанню електронної системи звітності 

бібліотек в системі ЕСМаР, постійному моніторингу діяльності бібліотек області, координації з бібліотеками інших відомств, особливо 

галузі освіти, активізації проектної діяльності бібліотек, впровадженню інформаційних технологій.  

Працюючи на користь громаді, Бібліотека, спираючись на світові і державні методики, проведе розрахунок своєї соціально-

економічної цінності, виведе індекс повернення інвестицій і оприлюднить його результати. 

Працюючи над планом розвитку бібліотеки в 2019 році, ми звернули увагу на введення новацій, проектну діяльність, адвокаційну 

спрямованість, згуртування громадськості навколо бібліотечного життя. 

Ці напрямки будуть реалізовуватись шляхом звітування Бібліотеки перед громадою, активізації роботи піклувальної ради, розвитку 

бібліотечного волонтерства, якому ми приділяємо особливу увагу і надаємо велике значення в сучасній обстановці. 

Велику увагу Бібліотека приділятиме створенню позитивного іміджу, рекламі своєї діяльності, укріпленню зв’язків із ЗМІ, чому 

сприятиме публікації статей у професійних журналах «Бібліотечна планета» та «Бібліотечний форум», введення цих напрямків у посадові 

інструкції співробітників та у положення відділу з питань інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю. Реалізації 

цієї ж іміджевої спрямованості сприятиме проведення флешмобів, акцій на честь 100-річчя Соборності України, Дня Державного Прапора, 

Всесвітнього дня вишиванки, Всеукраїнського дня бібліотек та ін. 

Бібліотека продовжить роботу щодо участі в загальнодержавних проектах Українського культурного фонду, Української бібліотечної 

асоціації, іноземних та українських фондів, організацій, установ. 

Цього року буде проведено атестацію бібліотечних працівників згідно термінам, закладеним у відповідному Положенні. Нові вимоги і 

норми буде закладено у Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом Бібліотеки. 

В стратегії розвитку ми приділимо неабияке значення спрямованості роботи Бібліотеки на ключові інтереси конкретних соціальних 

груп, на їх духовні цінності. Ми, як завжди, приділимо увагу вивченню читацьких інтересів і попитів, всебічному знайомству бібліотекаря з 

економічними проблемами господарств, потребами національної та вікової складових населення, потребами різних соціальних груп. 

Сектор соціологічних досліджень продовжить роботу щодо вивчення відповідності діяльності Бібліотеки, складу її фондів сучасним 

потребам користувачів. 

Ремонти приміщень, поповнення фондів будуть здійснені згідно з бюджетними призначеннями і залученню меценатських інвестицій. 
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ІІ. Творчо-виробнича діяльність. Контрольні показники на 2019 рік 
 

№ 

 
Основні напрямки План  

Кількісні показники поквартально 

І ІІ ІІІ ІV 

1. Кількість користувачів:      

1.1 
- за єдиною реєстраційною 

картотекою 
10000 2500 2500 1000 4000 

1.2 - обслугованих відділами 36000 9000 9000 7000 11000 

2. Число відвідувань 260000 65000 65000 65000 65000 

2.1 Звернень на веб-сайт бібліотеки 60000 15000 15000 15000 15000 

3. 
Видача документів та інформаційних 

видань 
750000 200000 200000 150000 200000 

4.1 
Кількість масових заходів в 

приміщенні бібліотеки 
208 52 52 52 52 

4.2 
Кількість масових заходів за межами 

бібліотеки 
12 3 3 3 3 

5. Кількість відвідувань масових заходів 7200 1800 1800 1800 1800 

6. Середні показники обслуговування:      

6.1 - кількість днів на обслуговування 290 74 73 78 65 

6.2 - кількість відвідувань щоденно 896     

6.3. 
- читаність одного читача по 

єдиному обліку 
75     

6.4 
- читаність обслуговуваних 

користувачів 
20,8     

7. 
Надходження коштів від платних 

послуг (грн.) 
120000 30000 30000 30000 30000 
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ІІІ. Формування, збереження, оновлення, організація бібліотечних фондів 

 

 

№ Заходи Термін виконання Виконавці 

1 2 3 4 

3.1 

Заходи щодо підтримки державної справи книговидавництва і популяризації 

читання: 

- поповнення фондів ОБ україномовною книгою з різних галузей 

знань, в т.ч. періодичних видань; 

- поповнення фондів ОБ виданнями мовами меншин, за рахунок 

різних видавництв: болгарською, молдавською, гагаузькою; 

- поповнення фондів ОБ  виданнями на різних носіях 

 

I-IV кв. 

 

I-IV кв. 

 

 

Зав. ВФФ 

3.2 
Поповнення фондів цінними і рідкісними виданнями як ресурсу на допомогу 

вищої освіти і науці 

Протягом року Зав. ВФФ 

3.3 
Вивчення планів ведучих видавництв України, законодавчих актів щодо 

книговидавництва 

Протягом року Зав. ВФФ 

3.4 Комплектування бібліотечного фонду 

3.4.1 Надходження документів: 
прим. назв. Річних 

комплектів 

 Усього документів, в т.ч. 10500 9000 652 

  книг, брошур, авторефератів, інших видань 3913 3900  

  нотних видань 100 100  

  журналів 1679 140  

  газет 4908 4409 409 

  документів на електронних носіях 12 12  

3.4.2 Джерела комплектування: 

 - передплатні агентства 1500   

 - обласний обов’язковий примірник 2000   

 - книжкові магазини; книготорговельні фірми 1000   

 - за Державними програмами 1550   

 - обмінні фонди великих бібліотек 500   

 - дарунки користувачів бібліотеки; організацій, видавництв 3950   
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3.5 Організація бібліотечного фонду: розкриття, вивчення, зберігання 

 
Основні напрямки роботи після ремонту кн./сховища 

Обсяг робіт 
Термін 

виконання 
Виконавці 

 
- розстановка видань різних розділів знань 3000 

м/полиць 

I-IV кв. КСХ 

 - довідковий фонд, енциклопедичні видання 4440 III кв. КСХ 

 - філософські видання 8190 III кв. КСХ 

 - літописні видання: книжкових, журнальних, газетних статей 8100 III кв. КСХ 

 - літературознавство 22.000 I-III кв. КСХ 

 
- рідкісна і цінна книга, рідкісні журнали(підшив) 3000 І-ІV кв. Сектор рідкісн. 

кн. 

 - краєзнавча література 7700 ІI-IV кв. ВКрЛ, КСХ 

 - суспільно-політичні видання, релігієзнавчі 1100  КСХ 

 - художня література 12000 ІІ-ІІІ кв. ВСКД, КСХ 

 - районні газети: 80 назв, 5800 підшивок 5800 ІІ-ІІІ кв. КСХ 

 - журнали 300   

 

3.5.1 

 
Розстановка видань основного фонду кн./сховища: 

 

   

 - санітарна обробка стелажів 359(3000 м2) І кв. КСХ 

 - санобробка друкованих видань 200000 І кв. КСХ 

 - розібрання і упорядкування видань по розділам знань 200000 ІІ-ІІІ кв. КСХ 

 - розставлення видань по алфавіту і шифрам 600000 І – ІV кв. КСХ 

 

- передача друкованих документів підрозділам бібліотеки 

 

 

30000 І – ІV кв. КСХ 

3.5.2 Зберігання фонду:    

 - підведення підсумків переобліку фонду ВМ 72000 І кв. ВМ 

 - переплетення видань краєзнавчого значення 64 компл. ІІІ кв. ВКрЛ 

 
- реставрація пошкоджених видань 

 

300 добірок І-ІV кв. ВЮЛ, ВВЛ 

 
- відбір видань для ФРіЦК 

 

100 І-ІV кв. КСХ 
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3.6 Робота з рідкісним і цінним фондом    

 Відбір видань для РЦФ (50 – ВКС, 50 – ВКрЛ., 20 – ВЛІМ) 30 
Протягом 

року 
КСХ 

 

 

Обробка та систематизація (в відділах обробки та каталогізації) 

 

30 - " - ВООК 

 Поповнення каталогів і картотек 30 - " - СРЦК 

 Алфавітний каталог 30 - " - СРЦК 

 Хронологічний каталог 30 - " - СРЦК 

 Картотека "Колекція книг бібліотеки ім. Бернфельда" 2 - " - СРЦК 

 Картотека книг з дарчими надписами 10 - " - СРЦК 

 Картотека книг з книжковими знаками 3 - " - СРЦК 

 
Оцифрування видань бібліотеки та передача даних про оцифровані 

видання до зведеного каталогу оцифрованих видань 

 

6 - " - СРЦК 
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IV. Бібліотечна обробка та каталогізація документів 

 

№ Напрямки роботи 
Обсяг  

в картках 

Термін 

виконання 
Виконавці 

1 2 3 4 5 

4.1 

 

Прийняття видань на різних носіях інформації – назв примірників 4000 I – IV кв. ВООК 

4.2 Систематизація видань за таблицями УДК 

Дублювання карток 

 

3000 

12600 

I – IV кв. ВООК 

4.3 Організація та ведення каталогів:    

 - Генерального службового алфавітного 3000 I – IV кв. ВООК 

 - Читацького алфавітного, в т.ч. іноземними мовами 3000 I – IV кв. ВООК, ВЛІМ 

 - Читацького систематичного, в т.ч. іноземними мовами 7800 I – IV кв. ВООК, ВЛІМ 

 - Картотека назв художніх творів 200 I – IV кв. ВООК 

 - Каталогу нотно-музичної літератури 

- Створення ретроспективного каталогу – літера «А» 

100 

4000 

I – IV кв. ВМ 

4.4 Редагування каталогів: 

 

   

 - генерального – (152-167к/ящ.) 16000 I – IV кв. ВООК 

 - алфавітного в т.ч. іноземними мовами  3000 I – IV кв. ВООК, ВЛІМ 

 - систематичного, в т.ч. іноземними мовами 7000 I – IV кв. ДІВ, ВЛІМ 

 - Поповнення АПУ 100 назв ІІІ кв. ДІВ 

 - Вилучення карток із каталогів згідно актам: (ГАК – 5500, СК – 80000) 

- Редагування електронного каталогу за прогр. «ЮНІЛІБ» 

 

10000 

20000 

I – IV кв. ВООК, ДІО 

4.5 Організація та ведення бібліографічних картотек    

4.5.1 Організація систематичної картотеки статей:    



 14 

1 2 3 4 5 

  перегляд журналів (назв/прим.) 305 І – ІV кв. ВПВ, ВКрЛ 

  перегляд газет (назв/прим.) 350/4000 - " - НБВ, ВВЛ, 

ВЮЛ, ВМ, 

ВКрЛ, ВЛІМ, 

ВПВ 

  аналітичний розпис видань 10000 - " - НБВ, ВВЛ, 

ВЮЛ, ВМ, 

ВКрЛ, ВЛІМ 

  розстановка карток 10000 І – ІV кв. НБВ, ВВЛ, 

ВЮЛ, ВМ, 

ВКрЛ, ВЛІМ 

4.5.2 Організація «Зведеного краєзнавчого каталогу»:  І – ІV кв. ВКрЛ, ВІКіМ 

  перегляд журналів (назв/прим.) 552 - " - ВКрЛ 

  перегляд газет (назв/прим.) 40/2900 - " - ВКрЛ, ВІКіМ 

  аналітичний розпис видань 3000 - " - - " - 

  розстановка карток 4500 - " - - " - 

4.5.3 Організація краєзнавчого хронологічного каталогу: розстановка 500 І – ІV кв. ВКрЛ 

4.5.4 Організація зведеного каталогу сільськогосподарської літератури 150 І – ІV кв. ВВЛ 

4.5.5 Організація систематичної картотеки іноземними мовами:  І – ІV кв. ВЛІМ 

  перегляд журналів (назв/прим.) 7/68 - " - - " - 

  перегляд газет (назв/прим.) 7200 - " - - " - 

  аналітичний розпис 200 - " - - " - 

  розстановка карток 200 - " - - " - 
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V. Електронні ресурси 

 

 

5.1. Програмно-технічне забезпечення 
 

56 ПК, 3 ноутбука 

Виділена лінія, швидкість 512кб/с 

АБІС «UniLib» 

Електронна система моніторингу базової мережі публічних бібліотек ЕСМаР 

 

5.2 Інтернет-ресурси 
 

 

№ Назва 

 

Кількість записів Кількість 

відвідувань  
Виконавці 

1 2 3 4 5 

1. Сайт 350 25000 ВЕББІ 

2. Блоги: 

 «Одесский краевед» 20 10000 ВКрЛ, ВЕББІ, КСХ 

 «Бібліотечному фахівцю» 40 10000 НМВ, ВЕББІ 

 «Юридичний світ в бібліотеці» 40 3500 ВЮЛ 

 «Весь мир через культуру» 40 15000 ЧЗГН, ВЛІМ, ВВЛ, ВПВ 

 Одесский «библиомостик» 10 10000 ВЕББІ 

3. Соціальні мережі 

 Канал YouTube 50 5000 ВЕББІ 

 Сторінка Facebook - - ВЕББІ, ВСКД 

 Instagram 50 - ВЕББІ, КСХ 
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5.3 Електронні бази даних 

 

№ Назва Кількість записів Виконавці 

1 2 3 4 

1. «Основні показники діяльності бібліотек ЦБС Одеської області» 11 табл. НМВ 

2. Краєзнавчі:   

 
«Знаменні і пам’ятні дати Одещини. Рік … Календар» 

Знаменні і пам’ятні дати Одещини. Рік 2020: Календар 
0,2 мБ ВКрЛ 

 
«Література про Одеську область за … рік» 

Література про Одеську область за 2017 рік 
3500 ВКрЛ 

 
«Що читати про край» 

Нові книги про Одещину за 2017-2018 роки 
100 ВКрЛ 

3. 
«Зведений каталог літератури сільськогосподарського профілю» 

Нові находження сільськогосподарської літературі за 2018 рік 
150 ВВЛ 

4. 
«Книги іноземними мовами в фондах ОУНБ» 

Самовчителі німецької мови 
150 ВЛІМ 

5. «Рідкісна і цінна книга в фондах ОУНБ» 50  

6. Електронний каталог, в т.ч. книги та СКС 8000 
НБВ, ВВЛ, ВПВ, 

ВКрЛ, ВООК, ВЛІМ 

 12 12000  
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5.4. Віртуальні виставки 

 
№ Назва Кількість Дата Виконавці 

1 2  3 4 

1. Нові надходження літератури до відділів бібліотеки 24 I – IV кв. ВКрЛ, ЧЗГН, ПАБ, 

ВСКД, ВВЛ, ВЛІМ, 

ВВЛ 

2. Визначні події року 7 I – IV кв. ЧЗГН, ВЮЛ, ВПВ 

3. Славетні земляки, видатні постаті в історії України і світу – 

ювіляри року 

12 I – IV кв. ВПВ, ЧЗГН 

4. Письменники нашого краю – ювіляри року 1 I – IV кв. ВКрЛ 

5. Письменники України і світу – ювіляри року 7 I – IV кв. ЧЗГН, ВПВ 

6.  Книги – ювіляри року  4 I – IV кв. ЧЗГН, ПАБ 

7. До Року Китаю в Україні 1 ІІ кв. ВЛІМ 

8. «Інтеграція заради миру»  4 I – IV кв. ВЮЛ 

9. З фондів бібліотеки 4 I – IV кв. ЧЗГН, КСХ 

 

5.5 Електрона (цифрова) бібліотека 
 

№ Назва Кількість назв Дата  Виконавці 

1 2 3 3 4 

1. Всеукраїнська електронна бібліотека (на виконання наказу 

Міністерства культури України від 25 травня 2016 року № 360 

«Про затвердження Порядку формування зведеного каталогу 

оцифрованих видань») 

8 I – IV кв. ВКрЛ, КСХ, ВЕББІ 
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5.6 Популяризація читання 
 

№ Назва Кількість Дата  Виконавці 

1 2 3 4 5 

1. Буктрейлери 4 I – IVкв. ЧЗГН 

2. Електронні презентації  4 I – IV кв. ЧЗГН, ВЕББІ 

3. «Світ мистецтва» 12  ПАБ, ВЕББІ 

4. Подкасти 12 I – IV кв. ПАБ, ВЕББІ 

5. BookTube 4 I – IV кв. ПАБ, ВЕББІ 

 

5.7 Віртуальні консультації 
 

№ Назва Кількість Дата Виконавці 

1 2 3 4 5 

1. Методичні консультації 15 I – IV кв. НМВ, ВЕББІ 

2.  Юридичні консультації 20 I – IV кв. ВЮЛ, ВЕББІ 

3.  Консультації з ІТ 5 I – IV кв. ВЕББІ 

4. Консультації з краєзнавства 5 I – IV кв. ВЕББІ 

5.  Віртуальна довідкова служба  15 I – IV кв. ВЕББІ 
 

5.8 Мережеві електронні видання 
 

№ Назва Вид Кількість Дата  Виконавці 

1 2 3 4 5 6 

1. Методичні видання Методичні листи, методичні поради, 

аналітичні довідки, методичні 

рекомендації, експрес-консультації, 

соціологічні дослідження 

10 I – IV кв. НМВ, НЧ 

2. Бібліографічні видання Науково-бібліографічні покажчики, 

бібліографічні списки 

8 I – IV кв. ВКрЛ, ВВЛ, ВЮЛ 

3. Інформаційні видання Інформаційні списки, дайджести 30 I – IV кв. ВІКіМ 
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5.9 Вільний доступ до електронних ресурсів мережі Інтернет 
 

№ Назва 
Щоквартально За рік 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Інтернет-центр РТЦ 500 700 500 700 2400 

2. Інтернет-центр ВСКД 50 50 50 50 200 

3. Електронна читальна зала юридичної літератури - 20 15 15 50 

4. «Университет 3-го віку» 25 25 25 25 100 

 

5.10 Вебінари, онлайн-семінари 
 

№ Назва Дата Учасники Виконавці 

1 2 3 4 5 

1. Участь у вебінарах: I – IV кв. ОУНБ ВЕББІ, НМВ 

2.  Проведення вебінарів: ІІ, IVкв.  ОУНБ, ЦБС 

Одеської області 

ВЕББІ, НМВ 

 

5.11 Електронна бібліотечна газета 
 

№ Назва Кількість Дата Виконавці 

1 2 3 4 5 

1. «БібліоПульс. Газета для бібліотекарів та про бібліотеки» 12 I – IV кв. ВЕББІ 
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VI. Соціально-культурна діяльність бібліотеки. Участь в державних і місцевих програмах 

 
Форми і заходи популяризації літератури Кількість I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 

Тематичні і літературні вечори 12 3 3 3 3 

Історичні та краєзнавчі читання 12 5 5 5 5 

Презентації нових видань, огляди літератури 12 3 3 3 3 

Виставки: ювілейні, тематичні, календарні -     

Історико-документальні виставки, виставки-реквієми 90 20 20 20 20 

Щорічний фестиваль української книги, пам’яті М. Грушевського (до 

100-річчя Української Революції) 
1 - - - 1 

"Дні фахівця", "Поетичний клуб", "Благодійні акції", "День науки", 

"Поетичні клуби" 
8 3 4 - 1 

"Творчі зустрічі": 

а) з митцями театру, філармонії, державної музичної академії 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

б) з фахівцями права, працівниками соціальних служб 22 3 3 3 3 

в) з місцевими письменниками і представниками ЗМІ 2 1 - -  

Лекційні години з соціально-правових, медичних, екологічних питань 12 4 4 - 4 

Реклама ОУНБ у ЗМІ: радіо реклама, телереклама, газетні публікації 12 3 3 3 3 

Оглядово-інформаційні екскурсії студентів ВНЗ і спеціальних середніх 

навчальних закладів 
10 2 2 2 4 

Всього заходів 175 46 46 37 46 
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 Інформаційно-масові заходи 
      

№ Напрями діяльності. Заходи Форма проведення 
Термін 

виконання 
Аудиторія Виконавці 

1 2 3 4 5 6 

І 
УКРАЇНА ЄДИНА. ЗНАКОВІ ІСТОРИЧНІ 

ПОДІЇ 2019 РОКУ 
        

  День Соборності  України Історична година січень 
Різні кола 

читачів 
ВСКД 

  До 100-річчя Акту Злуки   

      - "Акт Злуки УНР та ЗУНР: погляд через століття"  Історична година 19.01 
Різні кола 

читачів 
ВСКД 

  

    - "Соборність України: від територіальної 

цілісності до громадської консолідації" (до 100-

річчя Акту Злуки 22 січня 1919 року) 

Презентація книжкової 

виставки 
22.01 

Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  
    - "Акт Злуки УНР та ЗУНР – втілення ідеї 

соборності і національної консолідації України"  
Історичні читання 22.01 

Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

      - "Україна! Ми разом!"  

Акція єднання; 

телемост з 

Закарпатською ОУНБ 

22.01 
Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  
"Маємо шанувати загиблих: ніколи більше" (до 

Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту) 

Виставка-реквієм, 

огляд матеріалів 
20.01-27.01 

Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 
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1 2 3 4 5 6 

  
"Ніколи знову" (до Міжнародного дня пам’яті 

жертв Голокосту) 

Перегляд 

документального 

фільму "27 січня 1945 

року були звільнені 

в’язні табору смерті 

Аушвіц-Біркенау 

(Освенцим)" 

25.01 
Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  

"Незагоєна рана людства" (до Міжнародного дня 

пам’яті жертв Голокосту. 1945 р. - звільнення 

в'язнів Освенциму) 

Виставка-реквієм. 

Інформаційна година 
25.01 

Різні кола 

читачів 
ВМПА 

  
"Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці…" (до 

180-річчя від дня народження Павла Чубинського) 

Виставка-портрет. 

Музична година 
26.01 

Різні кола 

читачів 
ЧЗГН, ВМ 

  
"Крути - Невгасимий вогонь української волі" (29 

січня - День пам'яті героїв Крут) 

Презентація виставки 

історичної книги 
29.01 

Студентська 

молодь 
ЧЗГН, ВСКД 

  
"Шлях із неволі, з небуття" (Міжнародний день 

визволення в'язнів фашистських концтаборів) 

Виставка історичної 

книги 
11.04 

Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  
"Свідчення для нащадків" (до Дня Пам'яті і 

Примирення) 

Книжково-

документальна 

виставка 

07.05 
Різні кола 

читачів 

ВМПА, ЧЗГН, 

ВСКД 

  
"Ми є, тому що були Ви. Сьогодні, дякуючи Вам, у 

нас є Вітчизна" (до Дня Перемоги) 

Книжково-

документальна 

виставка 

08.05 
Різні кола 

читачів 
ВМПА, ЧЗГН 
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1 2 3 4 5 6 

  "Образ Української Матері" 

Книжково-

документальна 

виставка 

12.05 
Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  
"Нескорена сила" (до Дня пам'яті жертв 

політичних репресій) 

Книжково-

документальна 

виставка 

19.05 
Користувачі 

бібліотеки 
ЧЗГН 

  
"Їм судилося вижити..." (День скорботи і 

вшанування пам'яті жертв війни в Україні) 

Книжково-

документальна 

виставка. Огляд 

матеріалів 

20.06 
Різні кола 

читачів 
ВМПА 

  

"Вогняні сторінки історії нашої вітчизни..." (День 

скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в 

Україні) 

Книжково-

документальна 

виставка. Огляд 

матеріалів 

20.06 
Різні кола 

читачів 
ВМПА 

  До Дня Конституції України         

      - "Конституція України в умовах сьогодення" Виставка-роздум 26.06 
Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  
    - "Основні зміни  до Конституції України в 

контексті конституційно-правової реформи" 
Аналітичний роздум 27.06 

Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  
    - "Конституція України - Закон, по якому ми 

живемо в умовах сьогодення" 

Документальна 

виставка-роздум 
28.06 

Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 
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1 2 3 4 5 6 

  До Дня проголошення  незалежності України         

  
    - "Україна ХХІ століття: незалежність - вибір 

українського народу" 

Історична година, 

книжково-

документальна 

виставка 

23.08 
Різні кола 

читачів 
ВЮЛ, ЧЗГН 

      - "Україна незалежна : 28 років шляху" Історична година 24.08 
Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

      - "День незалежності України: здобутки і реалії" 

Книжково-

документальна 

виставка. Огляд 

історико-художньої 

літератури 

24.08 
Різні кола 

читачів 
ВЮЛ, ЧЗГН 

  
"Рідна земля моя, ти козацькою славою щедра" (до 

Дня Партизанської Слави України) 

Історична година, 

книжково-

документальна 

виставка 

22.09 
Різні кола 

читачів 
ВЮЛ, ЧЗГН 

  
"Під димним небом України" (до Дня 

Партизанської Слави України) 

Історична година, 

книжково-

документальна 

виставка-хроніка 

27.09 
Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  
"Україна - країна нескорених" (до Дня захисника 

України) 
Зустріч з військовими 14.10 

Молодіжна 

аудиторія, 

призовники 

ЧЗГН 
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1 2 3 4 5 6 

  "Друга Світова: Битва за Україну" (1942-1944 роки) 

Книжково-

документальна 

виставка-хроніка 

24.10 
Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  
"Шляхами визволення України від фашистських 

загарбників. Слава, якої не буде кінця" 

Історико-патріотичні 

читання. Виставка-

олгяд історичних 

матеріалів 

28.10 

Молодіжна 

аудиторія, 

призовники 

ЧЗГН, ВМПА 

  
"Дзвони гіркої пам'яті України" (День пам'яті 

жертв Голодомору) 

Відкрита лекція. 

Всеукраїнська акція 

"Запали свічку" 

21.11 
Різні кола 

читачів 

ЧЗГН, ВМПА, 

ВСКД 

ІІ 
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ: ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ 
        

  
"Свято сильних, мужніх і безстрашних" (до Дня 

Героїв Небесної Сотні) 
Патріотичні читання 20.02 

Студентська 

молодь 
ВМПА, ЧЗГН 

  
"Майдан від першої особи: долі Героїв" (до Дня 

пам'яті Героїв Небесної Сотні) 
Вечір-спогад 20.02 

Різні кола 

читачів 
ВСКД 

  "«Якби не війна»: жіноче обличчя супротиву" 
Відкрита лекція; 

презентація виставки 
07.03 

Молодіжна 

аудиторія 
ВСКД 

  
"В єдності наша сила" (до Дня українського 

добровольця) 
Патріотичні читання 14.03 

Студентська 

молодь 
ВМПА, ЧЗГН 
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"Феномен відданості та героїзму" (до Дня 

українського добровольця) 

Зустріч з учасниками 

ООС. Презентація 

книги від видавництва 

"Орієнт" 

14.03 
Молодіжна 

аудиторія 
ВСКД 

  
"День Національної гвардії України - її нація й 

оберіг"  
Інформаційна виставка 26.03 

Студентська 

молодь 
ВМПА, ЧЗГН 

  
"Знамена, обпалені порохом" (до Дня державного 

прапора)  
Лекційна година 22.08 

Молодіжна 

аудиторія 
ВСКД 

  
"Рідна Земле моя, ти козацькою славою щедра" (до 

Дня Українського козацтва)  

Зустріч з військовими. 

Книжково-

ілюстративна виставка 

11.10 
Молодіжна 

аудиторія 
ЧЗГН 

  День захисника України 

Зустріч з 

військовослужбовцями, 

кіноперегляд 

13.10 
Молодіжна 

аудиторія 

ЧЗГН, ПАБ, 

ВПВ, ВСКД 

  
День Збройних Сил України - свято і стан спокою 

народу України 

Зустріч з 

військовослужбовцями 
грудень 

Молодіжна 

аудиторія 

ЧЗГН, ПАБ, 

ВПВ 

ІІІ РЕЛІГІЯ. ЕТНОГРАФІЯ. ТРАДИЦІЇ         

  
"Новорічна мандрівка навколо світу". Різдво 

Христове 

Книжково-

ілюстративна виставка 
02.01 

Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 
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  "Різдво Христове: з книги до святкового столу" 
Презентація книжкової 

виставки 
02.01 

Різні кола 

читачів 
ВВЛ 

  
"Великодні дзвони України: від легенд до 

сьогодення" 
Етнографічна виставка 25.04 

Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  День Святої Трійці 
Книжкова виставка-

огляд 
14.06 

Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  "Чарівний цвіт папороті" (Свято Івана Купала) 
Книжково-

ілюстративна виставка 
05.07 

Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  
"Релігійна культура України: повір'я, традиції, 

звичаї" (День Хрещення України-Русі) 

Книжково-

ілюстративна виставка 
25.07 

Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  "Мирлікійський чудотворець Святий Миколай" 

Духовні читання. 

Книжково-

ілюстративна виставка 

19.12 
Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  Різдво за Григоріанським календарем Інформаційна година 24.12 
Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

ІV 
ГОЛОВНІ ПОДІЇ І ВИДАТНІ ПОСТАТІ В 

ІСТОРІЇ, НАУЦІ І КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ 
        

  
"У книжок також є день народження: книжки 

ювіляри року" 

Постійно діюча 

книжкова виставка 
02.02-31.12 

Різні кола 

читачів 
ВМПА 
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"Степан Бандера – історична постать на тлі 

української та європейської історії" (до 110-річчя 

від дня народження) 

Відкрита лекція; 

презентація виставки 
03.01 

Різні кола 

читачів 
ВСКД 

  
"Творець сатиричного куплету" (до 140-річчя від 

дня народження Степана Васильченка) 

Книжкова виставка-

портрет 
04.01 

Різні кола 

читачів 
ВМПА 

  
"Дивосвіт Марії Примаченко" (до 110-річчя з дня 

народження української народної художниці) 

Книжково-

ілюстративна виставка 
12.01 

Різні кола 

читачів 
ВМ 

  
Євген Стеблівський. Роман «Генерал. Пророцтво 

Юрка Тютюнника»" 

Презентація 

історичного роману 
25.01 

Різні кола 

читачів 
ВСКД 

  Руслан Горовий. «Усі ми родом не з Києва» Презентація книги 26.01 
Різні кола 

читачів 
ВСКД 

  

"Дмитро Менделєєв - творець періодичного закону 

хімічних елементів" (до 185-річчя з дня 

народження) 

Книжково-

документальна 

виставка 

07.02 
Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  
"Майстер лукавства" (до 250-річчя від дня 

народження І.А. Крилова (1769-1844)) 

Виставка-портрет, 

огляд видань 
12.02 

Різні кола 

читачів 
ВМПА 

  

"Костянтин Ушинський - основоположник 

наукової педагогіки" (до 195-річчя від дня 

народження) 

Книжково-

документальна 

виставка 

19.02 
Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  
"Мир Вам..." (до 160-річчя від дня народження 

Шалом-Алейхема (1859-1916)) 

Виставка-портрет, 

огляд видань 
01.03 

Різні кола 

читачів 
ВМПА 

  
"Уклін Кобзареві" (205 років від дня народження 

Т.Г. Шевченка)" 
Виставка-посвята 04.03 

Різні кола 

читачів 
ВМПА 
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"І Тарасовим словом народ мій прозрів…" (до 

205-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка) 

Шевченківські 

читання 
07.03 

Учнівська 

аудиторія 

ВМПА, ЧЗГН, 

ВСКД 

  
"Графіка Тараса Григоровича Шевченка" (до 

205-річчя від дня народження) 

Книжково-

ілюстративна виставка 
09.03 

Різні кола 

читачів 
ВМ 

  
"Юрій Гагарін – Колумб Всесвіту" (до 85-річчя від 

дня народження) 
Виставка-портрет 09.03 

Різні кола 

читачів 
ВВЛ 

  

"Гетьман Іван Мазепа - меценат і будівничий 

української культури" (до 380-річчя від дня 

народження) 

Презентація книжкової 

виставки. Історичне 

досьє 

20.03 
Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  
"«Опальний гетьман» і його правда " (до 380-річчя 

від дня народження гетьмана Івана Мазепи) 
Історична година 20.03 

Різні кола 

читачів 
ВСКД 

  "21 березня – Всесвітній день поезії" 

Презентація книжкової 

виставки. Зустріч з 

молодими поетами 

21.03 
Різні кола 

читачів 
ВСКД 

  
"Безсмертний наш Гоголь" (до 210-річчя від дня 

народження) 

Огляд видань, 

виставка-портрет 
29.03 

Різні кола 

читачів 
ВМПА, ВСКД 

  "День Вишиванки - свято національної єдності" Комплекс заходів 16.05 
Різні кола 

читачів 

ВСКД, ВМПА, 

ЧЗГН 

  
"Портретна творчість Миколи Мурашка" (до 175-

річчя від дня народження художника і педагога) 

Книжково-

ілюстративна виставка 
20.05 

Різні кола 

читачів 
ВМ 
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"Шляхетний лицар історичного роману" (до 90-

річчя від дня народження Романа Іваничука) 

Презентація книжкової 

виставки 
24.05 

Різні кола 

читачів 
ВМПА 

  

"Письменник, який змусив говорити про Україну 

всю Європу" (до 155-річчя від дня народження 

Михайла Коцюбинського) 

Сторінки біографії. 

Огляд творчості 
25.05 

Різні кола 

читачів 
ВСКД 

  
"Здорові звички - здоровий спосіб життя" 

(Всесвітній день без тютюну) 
Виставка-порада 31.05 

Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  
"Поет на всі часи" (до  220-річчя від дня народження 

А.С. Пушкіна) 
Виставка-посвята 05.06 

Різні кола 

читачів 
ВМПА 

  
"…Як вічне віршів буття" (до 130-річчя від дня 

народження Анни Ахматової) 
Виставка-портрет 23.06 

Різні кола 

читачів 
ВМПА 

  
"Пантелеймон Куліш: талановитий майстер слова" 

(до 200-річчя від дня народження) 

Книжково-

ілюстративна виставка 
05.08 

Різні кола 

читачів 
ВМПА 

  
"Історичний живопис Іллі Рєпіна" (до 175-річчя від 

дня народження великого художника) 
Виставка-огляд  05.08 

Різні кола 

читачів 
ВМ 

  

"Голокост від куль" (до 90-річчя від дня 

народження А.В. Кузнецова, майстра однієї 

книги, роману-документу "Бабий Яр") 

Виставка-огляд однієї 

книги 
16.08 

Різні кола 

читачів 
ВМПА 

  
"Співець Роксолани" (до 95-річчя від дня 

народження Павла Загребельного) 

Бібліографічний огляд 

видань, книжкова 

виставка 

22.08 
Різні кола 

читачів 
ВМПА 

  
"Колесо часу" (до днів народження І. 

Котляревського, А. Свидницького, Д. Павличка) 
Літературний вернісаж 09.09 

Різні кола 

читачів 
ВМПА 
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"Непростий шлях Олександра Довженка" (до 125-

річчя від дня народження) 

Презентація книжково-

ілюстративної 

виставки 

11.09 
Різні кола 

читачів 
ВМ 

  
"Любов варта всього" (до 45-річчя українського 

письменника Сергія Жадана) 

Презентація книжкової 

виставки. Огляд видань 
23.09 

Різні кола 

читачів 
ВСКД 

  
ХХІІІ щорічний обласний фестиваль української 

книги пам'яті Михайла Грушевського 
Комплекс заходів жовтень 

Науковці, 

студенти, 

творчі спілки 

Відділи ОУНБ 

  

"Гроно нездоланих співців" (110 років від дня 

народження Боглана-Ігоря Антонича; 130 років 

від дня народження Михайла Драй-Хмари) 

Виставка-посвята 04.10 
Різні кола 

читачів 
ВМПА 

  
"Олена Опанович – дослідниця запорізького 

козацтва" (до 100-річчя від дня народження) 
Виставка-портрет 07.11 

Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  
"Мова - головна ознака і символ нації" (до Дня 

Української писемності і мови) 

Книжково-

ілюстративна виставка 
08.11 

Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  
"…І сміявся, і плакав з любові" (до дня народження 

Остапа Вишні) 
Книжкова виставка 12.11 

Різні кола 

читачів 
ВМПА 

  
"В.Е. Таїров – засновник першої виноробної станції 

в Одесі" (до 160-річчя від дня народження) 
Виставка-портрет 14.11 

Різні кола 

читачів 
ВВЛ 

  
"Княгиня сучасного історичного роману" (до 85-

річчя Раїси Іванченко) 

Книжково-

ілюстративна виставка 
28.11 

Різні кола 

читачів 
ВВЛ 
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"Вокальна та фортепіанна творчість Анатолія Кос-

Анатольського" (до 110-річчя від дня народження) 

Книжкова виставка-

портрет 
01.12 

Різні кола 

читачів 
ВМ 

  
"Чаклун українського слова" (до 100-річчя від дня 

народження Миколи Лукаша) 

Книжкова виставка-

портрет 
17.12 

Різні кола 

читачів 
ВМПА 

V 
ОДЕЩИНА В ІСТОРИЧНОМУ І 

КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 
        

  
"Минуле і сьогодення: міста та містечки Одещини - 

ювіляри року" 

Цикл книжково-

документальних 

виставок 

Протягом 

року 

Різні кола 

читачів 
ВКрЛ 

  

"Письменники і поети нашого краю –  

ювіляри січня" (до 105-річчя від дня народження 

І.П. Гайдаєнка; до 100-річчя від дня народження 

Є.Ф. Бандуренка; до 95-річчя від дня народження 

І.І. Рядченка) 

Презентація книжкової 

виставки 
05.01 

Різні кола 

читачів 
ВКрЛ 

  

"Одеські живописці – ювіляри 2019 року" (до 150-

річчя від дня народження П.О. Нілуса; до 85-річчя 

від дня народження Н.М. Бевзенко-Зинкіної; до 75-

річчя А.О. Горбенка) 

Презентація книжково-

ілюстративної 

виставки 

05.02 
Різні кола 

читачів 
ВКрЛ 

  

"Письменники і поети нашого краю - ювіляри 

березня 2019 року" (до 160-річчя від дня 

народження Шолом-Алейхема; до 120-річчя від дня 

народження Ю.К. Олеші; до 85-річчя М.М. 

Жванецького; до 80-річчя В.І. Хаїта) 

Презентація книжкової 

виставки 
01.03 

Різні кола 

читачів 
ВКрЛ 

  "Мистецтво Північного Причорномор'я" 

Презентація книжково-

ілюстративної 

виставки. Огляд 

видань. Лекційна 

година 

14.03 
Різні кола 

читачів 
ВМ 
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"Невтомний літописець Одеси" (до 105-річчя від дня 

народження Ю.С. Трусова) 

Презентація книжково-

ілюстративної 

виставки. Огляд видань 

03.04 
Різні кола 

читачів 
ВКрЛ 

  

"Народження Одеської губернії " (7.04.1919 року 

була виділена Одеська губернія із Херсонської 

губернії) 

Історичні читання 07.04 
Різні кола 

читачів 
ВКрЛ 

  

"Остання путь - то в безсмертя" (до 75 річниці від 

Дня визволення Одеси від фашистських 

загарбників) 

Книжково-

ілюстративна виставка 
09.04 

Різні кола 

читачів 
ВКрЛ 

  

"Письменники і поети - ювіляри 2019 року" (до 100-

річчя від дня народження Ю.І. Усиченка; до 95-

річчя від дня народження І.М. Черкашенка; до 75-

річчя Г.П. Щипківського) 

Презентація книжкової 

виставки 
07.05 

Різні кола 

читачів 
ВКрЛ 

  

"Одеська кіностудія: вчора, сьогодні, завтра" (до 

100-річчя від дня утворення Одеської кіностудії 

художніх фільмів) 

Зустріч в "Театральній 

гостинній" 
15.05 

Різні кола 

читачів 
ВКрЛ, ВМ 

  

"Письменники і поети нашого краю - ювіляри 2019 

року" (до 80-річчя від дня народження Б.А. 

Нечерди; до 75-річчя Н.М. Мовчан-Карпусь) 

Презентація книжкової 

виставки 
11.07 

Різні кола 

читачів 
ВКрЛ 

  "З любов'ю до тебе, Одесо!" (День міста - 225 років) 
Презентація книжкової 

виставки 
01.09 

Різні кола 

читачів 

ВКрЛ, Клуб 

одеситів 

  

"Одеські письменники і поети - ювіляри 2019 року" 

(до 85-річчя від дня народження В.В. Домріна; до 

80-річчя від дня народження Ростислава 

Александрова (О.Ю. Розембойма)) 

Презентація книжкової 

виставки 
13.09 

Різні кола 

читачів 
ВКрЛ 



 34 

1 2 3 4 5 6 

  

"Одеські письменники і поети - ювіляри 2019 року" 

(до 75-річчя М.О. Палієнка; до 65-річчя Т.О. 

Федюка) 

Презентація книжкової 

виставки 
02.10 

Різні кола 

читачів 
ВКрЛ 

  

"Письменники і поети нашого краю - ювіляри 

грудня 2019 року" (до 200-річчя від дня народження 

Я.П. Полонського; до 100-річчя від дня народження 

М.К. Майорова) 

Презентація книжкової 

виставки 
05.12 

Різні кола 

читачів 
ВКрЛ 

  
"Чарівник оперети" (до 95-річчя від дня народження 

М.Г. Водяного) 

Зустріч в "Театральній 

гостинній". Книжково-

ілюстративна виставка-

портрет 

22.12 
Різні кола 

читачів 
ВКрЛ, ВМ 

VІ УКРАЇНА - ЄВРОПЕЙСЬКА ДЕРЖАВА         

  
"Афганістан болить в моїй душі" (30-річчя з дня 

виведення військ з Афганістану) 
Вечір бардівської пісні 12.02 

Різні кола 

читачів 
ЧЗГН, ВСКД 

  
"Афганістан: історія та пам'ять" (30-річчя з дня 

виведення військ з Афганістану) 

Презентація хроніко-

документальної 

виставки 

15.02 
Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  
"Хроніка афганської війни" (30-річчя з дня 

виведення військ з Афганістану) 
Перегляд фільму 15.02 

Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  
"ООН – досвід сприяння міжнародному миру та 

соціальному прогресові" (до Дня ООН) 

Документально-

правова виставка 
24.10 

Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 
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2013-2022 - МІЖНАРОДНЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ 

ЗБЛИЖЕННЯ КУЛЬТУР (оголошене 

резолюцією Генеральної Асамблеї ООН) 

        

  

"Дж. Д. Селінджер – письменник-невидимка, 

дослідник характеру американської цивілізації " (до 

100-річчя від дня народження письменника) 

Виставка творів 01.02 
Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  "Мистецтво народів Дворіччя" 

Літературно-мистецька 

година з циклу 

науково-популярних 

лекцій «Культура 

світу» 

17.01 
Різні кола 

читачів 
ВМ, ЧЗГН 

  "Мистецтво Стародавнього Єгипту" 

Літературно-мистецька 

година з циклу 

науково-популярних 

лекцій «Культура 

світу» 

31.01 
Різні кола 

читачів 
ВМ, ЧЗГН 

  "Мистецтво античної Греції" 

Літературно-мистецька 

година з циклу 

науково-популярних 

лекцій «Культура 

світу» 

14.02 
Різні кола 

читачів 
ВМ, ЧЗГН 

  
"Рідна мова – найцінніший скарб народу" (до 

Міжнародного Дня рідної мови) 

Літературно-мовні 

читання 
21.02 

Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 
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  "Мистецтво античного Риму" 

Літературно-мистецька 

година з циклу 

науково-популярних 

лекцій «Культура 

світу» 

28.02 
Різні кола 

читачів 
ВМ, ЧЗГН 

  "Мистецтво Індії" 

Літературно-мистецька 

година з циклу 

науково-популярних 

лекцій «Культура 

світу» 

28.03 
Різні кола 

читачів 
ВМ, ЧЗГН 

  До Року Китаю в Україні: Цикл заходів       

  
    - "Секрети китайської медицини" (до Року Китаю 

в Україні та Всесвітнього дня здоров'я) 
Інформаційна виставка 04.04 

Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

      - "Мистецтво Китаю" 

Літературно-мистецька 

година з циклу 

науково-популярних 

лекцій «Культура 

світу» 

11.04 
Різні кола 

читачів 
ВМ, ЧЗГН 

  

    - "Китай - країна чотирьох тисячоліть" (День 

пам'яток історії та культури. Рік Китаю в 

Україні) 

Книжково-

ілюстративна виставка 
18.04 

Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  

"Віртуозна легкість слова" (до 120-річчя від дня 

народження російського та американського 

письменника В. Набокова) 

Виставка-огляд 

художніх творів 
21.04 

Різні кола 

читачів 
ВМПА 
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  "Мистецтво Візантії" 

Літературно-мистецька 

година з циклу 

науково-популярних 

лекцій «Культура 

світу» 

25.04 
Різні кола 

читачів 
ВМ, ЧЗГН 

  "Мистецтво Середньовічної Арменії та Грузії" 

Літературно-мистецька 

година з циклу 

науково-популярних 

лекцій «Культура 

світу» 

16.05 
Різні кола 

читачів 
ВМ, ЧЗГН 

  
"Мистецтво Середньовічної Європи: романське 

мистецтво Франції" 

Літературно-мистецька 

година з циклу 

науково-популярних 

лекцій «Культура 

світу» 

30.05 
Різні кола 

читачів 
ВМ, ЧЗГН 

  

"Г. Мелвілл – значна постать в пантеоні великих 

майстрів американської культури" (до 195-річчя від 

дня народження американського письменника) 

Виставка-огляд 

художніх творів 
01.08 

Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  
"Мистецтво Середньовічної Європи: романське 

мистецтво Германії" 

Літературно-мистецька 

година з циклу 

науково-популярних 

лекцій «Культура 

світу» 

12.09 
Різні кола 

читачів 
ВМ, ЧЗГН 
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"Ф. Купер – «американський Вальтер Скотт»" (до 

230-річчя від дня народження американського 

письменника) 

Книжково-

ілюстративна виставка 
15.09 

Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  

"Залучайтеся до загальноєвропейського 

полікультурного простору!" (до Європейського дня 

мов) 

Книжково-

ілюстративна виставка 
26.09 

Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  "Готичне мистецтво Франції" 

Літературно-мистецька 

година з циклу 

науково-популярних 

лекцій «Культура 

світу» 

26.09 
Різні кола 

читачів 
ВМ, ЧЗГН 

  "Готичне мистецтво Германії" 

Літературно-мистецька 

година з циклу 

науково-популярних 

лекцій «Культура 

світу» 

10.10 
Різні кола 

читачів 
ВМ, ЧЗГН 

  "Мистецтво Італії" 

Літературно-мистецька 

година з циклу 

науково-популярних 

лекцій «Культура 

світу» 

24.10 
Різні кола 

читачів 
ВМ, ЧЗГН 
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  "Середньовічне мистецтво Італії" 

Літературно-мистецька 

година з циклу 

науково-популярних 

лекцій «Культура 

світу» 

14.11 
Різні кола 

читачів 
ВМ, ЧЗГН 

  "Середньовічне мистецтво Іспанії" 

Літературно-мистецька 

година з циклу 

науково-популярних 

лекцій «Культура 

світу» 

28.11 
Різні кола 

читачів 
ВМ, ЧЗГН 

  "Середньовічне мистецтво Нідерландів" 

Літературно-мистецька 

година з циклу 

науково-популярних 

лекцій «Культура 

світу» 

12.12 
Різні кола 

читачів 
ВМ, ЧЗГН 

  "Середньовічне мистецтво Англії" 

Літературно-мистецька 

година з циклу 

науково-популярних 

лекцій «Культура 

світу» 

26.12 
Різні кола 

читачів 
ВМ, ЧЗГН 

  До Дня Європи в Україні: Цикл заходів       

  

    - "Наближення правової системи України до 

європейських стандартів: актуальні питання" (до 

Дня Європи в Україні) 

Інформаційна година травень 
Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 
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    - "Практика Європейського суду  з прав людини: 

уроки для України" (до Дня Європи в Україні) 
Інформаційна година травень 

Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

       - "Наука та виробництво: європейський  досвід"  
Презентація книжкової 

виставки 
18.05 

Різні кола 

читачів 
ВВЛ 

  "Великі європейці - ювіляри 2019" 
Презентації книжкових 

виставок 

Протягом 

року 

Різні кола 

читачів 
ВЛІМ, ЧЗГН 

  

"Сенсаційний роман. Вільям Вілкі Коллінз – 

майстер таємниці" (до 195-річчя від дня 

народження) 

Виставка-портрет 08.01 
Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  
"Е.А. По – містика, жахи, детектив" (до 210-річчя 

від дня народження)  

Презентація книжково-

ілюстративної 

виставки 

19.01 
Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  
"Романси без слів Поля Верлена" (до 170-річчя від 

дня народження французького поета) 

Книжково-

ілюстративна виставка 
30.03 

Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  

"Творчість А. Франса – філософська панорама 

життя людства" (до 175-річчя від дня народження 

французького письменника) 

Виставка-огляд творів 

письменника 
16.04 

Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  

"В. Шекспір – геніальний митець поза часом і 

простором" (до 455-річчя від дня народження 

англійського поета) 

Виставка-портрет. 

Інформаційна година 
23.04 

Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  

"Джером К. Джером – автор творів з добродушним 

гумором й присмаком сентиментальності " (до 160-

річчя від дня народження англійського 

письменника) 

Презентація книжково-

ілюстративної 

виставки 

02.05 
Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 



 41 

1 2 3 4 5 6 

  
"Музика душі Булата Окуджави" (до 95-річчя від 

дня народження поета-пісенника) 

Літературно-музичний 

вечір 
10.05 

Різні кола 

читачів 
ВСКД 

  

"Оноре де Бальзак – основоположник соціального 

реалістичного роману" (до 220-річчя від дня 

народження французького письменника) 

Виставка-огляд творів 

письменника 
20.05 

Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  

"Г.К. Честертон – визнаний класик англійської 

літератури, мислитель, журналіст, автор детективної 

епопеї " (до 145-річчя від дня народження) 

Виставка детективів. 

Інформаційна година 
29.05 

Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  
"Літопис мужності Василя Бикова" (до 95-річчя від 

дня народження білоруського письменника) 

Книжково-

ілюстративна виставка 
19.06 

Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  

"Л. Фейхтвангер – створювач нового типу 

історичного інтелектуального роману" (до 135-річчя 

від дня народження німецького письменника) 

Виставка-огляд творів 

письменника 
07.07 

Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  
"Імпресіонізм Едгара Дега" (до 185-річча від дня 

народження французького художника) 

Книжково-

ілюстративна виставка 

репродукцій 

19.07 
Різні кола 

читачів 
ВМ 

  

"Оскар Вайлд – письменник, поет, драматург, 

великий майстер парадоксу" (до 165-річча від дня 

народження англійського поета) 

Літературний огляд 

творчості 
16.10 

Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  

"Велич думок видатного просвітника Вольтера" (до 

325-річчя від дня народження французького 

філософа) 

Книжково-

ілюстративна виставка 
21.11 

Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 
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VІІ 

БІБЛІОТЕКА – НАУЦІ, ТЕХНІЧНОМУ І 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ 

НАПРЯМКАМ 

        

  "Академія дачника: готуємося до весни" 
Книжкова виставка-

реклама 
15.02 

Члени клуба 

"Дачник" 
ВВЛ 

  
"Модні тенденції 2019" (з циклу заходів «Індустрія 

краси») 

Творча зустріч з 

професіоналами сфери 

услуг 

03.03 

Читачі 

бібліотеки, 

студенти ОВПУ 

ВВЛ 

  "Пасхальний стіл: дізнайся,  приготуй" 

Книжково-

ілюстративна виставка, 

презентація пасхальних 

блюд 

23.04 
Різні кола 

читачів 
ВВЛ 

  

"Зона лиха: борг пам'яті" (до 33-ої річниці 

катастрофи на ЧАЕС; до Міжнародного дня 

пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф) 

День пам'яті 26.04 
Різні кола 

читачів 
ВВЛ 

  

"Екологізація  виробництва: європейські орієнтири" 

(до Всесвітнього Дня охорони навколишнього 

середовища) 

Книжково-

інформаційна виставка 
05.06 

Різні кола 

читачів 
ВВЛ, ЧЗГН 

  
"Фермерські господарства: проблеми, успіхи, 

проекти" (до Дня фермера) 
Виставка-реклама 18.06 Читачі відділу ВВЛ 

  

"Морська  індустрія: до нового формату 

співробітництва" (до Дня працівників морського і 

річкового флоту) 

Книжкова виставка 01.07 

Студенти 

середніх 

морських 

закладів 

ВВЛ 

  
"Успіх в бізнесі: від нуля до мільйонів" (до Дня 

підприємця) 
Виставка-реклама 02.09 Читачі відділу ВВЛ 
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"Винахідницькі ідеї, технології, проекти" (до Дня 

винахідника і раціоналізатора) 
Виставка-реклама 21.09 Читачі відділу ВВЛ 

  
"Кулінарна майстерність" (до Всемірного Дня 

повара) 

День спеціаліста; 

Виставка-реклама 
01.10 

Різні кола 

читачів 
ВВЛ 

  
"Енергозбереження: європейський підхід" (до 

Всемірного Дня енергозбереження) 

Книжково-

ілюстративна виставка 
11.11 

Різні кола 

читачів 
ВВЛ 

  
"Аграрний  ринок: світові особливості" (до Дня 

працівників сільського господарства) 

День аграрія. Виставка-

реклама 
17.11 

Різні кола 

читачів 
ВВЛ 

  
"Герої Чорнобиля - наша слава" (до Дня 

вшанування пам'яті ліквідаторів на ЧАЕС) 
Виставка-реквієм 14.12 

Різні кола 

читачів 
ВВЛ 

VІІІ 
БІБЛІОТЕКА І ПРАВОВА ОСВІТА 

НАСЕЛЕННЯ: ЧАС НОВИХ ПІДХОДІВ 
        

  До  виборів Президента України         

  "Вибори Президента України-2019 : що треба знати"  
Юридично-правові 

консультації 
січень 

Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  
"Президент України: конституційно-правовий 

статус" 

Презентація книжкової 

виставки 
лютий 

Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  
"Україна: перспективи соціально-політичного 

розвитку у програмах кандидатів в Президенти" 

Презентація книжкової 

виставки 
березень 

Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 
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"Можливі порушення виборчих прав громадян. 

Способи захисту і відповідальність" 
Інформаційна година березень 

Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  
"Адмінресурс як сила влади у виборчому процесі. 

Чи варто його боятися?" 
Лекція-дискусія березень 

Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  

"Юридична спадщина України" (до ювілеїв 

визначних юристів України О. Загоровського, Є. 

Неміровського, П. Матишевського, О. Єйхельмана 

та ін.) 

Цикл виставок-досьє лютий, липень 
Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  
Робота по пропаганді здорового способу життя та 

активного довголіття на період до 2022 року 
        

  
"Законодавство України про охорону здоров’я 

громадян" (до Всесвітнього дня здоров’я) 

Книжково-

документальна 

виставка 

квітень 
Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  
"СНІД - виклик людству" (до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом) 

Книжково-

інформаційна виставка 
01.12 

Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  

Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху, 

проголошене  Резолюцією Генеральної Асамблеї 

ООН №64/255 від 10.05.2010  (2011-2020 рр.) 

        

     - Тиждень безпеки дорожнього руху 

Книжково-

документальна 

виставка 

квітень 
Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКОГО 

ПРОЕКТУ "Я МАЮ ПРАВО" на виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 

13 вересня 2017 року № 638-р «Про реалізацію 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 

2017-2019 роках» 

        

  
Всеукраїнський правопросвітницький проект 

Міністерства юстиції України  «Я МАЮ ПРАВО!»: 

Інформаційні години 

(за окремим планом) 
      

  
    - "Свобода вираження поглядів в мережі Інтернет: 

межі дозволеного" 
Пізнавальна година лютий 

Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  
    - "Можливі порушення виборчих прав громадян. 

Способи захисту і відповідальність" 
Консультація березень 

Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  
    - "Закон про "комуналку": що чекає українців у 

2019 році" 
Консультація квітень 

Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  
    - "Практика Європейського суду з прав людини: 

уроки для України" (до Дня Європи) 
Інформаційна година травень 

Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  До виборів у Верховну Раду України         

  
"Партії, влада, суспільство: Україна напередодні 

парламентських виборів" 

Книжково-

документальна 

виставка 

вересень 
Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  "Право на владу" 
Засідання "круглого 

столу" 
жовтень Виборці ВЮЛ 

  "Новий парламент України: штрихи до портрету" Виставка-досьє листопад 
Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 
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На виконання Державної цільової соціальної 

програми протидії торгівлі людьми на період до 

2020 року 

        

  

"Нові виклики у торгівлі людьми (трудова 

експлуатація, вилучення  органів, використання у 

збройних конфліктах)" 

Бесіда-лекція липень 
Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  

На виконання Указу Президенту України № 

43/2017 від 21.02.2017 «Про концепцію 

вдосконалення інформування громадськості з 

питань євроатлантичної інтеграції України на 

2017-2020 роки»: 

        

  "Вступ до НАТО: крок за кроком" 

Книжково-

документальна 

виставка 

квітень 
Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  
Тиждень права (до Дня юриста України (7-11 

жовтня)) 
        

  "Одеська школа права: видатні представники" 
Книжкова виставка-

огляд 
жовтень 

Молодіжна 

аудиторія 
ВЮЛ 

  "Служіння праву – це служіння справедливості" Презентація відділу жовтень 
Молодіжна 

аудиторія 
ВЮЛ 

  Тиждень першокурсника День спеціаліста жовтень 
Молодіжна 

аудиторія 
ВЮЛ 

  

"Місцеве самоврядування в системі цінностей 

правової держави" (до Дня місцевого 

самоврядування) 

Книжково-

документальна 

виставка 

жовтень 
Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 
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  Всеукраїнський тиждень права (9-13 грудня)         

  "«30 заповідей» Загальної декларації прав людини" Пізнавальна година грудень 
Молодіжна 

аудиторія 
ВЮЛ 

  
"Права людини в Україні : критичний погляд на 

досягнуте" 

Огляд книжкової 

виставки 
грудень Читачі відділу ВЮЛ 

  "Закони, за якими вчимося, працюємо, живемо" Конкурси ерудитів грудень Читачі відділу ВЮЛ 

  
"Юридична книга і преса України: нові 

надходження" 
День інформації грудень 

Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

ХІ 

БІБЛІОТЕКА – ЦЕНТР СПІЛКУВАННЯ І 

ДУХОВНОГО ЖИТТЯ. "БІБЛІОТЕКА ПРОТИ 

САМОТНОСТІ" 

        

  "Письменник – бібліотека – читач" Цикл заходів 
На протязі 

року 

Різні кола 

читачів 

ОУНБ, 

меценати 

  "Бібліотека українського воїна" 

Активізація 

популяризаторської 

роботи серед читачів 

бібліотеки щодо участі 

в акції 

На протязі 

року 

Різні кола 

читачів 

ОУНБ, 

меценати 
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Курси з основ володіння комп'ютером для 

пенсіонерів 
Заняття за графіком 

Протягом 

року 
Пенсіонери ВЕББІ 

  Курси української мови для пенсіонерів Заняття за графіком 
Протягом 

року 
Пенсіонери ВСКД 

  
"Щасливі разом: сімейний роман очима читача" (до 

Дня матері та Міжнародного дня сім’ї) 

Презентація книжково-

ілюстративної 

виставки 

14.05 
Різні кола 

читачів 
ВМПА 

  
"Всеукраїнський день Родини" (до Дня захисту 

дітей) 

Благодійна акція для 

багатодітних родин 
червень 

Читачі 

бібліотеки 

Профком 

бібліотеки 

  
"Ще раз про пенсійне законодавство України" (до 

Міжнародного дня людей похилого віку)" 
Тематична зустріч жовтень 

Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  
"Моя книжкова полиця: Третій вік - задоволення від 

читання" 

Благодійна акція для 

літніх людей 
Щоквартально 

Читачі 

бібліотеки 

Відділи 

обслуговування 

  
"Бібліотека - територія милосердя" (до Дня 

інвалідів) 
Благодійні акції 

жовтень, 

грудень 

Читачі 

бібліотеки 

ПАБ, ВПВ, 

ВЮЛ 

ХІІ 
БІБЛІОТЕКА – ВІДКРИТИЙ МИР ІДЕЙ, 

ВІДКРИТИЙ ПРОСТІР КУЛЬТУРИ 
        

  
    - Бібліотека в інформаційному просторі: нові часи 

- нові можливості 
Інформаційні заходи 

Протягом 

року 

Різні кола 

читачів 

Відділи 

обслуговування 
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    - Бібліотека - центр соціальної і побутової 

інформації: "Служба добрих сердець" 

Інформаційні заходи. 

Зустрічі-бесіди 

Протягом 

року 

Читачі 

бібліотеки. 

Управління 

соціального 

захисту 

Маліновського 

і 

Суворовського 

р-нів м. Одеси 

ВПВ, ВМПА 

      - Бібліотека: новий формат спілкування 
Проведення зустрічей у 

військових частинах 

Протягом 

року 

Військові 

частини 

Одеського 

військового 

округу 

ВПВ, ВМПА 

  
    - "Українська родина: обряди і традиції" (до 

Загальноукраїнського Дня родини) 

Святкова акція. Зустріч 

в Літературній вітальні 
травень 

Читачі 

бібліотеки 
ВМПА 
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VII. Наукова діяльність 

 

7.1 Науково-дослідницька і соціологічна робота 

 

№ Напрями діяльності Форма проведення 
Термін 

виконання 
Виконавці Співвиконавці 

1 2 3 4 5 6 

1. Бібліотеки Одещини в соціальних мережах 

Регіональне дослідження 

Збір матеріалів 

Аналітична довідка 

 

І – ІІІ кв. 

ІV кв. 

ОУНБ  
ЦБС області, 

бібліотеки ОТГ 

2. Бібліотека у фестивальному розмаїтті Одещини 

Регіональне дослідження 

Збір матеріалів 

Аналітична довідка 

 

І – ІІІ кв. 

ІV кв. 

ОУНБ  
ЦБС області, 

бібліотеки ОТГ 

3. Бібліотеки Одещини: історія і сучасність 
Регіональне дослідження 

Збір матеріалів 

 

І – ІV кв. 
ОУНБ 

ЦБС області, 

бібліотеки ОТГ 

 

 

7.2 Науково-методична діяльність 

 

Заходи з підвищення кваліфікації 

 

№ Напрями діяльності 
Форма 

проведення 
Категорія слухачів 

Місце 

проведення 

Термін 

виконан

ня 

Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

«Патріотизм – код нації і поклик 

власної душі»: 4-й етап конкурсу 

«Спільна просвітницька і 

популяризаторська діяльність бібліотек, 

клубних закладів і музеїв області, як 

шлях патріотичного виховання», 

присвячений Року збереження 

культурної спадщини 

Підведення 

підсумків 

обласного огляду-

конкурсу закладів 

культури 

ЦБС області, 

бібліотеки ОТГ 

ОУНБ І кв., 

лютий 

Амельченко Ю.С. 

Маловік Н.П. 
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2. 

Трансформація діяльності публічних 

бібліотек регіону в сучасних умовах: 

здобутки і перспективи 

Обласний семінар-

нарада 

 

Директори ЦБС ОУНБ І кв. 

Амельченко Ю.С. 

Маловік Н.П. 

Чоловська О.А. 

3. е-урядування: можливості бібліотек Вебінар, тренінг 
Фахівці ЦБС області і 

бібліотек ОТГ 
ОУНБ 

І кв. 

 

Булгакова О.А. 

Маловік Н.П. 

4. 
Організація діяльності бібліотек в 

сучасних умовах 

Обласні курси 

підвищення 

кваліфікації 

Працівники сільських 

бібліотек і бібліотек 

ОТГ 

ОУНБ 

ОЮБ 

ОДБ 

І, IV кв. 

 
Маловік Н.П. 

5. 
Обласна бібліотека – центральним 

бібліотекам регіону 
День ОУНБ Працівники ЦРБ 

Захарівська 

ЦРБ 

ІІ кв. 

 

Булгакова О.А. 

Маловік Н.П. 

Дем’янова Л.Н. 

Канєвська Т.А. 

Бутко Г.І. 

Маказюб Л.В. 

6. 
Популяризація книги та читання за 

допомогою електронних сервісів 
Тренінг 

Фахівці ЦБС області і 

бібліотек ОТГ 
ОУНБ 

ІІ кв. 

 

Булгакова О.А. 

Маловік Н.П. 

 

7. 
Організація роботи медіа-центрів на 

базі бібліотек 

Виїзний семінар-

тренінг  

Працівника бібліотек 

області 

Арцизька 

ЦРБ ІІ кв. 

 

Булгакова О.А. 

Маловік Н.П. 

Усатюк Н.В. 

 

8 

Як підготувати проект і подати заявку 

щодо участі у конкурсі на отримання 

гранту 

Тренінг 
Фахівці ЦБС області і 

бібліотек ОТГ 
ОУНБ ІІ кв. 

 

Булгакова О.А. 

Маловік Н.П. 

 

9. 
Електронна система моніторингу 

публічних бібліотек України (ЕСМаР) 
Тренінг 

Працівники сільських 

бібліотек і бібліотек 

ОТГ 

 

ОУНБ ІІ кв. 
Маловік Н.П. 

 

10. 

Рік 2020: планування і методичне 

забезпечення діяльності публічних 

бібліотек регіону 

Обласний 

дистанційний 

семінар 

Зав. методико-

бібліографічними 

відділами ЦБС 

області і працівники 

бібліотек ОТГ 

ОУНБ IV кв. 
Амельченко Ю.С. 

Маловік Н.П. 
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Організаційно-методична діяльність 

 

№ 
Напрями діяльності Форма 

проведення 

Замовник Термін 

виконання 

Виконавці Співвиконав

ці 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

«Патріотизм – код нації і поклик власної 

душі»: 4-й етап конкурсу «Спільна 

просвітницька і популяризаторська діяльність 

бібліотек, клубних закладів і музеїв області як 

шлях патріотичного виховання», присвячений 

Року збереження культурної спадщини» 

Підведення 

підсумків 

 

Управління 

культури 

І кв., січень - 

лютий 

Амельченко 

Ю.С. 

Маловік Н.П. 

2. 
Прийом та обробка звітів бібліотек області з 

2018 рік у програмі ЕСМаР 

Методична 

пам’ятка 

НБУ І кв., січень - 

лютий 

Маловік Н.П. Усатюк Н.В., 

Ковалькова 

Т.Г. 

3. 

Всеукраїнська акція «Бібліотека українського 

воїна» 

Підсумковий звіт НБУ І кв., січень Усатюк Н.В. ЦБС, 

бібліотеки 

ОТГ 

4. 
Бібліотеки Одеської області в цифрах. Рік 2018 

 

Статистичний 

збірник 

НБУ І кв., лютий Маловік Н.П.  

5. Бібліотеки Одещини в соціальних мережах 

Методика 

регіонального 

дослідження 

Аналітична довідка 

 

І кв., лютий 

 

 

IV кв., 

жовтень  

Усатюк Н.В 

 

Булгакова 

О.А. 

6. 
Бібліотека у фестивальному розмаїтті 

Одещини 

Регіональне 

дослідження 

Аналітична довідка  

 

І кв., лютий 

 

 

IV кв., 

листопад 

Усатюк Н.В 

 

Булгакова 

О.А. 

7. 
Бібліотеки Одещини: історія і сучасність 

 

Збір матеріалів 
 

І - ІV кв. Ковалькова Т.Г. Булгакова 

О.А. 

8. 
Хроніка Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського. 

2018 рік 

Інформаційний 

бюлетень 

 І кв., лютий Булгакова О.А.  

9. 
Соборна Україна: віхи історії, здобутки 

сьогодення 

Методичні поради  І кв., лютий Амельченко 

Ю.С. 
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10. 

Робота бібліотек області на виконання 

державних і обласних програм, постанов 

Кабінету Міністрів України тощо, в т.ч.:  

- «Формування національної 

самосвідомості та патріотизму» 

- «Про захист суспільної моралі» 

- «Про Стратегію національного і 

патріотичного виховання дітей і молоді  

на 2016-2020 рр. 

- На виконання  Постанови Кабінету 

Міністрів «Про затвердження основних 

напрямків запобігання бездомності» 

- «Робота бібліотек області з правової 

освіти населення» 

Аналітична довідка Управління 

культури 

Протягом 

року 

Маловік Н.П. 

Усатюк Н.В. 

Бойко Г.М. 

Ковалькова Т.Г. 

 

 

 

 

 

11. 

Е-урядування: можливості бібліотек Розробка програми 

тренінгу, 

оформлення наказу 

 І кв., 

березень 

Булгакова О.А. 

Маловік Н.П. 

 

12. 

Трансформація діяльності публічних бібліотек 

регіону в сучасних умовах: здобутки і 

перспективи 

Розробка програми 

семінару-наради, 

оформлення 

наказу. 

Управління 

культури 

І кв., 

березень 

Амельченко 

Ю.С. 

Маловік Н.П. 

 

13. 
Методичне забезпечення бібліотечної 

діяльності. Вип. 13 

Підготовка 

матеріалів для 

інформаційного 

списку 

 ІІ кв., 

квітень 

Маловік Н.П.  

14. 
Сучасні форми роботи в бібліотеках України 

(за матеріалами НБУ імені Ярослава Мудрого) 

Підготовка 

матеріалів для 

огляду і 

методичних порад 

 ІІ кв., 

травень 

Маловік Н.П.  

15. 

Обласна бібліотека – центральним бібліотекам 

регіону 

День ОУНБ в 

Захарівській ЦРБ 

Підготовка наказу 

 ІІ кв., 

травень 

Маловік Н.П. Булгакова 

О.А. 

Дем’янова 

Л.Н. 

Маказюб Л.В. 

Бурлак О.О. 
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16. 

«БібліоПульс. Газета для бібліотекарів і про 

бібліотеки» 

Електронна 

бібліотечна газета 

 Щомісяця Булгакова О.А. Чернявська 

С.О. 

Усатюк Н.В. 

17. 
Методичне забезпечення бібліотечної 

діяльності. Вип. 14 

Підготовка 

матеріалів для 

інформаційного 

списку 

 

ІІІ кв., 

серпень 

Маловік Н.М.  

18. 
Вибори і демократія. Правова освіта населення 

і робота бібліотек. Вип. 5 

Підготовка 

методичних порад  
 

ІІІ кв., 

серпень 

Бондаровська 

З.П. 

 

19. 
Робота бібліотек області в умовах 

децентралізації 

Підготовка 

аналітичного 

огляду за 

підсумками виїздів   

 

ІІІ кв., 

вересень 

Маловік Н.М. Ковалькова 

Т.Г. 

 

20. 
Літератури за Державною програмою 

«Українська книга» на 2020 рік 
 

Інститут 

книги 

IV кв., 

жовтень - 

листопад 

 Бойко Г.М. 

Ковалькова 

Т.Г. 

 

21. 

Підготовка і проведення обласного семінару 

завідуючих методико-бібліографічними 

відділами: Рік 2020: планування і методична 

підтримка публічних бібліотек регіону  

Матеріалів для 

семінару 

Управління 

культури 

IV кв., 

листопад 

Маловік Н.П Булгакова 

О.А. 

22. 

Методичне забезпечення бібліотечної 

діяльності: Інформаційний список. Вип.15 

Підготовка 

матеріалів для 

інформаційного 

списку 

 IV кв., 

грудень 

Маловік Н.П.  

 

Проектна діяльність 

 

№ 
Напрями діяльності Вид діяльності Форма проведення Термін 

виконання 

Виконавці Співвиконавц

і 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Бібліотека проти самотності Бібліотечний проект Комплекс заходів Протягом 

року 

НЧ, відділи 

обслуговування 

Громадські 

організації, 

національно-

культурні 
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товариства, 

заклади освіти, 

благодійні 

фонди 

1.1 Бібліотеки Одещини: історія і 

сучасність 

 

Бібліотечний проект Інтерактивна карта 

бібліотек області 

I – IV кв. НМВ, ВКрЛ, 

ВЕББІ 

ЦБС області 

2. Громадсько-політичні 

проекти 

Всеукраїнські, 

обласні, бібліотечні 

програми 

Комплекс заходів, 

спрямованих на 

національно-патріотичне 

виховання, героїзацію 

осіб, укріплення статусу 

державної мови 

Протягом 

року 

НЧ, ВІКіМ, 

відділи 

обслуговування  

ОДА, 

управління 

культури, 

громадські 

організації 

2.1 «Одна єдина соборна Україна» Всеукраїнський 

проект 

 

Комплекс заходів на 

виконання Указу 

Президента України 

«Про Стратегію 

національно-

патріотичного виховання 

дітей і молоді на 2016-

2020 рр.» 

I – IV кв. ЧЗГН, ВСКД Центр 

патріотичного 

виховання та 

організації 

дозвілля дітей 

та молоді 

2.2 «Патріотизм – код нації і 

поклик власної душі»: 4-й етап 

конкурсу «Спільна 

просвітницька і 

популяризаторська  діяльність 

бібліотек, клубних закладів і 

музеїв області як шлях 

патріотичного виховання», 

присвячений Року збереження 

культурної спадщини 

Обласний проект Підсумки огляду-

конкурсу  

I – IV кв. НЧ, НМВ ЦБС області, 

бібліотеки ОТГ 

2.3 «Бібліотека українського воїна» Всеукраїнська акція  Збір літератури I – IV кв. НМВ, КСХ НБУ ім. 

Ярослава 

Мудрого, ЦБС 

області 
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3. Соціальні проекти Проекти з медицини, 

правової освіти, е-

урядування 

Комплекс заходів, 

спрямованих на 

позитивні зміни в житті 

громади  

 

I – IV кв. НЧ, ВЕББІ, 

ВСКД, ВЮЛ 

Головне 

територіальне 

управління 

юстиції в 

Одеській 

області, 

громадські 

організації, 

заклади освіти, 

ОНМедУ, КВУ 

3.1 «Правова освіта населення – 

частина процесу 

самоусвідомлення нації» 

Всеукраїнський 

проект «Я маю право» 

 

Консультації фахівців, 

бесіди, презентації 

виставок, віртуальні 

довідки 

I – IV кв. ВЮЛ, ВЕББІ Головне 

територіальне 

управління 

юстиції в 

Одеській 

області 

3.2 Пункт безоплатної первинної 

правової допомоги 

Всеукраїнський 

проект «Я маю право» 

 

Консультації фахівців; 

Скайп-консультації 

Кожна перша 

п’ятниця 

місяця 

ВЮЛ Головне 

територіальне 

управління 

юстиції в 

Одеській 

області 

3.3 Щорічний Міжнародний 

фестиваль документального 

кіно про права людини 

Docudays.UA 

Всеукраїнський 

проект 

Презентація виставок, 

перегляд і обговорення 

фільмів 

IV кв., 

листопад-

грудень 

ВСКД ГО «КВУ» 

3.4 Форум-театр Театралізоване 

інтерактивне дійство 

Застосування 

інтерактивної техніки 

для вирішення 

соціальних проблем 

Щомісяця ВСКД Одеський 

Форум-театр 

3.5 Публічні бібліотеки – мости до 

електронного урядування 

Електронна 

організація роботи 

органів державної 

(місцевої) влади за 

допомогою систем 

Пункт доступу громадян 

до інформації, простота і 

доступність взаємодії 

громадянина з органами 

влади 

Постійно ВЮЛ, ВЕББІ ОДА, Головне 

територіальне 

управління 

юстиції в 

Одеській 



 57 

локальних 

інформаційних мереж 

області, ГО 

«КВУ» 

3.6 - «Медицина розбірливим 

почерком» 

- «Азбука здоров’я» 

Бібліотечний проект;  

 

Муніципальна 

програма  

Цикл науково-

популярних лекцій 

хірурга, викладача 

Святослава Лінникова 

I – IV кв. ВСКД, ЧЗГН Департамент 

охорони 

здоров'я ОДА, 

ОНМедУ 

3.7 Програма медіаграмотності для 

громадян 

Міжнародний проект Цикл лекцій, тренінгів, 

інтерактивних ігор, 

вебінарів для орієнтації у 

медійному просторі 

I – IV кв. ВСКД, ВЕББІ 

ВЮЛ 

 

3.8 Освітні проекти Освітньо-навчальні та 

освітньо-пізнавальні 

проекти 

Цикл заходів навчально-

пізнавального напрямку 

Протягом 

року 

ВСКД, ВЕББІ,   

3.9 Основи комп’ютерної 

грамотності та пошуку 

інформації в мережі Інтернет 

Безкоштовні курси Навчальні заняття в 

групах  

I – IV кв. ВЕББІ  

3.10 «Одеса україномовна» Бібліотечний проект Навчальні заняття, 

розмовні клуби, лекційні 

години «Сучасна 

українська література 

(СУЛ) через персоналії», 

«Українська класична 

література: нове 

бачення» 

Щосуботи 

протягом 

року 

ВСКД, ПАБ ВГО «Рух 

захисту 

української 

мови» 

3.11 Технологічна нація Безкоштовні курси з 

програмування  

Навчальні заняття з 

програмування для 

вчителів ЗОШ міста 

Вівторок, 

четвер 

протягом 

року 

ВЕББІ, ЧЗГН БФ 

«BrainBasket» 

3.12 «Speaking club»  Інтерактивні заняття Засідання розмовного 

клубу 

Щонеділі ВСКД Школа «Green 

forest» 

3.13 «15 х 4» Науково-популярні 

лекції 

Лекції молодих вчених у 

форматі 4 лекції за 

годину 

I – IV кв. ВСКД  
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3.14 «Вільна школа філософії і 

літератури» 

Бесіди, обговорення Філософсько-літературні 

зустрічі з Іллею 

Рейдерманом 

I – IV кв. ВСКД  

3.15 Університет 3-го віку  Муніципальний 

проект для осіб 

пенсійного віку 

Заняття з української 

мови, літературні 

заняття, огляди 

літератури, літературні 

вечори у межах 

програми «Українська 

платформа 

багатонаціональної 

Одещини». 

Щовівторка 

протягом 

року 

ВСКД Територіальни

й центр 

соціального 

захисту 

громадян 

Приморського 

р-ну м. Одеси 

3.16 «Інтелектуаріум» Благодійний освітній 

проект 

Літературні, мистецькі, 

наукові заходи, 

благодійні акції 

Один раз на 

два місяці 

ВСКД  

 

7.3. Виїзди до бібліотек Одеської області  

 

№ Тема виїзду Назва ЦБС Термін виконання Виконавці 

1 2 3 4 5 

1. 

Експертно-діагностичний аналіз діяльності 

ЦБС 

 

Болградська ЦБС 

Біляївська ЦБС 

Лиманська ЦБС 

Окнянська громадська бібліотека 

ІІ – ІІІ кв. 

 

НЧ, НМВ 

2. 

Методичний моніторинг: виїзди в ЦБС 

області з метою вивчення стану діяльності 

з конкретного напрямку та  надання 

практичної допомоги 

 

Використання ІТ- технологій для 

популяризації книги і читання 

 

Організація роботи медіа-центрів на базі 

бібліотек: виїзний тренінг 

 

 

 

 

 

Тарутинська ЦРБ 

 

 

Арцизька ЦРБ 

 

 

 

 

ІІ кв. 

 

 

ІІ кв. 

 

НЧ, НМВ, ВЕББІ 

 

 

 

 

 

 



 59 

3. 

Моніторинг бібліотек ОТГ Одеської обл. і 

надання методичної і консультативної 

допомоги 

Балтська  міська ОТГ 

 

Вилківська  міська ОТГ  

Кілійського району 

 

Шабівська сільська ОТГ Білгород-

Дністровського району 

 

ІІ –ІІІ кв. 

 

НЧ, НМВ 

4. 

День ОУНБ 

 

Захарівська ЦРБ ІІ кв., травень Маловік Н.П. 

Булгакова О.А. 

Дем’янова Л.Н., 

Маказюб Л.В. 

Бурлак О.О 

5 
Підготовка Всеукраїнської виставці-

форуму «Українська книга на Одещині» 

Овідіопольська ЦБС ІІ кв., травень Маловік Н.П. 

 

6. 

Участь у Всеукраїнській виставці-форумі 

«Українська книга на Одещині»  

Овідіопольська ЦБС ІІ кв., травень Амельченко Ю.С. 

Маловік Н.П. 

Булгакова О.А. 

 

 

7.4. Науково-видавнича діяльність 

 

№ Назва видання Вид видання Вид носія  

Інформації 

тираж 

Термін 

виконання 

Виконавець 

1 2 3  4 5 

1. 

«Патріотизм – код нації і поклик 

власної душі» 4-ий етап конкурсу 

«Спільна просвітницька і 

популяризаторська  діяльність 

бібліотек, клубних закладів і музеїв 

області, як шлях патріотичного 

виховання», присвячений Року 

збереження культурної спадщини» 

 

Підсумки конкурсу Блог НМВ, сайт бібліотеки, 

е-mail 

І кв., лютий Амельченко Ю.С. 

Маловік Н.П. 
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2. 

Підготовка та аналіз звітів за 

допомогою програми ЕСМаР 

 

Методична пам’ятка Блог НМВ, е-mail І кв., січень Маловік Н.П. 

3. 

Бібліотеки Одеської області в 

цифрах. Рік 2018 

Аналітико-статистичний 

збірник 

Блог НМВ, сайт бібліотеки, 

е-mail 

10 прим. 

І кв, лютий Маловік Н.П. 

4. 
Бібліотеки Одещини в соціальних 

мережах 

Методика дослідження 

 

Аналітична довідка  

Блог НМВ, е-mail І кв., лютий 

 

IV кв., жовтень 

Усатюк Н.В. 

5 
Бібліотека у фестивальному 

розмаїтті Одещини 

Методика дослідження 

 

Аналітична довідка  

Блог НМВ, е-mail 

 

І кв., лютий 

 

 

IV кв., листопад 

Усатюк Н.В. 

6 
Хроніка Одеської ОУНБ ім. М. 

Грушевського 2018 рік. 

Інформаційний 

бюлетень 

Блог НМВ, е-mail 

10 прим. 

І кв., січень Булгакова О.А. 

7 
Соборна Україна: віхи історії, 

здобутки сьогодення 

Методико-

бібліографічні поради 

Блог НМВ, е-mail 

10 прим. 

І кв., лютий Амельченко Ю.С. 

9 
Методичне забезпечення 

бібліотечної діяльності. Вип. 13 

Підготовка матеріалів 

для інформаційного 

списку 

Блог НМВ, е-mail 

10 прим. 

ІІ кв., квітень Маловік Н.П. 

10. 

Сучасні форми роботи в бібліотеках 

України (за матеріалами НБУ ім. 

Ярослава Мудрого) 

Методичні поради Блог НМВ, е-mail 

10 прим. 

ІІ кв., травень Маловік Н.П. 

11 
Методичне забезпечення 

бібліотечної діяльності. Вип. 14 

Інформаційний список Блог НМВ, е-mail 

10 прим. 

ІІІ кв., серпень Маловік Н.П. 

 

12 
Вибори і демократія. Правова освіта 

населення і робота бібліотек. Вип. 5 
Методичні поради  

Блог НМВ, е-mail 

10 прим. 

ІІІ кв., серпень Бондаровська З.П. 

13 
Робота бібліотек області в умовах 

децентралізації 
Аналітичний довідка Блог НМВ, е-mail 

ІІІ кв., вересень Маловік Н.М. 

17 

Методичне забезпечення 

бібліотечної діяльності: 

Інформаційний список. Вип.15 

Інформаційний список Блог НМВ, е-mail 

10 прим. 

IV кв., грудень Маловік Н.П. 

18 
Бібліотеки Одещини: історія і 

сучасність 

Збірник Блог НМВ, е-mail 

 

IV кв., грудень Ковалькова Т.Г. 
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7.5 Бібліографічна діяльність 

 

Довідково-бібліографічне обслуговування 

 

№ Напрямки діяльності План Виконавці 

1. Бібліографічна діяльність 

1.1 Бібліографічні довідки 25000 ДІВ 

1.2 Бібліографічні консультації  2878 ДІВ 

1.3 Бібліографічні огляди 12 Відділи обслуговування 

2. Інформаційна діяльність 

2.1 Дні інформації 12 НБВ 

3. Групове та індивідуальне інформування 

3.1 Кількість абонентів 15 ВІКіМ, ВВЛ 

3.2 Абоненти колективної інформації 109 ВІКіМ, ВВЛ 

3.3 Абоненти індивідуальної інформації 46 ВІКіМ 

4. 

Кількість повідомлень 

- кількість повідомлень колективних абонентів 

- кількість повідомлень індивідуальних абонентів 

2600 

2000 

600 

ВІКіМ 

ВІКіМ, ВВЛ 

ВІКіМ 

 

Видавнича діяльність 

 

№ Назва видання Вид видання 

Вид носія  

Інформації 

тираж 
Термін 

виконання  
Виконавці 

1 2 3 4 5 6 

1. Книги німецькою мовою у фондах ОУНБ 
Бібліографічний 

покажчик 

Сайт бібліотеки, 

45 прим. 
І кв., лютий ВЛІМ 

2. 
Видатні державні діячі і правознавці 

України 

Бібліографічний 

покажчик 

Сайт бібліотеки, 

45 прим. 
ІІ кв., червень ВЮЛ 
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3. 
Нові книги про Одещину за 2017-2018 роки. 

Серія «Що читати про край»; Вип. 14-15 

Бібліографічний 

покажчик 

Сайт бібліотеки, 

45 прим. 
І кв., лютий ВКрЛ 

4. 
Література про Одеську область за 2017 рік Науково-

допоміжний 

бібліографічний 

покажчик 

Сайт бібліотеки, 

45 прим. 
ІІ кв., червень ВКрЛ 

5. 
Знаменні і пам’ятні дати Одещини. Рік 2020 

Календар 
Сайт бібліотеки, 

45 прим. 
IV кв., жовтень ВКрЛ 

6. 

Нові находження сільськогосподарської 

літератури за 2018рік 
Щорічний зведений 

бібліографічний 

список 

Сайт бібліотеки, 

45 прим. 
І кв., лютий ВВЛ 

7. 
Нові агротехнології – орієнтир на розвиток 

 

Бібліографічний 

покажчик 

Сайт бібліотеки, 

45 прим. 
ІІІ кв., вересень ВВЛ 

8. 
Одеський театр музичної комедії. Ч. ІІ: 1998 

– 2018 рр. 
Бібліографічний 

покажчик 

Сайт бібліотеки, 

45 прим. 
ІІІ кв., липень ВМ, ВЕББІ 

 

7.6 Рекламно-іміджева діяльність 

 

№ Напрямки діяльності 
Форма проведення  Термін 

виконання 
Виконавці 

1. 
Бібліотека – центр громади Цикл культурно-просвітницьких, громадсько-

політичних, соціальних і освітніх проектів 

I – IV кв. Відділи 

обслуговування 

2. 

Бібліотека в соціальних мережах Висвітлення діяльності бібліотек в соціальних 

мережах Facebook, YouTube, Slide Share, 

Instagram 

I – IV кв. НЧ, ВЕББІ 

3. 

Співпраця зі ЗМІ Прес-релізи (прес-анонси, пост-релізи), 

моніторинг ЗМІ, виступи на ТК та радіо, 

підготовка статей до періодичних видань, 

наповнення стрічки новин бібліотечного каналу 

YouTube 

I – IV кв. НЧ, ВІКіМ та PR, 

ВЕББІ 

3.1 
«Медіа-центри в бібліотеках області: 

реалізація програми «Розумний регіон» 

Стаття до журналу «Бібліотечна планета» І кв. Амельченко Ю.С. 
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3.2 
«Бібліотека ОТГ: новий формат 

існування» 

Стаття до журналу «Бібліотечний форум» ІІ кв. Амельченко Ю.С. 

4. 

Поляризація книги і читання Тематичні віртуальні виставки з фондів 

бібліотеки книг і нових надходжень на 

бібліотечних блогах; створення booktrailers, 

booktube, полиці bookcrossing; акції «Бібліотека 

українського воїна», #1000books 

I – IV кв. ЧЗГН, ВЮ, ВКрЛ, 

ВПВ, ВВЛ, ВЛІМ, 

ВЕББІ 

5. 
Бібліотека: історія і сьогодення 

 

Екскурсії по бібліотеці Постійно ВІКіМ та PR 

6. 

Бібліотека – центр інформації 

-  

- Діяльність інформаційних центрів: 

- з питань євроатлантичної та європейської 

інтеграції України; 

- безкоштовні консультації в Пункті 

правової інформації фахівців Головного 

територіального управління юстиції в 

Одеській області 

I – IV кв. ВЮЛ, ЦЄІ 

7. 

Адвокація в бібліотеці Участь у флешмобах, акціях, мандрівних 

виставках (до Дня Соборності України, до Дня 

Державного Прапора, до Дня вишиванки, 

мандрівна книжкова виставка Display crossing, 

Вікімарафон та ін.) 

 

I – IV кв. НЧ, ВЕББІ, відділи 

обслуговування 

 



 64 

VIII. Система управління. Соціальний розвиток колективу Бібліотеки 
 

Напрямки і заходи роботи Форма заходу Термін виконання Виконавці 

1 2 3 4 

Поточне керівництво роботою бібліотеки здійснювати шляхом оперативного 

управління, діяльності ради при директорі, науково-методичної ради 

Див. відповідні 

розділи 
I-IV кв. дирекція 

Виконання  Постанов  Кабінету Міністрів, наказів Міністерства культури 

України 

Див. відповідні 

розділи 
I-IV кв. дирекція 

Внесення  змін до технологічних інструкцій бібліотеки відповідно до 

інноваційних процесів  

Див відповідні 

розділи 
I-IV кв. 

дирекція, 

керівники 

відділів 

Удосконалення структури бібліотеки, зміни до Положень про відділи та до 

посадових інструкцій 

Затвердження  

пакету нових 

регламентуючих 

документів 

І кв. Адміністрація 

Оцінка ефективності і якості роботи відділів: Бібліотекар і читач – проблеми 

спілкування 
Звіти на нарадах І-IV кв. 

Завідуючі 

відділів 

Бібліотека і закон: стимулювання праці робітників. Кадровий менеджмент. Оцінка праці Згідно законодавства 
Адміністрація, 

Профком 

Інноваційні форми роботи з читачами: Бібліотека – територія креативних ідей 
Сучасні форми 

заходів 
Протягом року ВСЛ 

ОУНБ в контексті наукової, освітньої і культурної політики регіону 

Творчі зв’язки з 

громадськими 

організаціями, 

культурно-

етнічними 

спільнотами 

Протягом року 
Відділи 

обслуговування 

Культура і мова Європейських країн: Великобританії та Німеччини 

Робота гуртків з 

англійської та 

німецької мов 

Згідно графіку 

ВЛІМ, Укр. 

Соціальні 

Служби Малин. 

р-ну 
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Формування позитивного іміджу Бібліотеки 

Реклама ресурсів 

і послуг 

бібліотеки 

Постійно 

Відділи і 

служби 

бібліотеки 

Підвищення кваліфікації 

Навчання працівників у вищих навчальних закладах 2 І-ІV кв. Адміністрація 

Навчання на державних курсах підвищення кваліфікації – 3 працівника 3 І-ІV кв. Адміністрація 

Щомісячні семінари «Єдиного дня професійного навчання в ОБ» 

Огляди 

презентації нових 

методичних 

видань 

Щомісячно НЧ 

Школа починаючого бібліотекаря: знайомство з історією ОБ, інструктаж з 

охорони праці, пожежної безпеки, інше. 

 

Первинний 

інструктаж, 

знайомство з 

структурними 

підрозділами 

Згідно потреб НЧ 

Семінари – практикуми «День фахівця» 

Знайомство з 

новими 

методичними 

виданнями 

Щоквартально  
НЧ, завідуючі 

відділами 

Створення умов для самоосвіти бібліотекарів: своєчасне придбання 

необхідних документі, створення умов для самореалізації 
 І-ІV кв. 

НЧ, завідуючі 

відділами 

Ресурсно-економічне забезпечення бібліотеки 

Розробити калькуляцію на пріоритетні платні послуги, що надаватимуться у 

2019 році 
 I кв. бухгалтерія 

Отримати додаткові кошти від надання приміщень в оренду  І-ІV кв. Адміністрація 

Надавати розширений перелік платних послуг користувачам бібліотеки  І-ІV кв. Адміністрація 
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Продовжити роботу щодо залучення спонсорів  І-ІV квартали НМВ 

Розширювати участь бібліотеки у проектах, що оголошує УБА та інші 

організації 
 І-ІV квартали НМВ 

Збирати та систематизувати інформацію про гранти і надавати 

консультаційну допомогу користувачам, бібліотекам області щодо написання 

проектів для отримання грантів 

 І-ІV квартали НМВ 

Зміцнення виробничої і трудової дисципліни 

Систематичний контроль за виконанням службових обов’язків і посадових 

інструкцій працівниками структурних підрозділів. 
 І-ІV квартали 

Керівники 

відділів 

Проведення виробничих нарад у відділах  Щоквартально 
Керівники 

відділів 

Проведення загально-бібліотечних зборів  І-ІІ півріччя 
Адміністрація, 

Профком 

Розгляд питань трудової дисципліни на засіданнях профактиву  Згідно плану Профком 

Координація роботи відділів: презентація відділів обслуговування 

користувачів 
 Щоквартально 

Керівники 

відділів 

Соціально-оздоровчі заходи: організація культурного дозвілля 

З метою стимулювання праці, покращення матеріального стану, забезпечення 

охорони здоров'я та повноцінного відпочинку працівників бібліотеки 

продовжити:  

 

- використання надбавок, доплат, премій, винагород за творчу 

діяльність, передбачених законодавством 

- забезпечувати диференціацію заробітної плати співробітників 

бібліотеки, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок 

встановлення доплат, надбавок та премій 

 

 І-ІV квартали Адміністрація 
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- виплату допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у 

розмірі посадового окладу, а також матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у 

розмірах та порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України  

- застосування гнучкого графіка праці для жінок, які мають дітей 

дошкільного і шкільного віку 

- систематично поповнювати ліками аптечку бібліотеки 

Проводити: 

- урочисті заходи з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, вшанування 

ювілярів та ветеранів бібліотеки, святкові вечори для співробітників 

бібліотеки 

 І-ІV квартали 
Дирекція, 

профком 

Створення належних умов праці у відділах Бібліотеки 

 
 І-ІV квартали Адміністрація 

Матеріально-технічна база Бібліотеки 

З метою забезпечення оптимальних умов праці та покращення матеріально-

технічної бази бібліотеки: 

- забезпечити процес видачі документів та здійснення статистичного 

обліку роботи з обслуговування користувачів в електронному форматі 

для оптимізації праці співробітників 

- продовжити утримання технічних засобів у бібліотеці в робочому стані 

 І-ІV квартали 
Дирекція, 

профком 

Підтримка санітарного і протипожежного стану ОБ, контроль виконання 

вимог техніки безпеки, розробка сучасних Інструкцій та Положень з цих 

напрямків 

 І-ІV квартали Адміністрація 

Виготовлення рекламної продукції зовнішньої і внутрішньої 

 
 По мірі потреби Адміністрація 

Придбання бібліотечного обладнання: додаткових комп’ютерів, виставкових 

вітрин, сучасних меблів для читального залу, кондиціонерів 
 І-ІV квартали Адміністрація 

Рада при директорі 

- Аналіз діяльності ООУНБ за звітний 2018 рік   лютий Засідання Ради 
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- Обговорення і затвердження графіку презентації відділів 

обслуговування читачів і користувачів 

лютий 

«Колективний договір» між профспілковою організацією і адміністрацією 

Бібліотеки в дії 

Обговорення 

виконання 

документу 

березень 
Адміністрація, 

Профком 

- Формування підсобних фондів відділів обслуговування україномовною 

літературою відповідно інтересам користувачів 

- Аналіз надходження обов’язкового обласного примірника 

Засідання Ради з 

комплектування 

фонду 

квітень 

 

квітень 

Завідуючі 

відділом 

формування 

фондів 

Обговорення ходу розставлення фонду книгосховища після ремонту 

Робота відповідних відділів бібліотеки за програмою UNILIB 

 

Засідання Ради з 

комплектування 

фонду 

квітень 

Заступники 

директора з НЧ 

і ВБР 

Виконання плану І-го кварталу: оцінка якості роботи відділів 

 

Засідання Ради з 

комплектування 

фонду 

 

 

квітень 

Заступники 

директора з НЧ 

і ВБР 

Про участь Бібліотеки у виставці-форумі «Українська книга на Одещини» 

 
 

квітень, серпень 

 

Дирекція 

 

Бібліотека – відкритий простір культури в регіоні: творчі зв’язки з 

культурними об’єднаннями, місцевими громадами; бізнес-структурами з 

метою пошуку позабюджетних коштів для підвищення якості обслуговування 

користувачів 

 

 травень 

Зав. відділами і 

структурних 

підрозділів 

Бібліотеки 

Виконання плану роботи Бібліотеки за І-е півріччя. 

Головні завдання на ІІІ квартал.  

Організація і проведення професійного свята – Всеукраїнського Дня бібліотек 

– «Тиждень відкритих дверей» 

 липень 

Дирекція, 

Профком 
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Аналіз роботи Бібліотеки за 9-ть місяців 

Підготовка до роботи Бібліотеки в зимових умовах 

Обговорення проекту плану роботи розвитку Бібліотеки в 2020 році 

 

 

 

жовтень 

листопад 

 

- " - 

Дирекція 

Науково-методична рада 

Про виконання науково-дослідної та методичної роботи в 2018 р.  січень НЧ, НМВ 

Про підготовку і проведення наради директорів бібліотек області 

Про проведення показових масових заходів "Маленька територія – велике 

враження" на базі бібліотек Куяльницької ОТГ (Подільський район) 

 

 лютий 

НЧ, НМВ, ОБЮ 

ім. В. 

Маяковського, 

ОДБ ім. В. 

Катаєва 

Підсумки та перспективи роботи групи ретроконверсії традиційних каталогів 

на електронну форму та введення  класифікації за системою УДК в 

бібліотеках області 

 

 березень ВЮЛ 

Про стан соціологічної діяльності в ОУНБ. 

Про стан аналітичної діяльності бібліотеки як науково-методичного центру 
 квітень Дирекція, НМВ 

Про стан та організацію цифрової бібліотеки  рідких і цінних видань та 

поповнення власних електронних ресурсів 

Про можливості створення музею рідкої і цінної книги 

 червень 

Дирекція, 

ВЕББІ, КХС, 

сектор 

рідкісних і 

цінних видань 

Про організацію заходів до Всеукраїнського дня бібліотек  вересень 
Дирекція, 

профком 

Про організацію роботи  щодо надання методичної та практичної допомоги 

бібліотекам, які працюють в ОТГ 
 жовтень НМВ 

Про основні заходи науково-методичної та бібліографічної роботи 2020 р.  листопад НЧ 
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ІХ. Бюджет робочого часу ОУНБ на 2019 рік 

 

 

1. Кількість 

календарних днів 

 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень всього 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

2. Святкових днів 
 

1, 7, 8 - 8 8, 9 
1, 9, 27, 

28 
28 - 24 - 14, 15 - 25  

3 - 1 2 4 1 - 1 - 2 - 1 15 

3. Санітарні дні 
 

25 22 29 26 31 29 26 30 27 25 29 27 12 

4. Робочих днів на 

обслуговування 

читачів 

24 23 25 23 23 25 25 26 25 24 25 25 290 

5. Чергові відпустки 

одного бібліотечного 

працівника 
 

- - - - - - - - - - - - 31 к/д 

6. 

Маючих 

пільги 

 

Учбові - 0 

- - - - - - - - - - - - 

 

соціальні 

- 3 
8 к/д 

7. Робочих днів на 1 

робітника бібліотеки 

на рік 

- - - - - - - - - - - - 219 

8. Кількість 

скорочених 

передсвяткових днів 

2 - 1 1 2 2 - 1 - 1 - 1 11 
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Х. Заплановані витрати бюджетного робочого часу у 2019 році 
 

 

 
 

Протягом року в ОБ працюватимуть 88,0 фахівців 

 

Бюджет робочого часу одного фахівця на рік 219 днів = 1752 р/д 

 

Бюджет робочих днів всіх фахівців = 154176р/г 

 

Витрати робочого часу: 

- планові відпустки – 2728 діб 

- тимчасова непрацездатність – 583 р/д 

- святкові дні – 11 днів 

 

 

З урахуванням існуючих норм для виконання запланованого обсягу роботи буде витрачено – 19272 р/д = 154176 р/г 

 

 

 

Директор              Ю.С. Амельченко 
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ХІ. Перелік скорочень назв структурних підрозділів Бібліотеки 

 
 

1. Дирекція Дирекція 

2. Відділ формування і організації книжкових фондів ВФФ 

3. Відділ обробки документів та організації каталогів ВООК 

      Сектор систематизації документів ССД 

4. Науково-методичний відділ НМВ 

5. Читальний зал гуманітарних і суспільних наук ЧЗГН 

      Сектор "Інтернет-центр" СІЦ 

6. Відділ соціокультурної діяльності ВСКД 

7. Відділ мистецтв ВМ 

      Сектор нотних видань СНВ 

8. Відділ краєзнавчої літератури і бібліографії ВКрЛ 

9. Відділ періодичних видань ВПВ 

      Сектор обліку і реєстрації користувачів СОРК 

10. Відділ міського персонального абонементу ВМПА 

11. Відділ виробничої літератури ВВЛ 

12. Відділ юридичної літератури ВЮЛ 

      Сектор електронної бібліографії СЕБ 

13. Відділ літератури іноземними мовами ВЛІМ 

14. Науково-бібліографічний відділ НБВ 

15. Довідково-інформаційний відділ ДІВ 

16. Відділ інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю ВІКіМ та PR 
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17. Відділ електронної бібліотечно-бібліографічної інформації  ВЕББІ 

      Редакційно-видавничий сектор РВС 

18. Відділ зберігання основного фонду  КСХ 

 Сектор рідкісної і цінної книги СРЦК 

19. Адміністративно-господарська служба АГС 

20. Бухгалтерська служба БС 

 

 

 

 

 

Укладачі:  заступник директора з питань наукової роботи О.А. Булгакова 

  заступник директора з питань внутрібібліотечної роботи Н.М. Бакланова 
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