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І. ВСТУП 
 

 

У 2018 році Бібліотека працюватиме згідно з пріоритетами, які детально викладені у Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні 

до 2025 року "Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України". Бібліотека спрямовуватиме свою діяльність на 

інформацію і популяризацію літератури щодо тематики консолідації суспільства, дотримання європейських цінностей, інтеграцію у 

європейське співтовариство, підвищення якості життя. Метою Бібліотеки буде забезпечення рівного доступу до інформації, знань і 

культурного надбання громади Одеської області, якій вона і належить. Бібліотека продовжуватиме надавати конкурентоспроможні послуги 

та утримувати свої позиції на інформаційному ринку. Принципово новим є інноваційний підхід щодо використання бібліотечного простору з 

метою розширення можливостей спілкування громадян, укріплення зв’язків з громадськими, творчими та національно-культурними 

організаціями. Це забезпечить стійкий розвиток Бібліотеки, як інформаційно-просвітницького закладу, центру спілкування, просвіти, 

згуртування мешканців навколо ідеї єдиної держави, примноження її матеріальних і духовних багатств, і підтвердить статус бібліотечного 

працівника як лідера громадської думки. Девізом діяльності бібліотеки в 2018 році ми обираємо тезу «Бібліотека – територія єдності, довіри, 

спілкування, миру».  

Бібліотека продовжуватиме планувати свою діяльність в руслі державної стратегії 2020, яка була оприлюднена Президентом України 

Петром Порошенком, спрямованої на досягнення європейських стандартів життя та здобуття Україною гідного місця в світі. Трьома 

головними векторами для досягнення заявленої мети є безпека держави, бізнесу, громадян, відповідальність і справедливість. 

Робота з користувачем планується з урахуванням наступних компонентів: доброго функціонування Бібліотеки, реальних 

організаційних зусиль, повного ефективного використання кадрового потенціалу для надання гарних послуг користувачам, задоволення 

їхніх потреб і врахування побажань, які швидко змінюються. 

Бібліотека керуватиметься в своїй діяльності державними документами України – Указами Президента, Постановами Кабінету 

Міністрів, Міністерства культури, тощо та нормативними актами в бібліотечній і суміжних галузях. 

Робота бібліотеки щодо популяризації літератури, об’єднана в конкретні тематичні блоки під загальним девізом "Українська ідея: 

гідність, свобода, майбутнє". В окремому блоці будуть об’єднані заходи, присвячені діяльності бібліотеки у 2018 році, який затверджений 

державою, як Рік охорони культурної спадщини. Постійна увага буде спрямована на національно-патріотичне виховання молоді. Нові 

підходи бібліотека забезпечить, виконуючи завдання щодо проголошення 2018 року Роком німецької мови в Україні. 

Головними темами року стануть такі, як "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", "Рік Слова Божого в Україні – до 1030-річчя Хрещення", "Науково-освітня Україна", "Одещина – перлина у короні України", 

"Бібліотека – територія єдності і просвіти", "Здоров’я громадянина – мета держави". 

Ці теми розкриватимуться комплексами заходів: історичних, правових читань, на засіданнях "круглих столів", під час презентації 

виставок, читацьких конференцій, літературних і літературно-музичних вечорів. 
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Особливу різнобарвність і розбіг заходів заплановано з метою розкриття теми "Національно-визвольна боротьба за незалежність і 

територіальну цілісність України", чітко простежується спрямованість заходів на всебічну підтримку та розвиток української ідентичності, 

зменшення негативного впливу інформаційної пропаганди ЗМІ. В цю тематику ми включили заходи, присвячені Соборності України, Дню 

гідності і свободи, українським Майданам, продовження діяльності, спрямованої на висвітлення подій, пов’язаних із 100-річчям Української 

революції (1917-1921 роки) 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». 

Значну увагу бібліотека приділить заходам,присвяченим таким історичним темам, як 100-річчя проголошення незалежної Української 

Народної Республіки, 100-річчя прийняття 1У Універсалу Українською Центральною Радою, 100-річчя затвердження Тризуба державним 

гербом УНР, 100-річчю звільнення Криму від більшовиків та створення Українського військово-морського флоту. 

Бібліотека з гордістю носить ім’я Михайла Грушевського і є ініціатором проведення щорічного обласного семінару пам’яті великого 

українця. У 2018 році ми присвячуємо його тематиці збереження культурної спадщини держави. Цей захід традиційно збере велику кількість 

журналістів, письменників, науковців, молоді. Маємо впевненість, що цей захід сприятиме креативному розкриттю однієї з головних тем 

року "Громадянин України: гордість за свою країну". В руслі цієї ж теми ми плануємо цикли читацьких конференцій "Українська книга: 

патріотизм і талант", презентацій виставок об’єднаних заголовками "Українські науковці – світовій науці", "Великі артистичні таланти 

України", "Величні витвори з під пензля українських художників". 

Шанобливе ставлення до національних і культурних надбань українського народу стане головним орієнтиром в роботі, спрямованій 

на популяризацію культурної спадщини. Серед знаменних і пам’ятних дат України взято до уваги ювілеї українських письменників, 

наприклад 120-річчя Володимира Сосюри, 80-річчя Василя Стуса, 205 річчя  Семена Гулака-Артемовського. 

В роботі щодо військово-патріотичного виховання ми приділятимемо увагу історичному аспекту теми, пропаганді матеріалів щодо 

Указу Президента України "Про День захисника України", популяризації сучасних героїчних традицій української армії, особливо в зоні 

АТО. Незвична, але маємо впевненість яскраво буде висвітлена тема 4-ї річниці початку тимчасової окупації Криму – це буде і презентація 

виставки документів і літературний вечір-зустріч з курсантами факультету воєнно-морських сил Одеської Національної Морської Академії, 

які виїхали з окупованого Криму і не підкорились окупантам. Завдання бібліотечної роботи в цьому напрямку – це популяризація найкращих 

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

відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України у боротьбі із зовнішньою агресією. 

Визначена планом буде активізуватись робота щодо орієнтація молоді на військові спеціальності. Цикл заходів буде присвячений 

проблемам цивільної оборони. 

Гідно в діяльності бібліотеки буде віддзеркалюватись шанобливе ставлення до пам’яті жертв комуністичного і інших тоталітарних 

режимів, в тому числі до жертв Голодомору, Голокосту, депортації народів та жертв великого терору 1937-1938 років. 

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

високим нормам суспільної моралі. Особливу увагу приділятимемо питанням зменшення впливу аморальної інформації в мережі Інтернет 

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

В цьому сенсі досить новими темами слід вважати тему "Українське меценатство, українське волонтерство: традиції і сучасність". 

Бібліотека гідно відсвяткує День волонтера. 
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Традиційно значна роз’яснювальна і популяризаторська робота буде проводитись в межах просування гендерної політики держави, 

забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Цю тему буде розкрито і на засіданні "круглого столу" і під час літературних 

вечорів.  

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

створення електронної бази даних, буде продовжено видання бібліографічних покажчиків серій "Міста і містечки Одещини", "Славетні 

земляки". Буде виданий "Календар знаменних і пам’ятних дат Одещини". Слід звернути увагу на те, що 2018 рік наповнений значними 

культурними, науковими, політичними, громадянськими ювілеями, пов’язаними з нашим краєм. Це ювілей Аполлона Скальковського, Олега 

Олійниківа, Олександра Ланжерона. Та багатьох інших осіб, що принесли славу не тільки краю, але й усій державі. 

Розроблюючи план роботи на 2018 рік і беручи до уваги спрямованість на те, що бібліотека дійсно повинна стати центром 

спілкування, ми ставили метою залучення до участі в заходах максимально можливу кількість мешканців. І в цьому сенсі ми приділили 

увагу підвищенню ефективності роботи щодо реклами заходів, можливостей, які надає бібліотека для роботи аматорських об’єднань, 

особливо молодіжних. 

Маємо впевненість, що робота молодіжного клубу любителів китайських шашок "Го" буде об’єднувати не менше 30 людей, 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". Постійно вже користується популярністю наступні освітні 

програми як, "15х4", "Медицина розбірливим почерком", "Школа вільної культури". 

Враховуючи об’єднуюче і розвиваюче таланти значення діяльності аматорських об'єднань, на 2018 рік ми запропонували за участю 

ЗМІ таку акцію, як "Власна історія як самопрезентація особистості" (новела, есе про себе). Це буде мати неабияке значення для краєзнавчо-

пошукової роботи бібліотеки. 

Робота щодо популяризації літератури з питань права буде розгорнута в рамках виховання правової культури, толерантності, 

відзначення визначних дат в житті держави – 27-ї річниці Дня Незалежності, прийняття Акту незалежності, Конституції України, Дня 

українського прапору та ін. 

Частиною правової освіти населення ми вважаємо діяльність за Всеукраїнським проектом "Я маю право". Підвищення уваги до 

правової освіти населення бібліотека реалізуватиме у проведенні циклів бесід на виконання Постанови Кабінету Міністрів "Про 

затвердження основних напрямів запобігання бездомності", проведення засідання "круглих столів" за участю Головного Управління юстиції 

в Одеській області, присвячених реалізації проекту «Я маю право», законодавчим актам щодо освіти, медичної реформи. 

Децентралізація влади є головною темою поповнення фонду центру правової інформації, поповнення бази даних, проведення засідань 

круглого столу, проведення бесід, оприлюднення інформації. В цій роботі в нагоді стане використання досвіду співпраці бібліотеки з 

неурядовими організаціями та діяльність в рамках проектів "Публічні бібліотеки – мости до є-урядування", "Бібліотека – пункт 

безкоштовної юридичної допомоги", "Бібліотека – пункт правової допомоги внутрішньо переміщеним особам". 

Спрямовуючи свою діяльність на реалізацію Указу Президента України "Про оголошення 2018 року Роком німецької мови в Україні", 

бібліотека проводитиме комплекс заходів "Німецька в Україні, українська в Німеччині": продовження діяльності лінгвокраїнознавчого 

гуртка, проведе цикл літературних вечорів. 

Бібліотека активізує діяльність центру інформації з питань євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції: планується проведення на 

протязі року циклу заходів "Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся" та продовження видання інформаційного списку "Інтеграція заради 
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миру". В Дні європейської спадщини бібліотека проведе літературно-мистецький вечір "Європейська культура – надбання людства" і 

проведе бібліотечний флешмоб. 

Бібліотека продовжить роботу в межах ініційованих нею проектів "Бібліотека проти самотності", "Читаюча Одещина", "Правова 

освіта – частка процесу самоусвідомлення нації", а також проектів збереження і популяризації рідких і цінних краєзнавчих книг. Останньому 

сприятиме створення і поповнення довідкового апарату щодо цінних і рідких книг у фондах бібліотеки. Особливе значення ми надаємо 

створенню колекції книг з екслібрисами, книг бібліотеки товариства взаємної допомоги прикажчиків-євреїв, на основі якої було створено 

нашу бібліотеку. 

Питання збереження книжкових фондів вирішується традиційно за допомогою перевірок частин фондів книгосховища і фондів 

відділів обслуговування, які цього року проходять згідно прийнятим термінам. Бібліотека розпочне після ремонту розстановку відповідних 

розділів фонду у книгосховищі. 

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

Продовжуватимуть роботу курси комп’ютерної грамотності для пенсіонерів, Пункт безкоштовних юридичних консультацій, робота 

якого здійснюється в співпраці з Головним управлінням юстиції в Одеській області, Літературна вітальня при Територіальному центрі 

соціальної допомоги. Бібліотека продовжуватиме роботу за всеукраїнським проектом Technology Nation від фонду BrainBasket Foundation. 

Бібліотека продовжить роботу за проектом «Бібліотека українського воїна», буде проведено вечір нагородження особистостей – 

найбільш активних учасників акції. 

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

регіону. 

Значна робота буде продовжена щодо переведення усієї бібліотечної діяльності на використання в усіх її галузях програми UNILIB, 

використання в системі 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 бібліотеки краєзнавчої 

літератури. В системі популяризації літератури бібліотека буде активніше використовувати можливості соціальних мереж, створюючи такі 

електронні продукти, як буктюби, подкасти, віртуальні виставки, відео-лекції. 

Бібліотекою будуть проведені заходи загальнообласного значення: обласні семінари, вебінари, он-лайн 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 клієнта., стратегії розвитку 

бібліотек в умовах децентралізації влади. 

Буде продовжено випуск методичних порад, аналітичних довідок згідно актуальних потреб бібліотечної роботи в регіоні. 

Бібліотека ініціювала проведення обласного огляду-конкурсу спільної діяльності бібліотек, клубних закладів, музеїв, спрямованої на 

патріотичне виховання, який проходить під девізом "Патріотизм – код нації і поклик власної душі" і ІV етап його буде присвячений Року 

охорони культурної спадщини в Україні. 
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Особлива увага буде спрямована на роботу бібліотек області в умовах децентралізації влади, роботі в системі ЕСМаР, роботі 

бібліотек, спрямованої на створення і розвиток бібліотечних СУОПів, постійний моніторинг діяльності бібліотек області, її координацію з 

бібліотеками інших відомств, особливо галузі освіти, активізацію проектної діяльності бібліотек, впровадження інформаційних технологій.  

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

економічної цінності, виведе індекс повернення інвестицій і оприлюднюватиме результати цього вивчення. 

Працюючи над стратегією розвитку бібліотеки в 2018 році, ми звернули увагу на введення новацій, проектну діяльність, адвокаційну 

спрямованість, згуртування громадськості навколо бібліотечної діяльності. 

Ці напрямки ми реалізуємо шляхом проведення звіту бібліотеки перед громадою, активізації роботи піклувальної ради, розвитку 

бібліотечного волонтерства, якому ми надаємо особливого значення в сучасній обстановці. 

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

сприятиме введення цих напрямків у посадові інструкції і положення відділу з питань інформації про діяльність закладів культури і 

мистецтва. Реалізації цієї ж іміджевої спрямованості сприятиме проведення акції "Ніч в бібліотеці", яка цього року пройде за девізом – 

висловом Івана Багряного «Ми є. Були. І будем ми! Й Вітчизна наша з нами». 

Бібліотека продовжить роботу щодо участі в загальнодержавних проектах, які оголошує Українська бібліотечна асоціація, іноземні та 

українські фонди, організації, установ. 

Цього року буде проведено атестацію бібліотечних працівників (згідно термінам, закладеним у Положенні), які за терміном своєї 

роботи ще не пройшли цього іспиту, нові вимоги і законні норми буде закладено в "Колективний договір між адміністрацією і профкомом". 

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

груп, на їх духовні цінності. Ми, як завжди, маємо приділити увагу вивченню читацьких інтересів особистості, чіткому 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 2018 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 36060 9110 9700 7755 9495 

2. Число відвідувань 264000 69000 65000 65000 65600 

2.1 Звернень на веб-сайт бібліотеки 63200 15800 15800 15800 15800 

3. 
Видача документів та інформаційних 

видань 
750000 200000 200000 150000 200000 

4.1 
Кількість масових заходів в 

приміщенні бібліотеки 
200 50 50 50 50 

4.2 
Кількість масових заходів за межами 

бібліотеки 
10 3 3 1 3 

5. Кількість відвідувань масових заходів 7000 2000 2000 1000 2000 

6. Середні показники обслуговування:      

6.1 - кількість днів на обслуговування 290 74 73 78 65 

6.2 - кількість відвідувань щоденно 910     

6.3. 
- читаність одного читача по 

єдиному обліку 
75     

6.4 
- читаність обслуговуваних 

користувачів 
20,0     

7. 
Надходження коштів від платних 

послуг (грн.) 
80000 20000 20000 20000 20000 
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Контрольні показники роботи відділів бібліотеки на 2018 рік 

               
               

Найменування 

процесів 

По 

кварталах 
ПАБ ЧЗГН ВВЛ ВПВ ВМ ВЛІМ ВКрЛ ВЮЛ ВСКД ДІВ ВІКІМ ВЕББІ Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Обслуговування 

користувачів і 

споживачів 

інформації 

І 800 800 900 1150 1125 900 900 1100 1225   160 150 9210 

ІІ 850 1300 1000 1150 1125 800 900 1100 1225     150 9600 

ІІІ 650 700 800 1150 1130 800 700 700 1225     150 8005 

IV 900 900 1100 1150 1120 900 800 1000 1225     150 9245 

За рік 3200 3700 3800 4600 4500 3400 3300 3900 4900   160 600 36060 

Кількість 

відвідувань 

І 3000 10400 4000 12000 5300 3000 3800 3400 12500 8000   2500 67900 

ІІ 4000 12000 5000 12000 5000 3000 3400 3400 12500 8000   2500 70800 

ІІІ 4000 10000 4000 10000 4500 2700 1000 2400 12500 3000   2500 56600 

IV 5000 10400 5000 12000 5300 3300 1800 3900 12500 7000   2500 68700 

За рік 16000 42800 18000 46000 20100 12000 3300 13100 50000 26000   10000 257300 

Звернень на веб-

сайт бібліотеки 

І   1500         2000 600       10500 14600 

ІІ   1500         2000 600       10500 14600 

ІІІ   1500         2000 600       10500 14600 

IV   1500         2000 600       10500 14600 

За рік   6000         8000 2400       42000 63200 

Видача печатних 

видань і джерел 

інформації 

І 13500 24500 20000 30000 25000 20000 14000 27000 13750 500 1920 4250 194420 

ІІ 13000 26500 25000 30000 25000 21000 14000 28000 13750 500 1920 4250 202920 

ІІІ 12000 22500 20000 12500 25000 19000 11000 15000 13750 500 1920 4250 157420 

IV 13500 25500 25000 27500 25000 20000 11000 28000 13750 500 1920 4250 195920 

За рік 52000 99000 90000 100000 100000 80000 50000 98000 55000 2000 7000 17000 750000 
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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   
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 - обмінні фонди великих бібліотек 500   

 - дарунки користувачів бібліотеки; організацій, видавництв 3950   

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 9190 III кв. КСХ 

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

 - літературознавство 22.320 I-III кв. КСХ 

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

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

 - суспільно-політичні видання, релігієзнавчі 13200  КСХ 

 - художня література 115000 ІІ-ІІІ кв. ВСКД, КСХ 

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

3.5.1 

 
Розстановка видань основного фонду кн./сховища: 

 

   

 - санітарна обробка стелажів 359(3000 м
2
) 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 200 добірок І-ІV кв. ВЮЛ, ВВЛ 

 - відбір видань для ФРіЦК 200 І-ІV кв. КСХ 

3.6 Робота з рідкісним і цінним фондом    
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 Відбір видань для РЦФ (50 – ВКС, 50 – ВКрЛ., 20 – ВЛІМ) 30 
Протягом 

року 
КСХ 

 Обробка та систематизація(в відділах обробки та каталогах) 30 - " - ВООК 

 Поповнення каталогів і картотек 30 - " - СРЦК 

 Алфавітний каталог 30 - " - СРЦК 

 Хронологічний каталог 30 - " - СРЦК 

 Каталог прижиттєвих видань українських письменників 1 - " - СРЦК 
 

 Картотека "Колекція книг бібліотеки ім. Бернфельда" 

 
2 - " - СРЦК 

 Картотека факсимільних видань 3 - " - СРЦК 
 

 Картотека книг з дарчими надписами 1 - " - СРЦК 

 

 Картотека книг з книжковими знаками 3 - " - СРЦК 

 
Оцифрування видань бібліотеки та передача даних про оцифровані 

видання до зведеного каталогу оцифрованих видань 

 

 

 

4 - " - СРЦК 

 

 
3.7 Переоблік книжкових фондів книгосховища та підсобних фондів відділів обслуговування 

 
Підведення підсумків переобліку фонду ВМ (книги – 27080, брошур. ноти, 

платівки, диски – 1040) 

 І-ІІ кв. ВМ 
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IV. Бібліотечна обробка та каталогізація документів – 2018 рік 

 

№ 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 

 

3000 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 

 

6000 I – IV кв. ВООК, ВЛІМ 

 - Картотека назв художніх творів 

 

210 I – IV кв. ВООК 

 - Каталогу нотно-музичної літератури 

 

120 I – IV кв. ВМ 

4.4 Редагування каталогів: 

 

   

 - генерального – («Л-Л»-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 7800 I – IV кв. ДІВ, ВЛІМ 

 - Поповнення АПУ 100 назв ІІІ кв. ДІВ 

 - Вилучення карток із каталогів згідно актам: (ГАК – 8000, СК – 10000) 

 

10000 I – IV кв. ВООК, ДІО 

4.5 Організація та ведення бібліографічних картотек 
 

   

4.5.1 Організація систематичної картотеки статей:    

  перегляд журналів(назв/прим.) 

 

305 І – ІV кв. ВПВ, ВКрЛ 
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1 2 3 4 5 

  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, 2 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 2017: Календар 

 

0,2 мБ ВКрЛ 

 
«Література про Одеську область за … рік» 

Література про Одеську область за 2017 рік 
3500 ВКрЛ 

 
«Міста і містечки Одещини» 

 
200  

 
«Що читати про край» 

Нові книги про Одещину за 2017 рік 
50 ВКрЛ 

3. 
«Зведений каталог літератури сільськогосподарського профілю» 

Нові находження сільськогосподарської літературі за 2017 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 

6 I – IV кв. ВПВ, ЧЗГН 

4. Письменники нашого краю – ювіляри року 4 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 німецької мови в Україні 1 ІІ кв. ВЛІМ 

8. «Інтеграція заради миру»  12 I – IV кв. ВЮЛ 

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

 

5.5 Електрона (цифрова) бібліотека 
 

№ Назва Кількість 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») 

12 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 («Світ мистецтва») 12 I – IV кв. ВМ 

3. Подкасти 4 I – IV кв. ПАБ, ВЕББІ 

4. BookTube 4 I – IV кв. ПАБ, ВЕББІ 

 

5.7 Віртуальні консультації 
 

№ Назва Кількість Дата Виконавці 

1 2 3 4 5 

1. Методичні консультації 20 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 Дата  Виконавці 

1 2 3 4 5 

1. Методичні видання Методичні листи, методичні поради, 

аналітичні довідки, методичні 

рекомендації, експрес-консультації, 

соціологічні дослідження 

I – IV кв. НМВ, НЧ 

2. Бібліографічні видання Науково-бібліографічні покажчики, 

бібліографічні списки 

I – IV кв. ВКрЛ, ВВЛ, 

ВЮЛ 

3. Інформаційні видання Інформаційні списки, дайджести 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 возраста» 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 20 5 5 5 5 

Презентації нових видань, огляди літератури 12 3 3 3 3 

Виставки: ювілейні, тематичні, календарні -     

Історико-документальні виставки, виставки-реквієми 90 26 26 16 22 

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" 
9 3 4 - 2 

"Творчі зустрічі": 

а) з митцями театру, філармонії, державної музичної академії 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

б) з фахівцями права, працівниками соціальних служб 24 6 6 6 6 

в) з місцевими письменниками і представниками ЗМІ 2 1 - - 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 206 57 56 38 55 
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 Інформаційно-масові заходи 
      

№ Напрями діяльності. Заходи Форма проведення 
Термін 

виконання 
Аудиторія Виконавці 

1 2 3 4 5 6 

І 
УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1921 РОКИ: 

ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ 2018 РОКУ 
        

  

«Національно-визвольна боротьба українського 

народу 1917-1921» (до 100-річчя Української 

революції 1917-1921 років) 

Комплекс заходів: 

книжкові виставки, 

лекції, огляди 

літератури   

І-IV квартали  
Різні кола 

читачів 
ЧЗГН, ВСКД 

  День Соборності  України Історична година січень 
Різні кола 

читачів 
ВСКД 

  
"Соборність у наших серцях: від минулого до 

сьогодення" (до Дня Соборності України) 
Історична година січень 

Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  
"Роми у вирі Другої світової війни" (до 

Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту) 
Пересувна виставка січень 

Різні кола 

читачів 

ВСКД, 

Одеський 

ромський 

правозахисний 

центр 

  День пам'яті Героїв Крут Історична година січень 
Різні кола 

читачів 
ВСКД 

  
"Слава, народжена в огні" (до 100-річчя 

самовідданого подвигу київської молоді) 

Літературно-поетична 

година 
січень - " - ЧЗГН 

  

"Закон Української Народної Республіки про 

державну мову – Українську (ухвалений Радою 

Народних Міністрів 18 січня 1919 р.)" 

Мовні читання січень - " - ЧЗГН 
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1 2 3 4 5 6 

  
"Війна в Афгані – незагоєна рана і застереження на 

майбутнє" (вшанування учасників бойових дій) 

Зустріч з учасн. подій. 

Презент. кн. вист. 
лютий 

Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  "Політичні та громадські ідеї В'ячеслава Чорновола" 
Презентація книжкової 

виставки 
лютий 

Різні кола 

читачів 
ЧЗГН, ВСКД 

  "В'ячеслав Чорновіл: життя і безсмертя" Вечір пам'яті березень 
Різні кола 

читачів 
ЧЗГН, ВСКД 

  
"Чудовий дарунок Україні від одесита Романа 

Кракалії" (до Всесвітнього Дня письменника) 

Зустріч з 

письменником 

Романом Кракалія, 

презентація роману 

березень 
Різні кола 

читачів 
ВСКД 

  
"Без права на забуття" (до Міжнародного дня 

визволення в'язнів фашистських концтаборів) 

Книжково-

документальна 

виставка 

квітень - " - ЧЗГН 

  
"1939-1945: Ніколи знову" (до Дня пам’яті та 

примирення) 

Книжково-

документальна 

виставка 

травень 
Різні кола 

читачів 
ВСКД 

  
"Прокляті роки 30-х" (до Дня пам'яті жертв 

політичних репресій) 
Кн.-документ. виставка травень 

Користувачі 

бібліотеки 
ЧЗГН 

  
"Вічна пам'ять поколінь" (День пам'яті і 

примирення) 
Виставка худож. творів травень 

Користувачі 

бібліотеки 
ПАБ 

  
"Маршал Родіон Малиновський: шляхами 

військової слави" (до 120-річчя від дня народження) 
Виставка-портрет травень - " - ВКрЛ 

  
"Голодомор 1932-1933 років в Україні очима 

істориків, мовою документів" 
Історичні читання червень - " - ЧЗГН 
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1 2 3 4 5 6 

  
"Нескорені: партизанський подвиг на теренах 

України" (до Дня партизанської слави) 

Виставка історичної 

книги 
вересень - " - ЧЗГН 

  
"Літописна історія козацької України" (до Дня 

Козацької слави) 

Виставка історичної 

книги 
жовтень - " - ЧЗГН 

  
"Шляхами мужності і героїзму: День визволення 

України від фашистських загарбників" 
Віртуальна подорож жовтень  - " - ЧЗГН 

  

"Психологічні наслідки впливу подій голодомору на 

майбутні покоління свідків геноциду" (до Дня 

пам’яті жертв голодоморів) 

Лекція-дискусія з 

елементами 

психологічного 

тренінгу 

листопад 
Молодіжна 

аудиторія 
ВСКД 

  "1933 рік: Хроніка голодного геноциду" Книжкова виставка грудень 
Користувачі 

бібліотеки 
ЧЗГН 

  
"Визвольна війна українського народу: 1648-1654 

роки" 

Виставка історичних 

матеріалів 
ІV кв. - " - ЧЗГН 

ІІ 

ДУХОВНИЙ СВІТ УКРАЇНСТВА: 1030-РІЧЧЯ 

ХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ-РУСІ (Указ Президента 

№ 214 від 08.08.2017 р.) 

        

  
"Новорічні свята: зимова казка, легенди, традиції". 

Різдво Христове 

Святкова виставка-

подорож 
січень 

Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  "Сяйво Віфлеємської зірки" Виставка-інсталяція січень 
Різні кола 

читачів 
ЧЗГН, ВПВ 

  Великдень. Великодні дзвони України 
Ілюстративна святкова 

виставка 
квітень - " - ЧЗГН 
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1 2 3 4 5 6 

  "Трійця єднає, надихає, береже" 
Книжкова виставка-

огляд 
травень - " - ЧЗГН 

  День усіх святих України Інформаційна виставка червень - " - ЧЗГН 

  

"Духовні святителі України":                                                                

- "Володимир Святий - духовний реформатор 

Київської держави";                                                                                               

- "Княгиня Ольга в історії християнства" 

Виставка-портрет червень - " - ЧЗГН 

  

Хрещення України - Русі - епохальна подія для 

світового християнства " (до 1030-річчя від дня 

запровадження) 

Виставка цінних 

видань. Науково-

бібліографічний огляд 

видань, духовні 

читання 

липень - " - НБВ, ЧЗГН 

  "Християнські святині України" Кіномандрівка 28.07 - " - ВЕББІ 

  "Мирлікійський худотворець Святий Миколай" Духовні читання грудень - " - ЧЗГН 

  Різдво за Григоріанським календарем Інформаційна година грудень - " - ЧЗГН 

ІІІ 
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ: ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ 
        

  Майдан: збереження та увічнення пам’яті  Патріотичні читання лютий 
Молодіжна 

аудиторія 
ЧЗГН 

  
"Долі героїв Майдану: ландшафт пам’яті" (до Дня 

Героїв Небесної Сотні) 
Вечір спомин лютий 

Молодіжна 

аудиторія 
ВСКД 
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1 2 3 4 5 6 

  День українського добровольця 
Зустріч з воїнами 

добровольцями 
березень 

Молодіжна 

аудиторія 
ВСКД 

  
"Прапори, обпалені війною" (до Дня прапора 

України) 
Зустріч з військовими серпень 

Молодіжна 

аудиторія 
ВСКД 

  День захисника України 

Зустріч з 

військовослужбовцями, 

кіноперегляд 

жовтень - " - 
ЧЗГН, ПАБ, 

ВПВ, ВСКД 

  Майдан – Революція духу  
Літературно-поетична 

година 
листопад 

Молодіжна 

аудиторія 
ЧЗГН, ПАБ 

  День Гідності та Свободи 

Книжкова виставка, 

зустріч з учасниками 

Революції Гідності  

листопад 
Молодіжна 

аудиторія 
ВСКД 

  
День Збройних Сил України – свято і стан спокою 

народу України 

Зустріч з 

військовослужбовцями 
грудень 

Молодіжна 

аудиторія 

ЧЗГН, ПАБ, 

ВПВ 

  
День Збройних Сил України : історія та традиції 

свята 

Літературно-музична 

композиція 
грудень 

Молодіжна 

аудиторія 

ВСКД, б-ка 

Будинку 

офіцерів 
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ІV 
2018 РІК – РІК ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ 
        

  

ХІІ щорічний обласний фестиваль української 

книги пам'яті Михайла Грушевського, 

присвячений Року збереження культурної 

спадщини в Україні 

Комплекс заходів вересень 

Науковці, 

студенти, 

творчі спілки 

Відділи ОУНБ 

  
ВИДАТНІ ПОСТАТІ В ІСТОРІЇ, НАУЦІ І 

КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ 
        

  

"Залізний каторжанин" (до 80-річчя з дня 

народження українського поета-шістдесятника 

Василя Стуса) 

Літературна година січень 
Студентська 

молодь 
ВСКД 

  
Видатний поет України В.М. Сосюра – великий 

співець любові" (до 120-річчя від дня народження) 
Година поезії січень 

Студентська 

молодь 
ПАБ 

  

"Яр Славутич – український літературознавець, 

поет, перекладач" (до 100-річчя від дня народження 

митця) 

Виставка-портрет, 

огляд видань 
січень 

Молодіжна 

аудиторія 
ПАБ 

  

"Аполлон Олександрович Скальковський –видатний 

український історик, письменник, краєзнавець" (до 

210-річчя від дня народження А.О. Скальковського) 

Краєзнавча година січень 
Різні кола 

читачів 
ЧЗГН, ВКрЛ 

  
"Гнат Юра – життя в театрі" (до 130-річчя з дня 

народження) 
Відео-бесіда січень 

Різні кола 

читачів, 

театрально-

худож. уч-ще 

ВМ 

  
"У книжок також є день народження: книжки 

ювіляри року" 

Постійно діюча 

книжкова виставка 
січень 

Різні кола 

читачів 
ПАБ 



 26 

1 2 3 4 5 6 

  

"Василь Каразін – видатний український науковець, 

винахідник, громадський діяч" (до 245-річчя від дня 

народження) 

Огляд видань, 

виставка-портрет 
лютий - " - ЧЗГН 

  
"Творче життя С. Гулака-Артемовського" (до 205 

річниці дня народження) 

Літературно-музична 

лекція 
лютий 

Різні кола 

читачів, 

музичне уч-ще 

ВМ 

  "Книги, про які говорять…" 
Огляд-презентація 

нових видань 
лютий 

Різні кола 

читачів 
ПАБ 

  
"Видатний вітчизняний педагог-творець – К.Д. 

Ушинський" (до 195-річчя від дня народження) 
- " - березень - " - ЧЗГН 

  
"Творець нової людини – А.С. Макаренко" (до 130-

річчя від дня народження) 
Виставка-портрет березень - " - ЧЗГН, ВПВ 

  
"Перший президент НАН України Володимир 

Вернадський" (до 155-річчя від дня народження) 
Бібліогр. огляд видань березень 

Студентська 

молодь, 

науковці 

НБВ 

  

"Шевченківські дні": "Батько Тарас", "Поет родом з 

народу", "Інтелігент європейського рівня" (до Дня 

народження Т.Г. Шевченка) 

Шевченківські читання березень 

Студентська 

молодь, 

науковці 

ЧЗГН, ПАБ, 

ВПВ 

  

"Т.Г. Шевченко та його поема "Гайдамаки" (поема 

присвячена гайдамацькому національно-

визвольному руху в Правобережній Україні - 

Коліївщині (1768 р.)) 

Шевченківські читання березень 

Студентська 

молодь, 

науковці 

ЧЗГН, ПАБ, 

ВПВ 

  "Т.Г. Шевченко – в українській музиці" Музична бесіда березень 

Різні кола 

читачів, шк. № 

24 

ВМ 
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"День вітання жінок" (до Міжнародного Дня прав 

жінок і миру) 
Виставка-огляд видань березень 

Різні кола 

читачів 
ПАБ 

  
"Уклонімося пам'яті великого майстра слова О. 

Гончара" (до 100-річчя від дня народження) 
Виставка-екскурс квітень 

Різні кола 

читачів 
ПАБ 

  
День перепоховання праху Т.Г. Шевченка на 

Чернечій горі 
Вечір-спомин травень 

Молодіжна 

аудиторія 
ВСКД 

  
"Антоніна Нежданова – корифей оперної сцени" 

(до 145-річчя від дня народження) 

Літературно-музична 

лекція 
червень 

Студентська 

молодь 

ВМ, за участю 

студентів 

ПНПУ ім. 

К.Д. 

Ушинського 

  
"Кіно і ролі Віри Холодної" (до 120-річчя від дня 

народження) 
Кіно-огляд червень 

Різні кола 

читачів 
ВМ 

  
"В.Г. Короленко: літопис життя і творчості" (до 165-

річчя від дня народження (1853-1921)" 
Бібліогр. огляд видань липень - " - ЧЗГН, ВВЛ 

  
"Стежками видатних українців" (165 років з дня 

народження В.Г. Короленка) 
Виставка-посвята липень 

Різні кола 

читачів 
ПАБ 

  "Від роману до екрану" 
Виставка екранізованої 

літератури 
серпень 

Різні кола 

читачів 
ПАБ 

  
"В.П. Глушко: початок нової ери космічних 

двигунів" (до 110-річчя від дня народження) 
Бібліогр. огляд видань вересень - " - ЧЗГН, ВВЛ 

  
"Василь Сухомлинський: світовий вимір" (до 100-

річчя від дня народження) 
Виставка-портрет вересень - " - ЧЗГН 
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  "Діяльність видатних науковців НАН України" День бібліографії вересень - " - НБВ 

  "Історична перспектива військових пісень" Музична лекція жовтень 
Різні кола 

читачів 
ВМ 

  "Історія народної пісні "Пливе кача по Тисині…" Музична лекція жовтень 
Молодіжна 

аудиторія 
ВМ 

  "Портрети гетьманів в українському живописі" 
Відео-лекція, 

віртуальна виставка 
жовтень 

Молодіжна 

аудиторія 
ВМ 

  
"Неосяжний світ науки: 100 років заснування НАН 

України" 

Книжково-

документальна 

виставка 
листопад 

Різні кола 

читачів 
ЧЗГН 

  
"Всеукраїнське товариство "Просвіта": історія та 

сучасність" (до 150-річчя від дня заснування) 

Презентація книжкової 

виставки 
грудень - " - 

ЧЗГН, ВПВ, 

НБВ 

  
"Перерваний роман з життям" (до 115-річчя від дня 

народження Є.П. Петрова (Катаєва) 

Виставка-огляд життя і 

творчості 
грудень 

Різні кола 

читачів, 

краєзнавці 

ЧЗГН, ВКрЛ 

  "Музичний олімп братів Майбородів"  
Літературно-музична 

лекція 
грудень 

Студентська 

молодь 

ВМ, за участю 

судентів 

ПНПУ ім. 

К.Д. 

Ушинського 

  

"Силуети незабутнього минулого" (Марко Вовчок, 

Ольга Кобилянська, Натан Рибак, Григорій Квітко-

Основ'яненко, Іван Нечуй-Левицький та інші 

майстри слова) (до ювілейних дат письменників) 

Літературна подорож IV квартал 
Різні кола 

читачів 
ПАБ 
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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 

  
"Одеський дух в душі французькій (до 255-річчя від 

дня народження О.Ф. Ланжерона) 

Історичні читання, 

презентація книжкової 

виставки 

січень 
Різні кола 

читачів 
ВКрЛ 

  
"Ретроромани Ірини Лобусової" ("Королевы 

Привоза", "Подземелья призраков Аккермана") 
Презентація видань січень 

Студентська 

молодь 
ВКрЛ 

  

Програма розвитку Одеської області "Розумний 

регіон" – Євроінтеграція і Одеський регіон: основні 

виклики та результати 

Інформаційна 

виставка-огляд 
лютий 

Різні кола 

читачів 
ВКрЛ 

  
"Одеса в буремному 1918" (до 100-річчя 

Української революції) 

Презентація книжково-

документальних 

матеріалів 

березень 
Різні кола 

читачів 
ВКрЛ 

  
"Пам'ятати, щоби жити…" (до 74 річниці від Дня 

визволення Одеси від фашистських загарбників) 

Книжково-

ілюстративна виставка 
квітень 

Різні кола 

читачів 
ВКрЛ 

  
"Справжній одесит: Модест Табачников" (до 105-

річчя від дня  народження композитора) 
Поетична година серпень 

Різні кола 

читачів 

ВКрЛ, Клуб 

одеситів 

  

"Бути на землі Людиною" (до 80-річчя від дня 

народження Б.Ф. Дерев'янка – журналіста і 

письменника) 

Вечір пам'яті. Зустріч з 

журналістами 
жовтень 

Різні кола 

читачів 
ВКрЛ 
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"Я вам расскажу за всю Одессу…" (О.Й. Губарь – 

прозаїк, поет, журналіст) 
Творчий вечір-зустріч листопад 

Різні кола 

читачів 

ВКрЛ, Клуб 

одеситів 

VІ 

УКРАЇНА - ДЕРЖАВА ЄВРОПЕЙСЬКА . ВСЕ 

ПРО ЄВРОПУ: ЧИТАЙТЕ, СЛУХАЙТЕ, 

ВИВЧАЙТЕ 

        

  

"2018 рік – Україно-німецький Рік мов: 

партнерство розвитку" (рішення Міністрів 

закордонних справ України та Німеччини «Про 

проведення Українсько-німецького року мов для 

зміцнення та розбудови взаєморозуміння та дружби, 

а також співпраці між двома країнами у культурно-

освітній сфері» (вересень 2016 р.)): 

        

  
"Мова Гете зустрілась з мовою Шевченка" (до 

Міжнародного Дня рідної мови) 

Презентація вистави та 

мовознавча зустріч з 

представниками 

Баварського дому, 

присвячена українсько-

німецькому року мов 

лютий 
Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  

"Творці слов'янської писемності – брати Кирил і 

Мефодій – проповідники вчення Христа (до Дня 

слов'янської писемності та культури) 

Презентація виставки 

видань слов'янськими 

мовами 

травень 
Різні кола 

читачів 
ВЛІМ, ЧЗГН 

  
"Найдорожче добро в кожного народу – це його 

мова" (до Дня української писемності та мови) 

Мультимедійна 

презентація з 

україністики 

листопад 
Різні кола 

читачів 
ВСКД 
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  До Дня Європи в Україні: Цикл заходів       

      – "Багатолика Європа" 
Цикл лекцій про країни 

Європи 

Протягом 

року 

Різні кола 

читачів 
ВСКД 

  
     – "Німеччина – світові. Видатні особи – ювіляри 

2018 року"  
Літературний вечір травень 

Різні кола 

читачів, 

представники 

національно-

культурного 

товариства 

"Баварський 

дім" (Одеса) 

ВЛІМ 

  
       – "Інтеграція України в європейський правовий 

простір: актуальні проблеми"  
Книжкова виставка травень 

Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  
        – "Імплементація Угоди про асоціацію 

«Україна-ЄС» в Україні та на Одещині" 
Інформаційна година травень 

Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  
       – "Одеса - місто з європейською історією, 

сьогоденням та майбутнім" 

Презентація книжкової 

виставки 
травень 

Різні кола 

читачів 
ВКрЛ 

         – "Європейський музичний калейдоскоп"  Музична година травень 
Різні кола 

читачів 
ВМ 

          – "Наука та виробництво: європейський досвід"   
Презентація книжкової 

виставки 
травень 

Різні кола 

читачів 
ВВЛ 
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          – "Магія європейської кухні"  

Презентація книжкової 

виставки та дегустація 

страв 

травень 
Різні кола 

читачів 
ВВЛ 

  "Великі європейці - ювіляри 2018" 
Презентації книжкових 

виставок 

На протязі 

року 

Різні кола 

читачів 
ВЛІМ, ЧЗГН 

  

"Д.Г. Байрон – великий живописець пристрастей" 

(до 230-річчя від дня народження англійського 

поета) 

Виставка-портрет січень 
Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  

"Стендаль – основоположник реалістичного 

роману" (до 235-річчя від дня народження 

французького письменника) 

Книжково-

ілюстративна виставка 
січень 

Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  

"Універсальність таланту Бертольда Брехта – 

німецького письменника, теоретика мистецтва" (до 

120-річчя від дня народження німецького 

письменника) 

Інформаційна година лютий 
Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  

"Ж. Сіменон – автор популярної серії поліцейських 

романів" (до 115-річчя від дня народження 

французького письменника) 

Виставка детективів. 

Огляд творчості 
лютий 

Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  

"Письменник, що опинився в полоні самотності" (до 

90-річчя від дня народження колумбійського 

письменника Г. Маркеса) 

Книжково-

ілюстративна виставка 
березень 

Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  

"Генрік Ібсен – засновник нової драми,класик 

світового театру" (до 190-річчя від дня народження 

норвезького драматурга і поета) 

Виставка-портрет березень 
Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  

"З когорти видатних творців пригодницької 

літератури" (до 200-річчя від дня народження 

англійського письменника Томаса Майн Ріда) 

Виставка 

пригодницької 

літератури 

квітень 
Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 
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"Моріс Дрюон – державний діяч та захоплюючий 

письменник" (до 100-річчя від дня народження 

французького письменника) 

Огляд творчості квітень 
Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  
"Е.М.Ремарк – «войовничий пацифіст»" (до 120-

річчя від дня народження німецького письменника) 
Виставка-застереження червень 

Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  

"Ірвінг Стоун – майстер літературної біографії" (до 

115-річчя від дня народження американського 

письменника) 

Книжково-

ілюстративна виставка 
липень 

Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  

"«Сумна та сонячна» творчість Вільяма Сарояна" 

(до 110-річчя від дня народження американського 

письменника) 

Виставка-портрет серпень 
Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  

"П. Еріа – представник жанру сімейного циклу" (до 

120-річчя від дня народження французького 

письменника) 

Огляд творчості вересень 
Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  

"Арман Лану –послідовник традицій великого 

соціального роману" (до 105-річча від дня 

народження французького письменника) 

Книжково-

ілюстративна виставка 
жовтень 

Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  

"Альбер Камю – французький письменник, 

мислитель, мораліст, «совість Заходу»" (до 105-

річча від дня народження французького 

письменника) 

Виставка - роздум листопад 
Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

  

"Адам Міцкевич – основоположник польського 

романтизму" (до 220-річча від дня народження 

польського поета) 

Виставка поетичних 

творів 
грудень 

Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 
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"Китайці в Одесі. Новий Рік по-китайськи" (до 

Міжнародного дня Рідної мови) 

Вечір-знайомство з 

Китайським 

товариством – Інститут 

Конфуція – центром 

китайської мови та 

культури 

лютий 
Різні кола 

читачів 
ВЛІМ 

VІІ 

БІБЛІОТЕКА – НАУЦІ, ТЕХНІЧНОМУ І 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ 

НАПРЯМКАМ 

        

  "Бібліотека – в авангарді технічного прогресу" 
Цикл інформаційно-

рекламних виставок 

Протягом 

року 

Різні кола 

читачів 
ВВЛ 

  Різдво Христове: смакуємо вишукані страви 
Презентація книжкової 

виставки 
січень 

Різні кола 

читачів 
ВВЛ 

  Поради садівникам-городникам Виставка-реклама лютий 
Члени клуба 

"Дачник" 
ВВЛ 

  
"Лялька-мотанка – берегиня роду" (до 

Міжнародного дня лялькаря) 

Майстер-клас по 

створенню ляльки-

мотанки своїми руками 

березень 
Користувачі 

бібліотеки 
ВСКД 

  "Зачіска – зразок індустрії краси" 

Творча зустріч з 

професіоналами сфери 

услуг 

березень 

Читачі 

бібліотеки, 

студенти ОВПУ 

ВВЛ 
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"Землі потрібен господар – Планета потребує уваги і 

турботи" (до Всесвітнього Дня Землі) 
День інформації березень 

Різні кола 

читачів, 

представники 

Обласного 

гуманітарного 

центру 

ВВЛ 

  
"Зона лиха: борг пам'яті" (до 32-ої річниці 

катастрофи на ЧАЕС) 
День пам'яті квітень 

Різні кола 

читачів 
ВВЛ 

  "Ухвалено ООН – День польоту людини в космос" 
Презентація книжкової 

виставки 
квітень 

Різні кола 

читачів 
ВВЛ 

  
"Найцікавіші і незвичайні відкриття наукового 

світу" (до Дня науки) 

Презентація музею 

цікавої науки 
травень 

Різні кола 

читачів 
ВСКД 

  

"Фермерські господарства: проблеми і успіхи. 

Обласний план "Розумний регіон"" (до Дня 

фермера) 

Виставка-реклама червень Читачі відділу ВВЛ 

  

"Диктує Екологія – рятує Технологія" (до 

Всесвітнього Дня охорони навколишнього 

середовища) 

Книжково-

інформаційна виставка 
червень Читачі відділу ВВЛ 

  

"Георгій Добровольський – командир першої в світі 

орбітальної станції "Салют" (до 90-річчя від дня 

народження) 

Виставка-портрет червень 
Студентська 

молодь 
ВВЛ 
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"Екологія довкілля: нові вимоги, тенденції, 

пріоритети" (до Всесвітнього Дня охорони 

навколишнього середовища) 

Книжкова виставка червень 
Різні кола 

читачів 
ВВЛ 

  
"Морський та річковий флоти України: галузеві 

пріоритети" 
Книжкова виставка липень 

Студенти 

середніх 

морських 

закладів 

ВВЛ 

  
"Український генетико-селекційний інститут: 

історія та сучасність" 
День науковця жовтень 

Студентська 

молодь, 

науковці 

ВВЛ 

  

"Ринок сільськогосподарських земель: проблеми 

вимагають рішення (до Дня працівників сільського 

господарства) 

Книжкова виставка листопад 

Студентська 

молодь, 

науковці 

ВВЛ 

  
"Біль і мужність Чорнобиля" (до Дня вшанування 

пам'яті ліквідаторів на ЧАЕС) 
Виставка-реквієм грудень 

Різні кола 

читачів 
ВВЛ 

  
"Екологічно чиста енергетика – майбутнє України 

(до Дня енергетика) 
День фахівця грудень 

Різні кола 

читачів 
ВВЛ 
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VІІІ 
БІБЛІОТЕКА І ПРАВОВА ОСВІТА 

НАСЕЛЕННЯ: ЧАС НОВИХ ПІДХОДІВ 
        

  

2018 РІК – РІК РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКОГО ПРОЕКТУ "Я 

МАЮ ПРАВО" (Указ Президента України "Про 

оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації 

правопросвітницького проекту "Я маю право!" 

№ 361/2017 від 14 листопада 2017 року) 

        

  
Всеукраїнський правопросвітницький проект 

Міністерства юстиції України  «Я МАЮ ПРАВО!»: 

Інформаційні години 

(за окремим планом) 
      

      – «Реформа ЖКГ» 

Зустріч з 

представниками 

Головного 

територіального 

Управління юстиції в 

Одеській області 

січень 

Різні кола 

читачів, 

представники 

Головного 

територіального 

Управління 

юстиції в 

Одеській 

області 

ВЮЛ 

      – «Медична реформа» 
Година запитань і 

відповідей 
квітень 

Різні кола 

читачів, 

представники 

Головного 

територіального 

Управління 

юстиції в 

Одеській 

області 

ВЮЛ 
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   – «Законодавство України про освіту: переваги та 

недоліки» 

Лекція-дискусія, 

книжково-

ілюстративна виставка 

вересень 

Різні кола 

читачів, 

представники 

Головного 

територіального 

Управління 

юстиції в 

Одеській 

області 

ВЮЛ 

      – «Право людини в Україні» 

Відкрите засідання за 

участі представників 

регіонального центру 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 

грудень 

Різні кола 

читачів, 

представники 

регіонального 

центру надання 

безоплатної 

вторинної 

правової 

допомоги 

ВЮЛ 

  

«Названий історією Мудрим» (1040 років від дня 

народження Ярослава Мудрого-державного діяча 

Київської Русі) 

Виставка-портрет січень 
Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  

«Юрист повинен знати своїх попередників» (до 

ювілеїв визначних юристів України Л. Юзьківа, В. 

Старосольського, М. Владимирського-Буданова та 

ін.) 

Презентація книжкової 

виставки 
лютий 

Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  Судова реформа : здобутки і перспективи Віртуальна виставка лютий 
Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 
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Комплекс заходів на виконання розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 161-

р  «Про схвалення Стратегії подолання бідності» 

        

  «Цілі сталого розвитку: Україна» Вебінформація березень 
Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  
"Бідність в Україні і в світі" (до Міжнародного дня 

боротьби за ліквідацію бідності) 

Книжково-

документальна 

виставка 

вересень 
Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  

На виконання Державної цільової соціальної 

програми протидії торгівлі людьми на період до 

2020 року 

        

  
"Торгівля жінками: чинники, складові та шляхи 

подолання" 
Інформаційна година березень 

Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  
18 жовтня – Європейський день протидії торгівлі 

людьми 

Книжково-

документальна 

виставка 

жовтень 
Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  

Інтеграція заради миру (на виконання 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 

травня 2017 р. № 308-р «Про затвердження плану 

заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення 

інформування громадськості з питань 

євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік») 

        

  День народження НАТО: що дав світові Альянс Інформаційна година квітень 
Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 
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Співробітництво Україна – НАТО у рамках 

програми «Партнерство заради миру та безпеки» 

Книжково-

документальна 

виставка 

липень 
Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  

Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху, 

проголошене  Резолюцією Генеральної Асамблеї 

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

        

  – Тиждень безпеки дорожнього руху За окремим планом березень 
Різні кола 

читачів 
ВЮЛ 

  До Дня Конституції України         

  "Конституція України у часі, джерелах і постатях" 
Презентація книжкової 

виставки 
червень 

Різні кола 

користувачів 
ВЮЛ 

  До Дня проголошення  незалежності України         

  "Вікопомні імена корифеїв державотворення" 
Огляд книжкової 

виставки 
серпень 

Молодіжна 

аудиторія 
ВЮЛ 

  
Тиждень права (до Дня юриста України (2-5 

жовтня)) 
        

  "Грані юридичної професії" Книжкова виставка жовтень 
Молодіжна 

аудиторія 
ВЮЛ 

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

аудиторія 
ВЮЛ 

  Тиждень першокурсника День спеціаліста жовтень 
Молодіжна 

аудиторія 
ВЮЛ 
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  Всеукраїнський тиждень права (10-15 грудня)         

  
"Ідеали Загальної декларації прав людини і 

сучасний світ" 
Бесіда-лекція грудень 

Молодіжна 

аудиторія 
ВЮЛ 

  "Міжнародні стандарти прав людини і Україна" 
Огляд книжкової 

виставки 
грудень Читачі відділу ВЮЛ 

  
Прийом громадян в пункті безоплатної правової 

допомоги 
  Щоквартально 

Різні кола 

читачів 
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" 

        

  "Бібліотека українського воїна" 

Активізація 

популяризаторської 

роботи серед читачів 

бібліотеки щодо участі 

в акції 

На протязі 

року 

Різні кола 

читачів 

ОУНБ, 

меценати 

  
Курси з основ володіння комп'ютером для 

пенсіонерів 
Заняття за графіком 

Протягом 

року 
Пенсіонери ВЕББІ 

  
"Родина як цінність: поетичні мініатюри" (до Дня 

матері та Міжнародного дня сім’ї) 
Літературний вечір травень 

Різні кола 

читачів 
ВСКД 



 42 

1 2 3 4 5 6 

  
"Всеукраїнський день Родини" (до Дня захисту 

дітей) 

Благодійна акція для 

багатодітних родин 
червень 

Читачі 

бібліотеки 

Профком 

бібліотеки 

  "Законодавство для людей з особливими потребами" 
Інформаційні, години, 

виставки 
Щоквартально 

Читачі 

бібліотеки 
ВЮЛ 

  "Служба зайнятості інформує…" 
Інформаційні, години, 

виставки 
Щоквартально 

Читачі 

бібліотеки 
ВЮЛ 

  
"Раз добром зігріте серце, вік не охолоне" (до Дня 

людей похилого віку) 

Книжково-

ілюстративна виставка 
жовтень 

Читачі 

бібліотеки 
ВЮЛ 

  
"Інвалід – суспільство – бібліотека" (до Дня 

інвалідів) 

Книжково-

ілюстративна виставка 
грудень 

Читачі 

бібліотеки 
ВЮЛ 

  "За життя – без бар'єрів" 
Книжково-

ілюстративна виставка 
грудень 

Читачі 

бібліотеки 
ВЮЛ 

  "Бібліотека – територія добра і милосердя" Благодійні акції 
жовтень, 

грудень 

Громадяни 

Маліновського і 

Суворовського 

р-нів м. Одеси 

ПАБ, ВПВ, 

ВЮЛ 
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VII. Наукова діяльність 
 

7.1 Науково-дослідницька і соціологічна робота 
 

№ Тема Форма виконання 
Термін 

виконання 
Виконавець 

1 2 3 4 5 

1 
Кадрові ресурси публічних бібліотек України:  

стан та перспективи розвитку 
Всеукраїнське дослідження І кв. НМВ 

2 
Діяльність центрів правової інформації в бібліотеках області в 

сучасних умовах децентралізації. 

Регіональне дослідження 

Збір матеріалів 

Аналітична довідка 

 

І-IІІ кв. 

IV кв. 

НМВ 

3 
Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних 

технологій та Інтернету в бібліотеці  

Регіональне дослідження 

Збір матеріалів 

Аналітична довідка 

 

І – ІІ кв. 

ІІІ кв. 

НМВ 

4 

Реалізація Державної програми «Українська книга» в бібліотеках 

Одеської області в 2012-2017 рр. Вивчення популяризаторської  

діяльності і попиту на літературу, що отримана за Державною 

програмою  

Регіональне дослідження.  

Збір матеріалів. 

Аналітична довідка. 

 

I – ІІІ кв. 

ІV кв. 

НМВ, ВКС 

 

 

 

6 
Україномовна книга 1923-1960 рр. у фондах ОУНБ ім. М. 

Грушевського. (Вип.1 «А-В») 

Локальне дослідження  

Каталог та БД 
I – ІV кв. 

НБВ, ВКС 

 

7 
Бібліотеки Одещини: історія і сучасність.  

 

Продовження регіонального 

дослідження 

Збір матеріалів 

І – ІV кв. 

 
НМВ 

8 
Бібліотеки Одещини в системі ОТГ: збереження, або знищення – 

проблеми та рішення. 

Аналітичний огляд за 

результатами виїздів 2017-

2018 років 

ІУ кв. НМВ, ВСКД 
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7.2 Науково-методична діяльність 

 

Заходи з підвищення кваліфікації 
 

№ Назва заходу Форма проведення Категорія слухачів 
Термін 

виконання 
Вик. 

1 2 3 4 6 7 

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 

Обласний огляд-конкурс 

закладів культури 

Одеської області 

ЦБС області і 

бібліотеки ОТГ 
І-IV кв. НМВ 

2 

Організація діяльності публічних бібліотек 

регіону в сучасних умовах: підсумки і 

перспективи 

Обласний семінар-нарада 

 

Директори ЦБС і 

керівники бібліотек 

ОТГ 

І кв. НМВ 

3 
Організація діяльності бібліотек в сучасних 

умовах 

Обласні курси 

підвищення кваліфікації. 

Працівники 

сільських бібліотек і 

бібліотек ОТГ 

І, IV кв. 

 
НМВ 

4 
Обласна бібліотека – центральним бібліотекам 

регіону 
День ОУНБ 

Працівники ЦМБ, 

ЦРБ і головних 

бібліотек ОТГ 

II кв. НМВ 

5 
Електронна система моніторингу мережі 

публічних бібліотек України (ЕСМаР) 
Тренінг 

Працівники 

сільських бібліотек і 

бібліотек ОТГ 

На 

замовлення 
НМВ 

6 
Довідково-бібліографічне обслуговування 

користувачів у електронному середовищі 
Вебінар  

Бібліографи ЦБС і 

бібліотек ОТГ 
III кв. 

НМВ 

НБВ 

7 Автоматизація бібліотечних процесів. Стажування 

Працівники 

сільських бібліотек і 

бібліотек ОТГ 

На 

замовлення 
ВОЛ 

8 

Використання ІТ-технологій з метою 

популяризації книги і читання 

 

Навчальні заняття, 

майстер-класи 

Фахівці ОУНБ, ЦБС 

області і бібліотек 

ОТГ 

І-IV кв. ВЕББІ 



 45 

9 Впровадження УДК в бібліотеках області Тренінг 

Працівники 

публічних бібліотек і 

бібліотек ОТГ 

На 

замовлення 

ВОЛОК 

 

10 
Рік 2019: планування і методичне забезпечення 

діяльності публічних бібліотек регіону 
Обласний семінар 

Зав. методико-

бібліографічними 

відділами ЦБС 

області і бібліотек 

ОТГ 

IV кв. НМВ 

 

Організаційно-методична діяльність 
 

№ Назва  Вид  діяльності Термін 

1 2 3 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 

- «Маленька територія – велике враження» (до Року збереження 

культурної спадщини) 

 

- Підготовка положення 

про конкурс 

 

 

- Підготовка і проведення 

показових масових 

заходів  на базі бібліотек 

Розквітівської ОТГ 

(Березівський р-н), 

Коноплянської ОТГ 

(Іванівський р-н), 

Затишанської ОТГ 

(Захарівський р-н) 

- Видання статті в 

обласній та місцевій 

пресі, інформація в 

професійній пресі 

 

Січень-лютий 

 

 

 

 

 

 

Березень 

 

 

 

 

 

Березень 

 

 

 

2 Прийом звітів бібліотек області Прийом звітів Січень 

3 Прийом  і обробка on-line звітів бібліотек області в програмі ЕСМаР Прийом звітів Січень-лютий 

4 Аналіз діяльності бібліотек області 
Прийом аналізів і 

систематизація 
Січень-лютий 
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5 
Реалізація Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна» в бібліотеках 

Одеської області в 2017 році. 
Звіт за рік Січень 

6 Заповнення БД «Основні показники діяльності бібліотек області за 2017 рік» Заповнення БД Лютий 

7 
Заповнення БД «Основні показники діяльності відомчих бібліотек області за 

2017 рік» 
Заповнення БД Лютий 

8 Бібліотеки Одеської області в цифрах. Рік 2017 
Систематизація даних для 

статистичного збірника. 
Лютий 

9 

 

Діяльність центрів правової інформації в бібліотеках області в сучасних умовах 

децентралізації 

Розробка методики 

регіонального дослідження 
Лютий 

10 
Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та 

Інтернету в бібліотеці 

Розробка методики 

регіонального дослідження 
Лютий 

11 

Реалізація Державної програми «Українська книга» в бібліотеках Одеської 

області в 2012-2017 рр. Вивчення популяризаторської  діяльності і попиту на 

літературу, що отримана за Державною програмою 

Розробка методики 

регіонального дослідження 
Лютий 

12 
Кадрові ресурси публічних бібліотек України:  

стан та перспективи розвитку (Одеська область) 
Аналітична довідка Лютий 

13 Хроніка Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського 2017 рік.  Інформаційний бюлетень Лютий 

14 
Підготовка звітів про діяльність бібліотек області для Міністерства культури 

України та статистичного управління. 
Підготовка звітів 

Лютий-

березень 

15 Аналіз планів бібліотек області Аналіз планів Лютий 

16 

Робота бібліотек області на виконання Державних і обласних програм, 

Постанов Кабміну і т.ч.: «Формування національної самосвідомості та 

патріотизму», «Про захист суспільної моралі»  

«Про Стратегію національного і патріотичного виховання дітей і молоді на 

2016-2020 рр., «Про затвердження основних напрямків запобігання 

бездомності» 

«Правова освіта населення», «2018 рік – Рік збереження культурної спадщини» 

 

Підготовка матеріалів для 

аналітичних довідок 

Протягом 

року 

17 Всеукраїнська акція «Бібліотека українського воїна» 
Підготовка звітів за І та ІІ 

півріччя 

Липень 

Грудень 

18 Робота бібліотек в Рік збереження культурної спадщини 
Підготовка методико-

бібліографічних порад 
Квітень 

19 
Оформлення документів і розподіл літератури що отримана за Державними 

програмами серед бібліотек області.  
Розподіл літератури,. 

Протягом 

року 
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20 Обласна бібліотека – центральним бібліотекам регіону (Захарівська ЦРБ) 
День ОУНБ 

 
Травень 

21 
Робота бібліотек, спрямована на героїзацію осіб  життя яких, присвячено 

боротьбі за незалежності та територіальну цілісність України 

Підготовка методико-

бібліографічних порад 
Травень 

22 
Розробка, оновлення документів, регламентуючих діяльність бібліотек і 

бібліотечних працівників, ведення облікової та планово-звітної документації 
Консультації, , виїзди  

Протягом 

року 

23 
Робота бібліотек в умовах децентралізації :  

вирішення питань, спрямованих на трансформацію діяльності в нових умовах  
Підготовка методичних порад 

Червень 

 

24 «Бібліопульс» Електронна газета Щоквартально 

25 
Методичне забезпечення бібліотечної діяльності: Інформаційний список. Вип. 

12, 13 

Підготовка матеріалів для 

інформаційного списку 

Липень 

Грудень 

26 На допомогу фахівцю 
Підготовка огляду нової 

літератури 

Червень. 

Грудень 

27 Новий  простір  бібліотеки: проблеми нових підходів використання для громади 
Підготовка аналітичної довідки 

з досвіду роботи 
Серпень 

28 
Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та 

Інтернету в бібліотеці 

Підготовка аналітичної довідки 

за підсумками регіонального 

дослідження 

Вересень 

29 
Надання організаційно-методичної допомоги керівникам закладів культури 

області  
Консультації 

Протягом 

року 

30 
Діяльність центрів правової інформації в бібліотеках області в сучасних умовах 

децентралізації 

Підготовка аналітичної довідки 

за підсумками регіонального 

дослідження  

Листопад 

31 

Реалізація Державної програми «Українська книга» в бібліотеках Одеської 

області в 2012-2017 рр. Вивчення популяризаторської  діяльності і попиту на 

літературу, що отримана за Державною програмою 

Підготовка аналітичної довідки 

за підсумками регіонального 

дослідження 

Грудень 

32 Підготовка БД для прийому звітів бібліотек області БД Грудень 

33 Редагування адресної частини програми ЕСМаР  Грудень 
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Проектна діяльність 
 

№ Назва проекту Форма діяльності Термін Виконавці 

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 

 

Обласний огляд-конкурс закладів культури 

Одеської області 
I – IV кв. НМВ 

2 
«Національно-визвольна боротьба за 

незалежність і територіальну цілісність України» 

Комплекс заходів на виконання Указу 

Президента України «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді на 2016-2020 рр.» 

I – IV кв. ЧЗГН 

3 
Бібліотеки Одещини: історія і сучасність 

 
Бібліотечний проект I – IV кв. НМВ, ВКрЛ 

4 Правова допомога малозабезпеченим громадянам Юридичні консультації Щомісячно 

ВЮЛ, Головне 

управління 

юстиції в 

Одеській області 

5 
«Правова освіта населення – частина процесу 

самоусвідомлення нації» 

Бібліотечний проект 

Комплекс заходів: консультації, бесіди, 

віртуальні виставки, презентації виставок 

I – IV кв. ВЮЛ 

6 «Бібліотека українського воїна» 

Активізація популяризаторської роботи 

серед читачів бібліотеки щодо участі в 

акції, вечір-нагородження особистостей – 

найбільш активних учасників акції 

 

I – IV кв. НМВ, КСХ 

7 «Бібліотека проти самотності» 
Бібліотечний проект. Комплекс заходів. 

Акції 
I – IV кв. 

Відділи 

обслуговування 

8 
Курси основ комп’ютерної грамотності для 

людей пенсійного віку 
Заняття I – IV кв. ВЕББІ 

9 Медицина розбірливим почерком Цикл науково-популярних лекцій I – IV кв. ВСКД 
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10 
«Англійська мова в Україні» 

«Німецька мова в Україні» 

Бібліотечний проект. Мовний клуб, мовний 

гурток 
I – IV кв. ВЛІМ 

11 
Англійський розмовний клуб "Global branch", 

"Green forest" 

Заняття з англ. мови. Серія англомовних 

зустрічей 

Щосуботи, 

щонеділі 
ВСКД 

12 Технологічна нація 
Всеукраїнський проект з безкоштовного 

навчання основам програмування 
I – IV кв. НЧ, ВЕББІ 

13 Рік німецької мови в Україні Засідання мовних гуртків I – IV кв. ВСКД 

14 "Одеса україномовна" Безкоштовні курси української мови I – IV кв. ВСКД 

15 «15 х 4» Науково-популярні лекції молодих вчених I – IV кв. ВСКД 

16 "Школа вільної освіти" Філософсько-літературні зустрічі I – IV кв. ВСКД 

17 "Форум –театр" 
Театральні інсценування, добірка 

необхідних сюжетів 

Раз на 

місяць 
ВСКД 

18 Університет 3-го покоління  

Заняття з української мови,літературні 

заняття, огляди літератури, літературні 

вечори  

Щовівторка 

ВСКД 

19 "Інтелектуаріум" Літературні, мистецькі, наукові заходи 
Раз на два 

місяці 
ВСКД 

20 "Карітас України" 

Спільні заходи з переселенцями. 

Презентації книг, «жива бібліотека», 

зустрічі з переселенцями 

Раз на два 

місяці ВСКД 

21 

"Докудейс" (Міжнародний фестиваль 

документального кіно про права людини 

(Docudays UA) 

Презентація виставки, перегляд фільмів 

Листопад-

грудень ВСКД 

22 

Спільний проект з Центром патріотичного 

виховання та кафедрою історії України ОНУ ім. 

І.І.Мечникова 

Презентації книг, зустрічі з 

письменниками, політиками, громадськими 

діячами, науковцями, військовими 

I – IV кв. 

ВСКД 

23 Іменинники місяця Літературні огляди, книжкові виставки 

I – IV кв. 

ВСКД 
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24 "Літературні містерії на Троїцькій" 

Зустрічі  із письменниками, діячами 

культури і мистецтва, представниками 

наукових та культурно-просвітницьких 

закладів і установ. Презентації 

літературних та наукових проектів 

видавництв та окремих видань. Презентації 

книг. Літературні вечори, студії, 

обговорення 

I – IV кв. 

ВСКД 

25 Відкритий університет 

Лекції з фото-та відео-майстерності, лекції 

з журналістської грамотності, поетичні 

вечори, заняття з іноземних мов 

I – IV кв. 

ВСКД 

 

Виїзди до бібліотек Одеської області  
 

№ Тема виїзду Назва ЦБС 
Термін 

виконання 
Виконавець 

1 2 3 4 5 

1 
Експертно-діагностичний аналіз діяльності ЦБС 

(комплексне дослідження діяльності) 

Болградська 

Ізмаїльська районна 

Кілійська 

Миколаївська 

ІІ кв. 

ІІ кв. 

ІІ кв. 

ІІ кв. 

НМВ 

Дирекція 

НМВ 

НМВ 

2 
Методичний моніторинг: виїзди в ЦБС області з метою вивчення стану з конкретного напрямку та надання консультаційної і 

практичної допомоги 

2.1 
Використання ІТ-технологій для популяризації книги і 

читання 

КЗ «Саратська районна 

бібліотека» 
ІІ кв. НМВ 

2.2 

Робота бібліотек області в умовах децентралізації. 

Організація культурно-просвітницьких заходів: «Маленька 

територія – велике враження» (до Року збереження 

культурної спадщини) 

 

 

Розквітівська ОТГ 

Березівського району 

Коноплянська ОТГ 

Іванівського району 

Затишанська ОТГ 

Захарівського району 

Березень 

 

Березень 

 

Березень 

НМВ, відділи 

обслуговування 

3 День ОУНБ Захарівська ЦРБ травень 
НМВ, відділи 

обслуговування 

4 
Участь у Всеукраїнській виставці-форумі «Українська 

книга на Одещині» 
 травень 

НМВ, відділи 

обслуговування 
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Видавнича діяльність 

 

№ Назва видання Вид видання 

Вид носія 

Інформації 

тираж 

Термін Виконавець 

1 2 3  4 5 

 Методичні матеріали     

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 

Наказ і положення про 

конкурс 

Блог НМВ 

сайт бібліотеки, 

E-mail 

Січень НМВ 

2 

Кадрові ресурси публічних бібліотек 

України: 

стан та перспективи розвитку (Одеська 

область) 

Аналітична довідка 

Блог НМВ 

сайт бібліотеки, 

E-mail 

Лютий НМВ 

3 
Бібліотеки Одеської області в цифрах. Рік 

2017 

Аналітико-статистичний 

збірник 

Блог НМВ 

сайт бібліотеки, 

E-mail 

10 прим. 

Лютий НМВ 

4 

Діяльність центрів правової інформації в 

бібліотеках області в сучасних умовах 

децентралізації 

Методика дослідження 
Блог НМВ, 

E-mail 
Лютий НМВ 

5 

Нова бібліотечна послуга: використання 

інформаційних технологій та Інтернету в 

бібліотеці 

Методика дослідження 
Блог НМВ, 

E-mail 
Лютий НМВ 

6 

Реалізація Державної програми «Українська 

книга» в бібліотеках Одеської області в 2012-

2017 рр. Вивчення популяризаторської  

діяльності і попиту на літературу, що 

отримана за Державною програмою 

Методика дослідження 
Блог НМВ, 

E-mail 
Лютий НМВ 
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7 

Рекомендаційна бібліографія: збереження 

традицій та пошук нових форм. 

Серія: «Поради фахівця». Вип. 6 

Методичні рекомендації 

Блог НМВ 

E-mail 

10 прим. 

Лютий НБВ 

8 

Анотування документів. Анотація: поняття, 

функції, структура, види. 

Серія: «Поради фахівця». Вип. 7 

Методичні рекомендації 

Блог НМВ 

E-mail 

10 прим. 

Березень НБВ 

9 
Робота бібліотек в Рік збереження культурної 

спадщини 

Методико-бібліографічні 

поради 

Блог НМВ 

сайт бібліотеки, 

E-mail 

10 прим. 

Квітень НМВ 

10  «Бібліопульс» 
Електронна газета. 

 

Блог НМВ 

 
Щоквартально НМВ 

11 

Робота бібліотек, спрямована на героїзацію 

осіб  життя яких, присвячено боротьбі за 

незалежності та територіальну цілісність 

України 

Методико-бібліографічні 

поради 

Блог НМВ 

сайт бібліотеки, 

E-mail 

10 прим. 

Травень НМВ 

12 

Орієнтовна робоча схема таблиць УДК для 

публічних бібліотек (з досвіду роботи ОУНБ 

ім. М. Грушевського). 

Серія: «На допомогу систематизатору та 

бібліографу» Вип. 8 

Методичні рекомендації 

 

Блог НМВ, 

E-mail 

 

Червень 

 

ВОЛОК 

НБВ 

13 

Особливості бібліографічного опису та 

дотримання правил розміщення карток в 

алфавітному, систематичному каталогах та 

систематичній картотеці статей 

Методичні поради 

 

Блог НМВ, 

E-mail 

10 прим. 

Червень 

 
НБВ 

14 

Робота бібліотек в умовах децентралізації : 

вирішення питань, спрямованих на 

трансформацію діяльності в нових умовах 

Методичні поради 

 

Блог НМВ, 

E-mail 

10 прим. 

Червень 

 
НМВ 

15 
Методичне забезпечення бібліотечної 

діяльності. Вип.12, 13 
Інформаційний список 

Блог НМВ, 

E-mail 

Липень 

Листопад 
НМВ 

16 
Новий  простір  бібліотеки: проблеми нових 

підходів використання для громади 

Аналітична довідка з 

досвіду роботи 

Блог НМВ 

сайт бібліотеки, 

E-mail 

Серпень НМВ, ВСКД. 
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17 
Використання інформаційних технологій та 

соціальних мереж в бібліотеках 

Аналітична довідка за 

підсумками регіонального 

дослідження  

Блог НМВ, 

E-mail 
Вересень. НМВ. 

18 

Діяльність центрів правової інформації в 

бібліотеках області в сучасних умовах 

децентралізації 

Аналітична довідка за 

підсумками регіонального 

дослідження  

Блог НМВ, 

E-mail 
Листопад НМВ 

19 
Координаційний план  науково-методичної 

роботи обласних бібліотек  на 2019 рік 
Координаційний план 

Блог НМВ, 

E-mail 

10 прим. 

Листопад НМВ 

20 

Реалізація Державної програми «Українська 

книга» в бібліотеках Одеської області в 2012-

2017 рр. Вивчення популяризаторської  

діяльності і попиту на літературу, що 

отримана за Державною програмою 

Аналітична довідка за 

підсумками регіонального 

дослідження  

Блог НМВ, 

E-mail 
Грудень НМВ 

21 Бібліотеки Одещини: історія і сучасність. Збірник Блог НМВ Грудень НМВ 

 Бібліографічні видання 

1 
Бібліотеки Одещини на сторінках преси 

Вип. 4: 2017 р. Вип. 1-3: 2018 р. 
Дайджест 

Блоги ВКрЛ, НМВ. 

сайт ОУНБ 
Щоквартально ВІКіМ. ВЕББІ 

2 
Театральна Одеса  на сторінках преси 

Вип. 1–4 
Інформаційний список Блог ВКРЛ Щоквартально ВІКіМ 

3 Хроніка культурного життя Одещини Аналітичний огляд Блоги ВКрЛ, НМВ Щоквартально ВІКіМ 

4 Нові надходження літератури з питань права Веббібліографічний список 
Блог ВЮЛ 

 
Щоквартально ВЮЛ 

5 Інтеграція заради миру Веббібліографічний список 
Блог ВЮЛ 

 
Щоквартально ВЮЛ 

6 
Культурне життя Одещини на сторінках 

преси. Вип. 1–24.2018р. 
Інформаційний список Блог ВКрЛ 

2 рази на 

місяць 
ВІКіМ 

7 
Кіріак Костанді (до 165-річчя від дня 

народження) 
Бібліографічний покажчик Збір матеріалу I-IV кв. ВЛМ 
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8 
Нові надходження сільськогосподарської 

літератури в 2017 році 

Щорічний зведений 

бібліографічний список 
Блог НМВ Березень ВВЛ 

9 
Одеський театр музичної комедії імені 

Водяного. Ч. ІІ (1998-2016) 
Бібліографічний покажчик типографія Травень ВЛМ 

10 Нові книги про Одещину. Вип.14 (2017 р.) Інформаційний список Блоги ВКрЛ, НМВ Червень ВКРЛ 

11 

Die Sprache ist die Kleidung der Gedanken/ 

Beherrchen sie Deutsch! (Мова – це одяг для 

думок. Опануйте німецьку!): навчально-

довідкова література з німецької мови у 

фондах відділу літератури іноземними 

мовами ОУНБ ім. М. Грушевського 

Бібліографічний покажчик Сайт Червень ВЛІМ 

12 Видатні державні діячі і правники України Бібліографічний покажчик типографія Серпень ВЮЛ 

13 
Чиста енергія – чисте майбутнє енергетичної 

незалежності України 
Бібліографічний покажчик Блог НМВ Вересень ВВЛ 

14 Знаменні і пам’ятні дати Одещини 2019 року Інформаційний довідник Блоги ВКрЛ, НМВ Жовтень ВКрЛ 

15 Література про Одеську область за 2017 рік 
Науково-допоміжний 

бібліографічний покажчик 
Блог ВКрЛ Листопад ВКрЛ 

16 
«Роздільна-155» (серія «Міста і містечки 

Одещини». Вип.14 
Бібліографічний покажчик Блоги ВКр.л, НМВ Грудень ВКр.л 
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7.3 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 
 

7.4 Рекламно-іміджева діяльність 
 

№ Напрямки діяльності Термін виконання Виконавці 

1. Бібліотека-центр громади Постійно ЧЗГН 

2. 

Університет 3-го віку. 

- Комп’ютерні курси для пенсіонерів 

- Безкоштовні курси української мови 

- Гурток німецької мови 

- Гурток англійської мови 

I-IV кв. ВЕББІ, ЧЗГН 

3. 
Підготовка прес-релізів 

Співпраця зі ЗМІ 

I-IV кв. Відділ зв’язків з громадськістю 

4. 

Інформація про заходи бібліотеки 

- інформація на телебаченні, радіо 

- інформація в періодичних виданнях 

- інформація в Інтернет виданнях 

Постійно Відділ зв’язків з громадськістю 
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5. 

Історія і сьогодення ОУНБ 

- екскурсії по бібліотеці 

- співпраця з громадськими організаціями 

Постійно Відділ зв’язків з громадськістю 

6. 

Участь у  культурно-просвітницьких та благодійних заходах 

інших відомств, громадських організацій, продовження 

роботи щодо збору книг для АТО 

I-IV кв. Відділ зв’язків з громадськістю 

7. 

Бібліотека-центр інформації 

- діяльність інформаційних центрів (з питань 

євроатлантичної та європейської інтеграції України) 

- безкоштовні консультації з питань права за участю 

Головного територіального управління юстиції в 

Одеській області) 

I-IV кв. Відділи обслуговування 
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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 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. Творче використання бібліотечного 

простору. 

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 Бібліотека 

Реклама ресурсів 

і послуг 

бібліотеки 

Постійно 

Відділи і 

служби 

бібліотеки 

Підвищення кваліфікації 

Навчання працівників у вищих навчальних закладах 4 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 

2018 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 

організаціями. 
 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 

- оздоровлення працюючих  у санаторіях.  

- 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 
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Рада при директорі 

- Аналіз діяльності ООУНБ за звітний 2017 рік  

- Обговорення і затвердження графіку презентації відділів 

обслуговування читачів і користувачів 

 
лютий 

лютий 
Засідання Ради 

«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 2019 році 

 

 

 

 

жовтень 

 

листопад 

 

 

- " - 

Дирекція 

Науково-методична рада 

Про виконання науково-дослідної та методичної роботи в 2017 р.  січень НЧ, НМВ 

Про підготовку і проведення наради директорів бібліотек області 

Про проведення показових масових заходів, присвячених Року збереження 

культурної спадщини на базі бібліотек ОТГ (Розквітівської, Коноплянської, 

Затишанської) 

 

 лютий НЧ, НМВ 

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 2019 р. 

 
 листопад НЧ 
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ІХ. Бюджет робочого часу ОУНБ на 2018 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 

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

37 к/д 

соціальні 

- 3 
8 к/д 

7  Робочих днів на 1 

робітника бібліотеки 

на рік 

- - - - - - - - - - - - 215 

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 2018 році 
 

 

 
 

Протягом року в ОБ працюватимуть 88,0 фахівців 

 

Бюджет робочого часу одного фахівця на рік 215 днів = 1720 р/д 

 

Бюджет робочих днів всіх фахівців = 151360 р/г 

 

Витрати робочого часу: 

- планові відпустки – 2728 діб 

- тимчасова непрацездатність – 583 р/д 

- святкові дні – 15 днів 

 

 

З урахуванням існуючих норм для виконання запланованого обсягу роботи буде витрачено – 18322 р/д = 146576 р/г 

 

 

 

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

1. Науково-методичний відділ НМВ 

2. Відділ юридичної літератури ВЮЛ 

3. Відділ виробничої літератури ВВЛ 

4. Відділ літератури іноземними мовами ВЛІМ 

5. Відділ краєзнавчої літератури ВКрЛ 

6. Відділ періодичних видань ВПВ 

7. Персональний абонемент та МБА ПАБ 

8. Читальний зал гуманітарних наук ЧЗГН 

9. Відділ зберігання основного фонду  КСХ 

10. Відділ обробки літератури і організації каталогів ВООК 

11. Відділ формування фондів ВФФ 

12. Відділ інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю ВІКіМ та PR 

13. Науково-бібліографічний відділ НБВ 

14. Відділ мистецтв ВМ 

15. Довідково-інформаційний відділ ДІВ 

16. Відділ електронної бібліотечно-бібліографічної інформації  ВЕББІ 

17. Відділ соціокультурної діяльності ВСКД 

18. Сектор рідкісної і цінної книги СРЦК 

19. Сектор соціологічних досліджень ССД 

20. Сектор масової роботи СМР 
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