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КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ РОБОТИ
Цей план роботи спрямований на подальшу реалізацію довгострокової стратегії розвитку ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА» (ОКЗ «ХОБЮ») в якості сучасної соціокультурної інституції.
Обрана концепція розвитку ґрунтується на такому баченні соціальної місії ОКЗ «ХОБЮ»:



В якості бібліотеки обласного значення бути центром розвитку громади, сприяти її зміцненню,
згуртованості і добробуту, допомагаючи молоді Харківщини в здобутті та креативному використанні
інформації, знань, ідей, а також у спілкуванні та утворенні нових соціальних зв’язків.



Гідно виконувати функції головного методичного центру для мережі бібліотек регіону, що
обслуговують юнацтво і молодь.

У відповідності до такого бачення соціальної ролі ОКЗ «ХОБЮ» основні завдання для нашої команди фахівців
ми вбачаємо в наступному:



У забезпеченні різноманіття форм і можливостей для інтелектуального розвитку та самореалізації молоді, зокрема через
підтримку читання як важливого чинника розвитку інформаційно компетентної особистості.



У наданні інформаційної підтримки молоді, зокрема з соціально вразливих груп, задля задоволення її соціальних, освітніх,
культурних, дозвіллєвих потреб та успішної адаптації до умов і викликів сучасного інформаційного суспільства та економіки
знань.



В активній участі в процесах національно-патріотичного і громадянського виховання молоді, покликаних сприяти
формуванню мережі свідомих, ініціативних і освічених молодих громадян України.



У подальшому впровадженні в практику роботи принципів інноваційного і проектного менеджменту задля забезпечення
керованого процесу позитивних змін у системі бібліотечного обслуговування.




У розвитку системи соціальних партнерств та посиленні впливу бібліотеки на культурне життя регіону.
У наданні методичної та практичної допомоги мережі бібліотек області, що обслуговують юнацтво та молодь.
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З метою продуктивної реалізації цих завдань протягом 201 8 року наша команда:

i.
ii.
iii.
iv.

Формуватиме та оновлюватиме документні ресурси бібліотеки різних форм і змісту.
Здійснюватиме обслуговування користувачів з урахуванням їх інформаційно-культурних потреб і потреб місцевої громади,
створюватиме умови для комфортнішого обслуговування всіх соціальних груп.
Вивчатиме інформаційно-культурні потреби молоді, зокрема за допомогою методів соціологічних досліджень.
Продовжуватиме розвиток системи соціокультурної діяльності бібліотеки, зокрема в таких пріоритетних напрямках роботи з
громадою, як популяризація читання і навчання протягом життя, національно-патріотичне виховання, сприяння
громадянській активності, профорієнтація, популяризація здорового способу життя, естетична освіта, підтримка обдарованої
молоді, розвиток інформаційної грамотності населення та сприяння оволодінню сучасними інформаційними технологіями.



При цьому окрему увагу буде приділено досягненню відповідності системи соціокультурної діяльності закладу
завданням і пріоритетам комплексних державних програм і стратегій, орієнтованих на молодь (зокрема, Державної
цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки та Стратегії національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2016-2020 роки).

v.

Задля ширшої промоції своїх послуг вдосконалюватиме та урізноманітнюватиме систему бібліотечного маркетингу, зокрема
розвиватиме свої онлайн-представництва (сайт, блоги, акаунти в соціальних мережах тощо), загалом продовжуватиме
впровадження сучасних технологій у різні аспекти діяльності.

vi.

Співпрацюватиме та координуватиме діяльність з органами влади, установами, організаціями, які опікуються проблемами
молоді.

vii.

Здійснюватиме пошук нових партнерів, благодійників, братиме участь у конкурсах і проектах задля розширення можливостей
інноваційного розвитку.

viii.

Вивчатиме, узагальнюватиме й розповсюджуватиме кращі бібліотечні практики за різними напрямками роботи для сприяння
вдосконаленню бібліотечного обслуговування юнацтва та молоді в Харківській області.

ix.

Здійснюватиме аналіз і методичний моніторинг стану та тенденцій розвитку мережі юнацьких бібліотек та юнацьких
структурних підрозділів публічних бібліотек області в умовах розгортання децентралізаційної реформи.

x.

Організовуватиме та братиме участь у заходах з розвитку професійних компетенцій для фахівців бібліотек області, що
обслуговують юнацтво та молодь.
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
Кількість користувачів
У Т.Ч.

ПЛАН
НА 2018 РІК

I КВ.

II КВ.

III КВ.

IV КВ.

15000

4900

3470

3465

3165

відділ обслуговування користувачів

10500

3500

2400

2500

2100

відділ мистецтв

2850

750

700

650

750

бібліотечні пункти

1640

640

370

315

315

10

10

учні шкіл і ліцеїв

4495

1450

1065

1140

840

учні професійно-технічних навчальних закладів

290

85

75

60

70

студенти (технікуми, коледжі, ВНЗ)

3840

1170

870

950

850

молодь, яка працює

2955

1020

720

665

550

вихователі юнацтва

700

220

145

125

210

інші

2720

955

595

525

645

ПОКАЗНИКИ
Загалом користувачів,
обслужених всіма підрозділами бібліотеки
Розподіл за відділами:

міжбібліотечний абонемент (абоненти-бібліотеки)
Розподіл за категоріями:
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Кількість відвідувань
У Т.Ч.

ПЛАН
НА 2018 РІК

I КВ.

II КВ.

III КВ.

IV КВ.

86200

20285

22265

21665

21985

відділ обслуговування користувачів

64500

13500

17000

17000

17000

відділ мистецтв

12000

3000

3100

2800

3100

бібліотечні пункти

9500

3725

2125

1825

1825

міжбібліотечний абонемент (абоненти-бібліотеки)

200

60

40

40

60

ПОКАЗНИКИ
Загалом кількість відвідувань
Розподіл за відділами:

Документовидача
У Т.Ч.

ПЛАН
НА 2018 РІК

I КВ.

II КВ.

III КВ.

IV КВ.

315000

80310

79645

74815

80230

відділ обслуговування користувачів

250450

62000

63450

60500

64500

відділ мистецтв

50500

12900

13000

11600

13000

бібліотечні пункти

13500

5265

3065

2585

2585

550

145

130

130

145

ПОКАЗНИКИ
Загалом кількість документовидач
Розподіл за відділами:

міжбібліотечний абонемент (абоненти-бібліотеки)
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Розподіл за змістом:
суспільно-політичні видання

60220

15570

15445

14335

14870

природничо-наукові видання

32690

8865

8055

7690

8080

виробничі видання

73750

18495

18630

17550

19075

видання з питань мистецтва, спорту

63000

16780

15660

14140

16420

художні, мовознавчі, літературознавчі видання

85340

20600

21855

21100

21785
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РОБОТА З ФОНДАМИ
Діяльність з формування та організації фондів бібліотеки: основні завдання
Поповнення фондів

3000 документів
протягом року

відділ комплектування, каталогізації
та організації фондів

Оформлення передплати на II півріччя 2018 р. та на I півріччя 2019 р.

II і IV квартали

відділ комплектування, каталогізації
та організації фондів

Вибуття з фондів

3000 документів
протягом року

відділ комплектування, каталогізації
та організації фондів

Переоблік фонду книгосховища

IV квартал

відділ комплектування, каталогізації
та організації фондів

Впровадження в практику роботи Універсальної десяткової
класифікації, зокрема:

протягом року
(за окремим
планом)

адміністрація,




впорядкування фондів бібліотеки відповідно до УДК;
актуалізація внутрішньобібліотечних нормативноінструктивних документів щодо формування, організації,
зберігання і використання фондів бібліотеки

Залучення додаткових можливостей для повнішого та
різноманітнішого комплектування фондів бібліотеки, зокрема:




залучення благодійних коштів на потреби комплектування;
актуалізація акції «Подаруй бібліотеці книгу»;
налагодження інформаційних партнерств з видавництвами
Харківщини та України (зокрема, за допомогою ділового
листування)

відділ комплектування, каталогізації
та організації фондів
всі відділи-фондоутримувачі

протягом року

адміністрація,
відділ маркетингу
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Склад та рух фондів
СТАНОМ
НА 01.01.2018

ПЛАН
НАДХОДЖЕНЬ
у 2018 р.

ПЛАН
ВИЛУЧЕНЬ
у 2018 р.

ПЛАНОВА
КІЛЬКІСТЬ
НА 31.12.2018

I КВ.

II КВ.

III КВ.

IV КВ.

118267

3000

3000

118267

117867

117867

117967

118267

книги, брошури

90687

1600

2000

90287

91087

90787

90487

90287

періодичні видання

22826

1200

1000

23026

22126

22426

22726

23026

аудіовізуальні матеріали

3693

–

–

3693

3693

3693

3693

3693

електронні видання

106

100

–

206

106

106

106

206

інші видання

955

100

–

1055

955

955

1055

1055

суспільно-політичні
видання

18508

500

1000

18008

18258

18183

18108

18008

природничо-наукові
видання

9669

200

100

9769

9669

9699

9729

9769

виробничі видання

14271

250

200

14321

14231

14256

14281

14321

видання з питань
мистецтва, спорту

16105

250

200

16155

16090

16115

16140

16155

художні, мовознавчі,
літературознавчі видання

59714

1800

1500

60014

59719

59714

59809

60014

ПОКАЗНИКИ

Фонди усього

У Т.Ч. СТАНОМ НА

Розподіл за видами:

Розподіл за змістом:
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Надходження у фонди
У Т.Ч.

ПЛАН
НА 2018 РІК

I КВ.

II КВ.

III КВ.

IV КВ.

3000

600

700

800

900

книги, брошури

1600

400

400

400

400

періодичні видання

1200

300

300

300

300

–

–

–

–

–

електронні видання

100

–

–

–

100

інші видання

100

–

–

100

–

суспільно-політичні видання

500

125

125

125

125

природничо-наукові видання

200

50

50

50

50

виробничі видання

250

60

65

65

60

видання з питань мистецтва, спорту

250

60

65

65

60

художні, мовознавчі, літературознавчі видання

1800

305

395

495

605

ПОКАЗНИКИ
Надходжень усього
Розподіл за видами документів:

аудіовізуальні матеріали

Розподіл за галузями знань:
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Вилучення з фондів
У Т.Ч.

ПЛАН
НА 2018 РІК

I КВ.

II КВ.

III КВ.

IV КВ.

3000

600

700

800

900

книги, брошури

2000

–

700

700

600

періодичні видання

1000

1000

–

–

–

аудіовізуальні матеріали

–

–

–

–

–

електронні видання

–

–

–

–

–

інші видання

–

–

–

–

–

суспільно-політичні видання

1000

400

200

200

200

природничо-наукові видання

100

50

20

20

10

виробничі видання

200

100

40

40

20

видання з питань мистецтва, спорту

200

100

40

40

20

художні, мовознавчі, літературознавчі видання

1500

350

400

400

350

зношені

2000

–

700

700

600

застарілі за змістом

1000

1000

–

–

–

загублені користувачами

–

–

–

–

–

передані в інші бібліотеки

–

–

–

–

–

інші (зайві)

–

–

–

–

–

ПОКАЗНИКИ
Вилучення всього
Розподіл за видами документів:

Розподіл за галузями знань:

Розподіл за причинами:
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Розвиток довідково-бібліографічного апарату. Забезпечення відображення складу та змісту фондів
у традиційних та електронних каталогах і картотеках
У Т.Ч.

ПЛАН
НА 2018 РІК

I КВ.

II КВ.

III КВ.

IV КВ.

генеральний алфавітний каталог

1600

400

400

400

400

читацький алфавітний каталог

1600

400

400

400

400

читацький систематичний каталог

1600

400

400

400

400

50

10

15

10

15

топокаталог

1600

400

400

400

400

картотека нових надходжень

1800

400

400

500

500

картотека періодичних видань

1200

300

300

300

300

систематичний краєзнавчий каталог

700

175

175

175

175

систематична картотека статей

3860

965

965

965

965

ЗАВДАННЯ
Поповнення довідково-бібліографічного апарату
картками на нові надходження
Відділ комплектування, каталогізації та
організації фондів:

абетково-предметний покажчик
до читацького систематичного каталогу

Інформаційно-бібліографічний відділ:

тематичні картотеки
-

на допомогу профорієнтації молоді

700

175

175

175

175

-

персоналій-рецензій

1000

250

250

250

250
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-

предметно-тематична

1200

300

300

300

300

-

художніх творів, опублікованих
у періодичних виданнях

40

10

10

10

10

відділ комплектування, каталогізації та
організації фондів

9000

1000

2800

2800

2400

інформаційно-бібліографічний відділ

4000

3000

500

250

250

Вилучення карток з каталогів і картотек

Редагування каталогів і картотек
відділ комплектування, каталогізації та
організації фондів

постійно
протягом року

інформаційно-бібліографічний відділ
Наповнення довідково-пошукового апарату
бібліотеки в електронному режимі
електронний каталог книг


нові надходження
(відділ комплектування, каталогізації
та організації фондів)

1600

400

400

400

400

ретроконверсія
(робоча група з наповнення
електронного каталогу)

4000

1000

1000

1000

1000

електронна картотека статей
(інформаційно бібліографічний відділ)

2000

500

500

500

500
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СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ. ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА
Книжкові виставки
Відділу
обслуговування
користувачів

«Великі серцем і талантом»
(ювіляри 2018 року)
«Їм у віках судилося безсмертя»
(вшанування Героїв Небесної Сотні та Героїв АТО)
«Подорож літературою Китаю»
(культура Китаю)
«Свято свят і торжество торжеств»
(до Великодня)
«Книжкова мініатюра»
«З історії української Конституції»
(до Дня Конституції України)
«До і після Хрещення»
(до 1030-річчя Хрещення Русі – України)
«Нобелівський банкет»
«Людина в боротьбі із системою»
(до 115-річчя від дня народження британського письменника
Джорджа Орвелла)
«Козацькій славі жити у віках»
(до Дня українського козацтва та Дня захисника України)
«Історія світу в монетах і банкнотах»
«Права та обов’язки сучасної молоді»
(до Дня захисту прав людини, Всеукраїнського тижня права та
Року реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право»)

інформаційний
калейдоскоп

січень

виставка-репортаж

лютий

тематична виставка

березень

виставка-інсталяція

квітень

виставка-інсталяція
кишенькових книжок

травень

тематична виставка

червень

книжкова виставка

липень

виставка літератури
лауреатів Нобелівської
премії

серпень

виставка літературиантиутопії

вересень

книжкова виставка

жовтень

виставка-інсталяція

листопад

книжкова виставка

грудень
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Відділу мистецтв

Інформаційнобібліографічного
відділу

«Україна: погляд через фотооб’єктив»
(до Року охорони культурної спадщини в Україні)
«Художник ліричного обдарування»
(до 130-річчя з дня народження І.Ф. Хворостецького)
«Роки з адресою – війна»
(до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні)
«Самобутня Україна як частина Європи»
(до Дня Європи)
«Юному художнику! Як намалювати все на світі»
«Кузьма Скрябін: завжди справжній»
(до 50-річчя з дня народження Андрія Кузьменка)
«Ідеал краси в різні епохи»

книжково-ілюстративна
експозиція

«Є тема! Почитаємо?»

цикл виставок-адвайзерів

Кількість виставок

березень

виставка-спогад

квітень

виставка-інсталяція

травень

книжково-ілюстративна
експозиція
книжкова виставка

травень
липень

виставка-щоденник

серпень

книжкова виставка

листопад
січень
квітень
липень
жовтень

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

За рік

Відділу обслуговування користувачів

3

3

3

3

12

Відділу мистецтв

1

3

2

1

7

Інформаційно-бібліографічного відділу

1

1

1

1

4

Загалом усіх відділів

5

7

6

5

23
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Електронні виставки та презентації
Відділу
обслуговування
користувачів

Відділу мистецтв

«Мудрість Піднебесної»
(культура Китаю)
«What is Love?»
(до Дня святого Валентина)
«Сучасна українська підліткова література»
(до Всеукраїнського тижня дитячої та юнацької книги)
«Героїзм людини і … її безсилля»
(до роковин Чорнобильської трагедії)
«Пам’ять – загиблим, шана – живим!»
(до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та
Дня пам’яті та примирення)

електронна виставка

січень

електронна виставка

лютий

електронна виставка

березень

електронна виставка

квітень

електронна виставка

травень

«Ювілейний зореліт книг»

електронна виставка
книг-ювілярів 2018 року

червень

«Від пергаменту до Digital Book»

електронна виставка

липень

«Прапорові барви України»
(до Дня Державного Прапора України)

електронна виставка

серпень

«Сторінками сучасного історико-пригодницького роману»

електронна виставка

вересень

«За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ!»
(до Дня визволення України від фашистських загарбників)

електронна виставка

жовтень

«Подорожуючи літературними століттями»

електронна виставка

листопад

«Слідство вели: сучасний український детектив»

дегустація літературних
новинок

грудень

«Що ти знаєш про Німеччину»
(до Року німецької мови в Україні)
«Моя країна – єдина!»
(до Дня Соборності України)
«Музика нескорених»
(до Дня Героїв Небесної Сотні)

електронна квест-гра

січень

електронна виставка

січень

електронна виставка

лютий
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«Василь Кричевський – великий майстер Малого Герба»
(до 100-річчя від дня затвердження Малого державного герба
УНР – Тризуба)
«Шевченко ПРОrock» (Шевченківська поезія в рок-музиці)
(до річниці від дня народження Т.Г. Шевченка)
«Американська співачка з українським серцем»
(до 65-річчя з дня народження Квітки Цісик)
«Мистецьке одкровення Харкова»
(мурали Харкова)
«Лялька-мотанка та її наступниці»
«Нове життя старих книг»
(до Всеукраїнського дня бібліотек)
«Берегти славу і пам’ятати біль»
(до 310-річчя Батуринської трагедії)
«Незабутній листопад»
(до 100-річчя із часу створення Західно-Української Народної
Республіки)

Відділу маркетингу

лютий

електронна виставка

березень

електронна виставка

квітень

електронна виставка –
фотогалерея

травень

електронна виставка

липень

електронна виставка

вересень

електронна виставка –
картинна галерея

листопад

електронна виставка

листопад

промо-акція з
популяризації сучасної
української літератури
(серія електронних
презентацій)

«Книга місяця: Читай українське! Українською читай!»

Кількість електронних виставок і презентацій

електронна виставка

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

За рік

Відділу обслуговування користувачів

3

3

3

3

12

Відділу мистецтв

5

2

2

2

11

Відділу маркетингу

3

3

3

3

12

Загалом усіх відділів

11

8

6

8

35

щомісяця
(12 на рік,
3 на квартал)
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Проект «Тисяча і одна книга»
Постійно діючий проект з популяризації книги і читання серед молоді.
презентація творчого
доробку автора

січень

літературний квест

лютий

зустріч-презентація

березень

літературний вечір

квітень

«Література та культура країни драконів»

презентація-обговорення

жовтень

«Хай буде слово, житнє слово, трудне і справжнє, як земля»
(до Дня української писемності та мови)

творчий вечір молодих
поетів

листопад

«Від Шевченка до Забужко»

літературний слем

грудень

Виконавці:

«Франц Кафка і світ, наповнений демонами»

відділ
обслуговування
користувачів

«Секрети українського детективу»
(до Міжнародного дня рідної мови)
«У світі фантастики Генрі Лайон Олді»
(до Всесвітнього дня письменника)
«Ми – втрачене покоління»
(до Всесвітнього дня книги та авторського права,
до 120-річчя від дня народження Еріха Марії Ремарка,
до Року німецької мови в Україні)

Кількість заходів проекту

I кв.
3

II кв.
1

III кв.
–

IV кв.
3

За рік
7

Сторінка 19 з 48

Патріотичний календар «Україна – це ми»
Цикл заходів до знаменних в українській історії та культурі дат.
Заходи в межах циклу орієнтовані на виконання завдань Стратегії патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки.
Виконавці:
відділ
обслуговування
користувачів

«Єднання заради Незалежності»
(до Дня Соборності України)
«Подвиг героїв Крут з нами»
(до 100-річчя бою під Крутами)
«Слава Небесній Сотні!»
(до Дня Героїв Небесної Сотні)
«Краще раз злетіти соколом у небо»
(до 80-річчя від дня народження В’ячеслава Чорновола)
«Забуттю не підлягає»
(до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні)
«Далекій мужності вірність збережем»
(до 75-річчя з дня звільнення Харкова від німецько-фашистських
загарбників)
«Дорогами партизанської слави»
(до Дня партизанської слави)
«З тобою, роде мій орлиний, іду дорогами війни»
(до Дня ветерана)
«Читай українське! Українською читай!»
(до Дня української мови та писемності)
«Голодомор – шрам на серці людства»
(до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр.)
«Історія святкування дня святого Миколая»
(до Дня святого Миколая)

Кількість заходів проекту

I кв.
4

II кв.
1

III кв.
2

IV кв.
4

За рік
11

година Соборності

січень

вечір-реквієм

січень

година пам’яті

лютий

інформаційна година

березень

година пам’яті

червень

година мужності

серпень

патріотична година

вересень

година історії

жовтень

огляд новинок сучасної
української літератури

листопад

історичний екскурс

листопад

етнографічна година

грудень
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Програма профорієнтації молоді «Обираємо професію крок за кроком»
Основна мета програми – допомога молоді у свідомому виборі майбутньої професії шляхом:


інформування про сучасний ринок праці;



знайомства зі змістом та умовами роботи за різними професіями, вимогами, які ці професії висувають до людини;



презентації кращих навчальних закладів.

Змістовно програма відповідає завданням та пріоритетам Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки.
Підтримка / партнерство:


Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації



Департамент освіти Харківської міської ради



Харківський міський центр зайнятості

Виконавці:
відділ маркетингу

П’ятий щорічний «Ярмарок вишів»
«Професія – “офіцер“»

дводенна профорієнтаційна акція
(презентація старшокласникам провідних ВНЗ Харкова)
зустріч з представниками
військових професій

1

лютий

1

березень

«За лаштунками професій»

зустріч з представниками популярних професій

1

листопад

«Кого шукають роботодавці»

інтерактивні бесіди за участю фахівців
Харківського міського центру зайнятості

2

травень

«Вибір у твоєму житті»

серія спільних з Харківським міським центром
зайнятості виїзних профорієнтаційних занять

4

жовтень
листопад
грудень

Кількість заходів програми

I кв.
2

II кв.
2

III кв.
–

IV кв.
5

За рік
9
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Просвітницький проект «Школа здорового способу життя»
Мета проекту – сприяти формуванню в молоді установки на довге й повноцінне життя, а також необхідних для цього практичних
навичок збереження свого фізичного та психічного здоров’я.
Змістовно проект відповідає завданням та пріоритетам Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки.
Підтримка / партнерство:


Департамент освіти Харківської міської ради



Благодійний фонд «Благо»



Товариство Червоного Хреста України



Центр лікування та профілактики СНІДу

Виконавці:

«Здоровий патріотизм»

інтерактивна бесіда

1

лютий

відділ маркетингу

«Поради для дівчат-підлітків»

інтерактивна бесіда

1

березень

«Згубна пристрасть: профілактика вживання наркотиків»

інтерактивна бесіда

1

квітень

«Попередження залежностей»

інтерактивні бесіди

1

травень

2

листопад

«Безпечна поведінка в Інтернеті»

інтерактивна бесіда

1

жовтень

«З чого починається пияцтво?»

інтерактивна бесіда

1

жовтень

«Профілактика СНІДу»

інтерактивна бесіда

1

грудень

Кількість заходів проекту

I кв.
2

II кв.
2

III кв.
–

IV кв.
5

За рік
9
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Проект «Молодь змінює світ»
Проект покликаний сприяти громадській активності, формуванню толерантної свідомості, всебічному інтелектуальному розвитку
молодої особистості та створювати сприятливе для цього інформаційне середовище засобами неформальної освіти.
Виконавці:
відділ
обслуговування
користувачів

«Особиста незалежність»

круглий стіл

лютий

«Дивовижне та неповторне на мапі України»
(до Міжнародного дня пам’яток та історичних місць та
Року охорони культурної спадщини в Україні)

віртуальна мандрівка

квітень

«Моя безпека в моїх руках»
(до Року реалізації правопросвітницького проекту «Я маю
право»)

зустріч-обговорення

вересень

«Українська жінка як феномен»

діалог

листопад

«Розуміти один одного. Спілкування без кордонів»

жива бібліотека

грудень

Кількість заходів проекту

I кв.
1

II кв.
1

III кв.
1

IV кв.
2

За рік
5
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Фестиваль соціальної активності молоді «Толока добрих ідей»
Метою фестивалю є сприяння громадській активності молоді Харківщини через надання їй можливості отримати позитивний
практичний досвід створення та презентації соціально корисних ініціатив.
Фестиваль покликаний бути майданчиком для обміну ідеями, знаннями, корисними порадами, історіями успіху у сфері громадської
активності, а також платформою для побудови нових соціальних партнерств.
Підтримка / партнерство:


Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації



Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради



Молодіжна Рада при Харківському міському голові



громадські організації регіону

Виконавці:
відділ маркетингу
Кількість
молодіжних фестивалів

фестиваль соціальної
активності молоді

«Толока добрих ідей»

I кв.
1

II кв.
–

III кв.
–

IV кв.
–

За рік
1

березень
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П’ятий щорічний обласний соціальний літературно -художній конкурс постерів та книжкових ілюстрацій
«Книга, що народжує мрію»
Конкурс започаткований з метою відродження інтересу до читання, сприяння талановитій молоді, зокрема з особливими потребами,
в розвитку і реалізації творчого потенціалу та задля зміцнення престижу бібліотеки як соціокультурної інституції серед місцевих
громад.
Підтримка / партнерство:


фахівці Харківської державної академії дизайну і мистецтв



відомі художники міста

Виконавці:

Інформування громади щодо умов та перебігу конкурсу

лютийквітень

Прийом творчих робіт

лютийквітень

Створення буклету з кращими роботами учасників

квітень

Організація виставки кращих робіт конкурсу

квітень

Організація та проведення фінальних урочистостей, нагородження переможців конкурсу

квітень

відділ маркетингу

Кількість заходів конкурсу

I кв.
–

II кв.
2

III кв.
–

IV кв.
–

За рік
2
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Проект «Творча майстерня»
Програму проекту, покликаного сприяти творчій активності молоді, складає низка майстер-класів з різних видів декоративноприкладного мистецтва та зустрічей з народними майстринями.
Виконавці:

«Різдвяний оберіг»

відділ мистецтв

«Традиційний оберіг для
подорожуючих»

майстер-клас з виготовлення оберегу
«Янгол-охоронець»
майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки
«Подорожниця»

«Візерунки, народжені серцем»

майстер-клас з декоративного розпису

«Великодня крапанка»

майстер-клас з писанкарства

квітень

майстер-клас (виготовлення квітів з тканини)

травень

зустріч з народною майстринею

червень

майстер-клас з виготовлення оберегів для домівки

липень

майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки

серпень

«Оберіг на здоров’я»

майстер-клас з виготовлення оберегу
«Кубушка-Травниця»

вересень

«Тепло від рук, із серця світло»

майстер-клас з гончарства

жовтень

«Оберіг на благополуччя та достаток»

майстер-клас з виготовлення оберегу
«Грошова Кубушка»

листопад

«Плетені вироби з лози»

майстер-клас з лозоплетіння

грудень

«Мак – квітка пам’яті, квітка надії»
(до Дня пам’яті та примирення)
«Ой, яка ж ти гарна, сорочко
вишивана»
(до Дня молоді)
«Магічні секрети для затишку у вашій
оселі»
«Лялька-мотанка – берегиня роду»
(до Дня Незалежності України)

Кількість заходів проекту

I кв.
3

II кв.
3

III кв.
3

IV кв.
3

За рік
12

січень
лютий
березень
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Культурно-просвітницький проект «Світ відкритий для тебе» – цикл країнознавчих вечірок
Проект покликаний формувати в молоді толерантне ставлення до інших культур через знайомство з традиціями різних країн.
Виконавці:
відділ мистецтв

«Відкрий для себе Китай»

країнознавча вечірка

лютий

«Ізраїль – країна контрасту між старовиною і сучасністю»

країнознавча вечірка

квітень

«Франція – країна круасанів, кави та романтики»

країнознавча вечірка

вересень

«Туреччина: традиції та сучасність»

країнознавча вечірка

жовтень

Кількість заходів проекту

I кв.
1

II кв.
1

III кв.
1

IV кв.
1

За рік
4
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Дні інформації
Виконавці:

«Історія України крізь призму видатних імен»

інформаційнобібліографічний
відділ

З циклу «Харків відомий і невідомий»
(у форматі краєзнавчих віртуальних екскурсій)

день інформації

«Від фортеці до столиці»
(історія Харкова)
«Де ця вулиця?...»
(історія вулиць Харкова)
«Харків у вогні»
(місто у Другій світовій війні)
«Харків літературний»

вересень

віртуальна екскурсія

лютий

віртуальна екскурсія

березень

віртуальна екскурсія

листопад

віртуальна екскурсія

грудень

З циклу «Зі сторінки на екран»
(екранізації відомих літературних творів)

Кількість днів інформації

«Зі сторінки на екран: Українська література»

день інформації

січень

«Зі сторінки на екран: Англійська література»

день інформації

квітень

«Зі сторінки на екран: Французька література»

день інформації

вересень

«Зі сторінки на екран: Німецька література»

день інформації

жовтень

I кв.
3

II кв.
1

III кв.
2

IV кв.
3

За рік
9
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Заходи за окремими програмами і планами
Відділу
обслуговування
користувачів

Інтернет-центру

«Бібліотечні канікули»

конкурсно-розважальні
програми для літніх
таборів

«Періодика для будь-якого настрою»

цикл оглядів
періодичних видань

«Основи WEB-програмування HTML та CSS»
(у партнерстві з Національною
волонтерською мережею клубів кодування
Code Club UA)

у літній період –
за окремою програмою;
спільно з іншими структурними
підрозділами
протягом року
на запит
постійно

курси для дітей і підлітків

в залежності від графіку
формування груп
постійно

«Програмування мовою Scratch»
(у співпраці з благодійним фондом
BrainBasket)

курси для дітей

«Сучасні технології для всіх і кожного»

курси базової
комп’ютерної грамотності

в залежності від графіку
формування груп
постійно
в залежності від графіку
формування груп
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Інші заходи
Відділу
обслуговування
користувачів

Інтернет-центру

Відділу мистецтв

щомісяця
(12 на рік,
3 на квартал)

«За межею книжкових стелажів»

квест-екскурсії бібліотекою

«Різдвяне диво»

святкова розважальна
програма

«Українська книга в тренді»
(до Всеукраїнського дня бібліотек)

огляд топ-видань

вересень

«Книга, що оживає»
(до Всеукраїнського дня бібліотек)

конкурс буктрейлерів

вересень

«Сучасні загрози інформаційної безпеки»

інформ-зустріч

квітень

«Нічого не треба, окрім Інтернету»

бесіда-обговорення

травень

«Комп’ютерна анімація – ілюзія руху»

зустріч-презентація

травень

«Світ IT-професій»

тематична зустріч

вересень

«3D-технологія в сучасному світі»

креатив-зустріч

вересень

«Цифровий етикет у соціальних мережах»

інформ-зустріч

жовтень

«Безпека в умовах інформаційної війни»

інфоманія

жовтень

«Піратство в Інтернеті»

інформ-година

листопад

«Героїзм і трагедія нашої історії»
(до 100-річчя бою під Крутами)

кінопоказ-дискусія

січень

«Мода крізь століття»

історичний екскурс

березень

«Цікаві місця Харківщини, які варто відвідати»
(до Року охорони культурної спадщини в Україні)

краєзнавчий круїз
у межах travel-марафону
«Україна дивовижна»

березень

січень
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Інформаційнобібліографічного
відділу

«Колючий дріт, поранена душа»
(до Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні)

фотовиставка

червень

«Жіночі долі, написані війною»
(до 75-річчя з дня визволення Харкова від німецько-фашистських
загарбників)

історичний екскурс

серпень

«Мистецтво Майдану»
(до Дня Гідності та Свободи)

патріотичний вечір

листопад

«Фольк-арт у сучасній українській музиці»

музична зустріч
з етно-гуртами Харкова

листопад

«Маестро» українського кіно»
(до 90-річчя від дня народження Л.Ф. Бикова)

вечір пам’яті

грудень

«Найзагадковіші місця України»

віртуальна експедиція
в межах travel-марафону
«Україна дивовижна»

грудень

«Харків у віршах та прозі»
(твори письменників Харкова)

огляд

березень

«Що нового?»
(сторінками періодичних видань)

огляд

травень

«Бібліотека рекомендує»
(до Всеукраїнського дня бібліотек)

огляд періодичних і
власних видань бібліотеки

вересень

«Мій особистий Букер»

реклама найпопулярніших
книг року

грудень

бібліотечний урок

травень

Огляди:

Уроки:
«Всесвіт від А до Я»
(довідники, словники)
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«Безпечні канікули»

урок-застереження

червень

«Диво, ім’я якому – книга»
(історія книги)

бібліотечний урок

листопад

Кількість інших заходів

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

За рік

Відділу обслуговування користувачів

4

3

5

3

15

Інтернет-центру

–

3

2

3

8

Відділу мистецтв

3

1

1

4

9

Інформаційно-бібліографічного відділу


огляди

1

1

1

1

4



уроки

–

2

–

1

3

Загалом усіх відділів

8

10

9

12

39
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БІБЛІОТЕЧНИЙ МАРКЕТИНГ . PR. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
Рекламно-інформаційна діяльність, PR
Реклама бібліотеки
та її послуг

Проведення індивідуальних і групових бесід та
консультацій з метою виявлення інтересів користувачів,
інформування про правила користування бібліотекою,
бібліотечні послуги, нові надходження тощо

протягом року

Організація рекламних виставок та стендів

протягом року

відділи обслуговування,
відділ маркетингу

відділ маркетингу,
відділ інформаційних технологій
та електронних ресурсів

Актуалізація інформації на інформаційних стендах і
рекламних стійках бібліотеки

протягом року

відділ маркетингу
спільно з іншими структурними
підрозділами

Розробка та розповсюдження рекламної поліграфічної
продукції

протягом року

відділ маркетингу,

Створення та розповсюдження рекламних відеосюжетів
про діяльність і послуги бібліотеки

протягом року

Популяризація послуг бібліотеки у формі оглядів

протягом року

відділ маркетингу

Участь у заходах, проектах і програмах загальноміського
та обласного значення

протягом року

усі відділи

відділ інформаційних технологій
та електронних ресурсів
відділ маркетингу,
відділ інформаційних технологій
та електронних ресурсів
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Розвиток
віртуальних
представництв і
сервісів бібліотеки

Реалізація постійно діючої промо-акції «Фотосесія в
бібліотеці»

протягом року

відділ маркетингу

Презентація бібліотеки як комплексного
соціокультурного центру для молоді та окремих
напрямків її роботи громаді

протягом року

усі відділи

Виїзні презентації бібліотеки в навчальних закладах і
культурних установах міста й області

протягом року

усі відділи

Організація екскурсій бібліотекою для різних груп
користувачів і потенційних партнерів

протягом року
(за запитом)

усі відділи

Сайт:
Модернізація сайту бібліотеки (у т. ч. оптимізація
його структури)
Інформаційне наповнення рубрик сайту

I квартал

відділ інформаційних технологій
та електронних ресурсів

протягом року

усі відділи

Змістовне наповнення загальнобібліотечного блогу

протягом року

фахівці ОКЗ «ХОБЮ»

Змістовне наповнення блогу «Файні ПАВи»

протягом року

проблемно-аналітичний відділ

Змістовне наповнення блогу «READний край»

протягом року

інформаційно-бібліографічний
відділ

протягом року

відділ маркетингу,

Блоги:

Соціальні мережі:
Змістовне наповнення онлайн-представництв бібліотеки
в Facebook, Instagram, YouTube

відділ інформаційних технологій
та електронних ресурсів
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Електронна читальна зала:
Змістовне наповнення електронної читальної зали –
авторизованого віртуального доступу до окремих
публікацій з фонду періодики бібліотеки
Робота зі ЗМІ

протягом року

відділ інформаційних технологій
та електронних ресурсів,
Інтернет-центр

Підготовка прес-пакетів для забезпечення висвітлення
бібліотечних подій у ЗМІ

постійно

усі відділи

Підготовка статей щодо діяльності бібліотеки в
друковані та електронні видання

постійно

усі відділи

Виступи на телебаченні

постійно

усі відділи

Ведення банку публікацій, повідомлень і сюжетів
у ЗМІ про діяльність та послуги бібліотеки

протягом року

відділ маркетингу
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Соціологічні дослідження та моніторинги
Виконавці:
відділ маркетингу

НАЗВА

ТИП

ОРГАНІЗАТОР

ВИКОНАННЯ

«Бібліотека і громада: рух
назустріч»

всеукраїнське
соціологічне
дослідження

Державна бібліотека
України для юнацтва

I-III квартали

«Користувач бібліотеки –
2018»

всеукраїнське
анкетування

Державна бібліотека
України для юнацтва

I-II квартали

«Компетенції бібліотекаря в
інформаційному суспільстві»

всеукраїнське
соціологічне
дослідження

Державна бібліотека
України для юнацтва

II-III квартали

«Я і Харків»

краєзнавче
соціологічне
дослідження
(локальне)

ОКЗ «ХОБЮ»

IV квартал

ОКЗ «ХОБЮ»

протягом року

Соціологічний супровід
проектів ОКЗ «ХОБЮ»
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Інноваційний розвиток. Соціальне партнерство. Фандрейзинг
Вивчення та аналіз вітчизняного та закордонного ринку бібліотечноінформаційних послуг, тенденцій та перспектив його розвитку,
підготовка пропозицій щодо впровадження інноваційних форм і методів
роботи в процесі стратегічного планування

протягом року

адміністрація,
фахівці ОКЗ «ХОБЮ»

Участь у підготовці пропозицій і програм щодо покращення умов
бібліотечного обслуговування та соціокультурної діяльності бібліотек,
зокрема в напрямку вдосконалення нормативно-правової бази у сфері
культури

протягом року
(за потребою)

адміністрація

Координація діяльності з органами влади, установами та організаціями,
що опікуються юнацтвом і молоддю

протягом року

адміністрація,
всі відділи

Пошук нових та робота з існуючими партнерами

протягом року

адміністрація,
всі відділи

Підготовка та підписання договорів щодо соціокультурного
співробітництва

протягом року

адміністрація,
відділ маркетингу

Пошук позабюджетних джерел фінансування окремих напрямків роботи

протягом року

адміністрація,
відділ маркетингу

протягом року

заступник директора з
менеджменту та проблемноаналітичних питань,
відділ маркетингу

протягом року
(за потребою)

заступник директора з
менеджменту та проблемноаналітичних питань,
відділ маркетингу

Здійснення моніторингу грантових, конкурсних, інвестиційних програм

Оформлення аплікаційних форм і супровідної документації
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ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ .
ІНФОРМАЦІЙНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
У Т. Ч.

ПЛАН
НА 2018 РІК

I КВ.

II КВ.

III КВ.

IV КВ.

5550

1550

1525

925

1550

інформаційно-бібліографічний відділ

4200

1200

1200

600

1200

відділ обслуговування користувачів

1200

300

300

300

300

відділ мистецтв

150

50

25

25

50

віртуальних
(виконавці – інформаційно-бібліографічний відділ)

140

35

35

25

45

письмових – до знаменних дат
(виконавці – інформаційно-бібліографічний відділ):

4

1

1

1

1

ЗАВДАННЯ
Надання бібліографічних довідок
усних
виконавці:

«Дякувати Богові, що дав мені народитися
українцем» (до 120-річчя від дня народження
Олеся Гончара, укр. письменника)
«Загадки зіркового неба» (до Дня астрономії)
«Ім’я в літопису краю» (харків’яни в АТО)
«Назад у минуле» (музеї Харкова)

січень
червень
липень
грудень
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Обслуговування за системою ДЗК
(виконавці – інформаційно-бібліографічний відділ)
кількість абонентів

12

кількість інформаційних матеріалів

60

кількість тем

12

15

15

15

15

14

14

14

14

20

5

5

5

5

4000

1150

1150

550

1150

Групове інформування
(виконавці – інформаційно-бібліографічний відділ)
кількість абонентів

8

кількість інформаційних матеріалів

56

кількість тем

5

Консультації біля довідково-бібліографічного апарату
(виконавці – інформаційно-бібліографічний відділ)
групові
індивідуальні
Консультації Інтернет-центру
(виконавці – Інтернет-центр)
Консультації та практична допомога користувачам
з питань пошуку інформації в Інтернеті, користування
Інтернет-ресурсами та сервісами, доступу до
електронних послуг

постійно
(за запитами)
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РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Організація заходів методичного спрямування
Обласний краєзнавчий конкурс серед бібліотекарів
«Обрії Слобожанського краю»

квітень-вересень

проблемно-аналітичний відділ

20 вересня

адміністрація,
проблемно-аналітичний відділ,
фахівці ОКЗ «ХОБЮ»

Цикл вебінарів з обміну досвідом з бібліотеками Харківщини та
інших областей України «Від бібліотеки до бібліотеки: будуємо вебмости»

I-IV квартали:
1 на 2 місяці
6 протягом року

проблемно-аналітичний відділ
спільно з іншими відділами
бібліотеки

Цикл виїзних днів фахівця
«Сучасна бібліотека: реалії, тренди, інновації»
Виїзди:
1. Барвінківський район
2. Близнюківський район
3. Валківський район
4. Великобурлуцький район
5. Вовчанський район
6. Зачепилівський район
7. Золочівський район
8. Ізюмський район
9. Шевченківський район
10. м. Куп’янськ
11. м. Лозова
12. м. Чугуїв

II-IV квартали:
II квартал – 4
III квартал – 6
IV квартал – 2
12 протягом року

адміністрація,
усі відділи бібліотеки

Обласний семінар «Краєзнавча діяльність публічних бібліотек:
нове бачення»
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Участь у заходах методичного спрямування, співпраця з іншими методичними центрами
ЗАХОДИ

Дні фахівця «Нове у бібліотечній справі»
(для працівників бібліотек різних систем та
відомств)

Цикл занять з методики підготовки статей
у межах регіонального цифрового проекту
«Бібліотечна енциклопедія Харківщини»
Інтерактивні відео-майстер-класи для
бібліотечних працівників публічних бібліотек
«Відеомонтаж з Windows Movie Maker»
Шоста Всеукраїнська школа бібліотечного
журналіста
Навчально-тематичний семінар з підвищення
кваліфікації бібліотекарів відділів
обслуговування районних (міських) публічних
бібліотек м. Харкова та Харківської області
за темою «Організація обслуговування
користувачів у сучасних умовах»

ОРГАНІЗАТОР

МІСЦЕ
ПРОВЕДЕННЯ

м. Харків,
Харківське обласне
Харківська
відділення Української державна наукова
бібліотечної асоціації
бібліотека
ім. Короленка
м. Харків,
Харківська державна
Харківська
наукова бібліотека
державна наукова
ім. Короленка
бібліотека
ім. Короленка
Харківська обласна
універсальна наукова Віртуально
бібліотека
м. Харків,
Харківська державна
Харківська
наукова бібліотека
державна наукова
ім. Короленка
бібліотека
ім. Короленка
Обласний навчальнометодичний центр
підвищення
кваліфікації
працівників культури

м. Харків

ВИКОНАННЯ
I-IV квартали
1 на квартал
4 протягом
року

фахівці ОКЗ «ХОБЮ»

I-IV квартали

фахівці ОКЗ «ХОБЮ»

I-IV квартали

фахівці ОКЗ «ХОБЮ»

квітень

фахівці ОКЗ «ХОБЮ»

квітень

фахівці відділу
обслуговування
користувачів
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Всеукраїнський молодіжний бібліокараван
«Читай, юність!»

Державна бібліотека
України для юнацтва,
Львівська обласна
бібліотека
для юнацтва

Обласний семінар для бібліотекарів вищих
навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації
«Бібліотеки ВНЗ як осередок духовного і
культурного розвитку особистості»
Підготовка і проведення:
 медіа-лекції «Краєзнавча робота
публічних бібліотек: нові підходи»
 віртуальної екскурсії «Харків відомий і
невідомий»

Обласне методичне
об’єднання
бібліотекарів вищих
навчальних закладів ІІІ рівня акредитації

м. Харків,
ОКЗ «ХОБЮ»

Проблемне навчання методистів обласних
бібліотек для юнацтва «Інтелектуальна
свобода та доступність інформації у
демократичному суспільстві»

Національна академія
керівних кадрів
культури і мистецтв,
Державна бібліотека
України для юнацтва

м. Київ

Засідання обласного клубу професійного та
творчого спілкування директорів ЦБС
«Структурні зміни публічних бібліотек як
результат адміністративно-територіальної
реформи»

Харківська обласна
універсальна наукова
бібліотека

м. Харків,
Харківська
обласна
універсальна
наукова
бібліотека

червень

адміністрація

Цикл занять «Бібліотека у віртуальному
просторі»

Харківська державна
наукова бібліотека
ім. Короленка

м. Харків

II квартал

фахівці ОКЗ «ХОБЮ»

м. Львів

24-25 квітня

17 травня

21-25 травня

фахівці ОКЗ «ХОБЮ»

адміністрація,
проблемноаналітичний відділ,
інформаційнобібліографічний відділ

фахівці проблемноаналітичного відділу
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Регіональний науково-практичний семінар
«Проблеми практичного індексування та
використання Універсальної десяткової
класифікації для організації систематичних
каталогів»

Харківська державна
наукова бібліотека
ім. Короленка

м. Харків,
Харківська
державна наукова
бібліотека
ім. Короленка

II квартал

фахівці ОКЗ «ХОБЮ»

IX Львівський бібліотечний форум

Українська
бібліотечна асоціація

м. Львів

вересень

фахівці ОКЗ «ХОБЮ»

Міжнародна науково-практична конференція
«Короленківські читання-2018» на тему
«Бібліотеки, архіви, музеї, як центри освіти та
саморозвитку особистості»

Харківська державна
наукова бібліотека
ім. Короленка

м. Харків,
Харківська
державна наукова
бібліотека
ім. Короленка

жовтень

фахівці ОКЗ «ХОБЮ»

Обласний семінар для бібліотекарів
професійно-технічних навчальних закладів
«Використання інноваційних форм масової
роботи з учнями ПТНЗ»
Підготовка і проведення:
 Презентації щодо досвіду ХОБЮ
з використання інноваційних форм
масової роботи з молоддю
Школа керівника «Менеджмент юнацької
бібліотеки: стратегії розвитку»

Обласний учбовометодичний центр
професійно-технічної
освіти

м. Харків,
ОКЗ «ХОБЮ»

Державна бібліотека
України для юнацтва

м. Київ

П’ята регіональна школа бібліотечного
журналіста

Харківська державна
наукова бібліотека
ім. Короленка

м. Харків,
Харківська
державна наукова
бібліотека
ім. Короленка

VІІІ Школа професійної майстерності
«Молодий професіонал бібліотеки для
юнацтва»

Державна бібліотека
України для юнацтва

м. Київ

10 жовтня

23-24 жовтня

адміністрація,
проблемноаналітичний відділ,
відділ обслуговування
користувачів

адміністрація

листопад

фахівці ОКЗ «ХОБЮ»

22 листопада

фахівці ОКЗ «ХОБЮ»
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Участь у комплексних методичних виїздах з наданням методичної та практичної допомоги бібліотекам
Харківської області
Спільно з Харківською обласною універсальною науковою бібліотекою та Харківською обласною бібліотекою для дітей
Виконавці:
проблемно-аналітичний відділ

Самостійні бібліотеки Первомайського району

березень

Ізюмська міська централізована бібліотечна система

квітень

Вовчанська районна централізована бібліотечна система

травень

Балаклійська районна централізована бібліотечна система

червень

Великобурлуцька районна централізована бібліотечна система

жовтень
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ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Інформаційнобібліографічні
матеріали
(виконавці –
інформаційнобібліографічний
відділ)

Методичні
матеріали
(виконавці –
проблемноаналітичний відділ)

«Молодь Харківщини»

інформаційний список
літератури

«Тут зупинився час»

дайджест про музеї

Серія «На допомогу молодому вчителю і майбутньому педагогу»

рекомендаційний список
літератури

квітень

«Літописець Слобожанщини»

закладка, присвячена
Д.І. Багалію

травень

«Жінки України»

рекомендаційний список
літератури

серпень

«Час для відвертої розмови. Три сходинки до аду:
паління, наркоманія, алкоголізм»

путівник
по Інтернет-ресурсам

вересень

«Харків’яни-винахідники»

анотований список
літератури

грудень

«Скандинавські країни». Цикл «Країни і народи». Вип.17

рекомендаційний список
літератури

грудень

лютий
березень

Примірна тематика районних та міських семінарів на 2019 рік

примірна тематика

До 6 червня

«Літературні брати Олді»
(до 55-річчя від дня народження авторів)

методико-бібліографічні
матеріали

березень

«Опалений полум’ям бою…»
(до 100-річчя від народження О. Гончара та
75-річчя визволення м. Харкова від німецько-фашистських
загарбників)

методико-бібліографічні
матеріали

квітень
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«Літературний «батько» Джеймса Бонда»
(до 110-річчя Йєна Флемінга)

методико-бібліографічні
матеріали

травень

«Хрещення Русі. Історія віків»
(до Року охорони культурної спадщини та
1030-річчя хрещення Русі-України)

методичні матеріали

липень

«Три коло́ си східноєвропейської педагогічної думки»
(від дня народження Я. Корчака – 140 років,
А. Макаренко – 130 років,
В. Сухомлинського – 100 років)

методико-бібліографічні
матеріали

серпень

«Альфред Нобель: громадянин світу»
(до 185-річчя А. Нобеля)

методико-бібліографічні
матеріали

жовтень

Кількість видань

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

За рік

Інформаційно-бібліографічних

2

2

2

2

8

Методичні

1

3

2

1

7

Загалом

3

5

4

3

15
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АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Планово-звітна
діяльність

Підготовка та складання звіту щодо роботи
бібліотеки за 2017 рік

Стратегічне планування розвитку закладу

Щоденний облік роботи у відділах бібліотеки
за встановленою формою

січень

протягом року

щодня

директор,
заступник директора з менеджменту
та проблемно-аналітичних питань,
завідувачі відділів
директор,
заступники директора,
завідувачі відділів
завідувачі відділів обслуговування

Підбиття статистичних підсумків роботи відділів

щомісячно
щоквартально

завідувачі відділів

Складання квартальних звітів роботи бібліотеки

щоквартально

заступник директора з менеджменту
та проблемно-аналітичних питань

Складання щомісячних планів масових заходів
ОКЗ «ХОБЮ» для Управління культури і туризму
Харківської обласної державної адміністрації

щомісячно
протягом року

заступник директора з менеджменту
та проблемно-аналітичних питань

Складання разових довідок, планів, звітів,
інформаційних і аналітичних матеріалів щодо
діяльності бібліотеки

протягом року
(на вимогу)

директор,
заступники директора

Підготовка планів роботи структурних підрозділів
бібліотеки на 2019 рік

IV квартал
жовтень

завідувачі відділів

Підготовка та складання плану роботи бібліотеки
на 2019 рік

IV квартал
жовтень–
грудень

директор,
заступник директора з менеджменту
та проблемно-аналітичних питань
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Сприяння
ефективності
роботи закладу

Ознайомлення працівників бібліотеки з наказами,
рішеннями, планами та розпорядженнями
керівних органів влади

протягом року

директор,
заступники директора

щотижня

директор,
заступники директора,
завідувачі відділів

Перевірка виконання працівниками посадових
інструкцій, інших документів, що регламентують
діяльність, та планів роботи

протягом року

директор,
заступники директора,
завідувачі відділів

Організація робочих місць, поліпшення умов
праці

протягом року

директор,
заступник директора із загальних
питань,
завідувачі відділів

Розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази

протягом року

директор,
заступник директора із загальних
питань

Забезпечення дотримання вимог правил охорони
праці, санітарних норм, протипожежної безпеки,
раціонального режиму праці, режиму економії
енергоресурсів

протягом року

директор,
заступник директора із загальних
питань,
завідувачі відділів

Моральне заохочення підвищення професійного і
загальноосвітнього рівня бібліотечних працівників

протягом року

директор,
заступники директора

Підготовка нагородних документів на працівників
бібліотеки

протягом року

директор,
заступники директора

Виробничі наради при директорі для розгляду
поточних питань
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БЮДЖЕТ РОБОЧОГО ЧАСУ
КІЛЬКІСТЬ
РОБОЧИХ ДНІВ

КІЛЬКІСТЬ
ПЕРЕДСВЯТКОВИХ
ГОДИН

КІЛЬКІСТЬ
РОБОЧИХ ГОДИН

2 (1, 7)

21

–

168

8

–

20

–

160

31

9

1 (8)

21

1

167

Квітень

30

9

1 (8)

20

1

159

Травень

31

8

3 (1, 9, 27)

20

1

159

Червень

30

9

1 (28)

20

1

159

Липень

31

9

–

22

–

176

Серпень

31

8

1 (24)

22

1

175

Вересень

30

10

–

20

–

160

Жовтень

31

8

1 (14)

22

–

176

Листопад

30

8

–

22

–

176

Грудень

31

10

1 (25)

20

2

158

Усього за
2018 рік

365

104

11

250

7

1993

КІЛЬКІСТЬ
КАЛЕНДАРНИХ
ДНІВ

КІЛЬКІСТЬ
ВИХІДНИХ ДНІВ

КІЛЬКІСТЬ
СВЯТКОВИХ ДНІВ

Січень

31

8

Лютий

28

Березень

МІСЯЦЬ

