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01/ Стратегічні пріоритети розвитку
Діяльність ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА» протягом 2019 року
ґрунтуватиметься на наступних концептуальних засадах розвитку:

Місія Харківської обласної бібліотеки для юнацтва
Сприяти добробуту, порозумінню і розвитку в громаді через створення для її членів, особливо молоді, можливостей
збагачувати своє життя новими знаннями, навичками і досвідом.

Візія Харківської обласної бібліотеки для юнацтва
Бути для громади і особливо молоді «центром тяжіння» – (1) привабливим, (2) відкритим, (3) прогресивним, (4) професійно
організованим середовищем для саморозвитку, неформальної освіти, культурного самовираження, громадської взаємодії,
живого спілкування etc.
(1) «Привабливим» – бо ми пропонуємо актуальні, конкурентоздатні культурно-освітні послуги та привітний простір.
(2) «Відкритим» – оскільки бібліотека виступає сучасною комунікативною та творчою платформою для спільної культурної
і соціальної активності, неформального спілкування.
(3) «Прогресивним» – ця якість визначається нашою ініціативністю та підприємливістю у дослідженні важливих суспільних
трендів, налагодженні комунікацій з різними стейкхолдерами, нашим прагненням виступати для них (у тому числі для
професійної спільноти) своєрідним «банком інновацій», партнером і натхненником у реалізації соціально значущих
ідей.
(4) «Професійно організованим» – як втілення високої компетентності нашої команди, що забезпечує сучасна та ефективна
система роботи з персоналом.
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Відповідно до вищезазначеного, основні завдання для нашої команди фахівців
ми вбачаємо в наступному:



У здійсненні якісного обслуговування користувачів з урахуванням їх інформаційно-культурних потреб і потреб місцевої
громади.



У забезпеченні якісного розвитку бібліотечних колекцій та їх урізноманітнення відповідно до потреб користувачів і сучасних
трендів.



У посиленні внеску бібліотеки в особистісне зростання членів громади в якості ініціатора та організатора актуальних
культурно-освітніх проектів і подій, а також сучасного ресурсного центру.



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



У підтримці та розвитку пропонованої нашим закладом системи «методичного кураторства» для бібліотечних установ
регіону.



У втіленні прогресивних дослідницько-аналітичних, комунікативних і фандрейзингових ініціатив на підтримку позитивних
трансформацій, подальшому впровадженні в практику роботи принципів інноваційного менеджменту задля забезпечення
керованого процесу позитивних змін, посиленні значущості бібліотеки в місцевому культурному ландшафті та
інформаційному просторі.



У забезпеченні ефективної організації робочих процесів, розвитку корпоративної культури та створенні сприятливих умов
для розвитку закладу.
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02/ Основні показники обслуговування
користувачів
Показники

План 2018

План 2019

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

15000

15000

4805

3600

3230

3365

Відділ обслуговування користувачів

10500

10500

3500

2400

2300

2300

Відділ мистецтв

2850

2825

750

750

625

700

Бібліотечні пункти

1640

1600

525

425

300

350

Проблемно-аналітичний відділ

–

70

25

25

5

15

Міжбібліотечний абонемент (абоненти)

10

5

5

–

–

–

86200

91450

19935

24995

22775

23745

Відділ обслуговування користувачів

64500

64500

13000

17800

16850

16850

Відділ мистецтв

12000

12000

2500

3250

3000

3250

Бібліотечні пункти

9500

9660

3000

2400

2200

2060

Інформаційно-бібліографічний відділ

–

5150

1400

1500

700

1550

Проблемно-аналітичний відділ

–

100

25

35

15

25

200

40

10

10

10

10

315000

315545

66420

86600

80825

81700

Відділ обслуговування користувачів

250450

250500

51000

69500

65000

65000

Відділ мистецтв

50500

50500

11000

13500

12500

13500

Бібліотечні пункти

13500

13850

4250

3400

3200

3000

Інформаційно-бібліографічний відділ

–

335

85

100

50

100

Проблемно-аналітичний відділ

–

160

35

50

25

50

550

200

50

50

50

50

Кількість користувачів,
обслужених всіма підрозділами бібліотеки

Кількість відвідувань

Міжбібліотечний абонемент (абоненти)

Кількість документовидач

Міжбібліотечний абонемент (абоненти)
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03/ Розвиток фондів та довідково-бібліографічного
апарату
Надходження та вилучення документів
Показники

План 2018

План 2019

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

3000

3000

700

800

800

700

книги, брошури

1600

1800

400

500

500

400

періодичні видання

1200

1200

300

300

300

300

–

–

–

–

–

–

електронні видання

100

–

–

–

–

–

інші видання

100

–

–

–

–

–

3000

13000

10000

1500

900

600

книги, брошури

2000

3000

–

1500

900

600

періодичні видання

1000

10000

10000

–

–

–

аудіовізуальні матеріали

–

–

–

–

–

–

електронні видання

–

–

–

–

–

–

інші видання

–

–

–

–

–

–

Надходження (примірників)
За видами документів:

аудіовізуальні матеріали

Вилучення (примірників)
За видами документів:
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Склад та рух фондів протягом 2019 року
Станом на
01.01.2019

План
надходжень
у 2019 р.

План
вилучень
у 2019 р.

Планова
кількість
станом на
31.12.2019

I кв. 2019 р.

II кв. 2019 р.

III кв. 2019 р.

IV кв. 2019 р.

115905

3000

13000

105905

106605

105905

105805

105905

книги, брошури

90122

1800

3000

88922

90522

89522

89122

88922

періодичні видання

21548

1200

10000

12748

11848

12148

12448

12748

аудіовізуальні матеріали

3174

–

–

3174

3174

3174

3174

3174

електронні видання

106

–

–

106

106

106

106

106

інші видання

955

–

–

955

955

955

955

955

Показники
Фонд загалом
(примірників)
За видами документів
(у примірниках):
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Розвиток довідково-бібліографічного апарату.
Забезпечення відображення складу та змісту фондів у каталогах і картотеках
Показники

План
2019

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Відповідальні

Розвиток довідково-пошукового
апарату в електронному режимі –
наповнення баз даних:
Електронного каталогу
-

нові надходження

1800

400

500

500

400

Відділ комплектування,
каталогізації та організації фондів

-

ретроспективна конверсія

5000

1250

1250

1250

1250

Спеціальна робоча група

1800

450

450

450

450

Інформаційно-бібліографічний
відділ

до генерального алфавітного каталогу

1800

400

500

500

400

Відділ комплектування,
каталогізації та організації фондів

до читацького алфавітного каталогу

1800

400

500

500

400

Відділ комплектування,
каталогізації та організації фондів

до читацького систематичного
каталогу

1800

400

500

500

400

до топокаталогу

1800

400

500

500

400

Електронної картотеки статей
Наповнення довідково-пошукового
апарату в традиційному форматі –
влиття карток

Відділ комплектування,
каталогізації та організації фондів
Відділ комплектування,
каталогізації та організації фондів
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до систематичного краєзнавчого
каталогу

400

100

100

100

100

до систематичної картотеки статей

2100

525

525

525

525

Інформаційно-бібліографічний
відділ

до тематичних картотек
-

на допомогу профорієнтації
молоді

400

100

100

100

100

-

персоналій-рецензій

460

115

115

115

115

-

предметно-тематичної

600

150

150

150

150

-

художніх творів, опублікованих
у періодичних виданнях

40

10

10

10

10

Відкриття нових рубрик,
оформлення роздільників

протягом
року

Редагування каталогів і картотек

протягом
року

Вилучення карток
з каталогів і картотек

Інформаційно-бібліографічний
відділ
Інформаційно-бібліографічний
відділ

16000

3000

6500

3850

2650

Інформаційно-бібліографічний
відділ
Інформаційно-бібліографічний
відділ
Інформаційно-бібліографічний
відділ
Відділ комплектування,
каталогізації та організації фондів,
Інформаційно-бібліографічний
відділ
Відділ комплектування,
каталогізації та організації фондів,
Інформаційно-бібліографічний
відділ
Відділ комплектування,
каталогізації та організації фондів,
Інформаційно-бібліографічний
відділ
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04/ Соціокультурна діяльність
Виставкова робота
Назва

Форма

Відповідальні

Термін реалізації

«Літературні ювіляри-2019»

січень
(експонування – протягом року)

«Best of the best»
(Нові надходження)

січень
(експонування – протягом року)

«Читати модно:
знаменитості рекомендують»

постійні книжкові виставки

Відділ обслуговування
користувачів

січень
(експонування – протягом року)

«Україна: історія Незалежності»

січень
(експонування – протягом року)

«Книжкові «солодощі»
до гарячого чаю»

січень

«Імпресія весни»

березень

«Дитячі спогади про літо»
«Книжкові зірки премії «Оскар»
«Зимовий кришталь космосу»

серія виставок-інсталяцій

Відділ мистецтв

червень
вересень
до Всеукраїнського дня бібліотек

грудень
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січень
квітень
липень
жовтень

«Є тема! Почитаємо?»

серія книжкових
виставок-адвайзерів

Інформаційнобібліографічний відділ

«Східний арт-парад»

книжково-ілюстративна
виставка

Відділ мистецтв

книжкова виставка

Відділ обслуговування
користувачів

«Мій Шевченко»

книжкова виставка-персоналія

Відділ обслуговування
користувачів

«Увесь світ – театр»

книжкова виставка

Відділ мистецтв

«Біль моєї країни»

книжкова виставка

Відділ обслуговування
користувачів

«Jazz: мистецтво ритму»

книжкова виставка

Відділ мистецтв

«Українська вишиванка:
традиції і сучасність»

книжкова виставка

Відділ мистецтв

«Мандруємо країнами ЄС»

книжкова виставка

Відділ обслуговування
користувачів

травень

«Літній креатив: підбірка ідей»

книжкова виставка

Відділ мистецтв

червень

«Людина.
Свобода. Демократія»

книжкова виставка

Відділ обслуговування
користувачів

червень

«Ти наше диво,
Українська мово»

лютий
до Року Китаю в Україні

лютий
до Міжнародного дня
рідної мови

березень
до 205-річчя від дня народження
Тараса Шевченка

березень
до Всесвітнього дня театру

квітень
до роковин
Чорнобильської трагедії

квітень
до Міжнародного дня джазу

травень
до Всесвітнього дня вишиванки
до Дня Європи в Україні

до Дня Конституції України
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«Харків крізь
об’єктив фотокамери»

виставка фотоальбомів

Відділ обслуговування
користувачів

липень
серпень

«Культурні коди України»

книжкова виставка

Відділ обслуговування
користувачів

до Дня Державного Прапора
України та Дня Незалежності
України

вересень

«Назавжди зачарований
українською землею»

книжкова виставка-персоналія

Відділ мистецтв

до 125-річчя від дня народження
Олександра Довженка

«Колоритні мандрівки»

книжкова виставка

Відділ обслуговування
користувачів

вересень

«Музика – універсальна
мова людства»

книжкова виставка

Відділ мистецтв

«Велика космічна подорож»

книжкова виставка

Відділ обслуговування
користувачів

жовтень

«Фотографія:
мистецтво миттєвостей»

книжкова виставка

Відділ мистецтв

листопад

«Чорна тінь 1932-1933»

книжкова виставка

Відділ обслуговування
користувачів

«Мистецький променад:
прогулянка культовими
творами живопису»

книжково-ілюстративна
виставка

Відділ мистецтв

грудень

«Захист, безпека і сила!»

книжкова виставка

Відділ обслуговування
користувачів

грудень

до Всесвітнього дня туризму

жовтень
до Міжнародного дня музики
до Всесвітнього тижня космосу

листопад
до Дня пам’яті жертв
голодоморів

до Дня Збройних Сил України
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Віртуальні виставки
січень
«Я помщуся світу любов’ю»

віртуальна виставка

Відділ мистецтв

до 95-річчя від дня народження
Сергія Параджанова

«Бій за майбутнє України»

віртуальна виставка

Відділ обслуговування
користувачів

січень

«Афганістан:
погляд крізь роки»

віртуальна виставка

Відділ обслуговування
користувачів

до Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших
держав

«Поезія – це свято, як любов»

віртуальна виставка

Відділ обслуговування
користувачів

березень

до Дня пам’яті героїв Крут

лютий

до Всесвітнього дня поезії

квітень
«Правові орієнтири»

віртуальна виставка

Відділ обслуговування
користувачів

«Життя видатних книг:
цікаві факти про відомі
літературні твори»

віртуальна виставка

Відділ обслуговування
користувачів

«Мандруємо
топ-музеями Європи»
«Україно, ти пам’ятаєш?»

на підтримку
загальнонаціонального
правопросвітницького проекту
«Я маю право!»

травень
травень

віртуальна виставка

Відділ мистецтв

віртуальна виставка

Відділ обслуговування
користувачів

до Міжнародного дня музеїв,
Дня Європи в Україні

червень
до Дня скорботи і вшанування
пам’яті жертв війни
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«Топова література
для підлітків»

віртуальна виставка

Відділ обслуговування
користувачів

«Архітектурна корона України»

віртуальна виставка

Відділ мистецтв

віртуальна виставка

Відділ обслуговування
користувачів

«Іван Котляревський і
його велика міфічна подорож»

віртуальна виставка

Відділ обслуговування
користувачів

«Серце віддаю дітям»

віртуальна виставка

Відділ обслуговування
користувачів

«Пантелеймон Куліш:
письменник, мислитель,
особистість»

липень
серпень
до Дня Незалежності України

серпень
до 200-річчя від дня народження
Пантелеймона Куліша

вересень
до 250-річчя від дня народження
Івана Котляревського

жовтень
до Всесвітнього дня вчителів

жовтень

«Образи лицарів
української землі»

віртуальна виставка

Відділ мистецтв

до Дня українського козацтва та
Дня захисника України

«Парад наук»

віртуальна виставка

Відділ обслуговування
користувачів

листопад

«Свято наближається:
підбірка книг
для зимових вечорів»

віртуальна виставка

Відділ обслуговування
користувачів

до Всесвітнього дня науки

грудень
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Інформаційно-просвітницький проект «Вибір на користь»
Мета проекту – засобами неформальної освіти сприяти в середовищі учнівської молоді:
1. орієнтації на свідомий вибір майбутньої професії;
2. популяризації здорового способу життя;
3. профілактиці соціально-негативних явищ та розвитку правової культури.
Змістовно проект відповідає завданням та пріоритетам:
-

Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 18 лютого 2016 р. № 148;
Концепції розвитку громадянської освіти в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р.
№ 710-р.
Відповідальні організатори

Термін реалізації
(з кількістю заходів)

«Професії майбутнього»

профорієнтаційні діалоги
з профільними ВНЗ

Відділ маркетингу

лютий (2)
жовтень (1)
листопад (1)

«Електронний кабінет
вступника-2019»

інформаційна година
(за участю представників
приймальних комісій ВНЗ)

Відділ маркетингу

квітень (1)

«Досліджуємо ринок праці»

профорієнтаційна гра
для старшокласників
(за участю Харківського
міського центру зайнятості)

Відділ маркетингу

квітень (1)
травень (1)
листопад (1)
грудень (1)

Назва

Форма

Тематичний блок 1
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Тематичний блок 2
«Репродуктивне здоров'я
дівчаток-підлітків»

інтерактивне заняття
з елементами тренінгу

«Небезпечна спокуса»
(профілактика залежностей)

інтерактивні заняття
з елементами тренінгу
(за участю «Харківського
благодійного фонду «Благо»)

Відділ маркетингу

«Не дай СНІДу шанс»

інтерактивне заняття
з елементами тренінгу

Відділ маркетингу

до Всесвітнього дня боротьби
зі СНІДом

просвітницька НЕлекція
з елементами тренінгу
(за участю Головного
територіального управління
юстиції у Харківській області)

Відділ маркетингу

січень (1)

Відділ маркетингу

березень (1)
квітень (1)
до Всесвітнього дня здоров’я

жовтень (1)
листопад (1)
грудень (1)

Тематичний блок 3

«#СтопБулінг»

«Маєш право знати»

«Світ моїх прав»

правопросвітницькі
практикуми

правова гра

Відділ обслуговування
користувачів

Відділ обслуговування
користувачів

лютий (1)
грудень (2)
до Дня прав людини,
Всеукраїнського тижня права

лютий (1)
грудень (2)
до Дня прав людини,
Всеукраїнського тижня права

16

«Булінг: стратегії протидії»

інтерактивне заняття
з елементами тренінгу

Відділ обслуговування
користувачів

лютий (1)
березень (1)
квітень (1)
травень (1)
листопад (1)
грудень (1)
до Дня прав людини,
Всеукраїнського тижня права

«Людина – не товар»

інтерактивне заняття

Відділ маркетингу

жовтень (1)
грудень (1)

«Справа в корупції»

ділова гра

Відділ маркетингу

до Міжнародного дня боротьби
з корупцією
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Культурно-освітня програма «НеоЛІТ: про літературу сучасно та цікаво»
Мета програми:
-

промоція читання в молодіжному середовищі, популяризація літератури, особливо української;
сприяння формуванню та розвитку відповідної читацької культури молоді (як однієї із базових інформаційно-пізнавальних
компетентностей).

Назва

Форма

Відповідальні

Термін реалізації
(з кількістю заходів)

«Харкове, Харкове,
місто моє мальовниче»

віртуальна літературна
мандрівка вулицями Харкова

Відділ обслуговування
користувачів

січень (1)

«Зі сторінки на екран:
українська література»
«Зі сторінки на екран:
література країн Скандинавії»
«Зі сторінки на екран:
література країн Сходу»

січень (1)
медіа-лекції,
присвячені екранізаціям
відомих літературних творів

Інформаційнобібліографічний відділ

вересень (1)

«Слобожанський Амур:
історії кохання харківських
письменників XIX-XX ст.»
«Будинок «Слово»: покоління
Червоного Ренесансу»
«Письменницький хліб:
літератори в голодні роки»
«Світ ловив мене, та не
спіймав» (життя та творчість
Григорія Савича Сковороди)

квітень (1)

лютий (1)
до Дня Святого Валентина

серія літературних лекцій
(спільно з Харківським
літературним музеєм)

вересень (1)
Відділ обслуговування
користувачів

листопад (1)
до Дня пам'яті жертв
голодоморів

грудень (1)
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березень (1)
до Всесвітнього дня письменника

«З літературою віч-на-віч»

творчі зустрічі
з літераторами

Відділ обслуговування
користувачів

травень (1)
вересень (1)
до Всеукраїнського дня бібліотек

грудень (1)
«Дивовижний світ ілюстрацій»

«XIX ст. представляє:
суперзірки української
літератури»

«Читай, щоб бути в тренді»

огляд з історії
книжкових ілюстрацій

Інформаційнобібліографічний відділ

літературний інтенсив

Відділ обслуговування
користувачів

бібліоменю

Відділ обслуговування
користувачів

березень (1)
березень (1)
квітень (1)
вересень (1)
жовтень (1)
2019 року виповнюється
від дня народження:
Івана Котляревського – 250 років,
Тараса Шевченка – 205 років,
Пантелеймона Куліша – 200 років

березень (1)
до Тижня дитячого та юнацького
читання

квітень (1)
«Гоголь-mystic-party»

етно-вечірка

Відділ обслуговування
користувачів

«Сучасна українська
література»

експрес-огляд

Відділ обслуговування
користувачів

до 210-річчя від дня народження
Миколи Гоголя,
Всесвітнього дня книги
та авторського права

квітень (1)
травень (1)
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«Це фантастика!»

огляд книг
жанру фантастики та фентезі

Інформаційнобібліографічний відділ

вересень (1)

«Як читати? Чому читати?»

тренінгові практикуми

Відділ обслуговування
користувачів

жовтень (2)

«Книжкова країна»

бібліотечний квест

Інформаційнобібліографічний відділ

листопад (1)

«Драйв-книга»

огляд найпопулярніших
книг з фондів бібліотеки

Інформаційнобібліографічний відділ

грудень (1)
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Культурно-освітня програма «Україна – це ми»
Мета програми: всебічно сприяти патріотичному вихованню та формуванню загальнокультурної компетентності учнівської молоді.
Змістовно програма відповідає пріоритетам Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки,
затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015.
Назва

Форма

Відповідальні

урок історичної пам’яті

Відділ обслуговування
користувачів

Термін реалізації
(з кількістю заходів)
січень (1)

«Єдина духом Україна»

«Харків містичний»
«Незвичайні пам’ятники
Харкова»

до Дня Соборності України,
100-річчя проголошення Акту
злуки

січень (1)
віртуальні екскурсії з циклу
«Харків відомий і невідомий»

Інформаційнобібліографічний відділ

«Харків – моя мала
Батьківщина»

листопад (1)
грудень (2)
лютий (1)

«На варті гідності»

історичний репортаж

Відділ обслуговування
користувачів

до Дня Героїв Небесної Сотні,
5-ої річниці подій Революції
Гідності

листопад (1)
до Дня Гідності та Свободи

«PRO Шевченка:
класик у фокусі сучасного
мистецтва»

березень (1)
мистецька презентація

Відділ мистецтв

до 205-річчя від дня народження
Тараса Шевченка
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«Герої нашого часу»

жива бібліотека
(зустріч з воїнами АТО)

«Всесвітня велич
української культури»

медіа-путівник
пам’ятками України,
внесеними до списку ЮНЕСКО

Відділ обслуговування
користувачів

квітень (1)
до 5-ої річниці початку АТО

квітень (1)
Відділ мистецтв

до Міжнародного дня
пам'яток і визначних місць,
Дня пам'яток історії та культури

травень (1)

«Україна
в Другій світовій війні»

лекція-візуалізація

Відділ обслуговування
користувачів

до Дня пам’яті та примирення,
Дня Перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні

IV кв. – жовтень (1)
до 75-ої річниці визволення
України від фашистських
загарбників

травень (1)

«Жіночі долі в полум’ї війни»

історичний екскурс
(за участю Центру гендерної
культури)

Відділ мистецтв

«Від традиції до бренду:
історія української вишиванки»

зустріч з майстринями

Відділ мистецтв

«Архітектурні образи Харкова»

віртуальна екскурсія містом

Відділ мистецтв

«Козаки-характерники:
історія і легендаріум»

культурологічний екскурс

Відділ мистецтв

до Дня пам’яті та примирення,
Дня Перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні

травень (1)
до Всесвітнього дня вишиванки

серпень (1)
до 365-річчя міста Харкова

жовтень (1)
до Дня українського козацтва та
Дня захисника України
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«Український фольклор:
вчора, сьогодні, завтра»

жива бібліотека
(спілкування з митцями,
які у своїй творчості
популяризують етно-мотиви)

Відділ обслуговування
користувачів

«Мистецтво
на барикадах Майдану»

лекція-візуалізація

Відділ мистецтв

«Україна містична»

віртуальна екскурсія

Відділ мистецтв

листопад (1)
до Дня української писемності та
мови

листопад (1)
до Дня Гідності та Свободи

грудень (1)
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Мультидисциплінарна культурно-освітня програма з лідерства та особистісного
розвитку «Sapiens-фактор»
Програма має практичний характер. Її мета: засобами неформальної освіти сприяти розвитку багатоманіття соціальних компетентностей
і життєвих навичок молоді, необхідних у XXI столітті для економічної, громадянської, культурної адаптації, самореалізації та взаємодії.
Змістовно проект відповідає завданням та пріоритетам Концепції розвитку громадянської освіти в Україні, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 710-р.
Назва

Форма

Відповідальні

Термін реалізації
(з кількістю заходів)

«Соціальний апгрейд»

серія тренінгових практикумів
для студентської молоді зі
створення соціальних проектів
(мета – сприяти в середовищі
студентської молоді розвитку
культури громадянської участі
та відповідних навичок)

Відділ маркетингу

березень (4)

Відділ маркетингу

травень (1)
червень (1)

«Я-Еволюція»

тренінги і заняття
із саморозвитку
(розвиток лідерського і
креативного потенціалу,
ефективна комунікація,
критичне мислення,
фінансова грамотність тощо)

«Пошук гармонії»

серія арт-терапевтичних
майстер-класів

до Дня молоді

Відділ обслуговування
користувачів

Відділ мистецтв

вересень (1)
до Всеукраїнського дня бібліотек

жовтень (1)
I кв. (2 – січень, березень)
II кв. (2 – квітень, червень)
III кв. (2 – липень, вересень)
IV кв. (2 – жовтень, грудень)
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«Speaking club»

інтерактивні заняття
з розвитку навичок
спілкування
іноземними мовами

Відділ маркетингу

I кв. (2 – лютий, березень)
II кв. (3 – по 1 щомісяця)
III кв. (2 – серпень, вересень)
IV кв. (3 – по 1 щомісяця)

«Квест-day»

інтерактивне пізнавальнорозважальне заняття
за матеріалами шкільної
програми

Відділ маркетингу

жовтень (1)
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Обласна мистецька туристсько-краєзнавча акція «Харківщина приваблива:
арт-погляд молодих»
Цілі акції:
-

патріотичне виховання підлітків і молоді Харківської області в контексті активізації їх інтересу до розмаїття культурної спадщини
своєї «малої батьківщини»;
підтримка творчої молоді;
популяризація культурного (зокрема туристичного) потенціалу Харківщини.

Акція пропонується на виконання завдань Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки,
затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015.
Учасники акції: мистецька молодь Харківської області, зокрема учні шкіл естетичного виховання.
Зміст акції передбачає створення учасниками художніх робіт, що демонструють унікальні для відповідної місцевості культурні (історичні
або сучасні), природні або промислові об’єкти (при цьому кожна робота матиме оригінальний краєзнавчий супровід).
Центральною частиною акції стане виставка художніх робіт, яка наочно продемонструє погляд молодих митців Харківщини на історичні
та сучасні культурні надбання регіону. Відбір робіт для виставки відбуватиметься на конкурсній основі.
Заходи

Відповідальні

Термін реалізації
(з кількістю заходів)

Відділ маркетингу

квітень-серпень

Підготовчий етап
Етап 1:
- Залучення потенційних учасників через структурні підрозділи
у сфері культури районних державних адміністрацій,
виконавчих комітетів міст обласного значення та об’єднаних
територіальних громад
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Етап 2:
- Прийом робіт від районів / міст / ОТГ
- Організація конкурсного відбору робіт фаховим журі

Відділ маркетингу

серпень-вересень

Етап 3:
- Формування мистецько-краєзнавчого ресурсу
(медіа-колекції) творчих робіт, отриманих у межах акції

Відділ маркетингу

вересень

Заходи для громади
Урочисте відкриття виставки мистецьких робіт
(з проведенням майстер-класу зі створення
мистецько-краєзнавчої мапи Харківської області)

Відділ маркетингу

Експонування мистецьких робіт,
глядацьке голосування за представлені роботи

Відділ маркетингу

вересень-жовтень

«Вінок Слобожанщини» – віртуальні краєзнавчі
екскурсії для громади

Інформаційнобібліографічний відділ

вересень (1)
жовтень (1)

Експонування робіт в Обласній художній галереї
«Мистецтво Слобожанщини»

Адміністрація,
відділ маркетингу

листопад

Підбиття підсумків акції, нагородження учасників
подяками / сертифікатами

Адміністрація,
відділ маркетингу

листопад

вересень (1)
до Дня Харківської області
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Культурно-освітня програма «Мистецтво без меж»
Мета програми: поширення знань про теорію, історію та сучасний розвиток мистецтва, розвиток естетичних смаків молоді.
Назва

Форма

Відповідальні

Термін реалізації
(з кількістю заходів)

«Dress Code:
мистецтво бути доречним»

бесіда-практикум

Відділ мистецтв

січень (1)

«Мода
в запитаннях і відповідях»

арт-факультатив

Відділ мистецтв

лютий (1)

«Жінки за мольбертом»

мистецтвознавчий етюд
про відомих художниць

Відділ мистецтв

до Міжнародного дня
прав жінок і миру

«Мистецька формула краси»

культурологічний екскурс

Відділ мистецтв

квітень (1)

«ANIME:
феномен японської культури»

арт-зустріч

Відділ мистецтв

травень (1)

«Science-Art:
єдність науки і мистецтва»

інтерактивне заняття

Відділ мистецтв

вересень (1)

«Повітряні барви творчості
Сергія Васильківського»

презентація-обговорення
(за участю Харківського
художнього музею)

Відділ мистецтв

до 165-річчя від дня народження
Сергія Васильківського

«Реклама,
як мистецтво маніпуляції»

медіаперегляд-дискусія

Відділ мистецтв

листопад (1)

«Феномен Доріана Грея:
культ молодості в мистецтві»

презентація-обговорення

Відділ мистецтв

грудень (1)

березень (1)

жовтень (1)

28

Освітня програма «Інформаційна грамотність з сучасною бібліотекою»
Мета програми: розвиток інформаційної та цифрової грамотності в громаді, розширення можливостей застосування сучасних технологій
для навчання, самореалізації, спілкування, культурного збагачення, задоволення інших соціальних потреб.
Відповідальні

Термін реалізації
(з кількістю заходів)

(надання технічної бази для
діяльності ініціатив з розвитку
цифрової грамотності –
на кшталт «Code club» /
«BrainBasket»)

Відділ обслуговування
користувачів

I кв. (8)
II кв. (8)
IV кв. (16)

«ПК: починаємо з основ»

заняття курсів базової
комп’ютерної грамотності

Відділ обслуговування
користувачів

I кв. (8)
II кв. (16)
IV кв. (16)

«Інфо-бум»

серія лекцій з історії
IT-технологій

Відділ обслуговування
користувачів

квітень (1)
вересень (2)
листопад (1)

«Інформаційна гігієна і
критичне мислення»

серія інтерактивних занять
з медійно-інформаційної
грамотності

Відділ обслуговування
користувачів

травень (1)
вересень (2)
жовтень (1)

«Знайомтесь:
каталоги і картотеки»

бібліотечний урок

Інформаційнобібліографічний відділ

травень (1)

«Етикет у мережі»

інтерактивне заняття

Інформаційнобібліографічний відділ

жовтень (1)

Назва

Форма
заняття курсів програмування
для дітей і підлітків

«Code-манія»
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Бібліотека як комунікативна і творча платформа для громади
Цей напрямок роботи базується на прагненні бібліотеки бути ближчою до громади, будувати з нею нові відносини на принципах
включеності, мотивувати членів громади до культурної і соціальної взаємодії, творчості, самопізнання та втілення власних ідей, а також
до живого спілкування, без якого неможливе порозуміння та співіснування.
Відповідальні

Термін реалізації
(з кількістю заходів)

Відділ обслуговування
користувачів

I кв. (3 – по 1 щомісяця)
II кв. (3 – по 1 щомісяця)
III кв. (2 – липень, серпень)
IV кв. (3 – по 1 щомісяця)

Назва

Форма

«Читай-спілкуйся-відпочивай»

цикл бібліозустрічей
для підопічних Харківського
обласного дитячого
психоневрологічного санаторію

«Активне дозвілля
з бібліотекою»

цикл бібліозустрічей
для підопічних Територіального Відділ обслуговування
центру надання соціальних
користувачів,
послуг Московського району
Відділ мистецтв
м. Харкова

I кв. (2 – лютий, березень)
II кв. (3 – по 1 щомісяця)
IV кв. (3 – по 1 щомісяця)

«Бібліотека назустріч громаді»

громадські зустрічі /
зустрічі громади /
партисипативні заходи

Відділ маркетингу

I кв. (1)
II кв. (2)
III кв. (1)
IV кв. (2)

«Світ відкритий для тебе»

культурознавчі діалоги
(за участі національнокультурних організацій і
товариств)

Відділ мистецтв

лютий (1)
квітень (1)
жовтень (1)
листопад (1)
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II кв. (4)
«Ігротека+»

студія інтелектуальних розваг

Відділ маркетингу,
Відділ обслуговування
користувачів,
Відділ мистецтв

(1 – у червні, до Дня молоді)

III кв. (4)
IV кв. (4)
(1 – у листопаді,
до Міжнародного дня студентів)

«Бібліотечні таємниці»

екскурсія бібліотекою

Відділ обслуговування
користувачів

вересень (1)
до Всеукраїнського дня бібліотек
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Культурно-освітня програма «Бібліотечні канікули»
Програму спрямовано на організацію корисного, інтелектуального дозвілля для дітей та юнацтва в літній період – під час перебування
у пришкільних таборах.
Назва

Форма

Відповідальні

«Біологічний калейдоскоп»
«Вони були першими: видатні дослідники
Всесвіту»
«Давні бібліотеки, де вас шукати?»
«Життя на глибині»
«З Червоною книгою в рюкзаці»
«Ігри та іграшки»
«Магія анімації»
«Мій безпечний і корисний Інтернет»
«Навколосвітня подорож»
«Наш спільний дім – планета наша»
«Наші сусіди по планеті: незнайомі
знайомці»
«Про все на світі»
«У пошуках незвіданих планет»
«У світі казок»
«Український коловорот»
«Фантазери: літературна ігротека»

серія
пізнавальних
інтерактивних
занять

Відділ обслуговування
користувачів

Термін реалізації
(з кількістю заходів)

червень (48)
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«Безпечні канікули»
«Літня читальна зала»

серія
пізнавальних
інтерактивних
занять

Інформаційнобібліографічний відділ

червень (6)

«Весела перерва»

серія
пізнавальних
інтерактивних
занять

Відділ маркетингу

червень (4)

«Дівчата VS хлопці»
«Малюємо в стилі Мондріана»
«Ми любимо Україну»
«Птах на везіння»
«Туристичні перлини України»
«Цікаво про мистецтво»

серія
пізнавальних
інтерактивних
занять

Відділ мистецтв

червень (18)
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Загальна кількість заходів
Назва проекту

За рік

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Виставки

49

15

12

10

12

Проект «Вибір на користь»

29

8

6

–

15

Програма «НеоЛІТ: про літературу сучасно та цікаво»

26

7

6

5

8

Програма «Україна – це ми»

19

4

5

1

9

Програма «Sapiens-фактор»

27

8

7

5

7

Акція «Харківщина приваблива: арт-погляд молодих»

3

–

–

2

1

Програма «Мистецтво без меж»

9

3

2

1

3

Програма «Інформаційна грамотність з сучасною бібліотекою»

82

16

27

4

35

Бібліотека як комунікативна і творча платформа для громади

42

7

13

8

14

Програма «Бібліотечні канікули»

76

–

76

–

–

Загалом

362

68

154

36

104
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05/ Довідкове обслуговування користувачів.
Консультації
Показники

Надання усних
бібліографічних довідок

Виконання письмових довідок –
до знаменних дат
- «Інтелектуальний детектив»
- (до 210-річчя від дня народження
Едгара Алана По)
- «Божевільний геній»
- (до 210-річчя від дня народження
Миколи Гоголя)
- «Цей багатоликий світ»
- (до Дня корінних народів світу)
- «Нескорені»
- (до Міжнародного дня людей з
інвалідністю)
Виконання віртуальних довідок

План 2019

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Виконавці

4200

1200

1200

600

1200

Інформаційнобібліографічний відділ

1200

300

300

300

300

Відділ обслуговування
користувачів

150

50

25

25

50

Відділ мистецтв

4

1

1

1

1

Інформаційнобібліографічний відділ

січень

червень
серпень
грудень
140

35

35

25

45

Інформаційнобібліографічний відділ

35

Консультації біля довідковобібліографічного апарату
-

групові

-

індивідуальні

Консультації щодо користування
електронними ресурсами та
послугами

Інформаційнобібліографічний відділ
20

5

5

5

5

4000

1150

1150

550

1150

700

150

200

175

175

Відділ обслуговування
користувачів
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06/ Реалізація методичного потенціалу
Реалізація заходів методичного спрямування
Заходи

Відповідальні

Термін
реалізації

Опрацювання і узагальнення річних звітів юнацьких
структурних підрозділів області для виявлення стану
бібліотечного обслуговування молоді в регіоні

Проблемно-аналітичний відділ

січень

Аналіз й методичний моніторинг стану та тенденцій
розвитку мережі бібліотек області

Проблемно-аналітичний відділ

протягом року

Вивчення, узагальнення й розповсюдження успішних
бібліотечних і загалом культурних практик за різними
напрямками роботи для сприяння вдосконаленню
бібліотечного обслуговування юнацтва і молоді

Усі відділи

протягом року

Вдосконалення, адаптація методичних послуг з урахуванням
дії децентралізаційної реформи і появи бібліотек об’єднаних
територіальних громад, налагодження з ними співпраці та
ефективної комунікації
Проведення обласного семінару «ПрофіСтарт.
Пошук нових форм та ідей у профорієнтаційній роботі бібліотек»

Адміністрація,
Проблемно-аналітичний відділ
Заступник директора з менеджменту та
проблемно-аналітичних питань,

протягом року

26 вересня

Проблемно-аналітичний відділ
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Проведення циклу зональних семінарів-практикумів
«Бібліотека: ідеї, майстерність, досвід»
Виїзди:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Валківський район
Великобурлуцький район (+Великобурлуцька ОТГ)
Вовчанський район (+Старосалтівська ОТГ)
м. Лозова
м. Чугуїв (+Чкаловська, Малинівська ОТГ)
Харківський район (на базі Мереф᾽янської ОТГ,
+Роганська, Пісочинська, Циркунівська ОТГ,
+Малоданилівська ОТГ Дергачівського району)

II-IV квартали:
Адміністрація,

II квартал – 1

Проблемно-аналітичний відділ,

III квартал – 4

Фахівці ОКЗ «ХОБЮ

IV квартал – 1
6 протягом року

(Передбачено залучення публічних бібліотек ОТГ регіону)
Організація виїзних профмайстерень «Сучасна бібліотека – центр
розвитку громади»
Бази проведення:
-

Красноградська районна бібліотека
Центральна міська бібліотека м. Первомайський

Адміністрація

травень
червень

(мета: обмін досвідом щодо трансформації бібліотечного
простору, зокрема щодо створення молодіжних хабів,
співпраці з міжнародними донорами)
Адміністрування та наповнення фаховим контентом
методичного блогу «Файні ПАВи»
Координаційна взаємодія з іншими бібліотеками –
методичними центрами області

Проблемно-аналітичний відділ
Адміністрація,
Проблемно-аналітичний відділ

протягом року

протягом року
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Участь у заходах методичного спрямування, співпраця з іншими методичними
центрами
Заходи

Організатор

Місце проведення

Дні фахівця «Новини бібліотечної
справи» (для працівників бібліотек
різних систем та відомств)

Харківське обласне
відділення Української
бібліотечної асоціації

м. Харків

Цикл заходів на допомогу
впровадженню УДК
в бібліотечну практику:
Online-лекції в межах курсу
«Електронна бібліографія»
Засідання бібліотек – головних
методичних центрів та громадських
бібліотечних об'єднань Харкова:
підведення підсумків науковометодичної та науково-дослідної
роботи за 2018 р. та обговорення
планів на 2019 р.
Всеукраїнський конкурс «Успішні
бібліотечні програми для молоді»

Харківська державна
наукова бібліотека
ім. В.Г. Короленка

Харківська державна
наукова бібліотека
ім. Короленка,
Харківське обласне
відділення Української
бібліотечної асоціації
Державна бібліотека
України для юнацтва

Термін
реалізації
I-IV квартали
4 протягом року

Відповідальні

Фахівці ОКЗ «ХОБЮ»

м. Харків

І–IV квартали

Відділ
комплектування,
каталогізації та
організації фондів

м. Харків

I квартал

Проблемноаналітичний відділ

дистанційно

березеньжовтень

Адміністрація,
відділ маркетингу
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Проблемне навчання фахівців
відділів комплектування та обробки
«Моделювання та комплектування
документного фонду як засіб
реалізації інформаційних запитів
молоді»

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв,

м. Київ

25-29 березня

Відділ
комплектування,
каталогізації та
організації фондів

Державна бібліотека
України для юнацтва

Науково-практичний семінар
«УДК як міжнародна система
організації знань»
(для бібліотекарів-каталогізаторів
бібліотек м. Харкова різних
відомчих підпорядкувань)

Харківська державна
наукова бібліотека
ім. В.Г. Короленка

м. Харків

II квартал

Відділ
комплектування,
каталогізації та
організації фондів

ІV Міжнародний форум молодих
бібліотекарів

Молодіжна секція
Української бібліотечної
асоціації

м. Харків

11-12 квітня

Фахівці ОКЗ «ХОБЮ»

Обласний семінар для бібліотекарів
вищих навчальних закладів І-ІІ рівня
акредитації «Бібліотеки ВНЗ як
осередок духовного і культурного
розвитку особистості»
Підготовка і проведення:
-

-

медіа-консультації «Квест як
спосіб залучення молоді до
бібліотеки»
літературного квесту «Секрети
українського детективу»

Обласне методичне
об’єднання бібліотекарів
вищих навчальних
закладів І-ІІ рівня
акредитації

Адміністрація,
м. Харків,
ОКЗ «ХОБЮ»

16 травня

Проблемноаналітичний відділ,
Відділ
обслуговування
користувачів
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Всеукраїнська науково-практична
конференція «Сучасна бібліотека та
державна молодіжна політика
в Україні» і Всеукраїнська школа
керівника «Керівник бібліотеки:
ступінь готовності до управління
сучасною бібліотекою»

Державна бібліотека
України для юнацтва

м. Херсон

22-24 травня

Адміністрація

Засідання обласного клубу
професійного та творчого
Харківська обласна
спілкування директорів ЦБС на тему: універсальна наукова
«Трансформація діяльності
бібліотека
публічних бібліотек»

м. Харків

червень

Адміністрація

Всеукраїнський молодіжний
бібліокараван «Читай, юність!»

Державна бібліотека
України для юнацтва

уточнюється

13-14 червня

Фахівці ОКЗ «ХОБЮ»

X Львівський бібліотечний форум

Українська бібліотечна
асоціація

м. Львів

вересень

Фахівці ОКЗ «ХОБЮ»

Засідання клубу молодих
працівників публічних бібліотек
на тему: «Бібліотека в молодіжному
форматі»

Харківська обласна
універсальна наукова
бібліотека

м. Харків

вересень

Фахівці ОКЗ «ХОБЮ»
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Обласний семінар для бібліотекарів
професійно-технічних навчальних
закладів «Складові успіху
бібліотечної роботи з учнівською
молоддю ПТНЗ»
Підготовка і проведення:
-

Обласний учбовометодичний центр
професійно-технічної
освіти

м. Харків,
ОКЗ «ХОБЮ»

Адміністрація,
16 жовтня

Проблемноаналітичний відділ

медіа-лекції «Ігротека в
бібліотеці: запрошуємо до гри!»

Семінар «Орієнтири молоді
в літературі: класики та сучасники»

Державна бібліотека
України для юнацтва
за підтримки
Міністерства культури
України

Адміністрація,
м. Харків,
ОКЗ «ХОБЮ»

17 жовтня

Проблемноаналітичний відділ,
Фахівці ОКЗ «ХОБЮ»

Міжнародна науково-практична
конференція «Короленківські
читання 2019»

Харківська державна
наукова бібліотека
ім. В.Г. Короленка

м. Харків

жовтень

Фахівці ОКЗ «ХОБЮ»

ІХ Школа професійної майстерності
«Молодий професіонал бібліотеки
для юнацтва»

Державна бібліотека
України для юнацтва

м. Київ

15 листопада

Фахівці ОКЗ «ХОБЮ»

Науково-практичний семінар
«Покоління мілленіалів, Х, У, Z
та нові читацькі практики»

Харківська державна
наукова бібліотека
ім. В.Г. Короленка

ІV квартал

Відділ
обслуговування
користувачів

м. Харків

42

Участь у комплексних методичних виїздах з наданням методичної та практичної
допомоги бібліотекам Харківської області
Місце призначення

Термін реалізації

Відповідальні

Бібліотеки Коломацького району

ІІ кв. – квітень

Проблемно-аналітичний відділ

Богодухівська централізована бібліотечна система

ІІ кв. – травень

Проблемно-аналітичний відділ

Кегічівська централізована бібліотечна система

ІІ кв. – травень

Проблемно-аналітичний відділ

Чугуївська районна централізована бібліотечна система

ІІ кв. – червень

Проблемно-аналітичний відділ

Лозівська районна централізована бібліотечна система

ІІІ кв. – вересень

Проблемно-аналітичний відділ
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07/ Підтримка інноваційного розвитку.
Бібліотечний маркетинг
Заходи

Відповідальні

Термін
реалізації

Вивчення складу користувачів, їх потреб та інтересів,
моніторинг соціально-культурних процесів
у молодіжному середовищі та в громаді загалом

Усі відділи

протягом року

Заступник директора з менеджменту
та проблемно-аналітичних питань,

протягом року

Вивчення та аналіз ринку бібліотечно-інформаційних послуг,
підготовка пропозицій щодо впровадження
інноваційних форм і методів роботи
Позиціонування бібліотеки як комплексного центру
розвитку громади, інформування про бібліотечні послуги тощо
Співпраця та координація діяльності з органами влади,
установами, організаціями, програмами та окремими
спеціалістами, що опікуються молоддю

відділ маркетингу
Усі відділи
Адміністрація,
усі відділи бібліотеки

протягом року

протягом року

Створення громадської ради при бібліотеці
(з метою об’єднання в ній лідерів думок, впливових і активних
Адміністрація,
членів місцевої спільноти, які б брали участь в адвокації інтересів
відділ маркетингу
бібліотеки та згуртованої нею громади, допомагали в залученні
додаткових ресурсів для розвитку)

II кв.
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Співпраця з Німецьким товариством міжнародного
співробітництва GIZ

Координатор – заступник директора
з менеджменту та проблемно-аналітичних
питань

протягом року

Адміністрація

протягом року

Відділ маркетингу

протягом року

Реалізація промо-акції «Фотосесія в бібліотеці»

Відділ маркетингу

протягом року

Моніторинг грантових і конкурсних програм

Заступник директора з менеджменту
та проблемно-аналітичних питань,

протягом року

(участь у реалізації заходів Ініціатив інфраструктурної
програми для України – в компоненті розвитку організаційної
спроможності закладів культури східних областей України)
Участь у проектах та ініціативах Української бібліотечної
асоціації, зокрема Харківського обласного відділення УБА
Реалізація комплексної промо-акції «SALTIVKA-SP@CE»
з маркетингового позиціонування бібліотеки в якості
привабливого, відкритого, прогресивного, професійно
організованого середовища для саморозвитку, неформальної
освіти, культурного самовираження, громадської взаємодії,
живого спілкування etc.
Зокрема:
-

-

розробка наочної промо-продукції (афіш, плакатів,
листівок тощо)
створення креативних локацій та об’єктів тощо

За наявності відповідних до пріоритетів закладу
пропозицій – заповнення аплікаційних документів

відділ маркетингу
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Розвиток сайту бібліотеки,
як офіційного віртуального представництва бібліотеки

-

-

Модернізація структури сайту відповідно
до нових завдань та напрямків роботи бібліотеки

Інформаційне наповнення рубрик сайту та
вдосконалення його контенту

Наповнення контентом та адміністрування
представництв бібліотеки у Facebook та Instagram

Заступник директора з менеджменту
та проблемно-аналітичних питань,
відділ інформаційних технологій
та електронних ресурсів

I кв.

Усі відділи (координація –
відділ інформаційних технологій
та електронних ресурсів)

протягом року

Відділ маркетингу

протягом року

Запуск пілотного варіанту електронної розсилки
(через e-mail / Viber / Telegram) актуальних новин і пропозицій
для активних користувачів / відвідувачів, а також партнерів,
меценатів, спонсорів
-

Створення бази даних абонентів
для розсилки

-

Здійснення розсилок
у тестовому режимі (щомісяця)

Наповнення контентом та адміністрування
представництва бібліотеки в Youtube

Відділ маркетингу,
відділ інформаційних технологій
та електронних ресурсів
Відділ маркетингу,
відділ інформаційних технологій
та електронних ресурсів
Відділ інформаційних технологій
та електронних ресурсів

квітень-серпень

вересеньгрудень

протягом року
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Адміністрування та змістовне наповнення
краєзнавчого блогу «READний край»

Інформаційно-бібліографічний відділ

протягом року

Підтримка діяльності туристсько-інформаційного пункту,
створеного в межах співпраці з Обласним комунальним
закладом «Харківський організаційно-методичний центр
туризму»

Інформаційно-бібліографічний відділ

протягом року

Співпраця зі ЗМІ

Адміністрація,
усі відділи (координація – відділ маркетингу)

протягом року

Участь у заходах і проектах
загальноміського та обласного значення

Фахівці ОКЗ «ХОБЮ»

протягом року

Участь у реалізації заходів Програми розвитку культури,
туризму та охорони нерухомої культурної спадщини
Харківської області на 2019-2023 роки

Адміністрація

протягом року

Підготовка пропозицій щодо покращення умов діяльності
бібліотек (зокрема, в контексті вдосконалення
нормативно-правової бази у сфері культури)

Адміністрація

протягом року
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08/ Соціологічні дослідження
Дослідження

Ініціатор

Відповідальні

Термін виконання

Участь у всеукраїнському анкетуванні
«Професійні якості бібліотекарів
з різним стажем роботи»

Державна бібліотека
України для юнацтва

Відділ маркетингу

I кв.

Участь у всеукраїнському соціологічному
дослідженні «Українська молодь:
політичні кумири та ідеали»

Державна бібліотека
України для юнацтва

Відділ маркетингу

II кв.

Участь у Всеукраїнському опитуванні
«Що прочитав бібліотекар?»

Державна бібліотека
України для юнацтва

Відділ маркетингу

III кв.

Організація локального соціологічного
дослідження «Бібліотека у віртуальному
середовищі»

ОКЗ «ХОБЮ»

Відділ маркетингу

IV кв.

Соціологічний супровід проектів бібліотеки ОКЗ «ХОБЮ»

Відділ маркетингу

постійно
протягом року
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09/ Видавнича діяльність
Назва видання

Вид видання

Відповідальні

Термін виконання

дайджест

Інформаційнобібліографічний відділ

I кв.

Інформаційнобібліографічний відділ

II кв.

Інформаційно-бібліографічні
матеріали
«Піднебесна імперія»
(до року Китаю в Україні)

«Молодь Харківщини»

інформаційний список літератури
(30-й ювілейний випуск)

«І сниться дивний сон…»

закладка, присвячена Д. Менделєєву

Інформаційнобібліографічний відділ

II кв.

«Насильству – стоп!»

путівник Інтернет-ресурсами

Інформаційнобібліографічний відділ

III кв.

рекомендаційний список літератури

Інформаційнобібліографічний відділ

IV кв.

анотований список літератури

Інформаційнобібліографічний відділ

IV кв.

«Теорія і методика виховання»
(серія «На допомогу
молодому вчителю і
майбутньому педагогу»)
«Світом прекрасного
(народна творчість)»
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Методичні матеріали
Примірна тематика районних та
міських семінарів на 2020 рік
«Країна поблизу Жовтого моря»
(до року Китаю в Україні)

примірна тематика

Проблемноаналітичний відділ

До 6 червня

методико-бібліографічні матеріали

Проблемноаналітичний відділ

I кв.

методико-бібліографічні матеріали

Проблемноаналітичний відділ

II кв.

методико-бібліографічні матеріали

Проблемноаналітичний відділ

II кв.

методичні матеріали

Проблемноаналітичний відділ

III кв.

методико-бібліографічні матеріали

Проблемноаналітичний відділ

III кв.

методико-бібліографічні матеріали

Проблемноаналітичний відділ

IV кв.

«Мова – душа народу»
(до Міжнародного року мов
корінних народів)

«Вишиванка – символ Батьківщини,
дзеркало народної душі»
(до Всеукраїнського дня
вишиванки)

«Мовою іносказань»
(до 250-річчя від початку
написання збірки
Григорія Савича Сковороди
«Байки Харківські»)

«Він був першим… українським
дисидентом, автором першої
української фонетичної абетки»
(до 200-річчя від дня народження
Пантелеймона Куліша)

«Сучасні зірки українського Парнасу»
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10/ Адміністративна діяльність
Заходи

Відповідальні

Термін реалізації

Планово-звітна діяльність
Директор,
Стратегічне планування розвитку закладу

Заступники директора,

протягом року

Завідувачі відділів
Директор,
Підготовка та складання звітів щодо роботи бібліотеки
за 2018 рік

Заступник директора з менеджменту та
проблемно-аналітичних питань,

січень-лютий

Завідувачі відділів
Щоденний облік роботи у відділах бібліотеки
за встановленою формою

Завідувачі відділів обслуговування

Підбиття статистичних підсумків роботи відділів

Завідувачі відділів

Складання квартальних звітів роботи бібліотеки

Заступник директора з менеджменту та
проблемно-аналітичних питань

щоквартально

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

Заступник директора з менеджменту та
проблемно-аналітичних питань

щомісячно

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

щодня протягом року
щомісячно
щоквартально

протягом року
(на вимогу)
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Підготовка планів роботи структурних підрозділів
бібліотеки на 2019 рік

Завідувачі відділів

IV квартал
жовтень-грудень

Підготовка та складання плану роботи бібліотеки
на 2019 рік

Заступник директора з менеджменту та
проблемно-аналітичних питань

IV квартал
жовтень-грудень

Адміністрація,
Профспілкова організація

протягом року

Сприяння ефективності роботи закладу
Забезпечення виконання положень чинного
Колективного договору

Директор,
Розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази

Заступник директора
із загальних питань

протягом року

Організація робочих місць, поліпшення фізичних і
психологічних умов праці, піклування про захист
професійних прав та інтересів членів колективу
(у співпраці з профспілковою організацією)

Адміністрація

протягом року

Актуалізація системи внутрішніх регламентаційних
документів, забезпечення їх відповідність сучасним
стандартам і потребам закладу

Адміністрація

протягом року

Перевірка виконання працівниками локальних
нормативних документів, що регламентують діяльність
бібліотеки та організацію робочих процесів

Адміністрація,
Завідувачі відділів

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

Директор,
Заступник директора
із загальних питань,

протягом року

Завідувачі відділів

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

Адміністрація

протягом року

Реалізація системи корпоративних заходів щодо
взаємного навчання та обміну професійним досвідом
за принципом «рівний рівному», застосування
тімбілдингових практик для посилення співпраці та
підтримання духу солідарності в колективі

Адміністрація

протягом року

Заохочення фахівців закладу до самоосвіти,
сприяння участі членів команди
в різноманітних заходах з підвищення кваліфікації

Адміністрація

протягом року

Виробничі наради при директорі для розгляду
поточних питань

Адміністрація,

Підготовка нагородних документів на працівників
бібліотеки

Адміністрація,

Завідувачі відділів

Завідувачі відділів

щотижня

протягом року
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Бюджет робочого часу
Місяць

Кількість
календарних
днів

Кількість
вихідних днів

Кількість
святкових днів

Кількість
робочих днів

Кількість передсвяткових годин

Кількість
робочих годин

Січень

31

8

2 (1, 7)

21

–

168

Лютий

28

8

–

20

–

160

Березень

31

10

1 (8)

20

1 (7)

159

Квітень

30

8

1 (28)

21

1 (30)

167

Травень

31

8

2 (1, 9)

21

1 (8)

167

Червень

30

10

2 (16, 28)

18

1 (27)

143

Липень

31

8

–

23

–

184

Серпень

31

9

1 (24)

21

1 (23)

167

Вересень

30

9

–

21

–

168

Жовтень

31

8

1 (14)

22

–

176

Листопад

30

9

–

21

–

168

Грудень

31

9

1 (25)

21

2 (24, 31)

166

Усього за
2019 рік

365

104

11

250

7

1993
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