ПЛАН РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ ДНЗ МВПУПІТ
НА 2013-2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ
«Інноваційні бібліотечні технології у формуванні інформаційної культури особистості».
«Медіатека як структурний підрозділ бібліотеки».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БІБЛІОТЕКИ НА 2013-2014 Н.Р.:
Фонд: Кількість примірників

– 13862 шт.

Кількість підручників: Загальноосвітні підручники
575 шт.
Загально технічні предмети
370 шт.
Спеціальні предмети
7233 шт.
Бібліотечні працівники: Слинько Наталія Володимирівна

Розділ 1. Організація інформаційно-маркетингової діяльності
Масові заходи
-

Вересень: Інформаційний стенд: «Вересень – це завжди дорога»;
Книжкова виставка:«Помітна постать у літературі», до 185 річчя Л.О. Толстого;
«Видатний педагог сучасності», до 95 річчя В.О. Сухомлинському;
Урок–роздум про великих:«І пам’ятає ії кроки місто», Л. Українка і Катеринослав.

Жовтень: Інформаційний стенд: «Пора міжсезоння»;
- Книжкова виставка: «Любить беспредельно жизнь и людей» - поєтическое кредо
Б.М. Стельмаха (до 70 річчя від дня народження);
- Мультимедійна виставка-презентація «Царівна української літератури», до 150
річчя (у листопаді), Ольги Кобилянської;
«Дніпропетровськ крізь роки…», історичний екскурс до 70-річчя визволення міста
від німецьких загарбників.
-

-

Листопад: Інформаційний стенд: «І коротший день…»;
Книжкова виставка: «Одна вона у нас така – уся співуча і дзвінка …», до Дня
української писемності та мови;
«Реаліст точних і поетичних пейзажів», до 175 річчя І.С. Нечуя – Левицького;
«Творець фольклорної естетики», до 235 річчя Г.Ф. Квітки – Основ’яненка;
Реквієм до Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій: «Голодомор –
епохи біль».

Грудень: Інформаційний стенд: «Рік кінчає, зиму починає»;
- Книжкова виставка:«Пробуджувачь національної свідомості», до 150 річчя Б.
Грінченка;
«Окрилений романтик та палкий патріот України», до 120 річчя М.Г. Хвильового;
«Письменниця українського народного життя», до 180 річчя Марко Вовчка;
- «Роздумував я над життям земним», філософська подорож до 965 річчя О. Хайяма
Січень: Інформаційний стенд: «Перший місяць року – цар морозів»;
Книжкова виставка: «Традиції новорічних свят»;
«Свято единої української держави», до Дня соборності України;
«Нетлінна сторінка історії», пам’ять про Крути;
- Презентація антології віршів поетів Придніпров’я про матір: «Мамо, спасибі, моя
породіллє, Мамо, спасибі, - за те, що живу!».
-

-

-

-

Лютий: Інформаційний стенд: «То відлига, то мороз…»;
Книжкова виставка:«Наполни сердце любовью», до дня Святого Валентина;
Музейний диво грай до 165 річчя створення обласного історико-археологічного
музею Дніпропетровська: «Музей, що викликав захоплення і подив».
Березень: Інформаційний стенд: «Березень - ВЕСНА»;
Книжкова виставка: «Український Кобзар», до 200 річчя Т.Г. Шевченка;
Українознавче свято - Т.Г. Шевченко: «Поетична Шевченкіана Придніпров’я».
Квітень: Інформаційний стенд: «Неповторний красень - цвітень»
Книжкова виставка: «Ракетно-космічна галузь Дніпропетровська», до дня авіації та
космонавтики і польоту людини в космос;
Мультимедійна біографічна довідка у віршах до 75 річчя Ганни Світличної: «А я
земна, як сад, земна, Із плоті й сонячної віри …».
Травень: Інформаційний стенд: «О цій порі дома не всидиш»
Книжкова виставка: «Пам’ять про подвиг», до 70 річчя визволення України від
немецько-фашистських загарбників;
Перегук поетів у віршах про війну: «По душах їх пройшла війна».

Розділ 2. Обслуговування учнів та популяризація літератури на
допомогу навчально-виховному процесу
Популяризація літератури
№
п/п
1

Назва заходу та технологій
Робота читацького клубу училища
«Духовна спадщина». (Заходи з
видатними діячами мистецтва;
ювілейні дати письменників).

Дата
виконання
Протягом
учбового
року

Відповідальний
Бібліотекар

Примітка

Співпраця та координація роботи з іншими бібліотеками
№
п/п
1

2

Знайомство та запис учнів до обласної
бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова

Дата
виконання
Вересень
2013

Обговорювання плану зустрічей в
відділу «Рідкісних книг», ДОУНБ

Листопад
2013

Назва заходу та технологій

Відповідальний

Примітка

Бібліотекар

Бібліотекар

Розділ 5. Організація книжкових фондів і каталогів
Комплектування, обробка, вивчення та розкриття фонду
№
Дата
Назва заходу та технологій
Відповідальний
п/п
виконання
1
Придбання підручників 10-11 класу Серпень
Бібліотекар
загальноосвітнього напрямку
2013

Примітка
Спонсорська
допомога

2

Придбання учбової літератури
поліграфічного напрямку.

Викладач спец.
дисципліни

Спонсорська
допомога

3

Надходження методичної та
педагогічної літератури.

Бібліотекар

НМЦ ПТО
Дніпроп.обл.

4

Створення картотеки:
виховні заходи (з матеріалів
періодичних видань)

Бібліотекар

Робота з періодичними виданнями
№
Назва заходу та технологій
п/п
1
Оформлення підписки на І півріччя
2014 року
2
Перегляд і реєстрація періодичних
видань. Отримання на пошті
періодичних видань.
3
Ведення зошиту надходження
періодичних видань.
4
Оформлення підписки на ІІ півріччя
2014 року

Протягом
навч. року

Дата
виконання
Листопад
2013
Кожен
вівторок.

Відповідальний
Бібліотекар
Бібліотекар

Щомісячно

Бібліотекар

Квітень
2014

Бібліотекар

Примітка

