ПЛАН РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ ДНЗ МВПУПІТ
НА 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ
«Медіатека як структурний підрозділ бібліотеки».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БІБЛІОТЕКИ НА 2014-2015 Н.Р.
Фонд: Кількість примірників

– 14277 шт.

Кількість підручників: Загальноосвітні підручники
650 шт.
Загально технічні предмети 394 шт.
Спеціальні предмети
7320 шт.
Бібліотечні працівники: Слинько Наталія Володимирівна

Розділ 1. Організація інформаційно-маркетингової діяльності
Масові заходи
Вересень:
Інформаційний стенд: «Вересень – це завжди дорога»;
«День знань», до 1 вересня;
«О спорт ти мир!», День фізичної культури й спорту;
«Храми книги ..», Всеукраїнський день бібліотек;
Книжкова виставка: «Гуморист змалювання народного життя», до 245 річчя
І.П. Котляревського;
«Шекспірова трагедія», до 120 річчя О.П. Довженка;
«Майстер психологічної новели», до 150 річчя М.М. Коцюбинського.
Жовтень:
Інформаційний стенд: «Пора міжсезоння»;
«Учитель – человек который может делать трудные вещи легкими», День вчителя;
«Козацтво – слава України», День Українського козацтва;
«Пам’ять про подвиг», 70 річчя визволення України;
Книжкова виставка: «Мастер художественного перевода» , до 110 річчя М. Бажана;
«Шлях із неволі, з небуття», до 125 річчя М. Драй-Хмари;
«В ребячестве моем …», до 200 річчя М. Ю. Лермонтова.
Листопад:
Інформаційний стенд: «І коротший день…»;

«Виховання в сім’ї …», ухвалення програми «Освіта України ХХІ ст..»;
«Як ту мову нам забути …», День української писемності та мови;
«Гармония в многообразии», Міжнародний день толерантності;
«Для чого людина вчиться?», Міжнародний день студента;
«Про лихо це страшне - ГОЛОДОМОР», День пам’яті жертв голодомору;
Книжкова виставка: «Золота нитка української культури», Нестор Літописець;
«Душа, як птиця, що під хмарами літає…», до 65 річчя Я.М. Стельмаха.
Грудень:
Інформаційний стенд: «Рік кінчає, зиму починає»;
«Найкращий захист від СНІДу – наші знання про нього»;
«Солдаты – цифры, …», до Дня Збройних Сил України;
«Утвердження прав і свобод …», до Міжнародного дня прав людини;
«Трагедія всього людства», День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на АЕС;
«Ініціатор створення кодексу законів», до 360 річчя гетьмана Данило Апостола;
Книжкова виставка: «Угодник Божий Святої Микола Чудотворець», до 19 грудня
День Миколая.
Січень:
Інформаційний стенд: «Перший місяць року – цар морозів»;
«Як зійде вечірня зоря…», Свят-вечір;
«Витоки Соборності», до Деня Соборності України;
«Свято студентів, Тетянин день»;
Книжкова виставка: «Книги юбиляры - 2015»;
«Художник жизни», до 155 річчя А.П. Чехова
Лютий:
Інформаційний стенд: «То відлига, то мороз…»;
« День закоханих», День святого Валентина;
«Чужиною забрані долі», День вшанування учасників бойових дій на території інших
держав;
«О рідне слово, що без тебе я…», до Дня рідної мови;
Книжкова виставка:« …пораженця от победы. Ты сам не должен от личать», до 125
річчя Б. Пастернака.
Березень:
Інформаційний стенд: «Березень - ВЕСНА»;
«Початок весни, жіночої краси, ніжності та душевної мудрості», 8 березня.
Квітень:
Інформаційний стенд: «Неповторний красень - цвітень»
«Найзначніше християнське свято», Великдень (Пасха);
«Прогулянки космосом», до дня авіації та космонавтики;
«Духовний спадок віків», до Дня пам’яток історії та культури;
«Дзвони Чорнобиля», день Чорнобильської трагедії;
Книжкова виставка: «Убежденный реалист», до 175 річчя Є. Золя;
«Сто облич датського принца», до 450 річчя В. Шекспіра.

Травень:
Інформаційний стенд: «О цій порі дома не всидиш»
«Пам’ять про подвиг», до дня Перемоги;
«Романтик неба», до 90 річчя А.А. Туполева
Книжкова виставка: «Писатель главных проблем ХХ столетия», до 110 річчя
М. Шолохову.

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

1
2

3
4
5
6
7

8

9

Робота читацького клубу училища «Духовна
спадщина»:
«Височінь поетового слова», (поетично-пісенний
вернісаж) до 85-річчя Д.В. Павличка
«І знову написалось про війну», (мультимедійний
огляд книг-ювілярів 2014 року про війну) до 70-річчя
визволення України від німецько-фашистських загарбв
«Сміх його ганьбить, лікує і утверджує», (Вишневі
читання) до 125-річчя О. Вишні
«Вечір на Андрія: жарти, сміх, гадання»,
(Андріївські вечорниці)
«Тетянин день – студентам радість», (студентський
розгуляй)
«Біля витоків книгодрукування», (мандрівка вглиб
історії) до 505-річчя від дня народження І. Федорова
«Торкнись душею їхньої строки», (поетичний
Олімп) до Всесвітнього дня поезії за творчістю В.
Симоненка, Л. Костенко, М. Рильського, Б. Олійника
«На спомин прийдешнім поколінням», (історичний
екскурс) до 70-річчя Перемоги та 40-річчя від дня
відкриття діорами «Битва за Дніпро», у Дніпропет-у
«Знебутий, закутий у камінь – живу!», (вечір-спогад)
до 75-річчя від дня народження І. Сокульского
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Відпові ри
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я
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а
Бібліо
26 .09.14 текар
24.10.14

14.11.14
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28.04.15

26 .05.15

Співпраця та координація роботи з іншими бібліотеками
№
п/п

Назва заходу та технологій

Дата
виконання

1

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

Вересень
2014

Бібліотекар

2

Відвідування ДОУНБ, відділ
«Рідкісних та цінних документів»

Листопад
2014

Бібліотекар

Відповідальний

Примітка

Розділ 5. Організація книжкових фондів і каталогів
Комплектування, обробка, вивчення та розкриття фонду
№
п/п

Назва заходу та технологій

1

Придбання підручників 10-11
класу загальноосвітнього напрямку

2

Придбання учбової літератури
поліграфічного, офісного та
інформаційного напрямку.

3

Надходження методичної та
педагогічної літератури.

Дата
виконання

Відповідальний
Бібліотекар

Примітка
НМЦ ПТО
Дніпроп.обл.

Протягом
Викладачи спец.
навчального дисциплін
року
Бібліотекар

Робота з періодичними виданнями
№
п/п

Назва заходу та технологій

Дата
виконання

Відповідальний

Примітка

1

Оформлення підписки на І півріччя
2015 року

Листопад
2014

Бібліотекар

2

Отримання, перегляд і реєстрація
періодичних видань.

Кожен
вівторок.

Бібліотекар

3

Ведення зошиту надходження
періодичних видань.

Щомісячно Бібліотекар

4

Оформлення підписки на ІІ півріччя
2015 року

Квітень
2015

Бібліотекар

