ПЛАН РОБОТИ
бібліотеки ДНЗ «МВПУПІТ»
на 2016-2017 навчальний рік
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ
«Медіатека як структурний підрозділ бібліотеки»
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БІБЛІОТЕКИ НА 2016-2017 Н.Р.
Фонд: Кількість примірників

– 14279 шт.

Кількість підручників: Загальноосвітні підручники
650 шт.
Загально технічні предмети
573 шт.
Спеціальні предмети
7439 шт.

Розділ 1. Організація інформаційно-маркетингової діяльності
Вересень:
Інформаційний стенд: «Вересень – це завжди дорога»;
«День знань», до 1 вересня;
«Настоящий художник, грамадный талант», до 145 річчя І.Купріна;
«Чекає на ката ганьба й домовина», День партизанської слави ;
Книжкова виставка: «Королева англійського детективу», до 125 річчя А.Крісті;
«Словарное дело – его призвание», до 115 річч С.Ожегова;
«Батько новочасного театру», до 170 річчя І. Карпенка-Карого.
Жовтень:
Інформаційний стенд: «Пора міжсезоння»;
«О, если б прорасти глазами, как єти листя, в глубину», до 120 річчя С.Єсеніна;
«Коли здобудеш освіту, то побачиш більше світу», до Всесвітнього дня вчителя;
«Козацтво – слава України», День Українського козацтва та захисника України;
Книжкова виставка: «Секрети харчування» , до Всесвітнього дня продовольства;
«Строгий артистический талант», до 145 річчя І. Буніна;
«Мати.Сонце.Хліб.», до 80 річчя Б.Олійника.
Листопад:
Інформаційний стенд: «І коротший день…»;
«Всі різні – всі рівні», Міжнародний день толерантності ;
«Професія студент», Міжнародний день студента;
«Знати правду», День пам’яті жертв голодомору;
Книжкова виставка: «Запоріжський козак», до 160 річчя Д.Яворницького;
«Мова кольорова …», день української мови;

«Від першослова – до літописання», день Нестора Літописьця.

Грудень:
Інформаційний стенд: «Рік кінчає, зиму починає»;
«Його ім’я - СНІД» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.
Книжкова виставка: «Отець Михайло», до 145 річчя М. Вербицького.
Січень:
Інформаційний стенд: «Перший місяць року – цар морозів»;
«Українська мрія – єдність, свобода і незалежність», до Деня Соборності України;
«Нетлінна сторінка історії» - пам’ять героям Крут;
«Відкриття Антарктики», Ф.Беллінсгаузен та М.Лазарєв.
Книжкова виставка: «Незвичайний світ подорожей та пригод», до 140 річчя Д. Лондона
«Тільки у борні людина завойовує право на життя», до 150 річчя Р. Ролана
Лютий:
Інформаційний стенд: «То відлига, то мороз…»;
День комп’ютерника: «@ друг человека»;
«День Героів», до вшанування пам’яті Дня Небесної Сотні;
До Міжнародного дня рідної мови:«Наше слово, давнє і живе».
Книжкова виставка: «Пронзил всю Русь», до 185 річчя Н. Лескова;
«Есть такие люди – им все подай на блюде», до 110 річчя А. Барто;
«Безсмертна іскра», до 155 річчя Леси Українки.
Березень:
Інформаційний стенд: «Березень - ВЕСНА»;
«Свято жінок і звабливої вроди», до Міжнар-го дня 8 березня;
Міжнародний день планетаріїв, «Звездная азбука».
Книжкова виставка: «Ти вічно житимеш між нас, поет воістину народний!» до дня
народження Т.Г. Шевченка;
«Умеренность необходима, а сомнения полезны», до 145 річчя Г.Манна.
Квітень:
Інформаційний стенд: «Неповторний красень - цвітень»;
«Перша конституція», історична подія 1710 року;
До міжнародного дня секретаря: «Обличчя організації»;
День Чорнобильської трагедії.
Книжкова виставка: «А может быть и ты …», до 205 річчя Ш. Бодлера.
Травень:
Інформаційний стенд: «О цій порі дома не всидиш»;
«Пам’ять про подвиг», до дня Перемоги;
День вишиванки, «Изысканный символ Украины»;
«Слов’янська азбука», День слов’янської писемності й культури;
«Друкарська праця», День працівників видавництв.
Книжкова виставка: «Лучше открытый враг, чем …», до 170 річчя Г. Сенкевича;

«Звезды не бояться, что их примут за светляков», до 155 річчя Р. Тагора;
«Рукописи не горят», до 125 річчя М. Булгакова.
Червень:
Інформаційний стенд: «День у літку рік годує»;
До міжнародного Олімпійського дня «Жизнь не только борьба, но и другие виды спорта»;
День Конституції України «Основний Закон».

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

Дата
виконання

Назва заходу та технологій

Відпов-ий

Заходи читацького клубу «Духовна спадщина»:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

«Романтик моря», (круіз під пурпуровими вітрилами)
до 135-річчя О.Гріна
«Королева інтуїтивного детективу», (віртуальне
інтерв’ю ) до 125-річчя А.Крісті
«Відкрив історії він чисте джерело», (гостини у
козацького батька) до 160-річчя Д.Яворницького
«…Ты мне просто как воздух нужна», (письмо
верности) до 100 річчя К.Симонова
«Перлина Дніпропетровщини –надбання людства»,
(диво цвіт Петриківки) до 55-річчя створення фабрики
«Говорите о любви, говорите на английском,
украинском, на иврите…», (рандеву з поетами світу)
«Знайшли утіху в римах і словах», (поетичні
посиденьки) до Всесвітнього дня поезії
«Всміхнімось тепло і приязно!», (День сміху)
«Пам’яті щемна мить», (презентація антології поетів
Придніпров’я про війну) до 75-річчя від початку ВВв

24 .09.15

Бібліотекар

22.10.15
19.11.15
17.12.15
21.01.15
25.02.15
17.03.15
07.04.15
05 .05.15

2.4. Співпраця та координація роботи з іншими бібліотеками
№
п/
п

Назва заходу та технологій

Дата
виконання

Відпов-ий

1

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

Вересень
2015

Бібліотекар

2

Знайомство та запис учнів до Дніпропетровській
обласної універсально науковій бібліотеки (ДОУНБ)

Жовтень
2015

Бібліотекар

Відвідування сектору цінних та рідких документів:
«У книгах сутність пізнання».

Листопад2015
Квітень 2016

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

Назва заходу та технологій

Дата
виконання

Відповідальний

Примітка

1

Придбання підручників 10-11
класу загальноосвітнього напрямку

Бібліотекар

2

Придбання учбової літератури
Викладачи спец.
поліграфічного,
Протягом
дисциплін
НМЦ ПТО
делопроизводственного та офісного навчального
Дніпроп.обл.
напрямку.
року

3

Надходження методичної та
педагогічної літератури.

Бібліотекар

Робота з періодичними виданнями
№
п/п
1
2

3
4

Назва заходу та технологій
Оформлення підписки на І півріччя
2015 року
Перегляд і реєстрація періодичних
видань. Отримання на пошті
періодичних видань.
Ведення зошиту надходження
періодичних видань.
Оформлення підписки на ІІ півріччя
2016 року

Дата
виконання
Листопад
2015
Кожен
вівторок.

Відповідальний
Бібліотекар
Бібліотекар

Щомісячно Бібліотекар
Квітень
2016

Бібліотекар

Примітка

