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ПЛАН 
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на 2021/2022н.р.

І. Основні напрямки роботи бібліотеки

1.1 .Керуючись Законом України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», 
доповненням до нього працювати над тим, щоб бібліотека була освітнім, 
інформаційним та культурним центром.

1.2. Допомагати педагогічному колективу у навчальній та виховній роботі з 
майбутніми молодшими спеціалістами, сприяти тому, щоб студенти були забезпечені 
необхідною навчальною літературою в достатній кількості.

1.3. Вносити посильний вклад у справу відродження національної культури 
українського народу, його традицій, обрядів, звичаїв; сприяти патріотичному 
вихованню шляхом виставок, тематичних добірок та інформаційних повідомлень.

1.4. Бібліотечно-виховну роботу серед студентів-читачів спрямовувати на 
зміцнення статусу української мови, як засобу спілкування та носія наукової 
інформації. Для цього:

- здійснювати заміну російськомовних підручників на україномовні;
- створювати рекомендаційні списки нових надходжень;
- приймати участь в загальних заходах коледжу, присвячених державній мові 

шляхом підбору матеріалів для керівників.

1.5. Надавати допомогу викладачам у проведенні позакласних заходів до видатних 
історичних та культурних подій у житті коледжу шляхом:

- оформлення виставок;
- створення списків літератури.

1.6. Забезпечувати бібліотеку мінімумом:
- фаховою літературою для успішного проведення акредитації спеціальностей;
- періодичних видань;
- вітчизняною та зарубіжною книжковою продукцією.

1.8. Спрямувати роботу бібліотеки на:
- розширення форм і методів культурно-просвітницької діяльності;
- формування позитивного іміджу бібліотеки;
- зміцнення творчих зв’язків з бібліотеками навчальних закладів міста;
- вести тісну співпрацю з бібліотеками міста.



II. Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотеки

0

з/п
Назва заходу Термін 

виконання
Виконавці

2.1. Скласти графік видачі підручників для перших курсів по 
групах.

До 1.09.2021 Базарська В. І.

2.2. Підготувати формуляри читачів для запису 
першокурсників

Серпень- 
вересень

Москалева С.А.

2.3. Здійснити перереєстрацію- викладачів, студентів II -IV 
курсів.

Червень- 
Серпень

Москалова С.А.

2.4. Проводити роботу для поповнення електронної 
бібліотеки коледжу.

Протягом 
року

Базарська В.І., 
бібліотекарі

2.5. Робота з боржниками бібліотеки Постійно Працівники 
бібліотеки

III. Робота з читачами

№ 
з/п

Назва заходу Термін 
виконання

Виконавці

3.1. Працювати над оперативним і найбільш повним 
розкриттям бібліотечного фонду.

Постійно Працівники 
бібліотеки

3.2. Охопити бібліотечним обслуговуванням всіх студентів 
денного та заочного відділу, викладачів коледжу.

Постійно Працівники 
бібліотеки

3.3. Систематично знайомити читачів бібліотеки з новинками 
літератури шляхом проведення виставок, складанням 
інформаційних списків одержаної літератури.

Протягом 
року

Працівники 
бібліотеки

3.4. Прищеплювати студентам почуття дбайливого 
відношення до книги

Постійно Працівники 
бібліотеки

3.5. Надавати допомогу керівникам груп, головам циклових 
комісій, зав. відділенням у проведенні навчально- 
виховних та позакласних заходів, шляхом підбору 
літератури

Протягом 
року

Працівники 
бібліотеки

IV. Масова робота бібліотеки

№ 
з/п

Назва заходу Термін 
виконання

Виконавці

1. Оформляти книжкові виставки до літературних та 
пам’ятних дат, тематичні полиці «Мої честь і гідність та 
як їх захистити», «Зупинемо булінг разом»

Протягом 
року

Бібліотекарі

2. Оформити інформаційну добірку «Хроніка революції» 
до 100-річчя подій української революції 1917-2021р.р.

Протягом 
року

Бібліотекарі

3. «Державні символи України - святиня нашого народу» 
до Дня прапора.

20.08.2021 Бібліотекарі

4. Книжкова виставка: «24 серпня - День Незалежності
України»

20.08.2021 Бібліотекарі

5. Тематична виставка: «Мова-найбільший скарб нації» до 
Міжнародного дня грамотності.

06.09.2021 Бібліотекарі

6. Книжкова виставка: «Миру мир» до Всесвітнього дня 
миру».

20.09.2021 Бібліотекарі

7. Книжкова виставка: «Мандруємо по різних країнах 
світу» до Всесвітнього дня туризму.

27.09.2021 Бібліотекарі

8. Тем. полиця: «28 вересня - День увічнення Бабиного 
Яру»

27.09.2021 Бібліотекарі



Тематична виставка «Видатні постаті української 
літератури» до:
175 років від дня народження І.Карпенка-Карого

27.09.2021 Бібліотекарі

.0. Тематична виставка «Видатні постаті української 
літератури» до:
155 років від дня народження Михайла Сергійовича 
Грушевського (1866-1934), видатного українського 
історика, письменника, громадського і політичного 
діяча.

29.09.2021 Бібліотекарі

и. Тем. полиця: «ЗО вересня - Всеукраїнський день 
бібліотек»

30.09.2021 Бібліотекарі

12. День відкритих дверей: «Цей мудрий світ - бібліотека» 30.09.2021 Бібліотекарі
13. Тематичні виставки до дат видатних діячів України: 

- поетеси Оксани Забужко
- письменниці Дари Корній

Протягом 
місяця

Бібліотекарі

14. Міжнародний день музики. Тематична виставка 01.10.2021 Бібліотекарі
15. Міжнародний день протидії насилля 01.10.2021 Бібліотекарі
16. Тематична виставка «Мої рідні Чернівці» до Дня міста 01.10.2021 Бібліотекарі
17. Інформаційне повідомлення до Дня коледжу 08.10.2021 Бібліотекарі
18. Книжкова виставка до Дня Захисника України. День 

українського козацтва
13.10.2021 Бібліотекарі

19. Тематична виставка «Видатні постаті української 
літератури» до:
85 років від дня народження Бориса Ілліча Олійника

22.10.2020 Бібліотекарі

20. Інформаційне повідомлення до Дня Організації 
Об’єднаних Націй

22.10.2021 Бібліотекарі

21. Книжкова виставка «Визволення України» 28.10.2021 Бібліотекарі
22. Книжкова виставка до Буковинського віча 02.11.2021 Бібліотекарі
23. Книжкова виставка «Мова - це духовне багатство 

народу», до Дня української писемності.
09.11.2021 Бібліотекарі

24. Тематична полиця «16 листопада - Міжнародний день 
толерантності».

16.11.2021 Бібліотекарі

25. «Виклик історії. Революція гідності» до Дня гідності і 
свободи.

19.11.2021 Бібліотекарі

26. Книжкова виставка «Лиха коса голодомору», до дня 
пам’яті жертв голодомору в Україні. Всеукраїнська акція 
«Засвіти свічку».

23.11.2021 Бібліотекарі

27. Книжкова виставка «Я вибираю життя» 01 грудня - 
Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

30.11.2021 Бібліотекарі

28. Тем. полиця «Захисники Вітчизни» до святкування Дня 
збройних сил України.

03.12.2021 Бібліотекарі

29. Тем. полиця «Жити за законами держави» до 
Міжнародного дня прав людини

10.12.2021 Бібліотекарі

ЗО. Тематична виставка «Видатні постаті української 
літератури» до:
180 років від дня народження Михайла Старицького

14.12.2020 Бібліотекарі

31. Тематична виставка «Святий Миколай іде по Землі» 17.12.2021 Бібліотекарі
32. Тематична виставка «Величні дзвони Різдва

Христового»
05.01.2022 Бібліотекарі

33. Книжкова тематична виставка «Соборна Україна: від ідеї 
до життя» до Дня Соборності України»

21.01.2022 Бібліотекарі

34. Виставка до 130 річниці від дня народження П. Тичини 27.01.2021 Бібліотекарі
35. Тем. Полиця: «В серцях людських не вмерли Крути» до 

Дня пам’яті героїв Крут».
28.01.2022 Бібліотекарі



«Вшановуємо героїв» до Дня Небесної Сотні 18.02.2022 Бібліотекарі
Книжкова виставка: «Моя ти рідна, горда мова» до Дня 
рідної мови.

21.02.2022 Бібліотекарі

38. Виставка до 150 річниці від дня народження Л. Українки 25.02.2022 Бібліотекарі
39. Виставка літератури: «Великий Кобзар», до дня 

народження Т.Г. Шевченка.
05.03.2022 Бібліотекарі

40. До Всесвітнього дня поезії оформити виставку «Поезія - 
це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі»

21.03.2022 Бібліотекарі

41. Тем. полиця: «Екологія землі XXI століття» до 
Міжнародного дня Землі.

22.04.2022 Бібліотекарі

42. Бесіда «Дарують мудрість дітям книги» до святкування 
Всесвітнього дня книги і авторського права»

19.04.2022 Бібліотекарі

43. Книжкова виставка: «Чорнобиль не має минулого часу» 
до дня Чорнобильської трагедії.

26.04.2022 Бібліотекарі

44. Книжкова виставка: «Нас пам’ять кличе у роки війни» 
до Дня примирення

06.05.2022 Бібліотекарі

45. До Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням 
тематичне повідомлення

27.05.2022 Бібліотекарі

46. Благодійна акція «Подаруй дитині радість» до 
Міжнародного дня захисту дітей

01.06.2022 Бібліотекарі, 
студрада

47. Книжкова виставка до Дня Конституції 25.06.2022 Бібліотекарі

V. Організаційна робота бібліотеки

1. Поповнювати фонд бібліотеки необхідною літературою 
відповідно до напрямків роботи коледжу

Постійно Базарська В. І.

2. Проводити підписку періодичних видань України Двічі на рік Базарська В.І.

3. Проведення списання застарілої літератури та підручників До 
01.06.2022

Базарська В. І.

4. Підготовка актів на списання книг, втрачених 
читачами та замінених книг

До 
01.06.2022

Базарська В.І.

5. Підготовка текстового звіту про роботу бібліотеки за 
звітний період

22.06.2022 Базарська В. І.

6. Підготовка плану роботи бібліотеки на 2021/2022 н. р. 26.08.2022 Базарська В.І.

VI. Підвищення кваліфікації

1. Самоосвіта. Опрацювання фахових журналів та газет. 
Вивчення нових технологій бібліотечно-бібліографічної 
роботи

Постійно Базарська В. І.

2. Відвідувати семінари бібліотекарів Постійно Базарська В. І.

7
Зав. бібліотекою Валентина БАЗАРСЬКА


