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ПРОПОНУЄМО ЗВЕРНУТИ УВАГУ на: 
 

- Роль бібліотек як інформаційних майданчиків для підтримки 

просування реформи місцевого самоврядування та бібліотекарів як її 

комунікаторів.  

Працівники книгозбірень мають вийти із зони власного комфорту, 

подолати шаблонне мислення і світосприйняття, навчитися взаємодіяти з 

різними видами ЗМІ – друковані газети, телебачення, радіо, інтернет  

(соціальні мережі) та ефективно інформувати громаду про процес 

децентралізації в області та в Україні. 

–  Оновлення бібліотечних послуг 

Більшість населення звикла до стереотипу, що бібліотека – це заклад, де 

видаються книги. Проте час не стоїть на місці й змушує книгозбірні 

змінювати, трансформувати свої основні функції, перш за все, з урахуванням 

інформаційних запитів та інтересів користувачів. Сьогодні це вже неможливо 

без пошуку і впровадження нових форм обслуговування, новітніх 

комунікаційних технологій, що забезпечують доступ до світових 

інформаційних ресурсів. 

Книгозбірні надають послуги, які допомагають вирішувати різні 

питання членів громади. Вони можуть стати посередниками у спілкуванні з 

владою, отриманні довідок, юридичних консультацій, вторинної юридичної 

допомоги, у сплаті комунальних послуг, оформленні субсидій, реєстрації на 

ЗНО, пошуку роботи, складанні резюме, відкритті власної справи, онлайн-

запису до лікаря, замовленні товарів тощо. 

Ще раз зосередимо вашу увагу на тому, що може користувачам 

запропонувати сучасна бібліотека на додачу до читання книжок, газет і 

журналів. Крім курсів комп’ютерної грамотності, на базі бібліотек можуть 

працювати громадські приймальні, де малозахищені верстви населення 

отримують безкоштовну правову допомогу. Прийоми здійснюють 

співробітники відділів юстиції, соціальних служб та центру зайнятості. 

Працівник бібліотеки може надавати послуги задля розвитку власного 

бізнесу через Інтернет (продати/купити), з працевлаштування (оголошення 

про вакансії, як скласти резюме чи пройти співбесіду), замовлення квитків у 

будь-який кінець світу чи вивчення іноземних мов. 

У бібліотеках можуть  проводитися ярмарки вакансій для безробітних, 

тренінги з основ комунікації, «Тайм- менеджмент для майбутніх лідерів», 

«Перший крок до мрії», «Секрети сімейного гаманця» у рамках «Бізнес- 

школи» та «Школи менеджменту» за підтримкою фахівців цих галузевих 

знань. Курси «Фінанасова грамотність» для молоді з основ підприємництва 

та бізнесу з тем, таких як «Гроші, ви звідки?», «Історія успіху мільйонерів», 

«Кредит та депозит: дві сторони однієї медалі», «Вдала рекламна кампанія – 

запорука успіху!» та ін. 
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Досить цікавою є послуга «бібліотечний етнотуризм» (створення 

туристичних маршрутів), яка дасть можливість проводити екскурсії та 

знайомити з принадами краю. 

Заслуговує на увагу відкриття «Шкіл творчості» та майстер-класів при 

бібліотеках, наприклад, «Хенд-мейд – майстерня ексклюзивних речей», 

«Відкрий у собі талант», де навчають технікам декоративно-ужиткового 

мистецтва: в’язання, квілінгу, паперопластики, бісероплетіння, оригамі, 

конструювання, малювання, що сприяє активізації творчо-художніх навичок. 

Зацікавить мешканців громади впровадження послуг з основ здоров`я та 

відкриття Школи здоров’я: «Пароль до довголіття», «Здоров’я понад усе», 

«Здорова та щаслива родина». Бібліотеки вже мають досвід запрошувати 

спеціалістів медичних установ для надання безкоштовних порад-

консультацій. Можуть бути відкриті курси «Перша лікарська допомога», 

«Краса та здоров’я: манікюр, макіяж» чи «Школа здорового харчування» за 

підтримки спеціалістів ФАПів чи сімейних лікарів. І прикладів можна 

навести безліч. 

При впровадженні нової послуги не забувайте її прорекламувати як в 

мережі Інтернет (на своїх сторінках), так і наочно за допомогою оголошення 

в книгозбірні чи анонсу в місцевих ЗМІ. 

–  Підвищення стандартів якості молодіжної роботи 
Якщо в громаді відсутній простір для зустрічей молоді, бібліотека може 

запропонувати свої приміщення для соціальної взаємодії. Але потрібно 

врахувати – все, що робиться для молоді, має відбуватися при її активній 

участі. Форми і методи роботи планувати лише після вивчення потреб і 

запитів цієї категорії користувачів і залучивши їх до організації і проведення. 

Навіть неформальну освіту для них потрібно розглядати у розрізі набуття 

навичок ефективності, підприємливості, громадянських компетентностей. 

Молодь як цільова аудиторія має бути залучена до розробки та 

впровадження різноманітних ініціатив, в т.ч. соціальних. 

Книгозбірні мають підтримувати молодіжні проекти та ініціативи, 

участь молоді в процесах децентралізації, розвиток молодіжних громадських 

організацій, клубів та центрів, волонтерство, змістовне дозвілля, 

інклюзивний розвиток для вразливих юнацьких груп. Така діяльність має 

розвивати відповідні навички у молодих людей. 

– Підвищення своєї професійної кваліфікації, участь у 

різноманітних семінарах і тренінгах 
Сьогодні, як і в минулі роки, підготовлені кваліфіковані кадри 

вирішують дуже багато. Маємо навчитися приймати нестандартні рішення та 

оперативно реагувати на виклики сьогодення, щоб не було книгозбірень-

архівів радянських книжок. Бібліотеки мають бути простором для творчості, 

дозвілля, центром неформальної освіти, різноманітних зустрічей. 

Головне – ми маємо бути професійно готові для вирішення проблем, 

бути ініціаторами творчих, нестандартних, креативних ідей. 
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При підготовці планів використовувати: 
 

ЮНЕСКО відзначає такі міжнародні десятиліття, оголошені 

Генеральною Асамблеєю ООН: 

2011–2020 роки – Десятиліття біорізноманіття ООН. 

2013–2022 роки – Міжнародне десятиліття зближення культур. 

2014–2023 роки – Десятиліття стійкої енергетики для всіх. 

2015 – 2024 роки – Міжнародне десятиліття осіб африканського 

походження. 

2016-2025 роки – Десятиліття дій Організації Об`єднаних Націй з 

проблем харчування. 

ООН визначено 2020 рік – Роком сімейних фермерських угідь, а також 

Роком боротьби зі злиднями. 

Також 2020 названо Роком водних ресурсів, осіб африканського 

походження та енергетики для кожного. 

2020 рік оголошено ООН також Міжнародним роком здоров’я рослин 

(International Year of Plant Health). 

У музеї Біблії в Вашингтоні проголосили “2020 – Всесвітній Рік Слова 

Божого”. 

Президентом України оголошено: 

2020 – Роком Європи в Україні; 

2018 – 2027 – Десятиріччям української мови. 

У 2020 році планується проведення перепису населення України. 
Книжковою столицею світу 2020 року стане столиця Малайзії – місто 

Куала-Лумпур. Про це повідомляється на офіційному сайті ЮНЕСКО. 

Зазначається, що це місто було обране через великий акцент на інклюзивній 

освіті, розвитку освіченого суспільства та доступному читанні для всіх 

верств населення міста. 

У 2020 році ми відзначатимемо річниці видатних постатей: 

85 років від дня народження Василя Андрійовича Симоненка (1935–

1963), українського поета, журналіста, правозахисника. 

90 років від дня народження Ліни Василівни Костенко (1930), 

української поетеси, громадської діячки. 

60 років від дня народження Оксани Степанівни Забужко (1960), 

української письменниці. 

175 років з дня народження Олени Косач – тітки Лесі Українки. Вона є 

авторкою низки гумористичних та історичних віршів, декількох поем. 

125 років з дня народження Максима Рильського – дуже відомого 

українського поета, перекладача та мовознавця. 

У квітні святкуватиметься 100 років від часу народження Григорія 

Тютюнника – письменника, прозаїка та поета, який працював над 

відродженням національної словесності. 
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У 2020 році відзначатиметься 160 років з дня народження відомого 

російського письменника Антона Чехова, який є одним з найвідоміших 

драматургів світу. 

130 років з дня появи на світ Бориса Пастернака. Ця людина за свою 

діяльність була удостоєна Нобелівської премії у галузі літератури, але 

Пастернак був змушений відмовитися від неї через цькування з боку 

радянського уряду. 

У 2020 році відзначатиметься 215 років з дня народження Ганса 

Андерсена – всесвітньо відомого данського прозаїка та поета. Саме в день 

народження письменника у всьому світі святкується Міжнародний день 

дитячої книги. 

180 років від дня народження Михайла Петровича Старицького (1840—

1904), українського письменника, режисера, актора, театрального і 

громадсько-культурного діяча. 

120 років з часу появи на світ Антуана де Сент-Екзюпері – французького 

письменника, поета, який був удостоєний титулу віконта. 

120 років від дня народження Катерини Василівни Білокур (1900—

1961), української художниці. 

45 років від дня народження Святослава Івановича Вакарчука (1975), 

українського співака. 

155 років від дня народження Зігмунда Фрейда (1865–1939), 

австрійського психолога, засновника психоаналізу. 

110 років від дня народження Матері Терези (Агнес Гонджа Бояджиу) 

(1910–1997), громадської діячки, лауреата Нобелівської премії миру (1979) 

Книжкові ювілеї 2020 року 

425 років з часу публікації всесвітньовідомої трагедії Шекспіра «Ромео 

та Джульетта». 

235 років від дати публікації книги «Пригоди барона Мюнхгаузена» 

письменника Еріха Распе. 

У 2020 році виповнюється 180 років з часу виходу у світ “Кобзаря” 

Т.Г.Шевченка. 

Цілих 170 років тому вперше було опубліковано роман «Життя Девіда 

Копперфільда, розказане ним самим», написаний Чарльзом Діккенсом. 

155 років тому вперше видавництвами було опубліковано роман 

«Вершник без голови» Томаса Ріда. 

150 років тому Жуль Верн опублікував один з найвідоміших творів 

сучасності – роман «20000 ллє під водою». 

130 років тому було опубліковано відомий твір «Портрет Доріана Грея», 

написаний Оскаром Уайльдом. 

55 років тому Микола Носов опублікував надзвичайно популярну 

дитячу книгу «Незнайко на Місяці». 

В 2020 році відзначатимемо: 
75 років з часу завершення Другої світової війни капітуляцією Японії (2 

вересня). 
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75 років від дня визволення (1945) в’язнів Бухенвальда. 11 квітня – 

Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів. 

155 років від дня (10 березня 1865) першого публічного виконання 

Гімну України «Ще не вмерла України…» під час першого на Західній 

Україні (у Перемишлі) Шевченківського концерту. 

25 років з часу (1995 рік) вступу України до Ради Європи. 

 

 

Заходи з популяризації літератури 

 

1. Популяризація книг про життя нашої держави. 
 

Рекомендовані форми заходів:  заочні екскурсії історичними, 

культурними та архітектурними пам’ятками Кримського півострова: «Новий 

світ», «Балаклава», «Судакська фортеця», «Гурзуфський парк», 

«Воронцовський палац», «Лівадійський палац», «Великий каньон Криму», 

«Арабатська стрілка», мистецька година «Історико-культурні скарби Криму», 

екскурс в історію «Крим – це Україна», «Історико-культурна спадщина 

Криму часів античності»,  відео мозаїка «Крим в житті і творчості 

українських письменників», етнографічний калейдоскоп «Крим, якого ми не 

знаємо. Караїми – народ з тисячолітньою історією», історично – пізнавальна 

програму «Кримські татари: історія та сучасні проблеми»; патріотичний код 

«Яка ж вдалась сьогодні днина! Що хочеться співать пісень. Моя соборна 

Україна знов зустрічає новий день», крок навігація «Соборна, вільна, 

кольорова», виставка – репортаж «Бережіть Собори душ наших», 

літературний роумінг: Гуртуймося. Єднаймося, в нас мати Україна»; 

панорама гідності: «Хто за свободу вийшов проти смерті, тому немає смерті 

на землі», година гідності «Ми не зганьбили славу наших предків», 

історичний екскурс «Революція гідності охрещена кров’ю», поетично-

патріотичне коло «Революція Гідності та Свободи»; хроноскоп: « Синє небо, 

жовте сонце заглядає у моє віконце», виставка - панорама "Україна віхи 

історії", виставка-звеличення «З днем народження, країно!», поетично-

патріотичне коло «Хай в серці кожної дитини живе любов до України», 

година-цікавинка «Найцікавіше про Україну»,  патріотична година «Будьмо 

гідними називати себе українцями», відеолекторій «Небесна сотня – то в 

серцях вогонь», урок мужності «Буремне полум’я Майдану», альманах 

пам’яті «Вже ніхто не знищить Україну…», мультимедійна подорож 

«Мандри Євросоюзом», бесіда-подорож «Єднання народів, єднання сердець», 

відеоперегляд «Україна – НАТО», вікторина «На побачення з Європою», 

година Європи «Мандруємо разом», європейське рандеву «Привіт Європо». 
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2. Патріотичне виховання. 

 
Рекомендовані форми заходів:  віче пам’яті: « І зупинилось серце молоде, 

щоб вічно билось серце України», виставка-вшанування «Афганістан 

далекий, який у кожній пам’яті живий», літературно – музичний відео-

фактаж: «Афганістан вчив! Афганістан карав! Афганістан Випробовував!», 

година спілкування «Триста зір спалахнули у небі, триста мрій назавжди 

відбули»,  історичні паралелі «Герої Крут та Майдану», відеолекторій 

«Подвигу – пам’ять», історичний хронограф «Крути: бій за майбутнє», 

Хроноскоп «Крути: вчора – вони, сьогодні – ми»,  історична година «Війна: 

історія та факти», літературно-історичний спомин «Їхній подвиг зберіга 

суворий камінь», репортаж-огляд періодичних видань «Пам’ятники героям 

війни розповідають», година-реквієм «Ціною власного життя», патріотичний 

флешмоб «Квітка маку – символ пам’яті», відеоперегляд «Вічна пам’ять 

полеглим», історична мандрівка-змагання «Невмирущі традиції героїчного 

народу», зустріч з захисниками України «За землю за волю, за козацьку 

долю», урок мужності «Захисник Вітчизни – гордість народу, відвага, 

мужність, честь», бесіда «Волонтери – поклик серця чи професія?», 

відкритий перегляд «Ми – волонтери», година моральності «Провісники 

благодійності й добра». 

 

3. На допомогу гуманізації суспільства. 

Відродження національної культури. 

 

 

Рекомендовані форми заходів:  казкова заплутанка: «Стежками мудрої 

казки», книжкова хуртовина «Різдвяне диво», казкова тусня: «Солодка казка 

дитинства», народознавча веселка «Різдво колядує добром під вікном», свято 

друзів бібліотеки «В день Святого Миколая», народознавча гра «Домашній 

вертеп або традиції Різдва»,  фольклорні посиденьки «Колядуємо, щедруємо, 

посіваємо»,  етно-година «Криниця нашої душі», народознавчий калейдоскоп 

«Від Різдва – свята гожого, до Водохреща Божого», конкурс на кращу 

новорічно-різдвяну листівок, різдвяний балаганчик «Колядуй! Щедруй! 

Посівай!», етнографічна замальовка «Старий добрий Новий рік», акорд 

літературний «Випав перший білий сніг і Миколай з’явився на поріг», 

бібліомагія «Перша зіронька горить, Миколай до нас спішить», дитяче свято 

«Хай Миколай у вишиванці, розбудить подарунком вранці», бібліотечна 

гостина «Святий Миколай, дітям радість роздавай», загадкова торбинка 

«Дари святого Миколая», бесіда-ілюстрація «Великодні секрети», урок 

народознавства «Свято свят і торжество торжеств», конкурс писанок 

«Писанкове воскресіння», майстер-клас «Барвиста писанка», читацькі 

посиденьки «Зустрічаємо Великдень», книжково-ілюстративна виставка-

інсталяція «Великодній вернісаж», інсталяція « Писанковий розмай»,  
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книжкові виставки-експозиції «Вишиванка – український оберіг»,  «Свято 

української душі. День вишиванки», бібліотечний подіум «Кольорове свято 

візерунків», слайд-презентація «Мамина сорочка – генетичний код мого 

роду, мого коріння», книжкова презентація "Українські обереги, що не 

губляться в віках", зелені свята «Ой, земле, радістю умийся – прийшла до нас 

весела Трійця», етно-інформина «Трави на Трійцю, як оберіг», народознавча 

бесіда «Зелена неділя квітує чар-зіллям», народознавчий етюд «Зелені свята – 

мозаїка народних звичаїв», читацькі посиденьки «Зустрінемо весну калачем і 

підсмаженим млинцем», народознавча толока «Масляна до нас іде, 

смаколики з собою несе». 

 

4. Пропаганда екологічних знань. 

 

Рекомендовані форми заходів:  екологічний діалог «Нехай Чорнобильська 

біда остання буде на планеті», виставка – вшанування "Атомна весна 

України", віртуальний зоопарк: « Про тих, хто плаває, літає, нявчить і лає»,  

година екологічної грамотності «Планета гірко плаче», калейдоскоп 

цікавинок «Пінгвін – це птах?», інформ-мозаїка «Купа цікавинок про 

домашніх тваринок», пізнавальна мандрівка «Загадка для малят про птахів, 

комах, звірят», коментований перегляд літератури «Ця красива, голуба 

планета», година пам’яті «Чорнобиль – загублений світ», зустріч з 

ліквідаторами аварії на ЧАЕС «А біль крізь роки не минає», ранок сумної 

поезії «Весни обірвані суцвіття», виставка-нагадування «Полинове причастя 

України», інформ-дайджест «Чорнобиль. 26 квітня», екологічна бесіда 

«Підслухана розмова квітів», еко-марафон «Чисте довкілля – запорука 

здоров’я кожного», пізнавальний відео-екотур «Цей дивовижний світ 

природи», літературно-екологічний круїз «Навколо світу за 1 годину», 

екологічна подорож «Над голубими очима водойми», інформаційна хвилинка 

«Горнись до води – не матимеш біди». 

 

5. Молодь. Освіта. Молодіжна політика. Профорієнтація. 

 
Рекомендовані форми заходів:  романтик – шоу «Сузір’я симпатій або 

швидке знайомство», година дозвілля «Найсердечніші вітання у Всесвітній 

день кохання», вікторина «Зуміє той кохатися у слові, хто вміє закохатися в 

житті», літературна година «Ми будемо про кохання говорити», романтичні 

сторінки «Любові чарівні сторінки», літературний диліжанс «Про кохання 

рідною мовою», відкриття фотозони «У вирі любові»,  бібліофреш 

«Особистість. Кар'єра. Успіх», «Крок до успіху», профорієнтаційний урок «У 

пошуках майбутнього», «Гарно працюєш – багато заробляєш», день 

майбутнього фахівця «Пізнай себе», бібліотечний журфікс «Гороскоп. 

Професія та ти…»,  інформаційний гід «Час навчатися», інформаційна година 

«Шлях до дорослого життя», «Живи і працюй в Україні», виставка-досьє 

«Кумири молодих», виставка літератури «Молодіжний книжковий мікс»,  
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книжковий джампінг «На старт! Увага! Літо!», biblio-Art-майстерня 

«Кольорові фантазії»,  алея прав дитини «Великі права маленької людини», 

ігротека «Правовий кошик казкових героїв», родинне свято «Нехай квітне у 

світі дитинство щасливе», розважальна програма «Тут живе дитинство». 

 

6. Правове виховання. 

 

Рекомендовані форми заходів:  правовий компас: « Злочин скоєно, що 

далі», гостра розмова: « Зупинись над прірвою! Подумай…», школа безпеки: 

«Кібербулінг та як від нього захиститися», година спілкування «Молодіжне 

середовище та проблеми молоді», експрес-навігатор «Як не порушити 

закон?», правова панорама «Насильство – зло без права на існування», 

віртуальна подорож «Світова книга прав дитини», ігрова подорож «Вогонь – 

це не гра для дітей», година превентивного виховання «Крадій і злодійство: 

Чому діти крадуть», бесіда-роздум «Тривоги юної пори», правовий навігатор 

«Щоб дорога була зоною безпеки», правовий диспут «Підліткова агресія. Як 

цьому запобігти?», гра-радар «Хто ходить по зебрі?», зустріч-бесіда «Хочу 

бути поліцейським», правовий діалог «Як я розумію свої права», зустріч з 

правоохоронцями «Знати, щоб не схибити», відверта розмова «Прояви 

жорстокості у підлітковому середовищі», час моралі: « Немає уз, святіших за 

товаришування». 

 

 

7. Популяризація літератури про милосердя до людей, 

поваги до матері, родини. 
 

Рекомендовані форми заходів: година духовності «Пронеси добро і 

милосердя через усе своє життя…», fresh – спілкування: « Ввічливе 

прохання, ввічлива відмова», поетичний каламбур «З любов’ю, ніжністю, 

теплом», година розваг «Жінка в світ приходить для любові», класна вечірка 

«Все для дівчаток», мистецький вечір «Нехай березневі акорди звучать у 

жіночих серцях», виставка – присвята « О жінко – мудросте, богине, 

берегине роду», родинне свято «Сім’я – ключ до щастя», день сім`ї «Щоб 

сонце світило дітям, а діти всміхались йому», бенефіс читаючої сім’ї «Ми те, 

що ми читаємо», майстер-клас з аплікації «Родинне дерево», день сімейного 

відпочинку «Ми всі одна сім’я, єдина ми родина», слайд-цікавинки 

«Найбільші родини світу», свято матері «Материнської душі краса», 

літературно-музична година «Все на землі від материнських рук», затишні 

читання «У світі все починається з мами», перегляд літератури «Мамо 

рідненька», творчий майстер-клас «Весняний букет для мами», виставка 

дитячих малюнків «Свято мамине настало»,  літературно-музична година 

«Хай серце завжди буде молодим, святкова імпреза «А літа летять у сині 

далі…», година доброти «Живи, кринице доброти, у серці кожної людини», 

експрес-огляд «Як серце осені не хоче», урок доброти «Добро починається з 
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тебе», відеознаймство «Поряд завжди є той, кому важче», година доброти 

«Може зламатися тіло, але не дух», година милосердя «Нехай комусь 

тепліше стане від наших добрих, гарних слів». 

 

8. Краєзнавство. 

 

Рекомендовані форми заходів:  краєзнавчий медіа-етюд: «Обрії рідного 

краю: Липоводолинщини», бесіда-порада «Вінок барвінковий сплітаю із 

звичаїв рідного краю», краєзнавчий екскурс «Мій край прадавній і 

сучасний», краєзнавча інформ-парасолька «Дивосвіт природи краю», 

краєзнавча розвідка «Стежками рідного краю», етно-мандрівка «Наш край 

такий багатий на красу», літературний подіум «Молодий цвіт 

Липоводолинщини»,  «Як подих вітру вільного», «Ввійшов у сьогодення»  

(145 років від дня народження Никанора Харитоновича Онацького, 

українського живописця, поета, археолога, мистецтвознавця, засновника 

Сумського художнього музею ім. Н. Х. Онацького, уродженця с. Хоменкове 

Липоводолинського району), «Митець незвичайної долі»  (110 років від дня 

народження Василя Андрійовича Мельника ,  художника-аматора, безрукого 

генія пензля, уродженця с. Беєве-Комуна Липоводолинського району), «Все 

починається з батьківського порогу», «М.Омельченко – наш земляк» (90 

років від дня народження Миколи Михайловича Омельченка, українського 

письменника, члена СП СРСР, уродженця с. Беєве Липоводолинського 

району), «Світоч педагогіки» (70 років від дня народження Анатолія 

Михайловича Близнюка, педагога, першого проректора Сумської обласної 

громадської організації «Паліцинська академія», завідувача музею освіти і 

науки Сумщини (1985–2013), члена НСЖУ, відмінника освіти України, 

лауреата Канадської премії приятелів України і Сумської обласної 

літературно-краєзнавчо-мистецької премії, завідувача музею «Дзвони 

Пам’яті» Сумської міської організації ветеранів України, уродженця с. 

Підставки Липоводолинського району), «Співець краси рідного краю», «З 

фотоапаратом і пензлем» (85 років від дня народження Володимира 

Миколайовича Дяченка, художника, фотохудожника, фотокореспондента, 

керівника сумської самодіяльної фотостудії «Горизонт», лауреата обласної 

комсомольської премії ім. П. Рудя (нині обласної літературно-краєзнавчо-

мистецької премії), уродженця смт. Липова Долина.) 

 

9. Естетичне виховання. 

 
Рекомендовані форми заходів:  естетарена: «Столовий етикет – прадавня 

наука та мистецтво елегантності», стиль зустріч: «На всі випадки життя. 

Корисні поради від А до Я», прес-діалог «Толерантність – повага до 

ближнього», майстер-клас «Квіти українського віночка», виставка-зустріч 

«Добрих рук майстерність», виставка-вернісаж «Красота – скороминуща, 

мистецтво – вічне», художня година «Шедеври українського мистецтва», 
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година здивування «Ах, вернісаж, ах, вернісаж!», година естетики 

«Писанковий всесвіт», урок шляхетності «Екскурсія до театру», музичні, 

історико-мистецькі години «Класична музика в нашому житті», «Життя 

просте, як велич музики», година живопису «Майстри українського 

живопису», урок естетики «Джерело гармонійної краси», художня година 

«Шедеври українського мистецтва», ретро-вечір «Улюблені мелодії», fresh – 

спілкування « Ввічливе прохання, ввічлива відмова», віртуальний екскурс : 

по країнах світу: «Різні нації – різні стилі етикету». 

 

10. Популяризація здорового способу життя. 
 

Рекомендовані форми заходів:  інформ -  бюро «Чисті руки – запорука 

здоров’я», година корисних порад «Здоровий спосіб життя в традиціях 

українського народу», година здоров’я «Нам пігулки і мікстури заміняє 

фізкультура», поради лікаря «Літні напої: як втамувати спрагу без шкоди для 

здоров’я», бесіда-діалог «Геть паління – ми здорове покоління», діалог з 

читачами «10 кроків до життя без цигарок», літературна спорт-хвилинка 

«Цікаві факти про футбол», інтернет-інформина «Голод та ожиріння – 

проблеми людства», бібліотерапія «Сімейні рецепти оздоровлення», огляд 

періодики «Туберкульоз: ситуація в Україні», година спілкування «Ліки на 

підвіконні», уроки здоров’я: «Стоп – стрес», «Депресія – вихід є», виставки-

роздуми, виставки-діалоги, виставки-застереження «У нікотиновому полоні», 

«Туберкульоз – проблема соціальна», «Дорога в безодню», «Не дай шансу 

СНІДу», урок застереження «Наркоманія – хвороба чи злочин», бесіда 

«Наркоманія – тяжке захворювання», година здоров'я «Підлітки і нікотин». 

 

11. Популяризація кращих зразків української та світової літератури. 

Виховання любові до рідної мови. 

 

Рекомендовані форми заходів:  мовленнєва регата: «Мова – живе коріння 

роду і народу», мовна сага: «Єдиний скарб у тебе – рідна мова», день 

інформації «Сучасна українська проза для дітей», літературний коктейль 

«Смак української книги», прес-мандрівка «Сторінками журналу «--------»,  

Інтернет-мандрівка «Книжкова столиця світу 2020 – Куала-Лумпур 

(Малайзія)», літературний вернісаж «Мов джерельна вода – рідна мова моя»,  

квест-гра «Суржик мовоньку вивчає», літературний передзвін «Мова моя 

материнська, квітни в душі й на вустах», мовна інформ-хвилинка «Цікава 

граматика», поетичні віражі «Слово про мову», прес-діалог «Єдиний скарб у 

тебе – рідна мова», літературно-музичне свято «Мова барвиста, мова багата, 

рідна і тепла, як батьківська хата», поетичний акорд «Сторінками поезій 

Тараса Шевченка», музично-поетична година «Співане слово Тараса», 

віртуальна подорож «Музеї Шевченка», літературний ланцюг «Шляхами 

Великого Кобзаря», мистецька мандрівка «Єднаймо душі словом й пензлем 

Кобзаря», поетично-музична година «Поезія – це музика Вселенської 
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любові», літературний калейдоскоп «Від сторінки до сторінки – презентуємо 

новинки», бібліофреш «Цікаві новинки в дитячу торбинку», бібліоподорож 

«Літні подорожі з книгою», читальна зала на бульварі «Бібліотечне літо 

збирає друзів», літні читання під відкритим небом «У книги канікул немає»,  

довідковий вернісаж «Знайомтесь: енциклопедії, словники, довідники», 

день нової книги «Новому часу – нові книги», книжковий фреш «Смакуємо 

новинками літератури», бібліокафе «Дегустація літературних новинок», 

літературно-мистецька година «Духовна окраса нації»; коментована 

книжкова виставка «Крізь всі часи до Симоненка»; мандрівка за книгами В. 

Симоненка «Тихий і громовий голос Симоненка»; літературні читання творів 

В. Симоненка «Нерозстріляне українське слово»; літературно-біографічна 

вікторина «В. Симоненко – світлий талант, трагічна доля» (85 років від дня 

народження Василя Андрійовича Симоненка, українського поета, 

журналіста, правозахисника),  виставка-вітання «Берегиня української 

літератури», відео панорама «Її поезія – душа народу», поетичний марафон 

«Є поети для епох» (90 років від дня народження Ліни Василівни Костенко, 

української поетеси, громадської діячки), виставка-портрет «Поетичний світ 

Максима Рильського», «Доторкнись до української класики», літературний 

портрет «Співець правди і краси», музично-поетична акварель «Творчі сходи 

Максима Рильського» (125 років з дня народження Максима Рильського – 

дуже відомого українського поета, перекладача та мовознавця), книжкова 

виставка «Зоряні межі Григорія Тютюнника», літературно-мистецький 

година «Коли слова оживають» (до 100-річчя від дня народження 

Г.Тютюнника). 

 

У 2020 році планується проведення  наступних заходів  з підвищення 

кваліфікації: 

1. Семінар по роботі з дітьми «Книжковий дім – відкритий всім» - 

травень  

2. Бібліодень сільського бібліотекаря «Сільська бібліотека у  форматі 

сучасності» (з досвіду роботи Подільківської сільської бібліотеки) – червень 

3. День фахівця «Планування 2021: установка на успіх» - листопад 

4. Тренінг-навчання «Вчимося створювати та користуватися блогами» -  

березень 

5. Бібліомайстерня «Як представити книгу, або про нові форми реклами 

книги» - квітень 

6. Районний конкурс «Краща бібліотека року» - вересень 

7. Народознавчий проект  «З народних вуст. Весільні обряди» - протягом 

року 

8. Міні-проект «Бібліотечний туризм: пізнай свій край через бібліотеки» 

-  протягом року 
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Відповідальна за випуск:               С.А.Лисенко 

                                                          директор КЗ «Липоводолинська ЦБС» 

Матеріал підготували:                    В.М.Мельник 

                                                          зав. методико-бібліографічним 

                                                          відділом ЦРБ 

                                                          Н.М.Гуржій 

                                                          провідний бібліограф ЦРБ 

Комп’ютерна верстка:                    Н.В.Товста 

                                                          провідний бібліотекар відділу 

                                                          інформаційних технологій ЦРБ  

 


