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Рекомендації до планування роботи
бібліотек області на 2016 рік
План бібліотеки можна розглядати як її «візитну
картку», яка відображає основні функції та напрямки роботи.
План – основа всієї діяльності бібліотеки, визначення
перспективних та поточних цілей, завдань та їх виконання.
Основною метою планування є визначення оптимального
співвідношення часу, праці, витрат і якості виконання завдань
бібліотеки, а також максимальна мобілізація для цього всіх
необхідних ресурсів.
Креативні методи і форми планування – важливий
фактор формування іміджу бібліотеки. Від того, наскільки
професійно складений план, залежатиме ефективність
подальшої роботи.
Для ефективної роботи бібліотеки повинні активніше
використовувати фандрейзингову діяльність, вишукувати різні
ресурси для інноваційного просування читання та книги,
активізувати проектно-програмну діяльність.
Пріоритетні напрямки роботи бібліотек обгрунтовані у
«Концепції якісних змін бібліотеки задля забезпечення
сталого розвитку України (до 2025 року)».
При плануванні роботи бібліотеки, рекомендується
звернути увагу на найбільш актуальні напрямки, які підвищать
ефективність надання послуг та залучення користувачів:
–
внесок бібліотеки у формування національного
патріотизму, зниження соціальної напруженості в суспільстві та
його консолідації;
–
активізацію роботи бібліотек з популяризації
європейських цінностей;
–
бібліотеку як центр соціалізації людей, залучення
до громадського, суспільного та культурного життя;
–

участь у районних програмах, акціях;
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–
активізацію програмної і проектної діяльності
бібліотеки;
–
представлення бібліотечних послуг, особливо в
електронному вигляді, на власних веб-сайтах, блогах, у
соціальних мережах;
–
активніше представляти бібліотеку і бібліотечну
діяльність в друкованих та електронних засобах масової
інформації;
–
бібліотечно-інформаційне обслуговування людей
з особливими потребами;
–
бібліотечне краєзнавство як ресурс розвитку
зеленого туризму;
–
зміцнення
матеріально-технічної
бази
та
поповнення фондів бібліотек, забезпечення користувачів
періодичними виданнями;
–
поширення практик електронного урядування в
публічних
бібліотеках
(див.
http://www.ounb.km.ua/euryad/index.php);
–
соціально-орієнтовані ініціативи бібліотек для
мешканців місцевих громад;
–
впровадження електронної системи моніторингу
публічних бібліотек (ЕСМаР).

Річний план роботи – основний та обов’язковий
документ для усіх бібліотек та структурних підрозділів,
який визначає:
 цілі, завдання, основні напрямки діяльності;
 тематику, зміст, форми, методи, техніку і технології
роботи бібліотеки;
 об’єми роботи, що відображаються в системі планових
(статистичних) показників;
 ресурси бібліотеки: фінансові, матеріально-технічні,
кадрові і тимчасові.
Особливу
програми.

увагу

необхідно
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звернути

на

обласні

Області програми, які продовжують
діяти у 2016 році
1.
Програма будівництва придбання доступного
житла у Хмельницькій області на 2010-2017 роки: рішення
тридцять першої сесії від 29 верес. 2010 р. № 11-31/2010.
2.
Програма моніторингу довкілля Хмельницької
області на 2011-2016 роки: рішення від 2 берез. 2011 р. № 233/2011.
3.
Програма залучення інвестицій в економіку
Хмельницької області на 2011–2020 роки: рішення від 2 берез.
2011 р. № 42-3/2011.
4.
Програма приватизації об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької
області на 2011–2015 роки: рішення від 18 трав. 2011 р. № 224/2011.
5.
Програма
розвитку
агропромислового
комплексу Хмельницької області на 2012–2016 роки: рішення
від 15 берез. 2012 р. № 9-9/2012
6.
Цільова регіональна програма підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення
житлово-побутових умов сільського населення "Власний дім" на
2012-2020 роки: рішення від 15 берез. 2012 р. № 11-9/2012.
7.
Обласна програма забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об'єктів
житлового і громадського призначення на 2012-2017 роки:
рішення від 17 трав. 2012 р. № 10-11/2012.
8.
Обласна цільова програма розвитку фізичної
культури і спорту на 2012–2016 роки: рішення від 17 трав.
2012 р. № 12-11/2012.
9.
Програма поліпшення кінообслуговування
населення Хмельницької області на 2013-2017 роки: рішення від
26 верес. 2012 р. № 13-13/2012.
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10. Обласна програма забезпечення молоді житлом
на 2013-2017 роки: рішення від 20 груд. 2012 р. № 18-14/2012.
11. Обласна
програма
сприяння
розвитку
громадянського суспільства на 2013-2017 роки: рішення від
20 груд. 2012 р. № 19-14/2012.
12. Обласна цільова соціальна програма протидії
захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки: рішення від
20 груд. 2012 р. № 20-14/2012.
13. Програма розвитку водного господарства
Хмельницької області на період до 2021 року: рішення від
20 груд. 2012 р. № 21-14/2012.
14. Програма розвитку рибного господарства
Хмельницької області на 2013-2017 роки: рішення від 20 груд.
2012 р. № 22-14/2012.
15. Програма зайнятості населення Хмельницької
області на період до 2017 року: рішення від 19 черв. 2013 р.
№11-16/2013.
16. Програма капітального ремонту, модернізації
та заміни ліфтів житлового фонду Хмельницької області на
2013-2017 роки: рішення від 19 черв. 2013 р. № 21-16/2013.
17. Обласна програма подальшого вдосконалення
соціальної роботи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді у Хмельницькій області на 2013 - 2017 роки: рішення від
28 берез. 2013 р. № 29-15/2013.
18. Обласна програма військово-патріотичного
виховання, підготовки молоді до військової служби,
рекламування та пропагування військової служби за контрактом
у Збройних Силах України на 2013-2017 роки: рішення від
28 берез. 2013 р. № 35-15/2013.
19. Програма створення нових робочих місць для
засуджених, які утримуються у виправних колоніях управління
Державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій
області, на 2014-2017 роки: рішення від 12 верес. 2013 р. № 1217/2013.
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20. Цільова програма захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру у Хмельницькій області на 2014–2018
роки: рішення від 18 черв. 2014 р. № 22-24/2014.
21. Програма збереження об'єктів культурної
спадщини Хмельницької області на 2015–2020 роки: рішення від
26 груд. 2014 р. № 14-28/2014.
22. Програма
розвитку
краєзнавства
в
Хмельницькій області на період до 2020 року: рішення від
26 груд. 2014 р. № 15-28/2014.
23. Програма розвитку автомобільних доріг
загального користування місцевого значення у Хмельницькій
області на 2015-2018 роки: розпорядження від 16 жовт. 2014 р.
№ 27-26/2014.
24. Програма розвитку малого і середнього
підприємництва Хмельницької області на 2015–2016 роки:
рішення від 7 квіт. 2015 р. № 19-31/2015.
25. Обласна програма соціальної підтримки осіб,
які брали участь в антитерористичній операції та членів їх
сімей, які зареєстровані у Хмельницькій області: рішення від
7 квіт. 2015 р. № 20-31/2015.
26. Комплексна
програма
профілактики
правопорушень та боротьби зі злочинністю на території
Хмельницької області на 2016–2020 роки: рішення від 20 серп.
2015 р. № 31-34/2015.
27. Програма
покращення
координації
та
повсякденної (оперативної) діяльності громадських формувань з
охорони громадського порядку на території Хмельницької
області на 2016-2020 роки: рішення від 20 серп. 2015 р. № 3234/2015.
28. Обласна цільова соціальна програма протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки: рішення від 20 серп.
2015 р. № 33-34/2015.
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Орієнтири діяльності бібліотек на 2016 рік
2006 – 2016 рр. – Десятиліття реабілітації і стійкого
розвитку постраждалих регіонів (третє десятиліття після
Чорнобиля);
2008 – 2017 рр. – Друге десятиліття ООН по боротьбі за
ліквідацію убогості;
2010 – 2020 рр. – Десятиліття ООН, присвячене
пустелям і боротьбі з опустелюванням;
2011 – 2020 рр. – Десятиліття дій по забезпеченню
безпеки дорожнього руху;
2011 – 2020 рр. – Десятиліття біорізноманіття ООН;
2013 – 2022 рр. – Міжнародне десятиріччя зближення
культур;
2014 – 2024 рр. – Десятиліття стійкої енергетики для
всіх;
2015 – 2024 рр. – Десятиліття осіб африканського
походження;
2016 рік – Генеральна Асамблея ООН проголосила:
Міжнародним роком зернобобових (http://bit.ly/1i8zG3r);
2016 рік буде оголошено Роком англійської мови
(http://bit.ly/1OQyqk1);
2016 рік буде оголошено Роком Івана Яковича
Франка (http://bit.ly/1LWoFOY );
2016 рік – євродепутати запропонували Єврокомісії
оголосити Роком боротьби з насильством щодо жінок
(http://bit.ly/1i8zmBQ );
2016 рік – римський папа Франциск оголосив Святим
роком милосердя (його тривалість становить з 08.12.2015 –
20.11.2016);
Всесвітня столиця книги 2016 року – м. Вроцлав
(Польща).
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Літературно-мистецькі дати,
що відзначатимуться на державному рівні
150-річчя від дня народження першого президента
України, визначного державного і громадського діяча Михайла
Грушевського. Указ Президента України № 63 від 9 лютого
2015 року (вересень 2016 р. – проведення «Днів Михайла
Грушевського в Україні») http://bit.ly/1Rx2Yoy .
160-річчя
від
дня
народження
українського
письменника, поета філософа, вченого, громадського і
політичного діяча Івана Яковича Франка (1856-1916).
Відзначення 1000-ліття духовно-культурних зв’язків
Київської Русі та Святої Гори Афон. Проект Постанови ВР
№ 1397 від 11.12.2014. Мета: забезпечення належних
організаційно-правових умов для відзначення ювілею та
сприяння відродженню забутої вітчизняної духовно-культурної
спадщини.
Визначні краєзнавчі дати Хмельниччини
1020 років з часу першої літописної згадки про місто
Полонне (996).
650 років з часу першої згадки про смт. Чорний Острів
Хмельницького району (1366).
580 років з часу першої згадки про села: Балин
Дунаєвецького району, Божиківці Деражнянського району, Хребтіїв Новоушицького району (1436).
575 років з часу першої згадки про смт. Білогір’я (до
1946 року – Ляхівці).
465 років в Плоскирові було побудовано дерев’яну
фортецю (біля 1551).
455 років з часу заснування князем Острозьким міста
Старокостянтинова (1561). На основі останніх досліджень
археології вважають, що Старокостянтинів був збудований на
місці літописного міста Кобудь, що згадується у 1241 році.
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450 років тому Плоскирову (сьогодні Хмельницький)
було надане магдебурзьке право (1566).
415 років тому в Кам’янець-Подільському цеховий
майстер Стефан Самборський вперше поставив на книгах своєї
бібліотеки екслібрис. Це був перший екслібрис на книжках в
Україні (1601).
300 років з дня народження Василя Крижанівського
(Каліграфа, чернече ім’я Володимир, бл. 1716-1760) –
церковного діяча, педагога, архімандрита, ректора Ярославської
семінарії. Народився у смт Меджибіж Летичівського району.
220 років з часу затвердження царським указом герба
Подільської губернії (1796).
200 років з дня народження і 150 років з часу смерті
Антона Гіацинтовича Коципінського (1816 -1866) – польського і
українського композитора, етнографа і педагога. Жив і
працював у м. Кам’янець-Подільський (1845-1849).
150 років з дня народження Опанаса Захаровича
Неселовського (1866–1932) – історика, краєзнавця, члена
Подільського історико-краєзнавчого товариства, завідувача
Кам’янець-Подільського історико-археологічного музею (19241929).
140 років з часу заснування у м. Проскурів механічної
майстерні, яка у 1898 році переросла в чавуноливарний і
механічних заводи, сьогодні – ВАТ «Пригма-Прес» (1876).
100 років з часу відкриття Красилівської загальноосвітньої школи № 1.
Знаменні і пам’ятні дати Хмельницької області на 2016
рік видані окремим виданням «Календар знаменних та
пам’ятних дат Хмельниччини на 2016 рік». З даним виданням
ви зможете ознайомитися на сайті Хмельницької обласної
універсальної наукової бібліотеки в розділі «Ресурси»
http://www.ounb.km.ua/vidanya/index.php
При складанні планів роботи, радимо звернути увагу
на знаменні та пам’ятні дати.
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Твори-ювіляри
940 років
900 років
695 років
545 років
480 років
455 років
435 років
415 років
410 років
295 років
230 років
190 років
185 років
185 років
185 років
175 років
170 років
170 років
160 років
155 років
150 років
150 років
140 років
140 років
135 років

створення «Ізборника Святослава» (1076);
від виконання другої редакції «Повісті минулих
літ» (1116);
«Божественна комедія» (1321) Данте Аліг'єрі;
«Декамерон» (1471) Джованні Боккаччо;
«Сон у літню ніч» (1536) Вільяма Шекспіра;
створення рукописної книги «Пересопницьке
Євангеліє» (1561);
перше повне видання «Острозької Біблії (1581)»;
«Гамлет» (1601) Вільяма Шекспіра;
«Макбет» (1606) Вільяма Шекспіра;
роман «Робінзон Крузо» (1721) Даніеля Дефо;
«Пригоди Барона Мюнхаузена» (1786) Рудольфа
Єріха Распе;
«Останній із могікан» (1826) Джеймса Фенімора
Купера;
«Собор Паризькою Богоматері» (1831) Віктора
Гюго;
«Червоне і чорне» (1831) Фредеріка Стендаля;
«Вечори на хуторі біля Диканьки» (1831) Миколи
Гоголя;
поема «Гайдамаки» (1841) Тараса Шевченка;
«Граф Монте-Крісто» (1846) Олександра Дюма;
«Заповіт» (1846) Тараса Шевченка;
роман «Пані Боварі» (1856) Гюстава Флобера;
«Букварь южнорусскій» (1861);
«Вершник без голови» (1866) Томаса Майн Ріда;
«Злочин і кара» (1866) Федора Достоєвського;
повість «Микола Джеря» (1876) Івана НечуяЛевицького
повість «Бурлачка» (1876) Івана НечуяЛевицького;
повість «Борислав сміється» (1881) Івана Франка;
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130 років
130 років
130 років
130 років
130 років
125 років
125 років
120 років
120 років
120 років
115 років
105 років
105 років
95 років
95 років
90 років
90 років
80 років
75 років
75 років
70 років
70 років
70 років

п’єса «Безталанна» (1886) Івана КарпенкаКарого;
п’єса «Мартин Боруля» (1886) Івана КарпенкаКарого;
«Казка про Правду і Кривду» (1886) Панаса
Мирного;
драма «Наймичка» (1886) Івана Карпенка-Карого;
збірка «Зів’яле листя» (1886) Івана Франка;
повість
«Облога
Буші»
(1891)
Михайла
Старицького;
«Пригоди Шерлока Холмса» (1891) Артура
Конан-Дойла;
п’єса «Чайка» (1896) Антона Чехова;
комедія «Учитель» (1896) Івана Франка;
повість «Царівна» (1896) Ольги Кобилянської;
поема «Одержима» (1901) Лесі Українки;
драматична поема «Лісова пісня» (1911) Лесі
Українки;
«Гранатовий браслет» (1911) Олександра
Купріна;
поетична збірка «Поезії» (1921) Володимира
Сосюри;
«Червоні вітрила» (1921) Олександра Гріна;
поетична збірка віршів «Тринадцята весна»
(1926) Максима Рильського;
збірка «Земля» (1926) Василя Стефаника;
«Віднесені вітром» (1936) Маргарет Мітчелл;
вірш «Слово про рідну матір» (1941) Максима
Рильського;
збірка віршів «Добрий ранок» (1941) Михайла
Стельмаха;
поетична збірка «Душа на сторожі» (1946) Олени
Теліги;
роман «Прапороносці» (1946) Олеся Гончара;
«Тріумфальна арка» (1946) Еріх Марії Ремарк;
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60 років
60 років
60 років
50 років

автобіографічна повість «Зачарована Десна»
(1956) Олександра Довженка;
роман «Гайдамаки» (1956) Юрія Мушкетика;
кіноповість «Поема про море» (1956) Олександра
Довженка;
роман «Майстер і Маргарита» (1966) Михайла
Булгакова.

Державні та народні свята
1 січня
6 січня
7 січня
22 січня
8 березня
1 травня
1, 2 травня
9 травня
19 червня
28 червня
24 серпня
14 жовтня

Новий рік
Святвечір. Багата кутя
Різдво Христове
День Соборності
Міжнародний жіночий день
Світле Христове Воскресіння.
Великдень
День міжнародної солідарності трудящих
День Перемоги
День Святої Трійці
День Конституції
День Незалежності України
День захисників України

Професійні, громадські, літературні свята
1 січня
2 січня

7 січня

Січень
120 років від дня народження Василя Ілліча Касіяна
(1896-1976), українського художника-графіка
175 років від дня народження Тадея Розеславовича
Рильського (1841-1902), українського культурноосвітнього діяча та етнографа
115 років від дня народження Василя Григоровича
Чумака (1901-1919), українського поета
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12 січня
14 січня
15 січня

18 січня

25 січня
26 січня

27 січня

28 січня
29 січня

140 років від дня народження Джека Лондона (18761916), американського письменника, публіциста
125 років від дня народження Осипа Емілійовича
Мандельштама (1891-1938), російського поета
140 років від дня народження Агатангела
Юхимовича Кримського (1871-1942), українського
історика, сходознавця, фольклориста, літературознавця, письменника, перекладача
95 років від дня народження Лева Ізраїлевича
Гольденберга (1921), українського бібліографа і
книгознавця
День Тетяни
Міжнародний день митних служб
День працівника контрольно-ревізійної служби
України
190 років від дня народження Івана Григоровича
Наумовича (1826-1891), українського письменника,
громадського та освітнього діяча
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
260 років від дня народження Вольфганга Амадея
Моцарта (1756-1791), австрійського композитора
190 років від дня народження Михайла Євграфовича
Салтикова-Щедріна
(1826-1889),
російського
письменника
125 років від дня народження Павла Григоровича
Тичини (1891-1967), українського поета
105 років від дня народження Івана Макаровича
Гончара (1911-1993), українського скульптора,
живописця, графіка, народознавця
Міжнародний день мобілізації проти ядерної
війни
День пам’яті Героїв Крут
150 років від дня народження Ромена Роллана (18661944), французького письменника, музикознавця,
громадського діяча
14

31 січня

175 років від дня народження російського
художника Архипа Івановича Куїнджі (1841–1910)

Лютий
105 років від дня народження Павла Феодосійовича
Ловецького (Левицький) (1911-1975), українського
письменника
2 лютого 115 років від дня народження Валер'яна Петровича
Підмогильного
(1891-1937),
українського
письменника, прозаїка
4 лютого 90 років від дня народження Галини Никифорівни
Кальченко (1926-1976), відомого скульптора,
народного художника України
6 лютого 105 років від дня народження Федора Сергійовича
Мар'єнка (1911-1971), українського письменника
8 лютого 95 років від дня народження Івана Павловича
Мележа (1921-1976), білоруського письменника,
перекладача творів українських письменників
9 лютого 575 років від дня народження Алішера Навої (14411501), узбецького поета, мислителя, просвітителя,
державного діяча
13 лютого 95 років від дня народження Володимира
Микитовича Вільного (1921-1981), українського
письменника
14 лютого День Святого Валентина
День комп’ютерника
15 лютого День вшанування учасників бойових дій на
території інших держав
235 років від дня смерті Готгольда Лессінга (17291781), німецького письменника
150 років від дня народження Гната Павловича
Житецького (1866-1929), українського історика,
діяча культури
1 лютого

15

18 лютого

20 лютого
21 лютого

25 лютого

28 лютого

105 років від дня народження Григорія Ісааковича
Полянкера (1911-1997), єврейського письменника
(Україна)
160 років від дня народження Софії Русової
(Ліндфорс) (1856-1940), української громадської і
культурно-освітньої діячки
Всесвітній день соціальної справедливості
Міжнародний день рідної мови
День екскурсовода
95 років від дня народження Володимира
Кириловича
Малика
(Сиченко)
(1921-1998),
українського письменника
145 років від дня народження Лесі Українки (Лариса
Петрівна Косач-Квітка) (1871-1913), видатної
української поетеси, громадської діячки
День працівників патрульно-постової служби
України
190 років від дня народження Памфіла Даниловича
Юркевича (1826-1874), українського філософа і
педагога
170 років від дня народження Джамбула Джамбаєва
(1846-1945), казахського народного поета-акина

Березень
1 березня Всесвітній день цивільної оборони
2 березня 140 років від дня народження Мирона Михайловича
Кордуби (1876-1947), українського історика,
бібліографа, публіциста, письменника
3 березня Всесвітній день письменника
205 років від дня народження Антіна Любича
Могильницького (1811-1873), українського поета
150 років від дня заснування Національної
парламентської бібліотеки України (1866)
6 березня 85 років від дня народження Олександра Івановича
Білаша (1931-2003), українського композитора
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9 березня 202 роки тому народився Тарас Григорович
Шевченко (1814-1861), великий український поет,
художник, мислитель
10 березня 155 років від дня смерті Тараса Григоровича
Шевченка (1814-1861)
13 березня День землевпорядника
14 березня Міжнародний день річок
125 років від дня народження Амвросія
Максиміліановича Бучми (1891-1957), українського
актора, режисера театру і кіно, педагога
15 березня Всесвітній день прав споживача
17 березня 160 років від дня народження Михайла
Олександровича Врубеля (1856-1884), українського
і російського живописця
18 березня День працівників податкової та митної справи
України
105 років від дня народження Любомира
Дмитровича Дмитренка (1911-1985), українського
письменника, драматурга, критика
20 березня День
працівників
житлово-комунального
господарства і побутового
обслуговування
населення
155 років від дня народження Олексія Трохимовича
Грабини (1861-1924), українського письменника
21 березня Всесвітній день поезії
Міжнародний день боротьби за ліквідацію
расової дискримінації
Міжнародний день лялькового театру
110 років від дня народження Самеда Вургуна
(Векілов)
(1906-1956),
азербайджанського
письменника
21–27 березня Тиждень солідарності з народами, які
борються проти расизму і расової дискримінації
22 березня Всесвітній день водних ресурсів (Всесвітній день
води)
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23 березня Всесвітній метеорологічний день
24 березня Всесвітній день боротьби із захворюванням на
туберкульоз
110 років від дня народження Клавдії Іванівни
Шульженко (1906-1984), української та російської
співачки
25 березня День служби безпеки України
Міжнародний день пам’яті жертв рабства та
трансатлантичної работоргівлі
Міжнародний день солідарності з затриманими
та зниклими безвісті колегами
26 березня День Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх
справ України
27 березня Міжнародний день театру
145 років від дня народження Генріха Манна (18711950), німецького письменника
29 березня 135 років від дня народження Марійки Підгірянки
(Марія Омелянівна Ленерт-Домбровська) (18811963), української поетеси
Квітень
1 квітня
2 квітня

3 квітня

4 квітня

День сміху
Міжнародний день птахів
Всесвітній день поширення інформації щодо
проблеми аутизму
Міжнародний день дитячої книги
День геолога
220 років від дня народження Прокопа
Михайловича
Підгородинського
(1796-1884),
українського і російського співака, диригента
Міжнародний день Інтернету
День веб-майстра
День створення НАТО (1949)
День працівника слідчих органів
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135
років
від
дня народження
Дмитра
Миколайовича Ревуцького (1881-1941), українського композитора, музикознавця, фольклориста,
літературознавця
7 квітня Всесвітній день здоров’я
9 квітня 195 років від дня народження Шарля Бодлера (18211867), французького поета
11 квітня Міжнародний
день
визволення
в’язнів
фашистських таборів
90 років від дня народження Лідії Анатоліївни Палій
(1926), української письменниці (Канада)
12 квітня Всесвітній день авіації і космонавтики
День працівників ракетно-космічної галузі
Міжнародний день польоту людини в космос
13 квітня 110 років від дня народження Оксани Дмитрівни
Іваненко (1906-1997), української письменниці,
перекладачки
14 квітня День ДАІ МВС України
15 квітня День працівників карного розшуку України
16 квітня День довкілля
17 квітня День пожежної охорони
18 квітня Міжнародний день пам’яток і історичних місць
День пам’яток історії та культури
18–22 квітня Дні заповідників і національних парків
22 квітня Міжнародний день рідної Землі
Міжнародний день секретаря
130 років від дня народження Євгена Яковича
Сагайдачного (1886-1961), українського художника
23 квітня Всесвітній день книги і авторського права
Всеукраїнський день психолога
Міжнародний день астрономії
125 років від дня народження Олександра
Васильовича Багрія (1891-1949), українського,
російського,
вірменського
літературознавця,
5 квітня
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фольклориста,
бібліографа,
шевченкознавця,
педагога
24 квітня Міжнародний день солідарності молоді
145 років від дня народження Любові Борисівни
Хавкіної (1871-1949), українського і російського
бібліотекознавця, бібліографа
25–30 квітня Глобальний тиждень дій в галузі освіти
26 квітня День Чорнобильської трагедії (1986)
Міжнародний день інтелектуальної власності
Всесвітній день споріднених міст
28 квітня Всесвітній день охорони праці
29 квітня Міжнародний день танцю
135 років від дня народження Катерини Андріївни
Рубчакової (1881-1919), української драматичної
актриси
Травень
150 років від дня народження Івана Ілліча Синюка
(1866-1953), українського письменника
3 травня Всесвітній день свободи преси
4 травня 140 років від дня народження Максима Івановича
Вдовиченка (Гаврилюк) (1876-1928), українського
поета
5 травня Всесвітній день боротьби за права інвалідів
170 років від дня народження Генріка Сенкевича
(1846-1916), польського письменника
8 травня День матері
8–9 травня Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті
жертв Другої Світової війни
12 травня Міжнародний день медичної сестри
14 травня 145 років від дня народження Василя Семеновича
Стефаника (1871-1936), українського письменника і
громадського діяча
15 травня Міжнародний день родини (сім’ї)
1 травня
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160 років від дня народження Андрія Яковича
Чайковського
(1856-1935),
українського
письменника
125 років від дня народження Михайла Опанасовича
Булгакова (1891-1940), російського письменника
115 років від дня народження Мойсея Юхимовича
Мижирицького
(1901-1951),
єврейського
письменника (Україна)
16 травня День Європи
День науки
18 травня Міжнародний день музеїв
20 травня День банківських працівників
21 травня Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я
діалогу та розвитку
22 травня Міжнародний день біологічного різноманіття
125 років від дня народження Петра Андрійовича
Лісового (Свашенко) (1891-1943), українського
письменника
95 років від дня народження Олександра
Олександровича Левицького (1921), українського
композитора
24 травня День слов’янської писемності і культури
25–31 травня Тиждень
солідарності
з
народами
несамоврядних територій
28 травня День прикордонника
29 травня Міжнародний день миротворців ООН
День хіміка
30 травня День працівників видавництв, поліграфії і
книгорозповсюдження
31 травня Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням

1 червня
4 червня

Червень
Міжнародний день захисту дітей
Міжнародний день безвинних дітей – жертв
агресії
21

5 червня

6 червня

8 червня

11 червня

12 червня

14 червня

17 червня

19 червня
20 червня

Всесвітній
день
охорони
навколишнього
середовища
День працівників водного господарства
День працівників місцевої промисловості
День меліоратора
105 років від дня народження Івана Івановича
Гриць-Дуди (1911-1999), українського актора,
письменника, фольклориста, педагога (Словаччина)
День журналіста
175 років від дня народження Елізи Оженко (18411910), польської письменниці
160 років від дня народження Іларіона Михайловича
Грабовича (1856-1903), українського поета
Всесвітній день океанів
120 років від дня народження Прокопа
Феодосійовича
Канавського
(1896-1978),
українського народного байкаря, читця
155 років від дня народження Сигізмунда
Владиславовича Заремби (1861-1915), українського
композитора, піаніста, диригента, музичного
критика
День працівників фондового ринку
День працівників легкої промисловості
85 років від дня народження Євгенії Семенівни
Мірошниченко (1931-2009), української співачки
Всесвітній день донорів крові
205 років від дня народження Гаррієт Бічер-Стоу
(1811-1896), американської письменниці
Всесвітній день боротьби з опустелюванням і
засухами
105 років від дня народження Віктора Платоновича
Некрасова (1911 – 1987), російського письменника
(Україна)
День медичного працівника
Всесвітній день біженців
22

22 червня День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни
в Україні
23 червня День державної служби ООН
День державної служби
25 червня День митної служби
26 червня Міжнародний день на підтримку жертв тортур
Міжнародний день боротьби зі зловживанням
наркотичними засобами та їх незаконним обігом
День молоді
27 червня День винахідника та раціоналізатора

1 липня
2 липня
3 липня
4 липня

8 липня

10 липня
11 липня
14 липня

16 липня
17 липня

Липень
Всесвітній день архітектури
День архітектури України
День працівників державної податкової служби
України
День Військ Протиповітряної оборони України
День судового експерта
Міжнародний день кооперативів
125 років від дня народження Петра Йосиповича
Панча (Панченко) (1891-1978), українського
письменника
День родини
395 років від дня народження Жана де Лафонтена
(1621-1695), французького письменника
День рибалки
Всесвітній день народонаселення
155 років від дня народження Августа Грамбашича
(1861-1911), хорватського поета, перекладача творів
Т.Г. Шевченка
День бухгалтера
День етнографа
День працівників металургійної і гірничобудівної промисловості
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18 липня
23 липня

26 липня

28 липня

29 липня
30 липня

31 липня

205 років від дня народження Вільяма Мейкпіса
Теккерея (1811-1863), англійського письменника
115 років від дня народження Антона Івановича
Шмигельського
(1901-1987),
українського
письменника
День флоту України
225 років від дня народження Франца Ксавера
Вольфганга Моцарта (1791-1844), австрійського
піаніста, композитора, диригента, педагога
День хрещення Київської Русі
115 років від дня народження Марії Михайлівни
Романівської (1901-1983), української письменниці
День системного адмінітратора
155
років
від
дня
народження
Любові
Олександрівни Яновської (1861-1933), української
письменниці
День працівників торгівлі

Серпень
День аеромобільних військ
День Повітряних Сил Збройних Сил України
День Повітряно-десантних військ (День ПДВ)
3 серпня 105 років від дня народження Івана Васильовича
Мавроді (1911-1981), болгарського і російського
письменника, автора творів української тематики,
перекладача
творів
болгарської
літератури
українською мовою
4 серпня День Повітряних і Збройних сил України
5 серпня 150 років від дня народження Володимира
Миколайовича
Леонтовича
(1866-1933),
українського
письменника
і
громадського
культурного діяча
8 серпня День військ зв’язку
14 серпня День будівельника
День працівників ветеринарної медицини
2 серпня
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15 серпня 245 років від дня народження Вальтера Скотта
(1771-1832),
англійського
і
шотландського
письменника
19 серпня День пасічника
23 серпня День Державного Прапора України
Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та
її ліквідації
27 серпня День авіації України
160 років від дня народження Івана Яковича Франка
(1856-1916), українського письменника, вченого,
громадського діяча
75
років
від
дня
народження
Богдана
Сильвестровича Ступки (1941), українського актора
28 серпня День шахтаря
Вересень
1 вересня День знань
2 вересня День нотаріату
4 вересня 175
років
від
дня
народження
Данила
Костянтиновича Мороза (1841-1894), українського
письменника
6 вересня День підприємця
8 вересня Міжнародний день розповсюдження грамотності
9 вересня 110 років від дня народження І.А. Михайлика (19061988), українського поета
10 вересня День фізичної культури і спорту
День українського кіно
11 вересня День танкістів
День пам’яті жертв фашизму
День працівників нафтопереробної промисловості України
12 вересня 95 років від дня народження Станіслава Лема
(1921), польського письменника
15 вересня Міжнародний день демократії
25

125 років від дня народження Агати Крісті (18911976), англійської письменниці
16 вересня Міжнародний день збереження озонового шару
17 вересня День працівників цивільного захисту України
(День рятівника)
День фармацевтичного працівника
День винахідника та раціоналізатора
18 вересня День працівника лісу
105 років від дня народження Федора Олексійовича
Мицика (1911-1941), українського поета
21 вересня Міжнародний день миру
22 вересня День партизанської слави
24 вересня 120 років від дня народження Френсіса Скотта
Фіцджеральда
(1896-1940),
американського
письменника
25 вересня День машинобудівника
125 років від дня народження Івана Васильовича
Ткачука (1891-1948), українського письменника і
журналіста
26 вересня Європейський день мов
27 вересня Всесвітній день туризму
День туризму
Міжнародний день глухонімих
29 вересня День пам’яті жертв Бабиного Яру
150 років від дня народження Михайла Сергійовича
Грушевського (1866-1934), українського історика,
державного і громадсько-політичного діяча
30 вересня Всеукраїнський день бібліотек
День усиновлення
Міжнародний день перекладача

1 жовтня

Жовтень
Міжнародний день музики
Міжнародний день людей похилого віку
День ветерана
26

2 жовтня
4 жовтня
5 жовтня
8 жовтня
9 жовтня

10 жовтня
13 жовтня
14 жовтня

16 жовтня
17 жовтня
20 жовтня

24 жовтня
25 жовтня

28 жовтня

Міжнародний день боротьби проти насилля
День працівників освіти
105 років з дня смерті Сергія Петровича Мартоса
(1865-1911), українського письменника
Всесвітній день вчителів
День юриста
Міжнародний день поштової служби
День художника
День
працівників
державної
санітарноепідеміологічної служби
130 років від дня народження Іванни Омелянівни
Блажкевич (1886–1977), української письменниці
Всесвітній день охорони психічного здоров’я
День працівників стандартизації та метрології
Міжнародний день зі зменшення небезпеки
стихійних лих
День захисника України
День Українського козацтва
Міжнародний день стандартизації
Всесвітній день продовольства
День працівників харчової промисловості
Міжнародний день боротьби за ліквідацію
бідності
Всесвітній день статистики
День військового зв’язківця
Міжнародний день авіадиспетчера
Всесвітній день розвитку інформації
Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй
135 років від дня народження Пабло Пікассо (Руїс-іПікассо) (1881-1973), іспанського та французького
художника
День визволення України від фашистських
загарбників

27

30 жовтня

135 років від дня народження Дмитра Яковича
Макогона (1881–1961), українського письменника,
культурно-освітнього діяча
Міжнародний день пам’яті жертв політичних
репресій
145 років від дня народження Поля Валері (18711945), французького поета

3 листопада
4 листопад
6 листопада
7 листопада

9 листопада

13 листопада
14 листопада
16 листопада

17 листопада
19 листопада

20 листопада
21 листопада

Листопад
День інженерних військ
День ракетних військ і артилерії
День залізничника
День працівників соціальної сфери
115 років від дня народження Дмитра
Филимоновича Красицького (1901–1989), українського письменника, літературознавця
День української писемності та мови
Всеукраїнський день працівників культури та
майстрів народного мистецтва
195 років від дня народження Федора
Михайловича
Достоєвського
(1821-1881),
російського письменника, публіциста
Міжнародний день сліпих
Всесвітній день боротьби із захворюванням на
цукровий діабет
Міжнародний день толерантності
День працівників радіо, телебачення та
зв’язку
День студента
День скловиробника
День
працівників
гідрометеорологічної
служби
Всесвітній день дитини
День працівників сільського господарства
День Гідності та Свободи
28

Всесвітній день телебачення 105 років від дня
народження Василя Лозового (справж. –
Ходаківський Михайло Миколайович) (1911–
1995), українського письменника
25 листопада Міжнародний день боротьби з насильством
проти жінок
28 листопада День пам’яті жертв голодомору і політичних
репресій в Україні
30 листопада 105 років від дня народження Андрія Семеновича
Михайлюка (1911–1937), українського поета

1 грудня
2 грудня
3 грудня
5 грудня

6 грудня

7 грудня
9 грудня
10 грудня

Грудень
Всесвітній день боротьби зі СНІДом
День працівників прокуратури
Міжнародний день боротьби за скасування
рабства
Міжнародний день інвалідів
Міжнародний день волонтерів
День працівників статистики
115 років від дня народження Уолта Діснея
(Дісні) (1901–1966), американського кінорежисера, продюсера
85 років від дня народження Григорія
Михайловича Тютюнника (1931–1980), українського письменника
День Збройних Сил України
145 років від дня народження Миколи
Кіндратовича Вороного (1871-1938), українського поета, критика, перекладача, журналіста і
театрознавця
Міжнародний день цивільної авіації
День місцевого самоврядування
Міжнародний день боротьби з корупцією
День захисту прав людини
29

11 грудня
12 грудня

14 грудня
15 грудня
18 грудня

19 грудня
20 грудня
22 грудня
24 грудня

195 років від дня народження Миколи
Олексійовича Некрасова (1821-1878), російського письменника, журналіста
Міжнародний день гір
День Сухопутних військ України
195 років від дня народження Ґустава Флобера
(1821-1880), французького письменника
День вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
День працівників суду
Міжнародний день мігрантів
95
років
від
дня
народження
Юрія
Володимировича Нікуліна (1921-1997), російського артиста цирку і кіно
День адвокатури
День міліції
День працівників дипломатичної служби
День енергетика
День працівників архівних установ
115 років від дня народження Олександра
Олександровича Фадєєва (1901-1956), російського письменника.

Рекомендуємо включити в плани роботи

Обласні заходи
1.
Науково-практична
конференція
реформування публічних бібліотек»

«Шляхи

вересень
2.
Обласний конкурс серед сільських бібліотек
«Бібліотека на службі громади»
березень– вересень
3.
Виїзна акція молодих спеціалістів ОУНБ
«Сільська бібліотека: змінюємо разом» (Волочиська ЦБС)
липень
30

4. VIII Обласний форум бібліотекарів Хмельниччини
вересень
5.
Ярмарок бібліотечних ініціатив «Впровадження
кращих інновацій в роботу бібліотеки»
вересень
6.
День директора ЦБС (ЦРБ, ЦМБ) «Робота
бібліотек в умовах реформування»
грудень
7.
Обласне літературно-мистецьке свято «Мова
кожного народу неповторна і – своя!» до Міжнародного дня
рідної мови (Віньковецька ЦБС)
листопад
8.
Обласне літературно-мистецьке свято «Наша
мова – мова вічної землі, наше слово – слово вічного
народу!» до Дня української писемності та мови (Полонська
ЦРБ)
Лютий
9.
Обласне літературне свято «Світ добра і правди
Василя Горбатюка» до 60-річчя з дня народження
письменника, голови обласної організації Національної спілки
письменників України (Хмельницька ЦРБ)
Січень
10.
Обласне літературне читання «… Візьму на
руки слово–немовля, єдине щастя строгої любові» до 60річчя з дня народження поета Павла Гірника (Деражнянська
ЦРБ)
Квітень

Заходи з підвищення кваліфікації
бібліотечних працівників
1.
Літній клуб бібліотечного менеджера «Виклики
і ризики для бібліотек при адміністративній реформі» на базі
бібліотек Ізяславського та Славутського районів (червень);
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2.
Лабораторія професійної майстерності методиста
«Методична служба у вирішенні завдань, що стоять перед
бібліотечними закладами в умовах реформування місцевого
самоврядування» на базі бібліотек Новоушицького району
(листопад);
3.
Семінар бібліографів-краєзнавців «Управління
краєзнавчими інформаційними ресурсами: традиції і нові
тенденції» на базі Деражнянської ЦРБ (квітень);
4.
День обласної бібліотеки «Шляхи та методи
удосконалення бібліотечного обслуговування соціально
незахищених верств населення» на базі Шепетівської та
Старосинявської ЦРБ (березень, жовтень);
5.
Зональний семінар-практикум «Інноваційні
форми бібліотечного обслуговування» на базі бібліотек
Волочиського, Дунаєвецького, Летичівського районів (липень,
серпень, жовтень);
6.
Веб-майстер-клас «Нові форми книжкових
виставок та їх оформлення» для працівників бібліотек
Ізяславського району;
7.
Вебінари:
– «Веб дизайн» для ІТ-спеціалістів;
– «Методика підготовки та організації вебінару»
для ІТ-спеціалістів;
– «Альтернативні джерела та інноваційні
технології комплектування та збереження бібліотечних
фондів» для працівників відділів комплектування;
– «Робота з програмою ІРБІС. Ведення
електронного каталогу»;
– «Можливості соціальних мереж для пошуку та
розширення кола партнерів бібліотек» для керівників та
методистів бібліотек;
– «Практична медіаграмотність»;
– «Формування
професійних
компетенцій
бібліотекарів»;
– «Інтернет-реклама бібліотеки»;
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– «Геоінформаційні системи: основні поняття,
функції. Популярні проекти».
В рамках обласної програми «Обласна бібліотека –
бібліотекам села» плануємо:
1.
Бібліодень сільського бібліотекаря в ОУНБ
«Інформаційне забезпечення потреб сільської громади» з
виїздом в бібліотеки сіл Ружичанка (Хмельницького району) та
Сутківці (Ярмолинецького району) (квітень, липень);
2.
Цикл тренінг-семінарів у рамках творчої студії
«Сучасна бібліотека: нові вимоги, нові можливості» на базі
бібліотек
Віньковецького,
Городоцького,
Полонського,
Ярмолинецького районів (травень, червень, серпень, вересень);
3.
Вебінари:
–
«Проектна діяльність бібліотек, як засіб
модернізації» для працівників бібліотек Хмельницького,
Деражнянського, Новоушицького, Волочиського районів;
–
«Традиційні та інноваційні послуги сільської
бібліотеки: сучасні підходи та можливості» для працівників
бібліотек Віньковецького, Старосинявського, Теофіпольського
районів;
–
«Збереження бібліотечних фондів в сучасних
умовах. Особливості відбору і списання друкованих видань».

Соціологічні дослідження:
1.
«Що і як читають
(загальнообласне дослідження)
2.
«Стан інформатизації
(щорічна маркетингова розвідка);

на

Хмельниччині»

лютий – квітень
бібліотек області»

березень – квітень
3.
«Краща книга Хмельниччини 2015», до
Всесвітнього дня книги та авторського права (анкетування);
березень – квітень
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4.
«Впровадження
електронної
системи
моніторингу в публічних бібліотеках» (моніторинг);
квітень
5.
«Сільські бібліотеки на допомогу громаді в
умовах реформування» (загальнообласне дослідження);
ІІІ, ІV квартал
6.
«Діяльність пунктів європейської інформації
на допомогу користувачам» в рамках проекту «Все про
Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської
інформації» (загальнообласне дослідження);
ІІІ квартал
7.
«Бібліотеки області в дзеркалі преси»
(регіональна розвідка);
ІІ квартал
8.
«Підвищення
кваліфікації
бібліотечних
спеціалістів області» (щоквартальний моніторинг в рамках
онлайн-клубу «Суч@сний методист»);
щоквартально
Важливим для планування діяльності бібліотеки є Указ
Президента України (№ 334/2015 від 12 червня 2015 року) "Про
заходи
щодо поліпшення національно-патріотичного
виховання дітей та молоді". Тому, з метою формування у
молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття
любові до України, пошани до видатних вітчизняних історичних
діячів, готовності до виконання громадянських і конституційних
обов'язків, рекомендуємо запланувати:
 Проект-обговорення «Прочитай книгу про
війну»;
 Патріотичні бесіди:
– «Волонтери – рятівники і помічники воїнів в зоні АТО»;
– «Волонтер – це стан душі»;
– «Волонтери: пліч-о-пліч із захисниками України»
 Доброчинні акції:
– «Напиши листа солдату»;
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–
–
–

«Малюнок, що додає віри»;
«Бібліотека воїна. Подаруй книгу»;
«За мирну Україну»
 Презентації нових книг, які надійшли в
бібліотеку:
– «Майдан на сторінках книг»;
– «Неоголошена війна»
 Книжкові виставки:
– про визволення району (міста);
– однієї книги;
– література про героїзм та патріотизм
 Зустрічі з військовими, волонтерами;
 Перегляди (докуметальних) фільмів патріотичної тематики.
Впровадження послуг електронного урядування
залишається одним із найважливіших напрямків діяльності.
Рекомендуємо включити в плани роботи тренінги з
використанням електронних послуг для працівників та
користувачів бібліотеки, які хочуть навчитися отримувати
адміністративні послуги в режимі он-лайн. Дізнатися про
адміністративні послуги та ознайомитися з їх переліком ви
зможете на порталі державних послуг https://igov.org.ua/ та на
сайті Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки
http://www.ounb.km.ua/e-uryad/katalog.php.
Так як 2016 рік оголошено Роком англійської мови, в
плани роботи слід включити заходи з популяризації англійської
мови. При проведені заходів пропонуємо використовувати
форми бібліотечної роботи:
– книжкові виставки, розкриваючи фонд літератури
іноземною мовою;
– анкетування користувачів та працівників бібліотеки;
– конкурси;
– бібліотечні акції та флешмоби;
– перегляди відеофільмів англійською мовою;
– зустрічі з цікавими людьми;
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– тематичні вечори;
– уроки вивчення англійської мови, в тому числі
використовуючи ойлайн-сервіси (програма «Англійська 123»
http://english123.com.ua/);
– Skype-спілкування з іноземцями;
– віртуальні подорожі.
З метою підвищення престижу читання, створення
умов для підтримки і розвитку читання, просування книги,
бібліотекам слід запланувати наступні заходи:
 Книжкові виставки:
– огляд нових надходжень «Новини друкарського двору»;
– виставки-перегляди, книжкові полички, перегляди
літератури «Цікаво тому, що це читають», «Книги-ювіляри –
2016», «Книги, які визнані часом», «Книжкові спокуси»;
– цикл виставок-настроїв: «Книги сезону», «Осінь.
Забудемо сіру буденність», «Зима. Зігрійся книгою», «Весна.
Будь собою, читай!», «Літо, сонце, море, пляж – яку книгу взяв в
багаж?»;
– оформляти
книжкові
закладки
«Три
причини
прочитати», «Літературний гурман»
 Акції
– «Стань читачем сьогодні»;
– «Іменинник»
 Соціологічні дослідження
– анкетування «Твої смаки й уподобання»;
– бліц-опитування «Книга в руках успіху»
 Зустрічі з цікавими людьми
– «Бібліотека і молодь: з книгою в майбутнє», «Читання
покращує якість нашого життя», «Я прочитала і вам раджу»
Зверніть увагу! Користувачі полюбляють щось нове,
тому використовуйте наступні форми роботи, такі як:
– Книжкова ігротека «І великі таємниці відкриваються
нам…», «Книга вашого формату», «Книжкові пристрасті»,
«Книжковий зорепад», «Під шелест сторінок улюблених книг»;
– книжковий фуршет «Ці книги читають ваші кумири»;
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– ювілейна мозаїка «Світ відкриває таємниці, або пошук
веде бібліотекар», «Сторінками української класики», «Книги,
про які говорять»;
– журнальний серпантин «Жіночий погляд», «На
журнальних сторінках »;
– літературний подіум «На всі ваші «Що?», «Де?»,
«Коли?» розумні книги дадуть відповідь завжди»;
– письменник про письменника «Знайомтесь: … (прізвище
письменника) і його книги»;
– конкурси «Суперчитач», «Читач року», «Лідер читання»;
– творчі акції «Фестиваль читацьких історій», «Як я
зустрів улюблену книгу»;
– свято вірних читачів, свято читацьких задоволень –
«Запрошуємо до читання», «Подивіться, що ми читаємо»,
«Читай і будь лідером», «Ювілей письменника – свято для
читача»;
– лабораторії читацького смаку, лабораторії читацької
творчості, день читацької мрії, факультатив успіху, тощо.
Для організації сімейного читання радимо проводити:
– батьківські збори у бібліотеці «Як ощасливити дитину
читанням?», «В сім’ї народжується читач», «Книжковий світ
моєї родини», «Осягаючи світ книги»;
– бесіди з батьками про читання дітей;
– вивчення думок батьків шляхом опитування «Книга
дитинства», «Що ви полюбляєте читати?».
Організуйте сімейний конкурс «Книжковий хіт моєї
родини», запровадьте акцію «Читаємо всією родиною».
Одним з пріоритетних напрямків роботи бібліотек є
краєзнавча діяльність адже сьогодні, в час духовного
відродження країни збільшується інтерес читачів до її
історичного минулого, зростає роль краєзнавства. До плану
пропонуємо додати:
 Перегляди літератури «Хай слава бойова
земляків немеркнучою зіркою в легендах буде жити»
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 Цикл книжково-ілюстрованих виставок:
– виставка-хронограф «Біографія книг – біографія
поколінь. Штрихи до портрета земляків»;
– виставка-подорож «Стежками рідного краю»;
– виставка-вікторина «Відкрий для себе рідне місто»;
– фото-виставка «Квітни, мій краю»;
– виставка-реклама «Нові матеріали про рідний край»;
– виставка-спогад «Мій край – моя історія жива»
 Історико-культурні години, години цікавої
інформації:
– «Героїчна історія рідного краю»;
– «Що не край, то звичай»;
– «Куди б мене дорога не вела, думки мої із рідною
землею»
 Віртуальні подорожі по меморіальних місцях,
слайд-подорожі;
 Родинне свято «Золото нашого міста»;
 Вечори запитань та відповідей, ділових
зустрічей з представниками обласних, районних рад, фахівцямикраєзнавцями, працівниками музеїв
 Зустрічі з ветеранами, вечори вшанування,
вечори пам’яті, уроки мужності, історико-патріотичні
альманахи, години безсмертя:
– «Привітаймо визволителів нашого краю»;
– «Відважні сини мого краю»;
– «Збережемо пам’ять про подвиг земляків»;
– «За цвіт життя завдячують селяни полеглим і посивілим
солдатам»
 Дні краєзнавця:
– «І знов хвилює батьківська земля»;
– «Наш край легендами і славою овіяний»;
– «Чарівний серцю, милий край»
 День міста (села):
– «Квітучий край, культури й мови рідної краса»;
– «Вони прославляли наше місто»;
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–

«Віддай землі, де ти народився, і жар серця, і силу рук»
 Краєзнавчі читання «Тобі розкаже сива
давнина, як край мій жив, боровся й розвивався»
 Усний історико-краєзнавчий журнал, сторінки
якого:
– «Мистецький край»;
– «Співці краю»;
– «Знаменні та пам’ятні дати»;
– «Провулками старого міста»;
– «Архітектурні пам’ятки».
При плануванні роботи включіть співпрацю із засобами
масової інформації.
Висвітлюйте на сторінках ЗМІ діяльність бібліотеки,
розповіді про кращих бібліотечних працівників району/міста,
бібліотечні інновації, досягнення, успіхи, нагороди, кращих
читачів та відвідувачів, цікаві заходи та події.
Активно
співпрацюйте з місцевими газетами.
Рекомендована тематика заходів із підвищення
кваліфікації бібліотечних працівників
– «Електронні послуги для жителів громади»;
– «Бібліотечна електронна звітність – швидко, вигідно,
зручно»;
– «Публічні бібліотеки як центри інформування
громадськості з питань європейської інтеграції»;
– «Сільська бібліотека сьогодні: нові можливості, нова
якість обслуговування»;
– «Сучасні форми діяльності бібліотек системи – складова
успішного розвитку»;
– «Інтеграція у віртуальний простір як складова успіху
сучасної бібліотеки»;
– «Можливості Інтернету для повного і якісного
задоволення інформаційних потреб сучасних користувачів»;
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– «Бібліотечно-інформаційне обслуговування: актуальні та
результативні форми роботи»;
– «Краєзнавча діяльність. Фактор розвитку сучасного
сільського зеленого туризму»;
– «Обслуговування бібліотекою об’єднаної територіальної
громади»;
– «Бібліотечна діяльність: оновлення та трансформація
роботи»;
– «Проблеми і досвід обслуговування людей з особливими
можливостями»;
– «Формування бібліотечних фондів в сучасних умовах».
Рекомендована програма проведення семінару
«Бібліотечна діяльність:
оновлення та трансформація роботи»
Відкриття семінару. Визначення очікувань
Директор ЦБС
Консультація «Сучасна сільська бібліотека в умовах
інтенсивного розвитку інформаційних технологій»
Директор ЦБС
Виступ-презентація «Шукаємо формулу успіху.
Інноваційні складові іміджу сучасної бібліотеки»
Методист
Професійне бліц-опитування «Новий погляд на нову
бібліотеку»
Методист
Виступ «Традиційні та інноваційні послуги публічної
бібліотеки»
Бібліотекар відділу обслуговування
З досвіду роботи «Впроваджуємо нове!»
Бібліотекарі бібліотек-філій
Обговорення
дискусійних
питань,
підведення
підсумків.
Учасники семінару
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Методичні рекомендації
«Інтернет-ЗМІ як об`єкт бібліографічної
діяльності бібліотеки»
Співак Г.Г.,
провідний бібліограф відділу наукової інформації та
бібліографії Хмельницької ОУНБ
Сучасна бібліотека зобов`язана забезпечити вільний
доступ до інформації і документів усім категоріям користувачів,
незалежно від того де вони перебувають, де знаходиться
інформація, що затребується. У цьому вбачається завдання
бібліотеки у вік інформації, оскільки саме така бібліотека у
змозі гарантувати прискорення процесу входження до
інформаційного суспільства.
Зараз у бібліотеках набуває розвитку обслуговування
користувачів періодичними електронними виданнями або
інтернет-ЗМІ.
Інтернет-ЗМІ
(інтернет-видання,
веб-видання,
інтернет-газета) – регулярно оновлюваний інформаційний
сайт, який ставить своїм завданням виконувати функцію ЗМІ і
користується певною популярністю та авторитетом (має
свою постійну аудиторію).
Існує декілька варіантів класифікації віртуальних
засобів масової інформації:
– професійні й аматорські;
– аналітичні й ті, що розповсюджують новини;
– загальні та спеціалізовані: економічні, юридичні,
культурно-освітні та ін.;
– за платним та безкоштовним розповсюдженням.
Ще одна з варіацій типології Інтернет-ЗМІ така:
– мережеві (оригінальні) ЗМІ та електронні версії
традиційних засобів масової інформації «Дзеркало тижня»,
«День», «Експрес», «Тиждень»;
– ресурси, що розповсюджують новини, коментарі та
змішані ЗМІ;
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– монотематичні та політематичні
за приналежністю:
– державні, медійних груп, політичних груп, бізнес-груп
(«Галицькі контракти» http://www.kontrakty.com.ua; «Закон і
бізнес» - zib.com.ua), незалежні
за орієнтацією на аудиторію:
– загальнодержавні:
 «Українська правда» (www.pravda.com.ua),
 «Дзеркало тижня» (www.dt.ua),
 «День» (http://day.kiev.ua)
– регіональні:
 «Львівська Газета» (www.gazeta.lviv.ua),
 «Подільські вісті» (www.pvisti.info) та інші.
Наприклад, українські інформаційні інтернетвидання:
 «Кореспондент» (www.korrespondent.net),
 «Дайджест новин» (www.Iviv.net.news),
 «Так» (www.tak–news.con),
 «Uatoday» (www.uatoday.net),
 «ЗМІна» (www.zmi.kiev.ua\index.php.3),

«Молодь і життя» (www.geocities.com\molod-ishittya)
– інформаційно-аналітичні, аналітичні видання:

«Українська правда» (www.pravda.com.ua),

«Форум» (www.for.-ua.com),

«Телекритика» (www.telekritika.kiev.ua),

«Політаналіз» (www.politanalis.com.ua)
– спеціалізовані:

юридичні «Юриспруденція – он-лайн»
(www.lawyer.org.ua),

культурно-освітні: «Крейда» (www.krejda.org.ua),
«Культура і комунікація» (www.cufer.net), «Шкільна Академія»
(www.schoolakademy.org.ua),
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спортивні: «Футбол – онлайн» (www.football–
online.com.ua).
В Інтернет-газетах якісних змін зазнає уявлення про
періодичність, а саме: зникає поняття виходу у світ і поняття
випуску номера. В Інтернет-газеті порушується принцип
синхронного виходу (випуску) нових матеріалів (саме поняття
«випуск» замінюється на «оновлення»): один розділ може
поновлятися щоденно, інший – щомісячно і т.п.
Існує два види оновлень:
– довільне (по мірі підготовки відомостей), поновлення зі
встановленою періодичністю (сайт оновлюється у визначений
час, наприклад, щоденно або щотижнево);
– перманентне (новина і повідомлення розміщуються на
сайті одразу після надходження з інформаційних агентств, від
кореспондентів чи репортерів).
Перевага інтернет-ЗМІ полягає в оперативності та
незалежності від розміру шпальти, інтерактивність та
мультимедійність, залучення аудиторії та можливість її
вивчення, зворотній зв`язок.
Крім позитивних моментів функціонування віртуальних
ЗМІ існують і певні негативні їх характеристики. Наприклад,
легкість створення Інтернет-ЗМІ призводить до того, що їх існує
дуже велика кількість, а внаслідок цього спостерігається
«розпилення» загальної мережевої аудиторії; українське
суспільство не має поширеної культури інтернет-користування.
Популярність інтернет-ЗМІ
Популярність інтернет-ЗМІ вираховується за допомогою
рейтингових систем – спеціалізованих сайтів, які збирають та
обробляють статистику відвідувань інших сайтів.
На
сторінках
інтернет-ЗМІ
зареєстрованого
в
рейтинговій системі може бути встановлений лічильник, який
рахує кількість відвідувань. Виходячи з цих даних
вираховується рейтинг інтернет-ЗМІ. Чим популярніша
сторінка, чим більше відвідувачів на неї заходили, тим вище у
рейтингу вона розташована.
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Інтернет-ЗМІ в Україні
Українські інтернет-ЗМІ – це інтернет-видання, що
публікують новини, статті, оновлення та будь-яку супутню
інформацію українською мовою, незалежно від фізичного
розташування серверів, на яких розміщено сайт, чи країни, в
якій зареєстровано це інтернет-видання. Наприклад, інтернетЗМІ української діаспори, (VIDIA), що базується в Чикаго
(США) чи Українська Газета, що базується в Римі (Італія) також
є українськими інтернет-ЗМІ. В той самий час є багато
новинних сайтів, що фізично розташовані в Україні, але не
мають україномовної версії сайту.
В українському медійному інтернет-просторі можна
відокремити три види Інтернет-видань:
 Інтернет-версії друкованих чи електронних ЗМІ
(наприклад «Дзеркало тижня», «Експрес», «Тиждень»);
 сайти інформаційних агентств (УНІАН,
«RegioNews»);
 власне Інтернет-видання («Українська правда»,
«IPress.ua»).
Існує ще один тип Інтернет-видань – «супермаркет
новин», коли на базі популярного друкованого ЗМІ виникає
самостійний портал, який за рахунок значно ширшого контенту,
більшої палітри тематик, розділів і новин, виростає у
самостійний ресурс (http://hammernews.com).
Отже, сучасна бібліотека інтегрує рукописні, друковані
та електронні ресурси, організовує роботу з документами на
будь-якому носії інформації, здійснює еволюцію довідковопошукового апарату, переходячи від традиційних каталогів і
картотек до електронних ресурсів, баз даних і баз знань,
впроваджує нові інформаційні технології, автоматизовані форми
інформаційного забезпечення користувачів.
Як ключовий елемент доступу до бібліотечноінформаційних ресурсів, довідково-бібліографічний апарат
(ДБА) – сукупність довідкових та бібліографічних видань,
каталогів та картотек бібліотек, баз даних, призначених для
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структурування, пошуку та надання доступу до інформації.
Змінилися його структура, змістове наповнення, принципи
формування та організація доступу.
Однак традиційні карткові каталоги ще зберігають своє
інформаційне й історико-культурне значення, адже процес
переведення їх в електронну форму довготривалий. До того ж
технології, що застосовуються, на жаль, не завжди
стовідсотково
адекватно
відображають
усі
елементи
бібліографічного опису.
Довідково-бібліографічний
апарат,
який
містить
сукупність довідкових і бібліографічних джерел та дає
можливість використання його за межами бібліотеки в
онлайному режимі, стає основним каналом інформування про
бібліотечні ресурси за межами бібліотек.
Електронні
довідково-бібліографічні
ресурси
й
комунікаційні технології значно розширюють можливості
довідково-пошукового апарату. Важливим інструментом
забезпечення якісного виконання замовлення є визначення
оптимальної стратегії пошуку документів, надійності джерел
інформації.
У зв’язку з цим довідкова інформація набуває
першорядного значення у використанні інформаційних ресурсів
бібліотек у практиці суспільної діяльності. На перший план
виходить знання про організацію інформації, що потребує
орієнтації в інформаційних ресурсах, їх оцінки та аналізу,
організації до них доступу.
Від рівня розвитку ДБО залежить ефективне
використання інформаційного ресурсу, доступ до знань.
Інтернет-ЗМІ в сучасній бібліотечній практиці є,
відповідно до запитів, продовженням роботи з розвитку нових
форм довідково-бібліографічної роботи. На сьогодні вони
охоплюють, насамперед, процес комплектування бібліотек
сучасними інформаційними ресурсами. Цей процес є дуже
важливим зараз, коли основна маса вітчизняних бібліотечних
фондів зберігається на паперових носіях і таким чином
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фактично не входить у сучасний інформаційний обіг на основі
електронних інформаційних технологій. Для основної маси
користувачів у віддаленому доступі інформація про цей ресурс є
доступною лише через перегляд каталогів, тематичних списків і
відповідних анотованих продуктів довідково-бібліографічних
служб (наприклад, в НБУВ в систему обслуговування входить
надання абонентам інформаційних послуг у вигляді
електронних довідок і друкованих реферативних видань нових
надходжень).
Всі ці форми роботи є вже апробованими і орієнтують
користувача в системі ресурсів бібліотеки. Але їх використання
потребує певної інформаційної підготовки: чіткого уявлення про
потрібну інформацію, про структуру бібліотечних фондів,
наявність часу на пошукову діяльність, виокремлення з потоку
інформації потрібну.
Популярності набувають електронні ЗМІ – тематичні
інформаційно-аналітичні бюлетені, що є офіційними додатками
до інформаційно-аналітичного журналу «Україна: події, факти,
коментарі», «Проблеми ринку праці», «Шляхи розвитку
української науки», «Аналітична думка в Україні», «Політичні
технологи і технології», «Проблеми інформатизації», «Соціальні
мережі як чинник інформаційної безпеки», «Громадська думка
про правотворення», «Безпека підприємництва»; портали
громадської журналістики «ЛайвДжорнал» та ін.
На сайтах професійних бібліотечних об`єднань,
бібліотек та ін. закладів розташовані їхні електронні бюлетені та
журнали. Такі бібліотекознавчі мережеві продукти є
електронними версіями їх друкованих аналогів. Повнотекстові
ресурси з вільним доступом розташовані також на
інформаційних
порталах,
у
спеціалізованих
розділах
електронної періодики для бібліотекарів (служба BUBL Journal)
або в інших тематичних розділах порталів у вигляді окремо
відібраних публікацій. На сайті НБУВ ім. В. Вернадського у
розділі «Журнали та газети в Інтернет», рубриці «Періодика з
бібліотечної
справи
та
суспільних
галузей»
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http://www.Nbuv.gov.ua/internet/perbib.html (реферативна база
НБУВ) представлено перелік посилань до 36-ти вільно
доступних повнотекстових журналів та бюлетенів різними
мовами.
Електронні журнали з бібліотекознавства також
використовують можливості, які не характерні для друкованих
періодичних видань. Журнали пропонують перегляд окремого
випуску видання і можливість пошуку: за прізвищами авторів,
тематичне групування статей та перегляд статей у зворотнохронологічному порядку.
Часто електронні журнали вміщують спеціалізовані
розділи з посиланнями на корисні ресурси. Наприклад,
«Электронные библиотеки»
мають
розділ
«Полезные
информационные ресурсы в Интернет».
Серед видів додаткового сервісу, що можуть бути
включені до електронного журналу можна виділити не тільки
надання повних текстів. Комплекс додаткових послуг включає:
гіпертекстове поєднання зі спорідненими статтями; зміст
випусків журналу електронною поштою щотижня; список
розсилки, який вимагає реєстрації, а не передплати;
інтерактивне опитування; розділ об`яв, згрупованих за певною
методикою, пересилка статей електронною поштою.
Зростає тенденція трансформації бібліографа в
інформаційного фахівця. На перший план виходить навігаційна
функція бібліографа, що потребує розширення його
професійних обов`язків і розвитку прогностичного та
аналітичного мислення.
Спеціалізація бібліографа функціонально трансформується в інформаційного менеджера, консультанта, мережевого
бібліотекаря. При цьому функція інформаційно-довідкової
служби полягає у зверненні уваги на вибір баз даних, навчання
користувачів отримувати доступ та оцінювати довідкові
джерела, а також формулювати свої інформаційні потреби та
оформити результат. Можливо отримає поширення організація
роботи з користувачем на основі попередньої домовленості.
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Вчені вважають, що довідкова служба буде, як і раніше,
частиною академічної послуги бібліотеки.
Онлайнове обслуговування, розвиток електронного
інформаційного сервісу доповнює традиційні послуги, впливає
на частковий перерозподіл аудиторії користувачів з
домінуванням електронних технологій. ДБО в електронному
середовищі зберігає вимоги традиційного ДБО, зокрема
дотримання стандартів якості:
 доступність;
 оперативність;
 кваліфікований пошук інформації;
 орієнтування користувача в інтернет-ЗМІ;
 релевантність;
 повнота та достовірність інформації;
 висока
загальнолюдська
і
бібліографічна
культура обслуговування;
 взаємна повага.
Ще
одна
важлива
вимога
до
бібліотечного
інформаційного продукту – дотримання правових норм
співпраці з інтернет-ЗМІ. Деякі інтернет-ЗМІ з метою легалізації
своєї діяльності реєструються у Міністерстві юстиції України як
газета або інформаційне агентство.
Законодавство України про інформаційні агентства
складають:
 Конституція України;
 закони України «Про інформацію»; «Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про
телебачення і радіомовлення», «Про державну таємницю», «Про
інформаційні агентства»;
 законодавчі акти України;
 міжнародні договори в галузі свободи слова та
інформації, ратифіковані Україною.
Законодавством України створено правове поле для
учасників інтернет-простору, але є деякі моменти, що
потребують правового вдосконалення. Наприклад, потребують
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певної координації правила передруку інформації з інтернетЗМІ.
Серед інших затверджених деякими виданнями
особливих умов – заборона копі пасту (скопіювати, вставити –
процес простого копіювання інформації з інших джерел) цілої
статті, дозволяється цитувати тільки якусь частину; вимагається
вказати джерело в тілі тексту; ставити гіперпосилання в
першому-другому абзаці; вказати посилання особливим
шрифтом і кеглем.
Правовідносини
в інтернет-просторі потребують
уточнення і законодавчих змін чи доповнень. Має бути
відкритий доступ – безкоштовний доступ користувачів до
онлайнових
наукових
публікацій
з
правом
читати,
завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати,
шукати, посилатися на повнотекстові статті, використовувати їх
для будь-яких інших законних цілей без фінансових, юридичних
чи технічних бар`єрів. Єдине обмеження на відтворення і
розповсюдження стосується копірайту (копіювання) – надання
авторам права контролювати цілісність своєї роботи і права на
посилання і цитування.
Дослідження показують, що журнали відкритого доступу
цитуються в 3 рази частіше, ніж підписні. В 2006 році НБУВ
було започатковано портал «Наукова періодика України» –
приклад нового підходу у формуванні національних
інформаційних ресурсів відкритого доступу.
У вітчизняному інформаційному просторі бібліотечна
інформаційно-аналітична
продукція,
як
і
матеріали
неприбуткових медіа-організацій, вирізняються актуальністю,
зваженістю, оперативністю. Маючи необхідну джерельну базу,
значний досвід інформаційної роботи, професіоналізм, доступ
до ліцензованих інформаційних ресурсів, технічну базу, наукові
бібліотеки, зокрема її інформаційно-аналітичні підрозділи,
співпрацюючи
з
онлайн-сектором
ЗМІ,
акумулюють,
структурують і аналізують мережеві матеріали, включають їх у
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бібліотечні
інформаційно-інтелектуальні
продукти,
для
доповнення традиційних матеріалів.
Підсумовуючи:
1. Бібліотечно-інформаційна продукція, синтезована з
інтернет-ЗМІ, задовольняє інформаційні запити широкого кола
споживачів за допомогою сучасних засобів зв`язку і форм
представлення: на бібліотечному сайті, на паперових чи
електронних носіях, у залах бібліотеки, розширює і доповнює
можливості довідково-пошукового апарату бібліотеки. Поряд з
статичною інформацією – бібліотечним фондом – бібліотека
співпрацюючи в мережі, створює динамічну інформацію –
синтезовані інформаційні продукти, які в свою чергу, формують
документальний інформаційний потік.
Аналіз інформаційного простору, кумуляція, обробка
матеріалів інтернет-ЗМІ, включення їх в інформаційноаналітичні бібліотечні продукти і забезпечення широкого кола
споживачів потрібною інформацією/знаннями – це важлива
бібліотечна функція. Вона має бути сформована в нову
юридичну модель співпраці бібліотек і інтернет-ЗМІ.
2. Бібліографи розширяють свою роль як керівників
розвитку суспільних знань. Їх місія полягає в тому, що вони
беруть на себе навігаторську функцію з організації
інформаційних ресурсів, систематизації, структурування
інформації, навчання користувачів інформаційного пошуку і
оформлення його результатів.
3. Бібліотеки повинні працювати не лише над розробкою
і формуванням нових бібліографічних, аналітичних продуктів
інтернет-ЗМІ, а й більше уваги надавати узгодженості,
формуванню інтегрованого довідково-пошукового апарату.
4. Можливість надавати користувачеві бібліографічну
інформацію та текст першоджерела.
5.
Проведення
індивідуального
і
групового
інформування за допомогою вебліографії (рекомендаційні
списки сайтів, покажчики).
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6. При недостатньому комплектуванні друкованими
періодичними виданнями (1-2 назви), більші можливості
забезпечення доступу до інформації.
7. Визначати популярність пропонованої користувачам
інформації (перегляд спеціалізованих сайтів, які обробляють
статистику відвідувань).
8.
Представлення,
самостійного
доповнення
пропонованої інформації та створення на її базі нового
інформаційного ресурсу.
9. Від рівня розвитку ДБО залежить ефективне
використання інформаційних ресурсів.
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Робочі
години

31

12

19

151

Лютий

29

8

21

168

Березень

31

9

22

175

За І
квартал
Квітень

91

29

62

494

30

9

21

168

__________________

Травень

31

12

19

152

Червень

30

10

20

159

1.05 - Пасха (Великдень)
1-2.05 - День
міжнародної
солідарності трудящих
9.05 – День перемоги
19.06 – Трійця
27.08 – 1 год.
передсвяткова
28.06 - День Конституції
України

За ІІ
квартал

91

31

60

479
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Святкові
дні

Робочі дні

Січень

Квартал/
місяць

Календарні
дні

Дні, в які робота
не проводиться

Розрахунок робочого часу на 2016 рік
при 40-годинному робочому тижні

1.01 – Новий Рік
6.01 – 1 год.
передсвяткова
7.01 – Різдво Христове
_________________
7.03 – 1 год.
передсвяткова
8.03 – Міжнародний
жіночий день

Липень

31

10

21

168

_____________________

Серпень

31

9

22

175

Вересень

30

8

22

176

23.08 – 1 год.
передсвяткова
24.08 – День
незалежності України
______________________

За ІІІ
квартал
Жовтень

92

27

65

519

31

11

20

159

Листопад

30

8

22

176

13.10 – 1 год.
передсвяткова
14.10 – День захисника
України
_____________________

Грудень

31

9

22

176

_____________________

За ІУ
квартал
За рік

92

20

64

511

366

107

251

2003

У переддень святкового дня робочий час скорочується
на одну годину.
Коли святковий або неробочий день збігається з
вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після
святкового або неробочого. Тому за графіком п`ятиденного
робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2016
році вихідний день у неділю 1 травня має бути перенесений на
вівторок 3 травня, вихідний день у неділю 19 червня має бути
перенесений на понеділок 20 червня.
Слід наголосити, що у 2016 році на 1 травня (неділю)
припадає два свята – День міжнародної солідарності трудящих
та Пасха (Великдень). При цьому, незважаючи на те, що з
вихідним днем збігається два святкових дні, перенесенню
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підлягає лише один день – неділя (1 травня) на вівторок
(3 травня).
Відпустка – 28 календарних днів (20 робочих) – 160 год.
Лікарняні – 38 год.
Непередбачені витрати – 40 год.
Бюджет робочого часу на одного працівника – 1765 год.

Грудень
176,0
169,4
158,4

171,6

Листопад
176,0
169,4
158,4

171,6

Жовтень
159,0
154,0
144,0

156,0

Вересень
176,0
169,4
158,4

171,6

Серпень
175,0
169,4
158,4

171,6

Липень
168,0
161,7
151,2

163,8

Червень
159,0
154,0
144,0

156,0

Травень
152,0
148,2
146,3
136,8

Квітень
168,0
161,7
151,2

163,8

Березень
175,0
169,4
158,4

171,6

Лютий
168,0
163,8
161,7
151,2

148,2
146,3
136,8

40-годинний
робочий
тиждень
2003,0 год.
39-годинний
робочий
тиждень
1957,8 год.
38,5
годинний
робочий
тиждень
1932,7 год.
36-годинний
робочий
тиждень
1807,2 год.

151,0

Січень

Норма тривалості робочого часу в годинах:
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145,2
132,0
110,0
88,0
79,2

105,6

145,2
132,0
110,0
88,0
79,2

105,6

132,0
120,0
100,0
80,0
72,0

96,0

145,2
132,0
110,0
88,0
79,2

105,6

145,2
132,0
110,0
88,0
79,2

105,6

138,6
126,0
105,0
84,0
75,6

100,8

132,0
120,0
100,0
80,0
72,0

96,0

125,4
114,0
95,0
91,2
76,0
68,4

138,6
126,0
105,0
84,0
75,6

100,8

145,2
132,0
110,0
88,0
79,2

105,6

138,6
126,0
105,0
84,0
75,6

100,8

125,4
114,0
95,0
91,2
76,0
68,4

33-годинний
робочий
тиждень
1656,6 год.
30-годинний
робочий
тиждень
1506,0 год
25-годинний
робочий
тиждень
1255,0 год.
24-годинний
робочий
тиждень
1204,8 год.
20-годинний
робочий
тиждень
1004,0 год.
18-годинний
робочий
тиждень
903,6 год.

При розрахунку використано лист Міністерства
соціальної політики N 560/13/133-15 від 18.09.2015 р. «Про
розрахунок норми тривалості робочого часу на 2015 рік»,
детальніше на даному ресурсі http://bit.ly/1MOzCOY
Під час роботи над методичними матеріалами
використовувалася інформація з ресурсів:
1.
Хмельницька обласна рада [Електронний
ресурс]: офіційний сайт Хмельницької обласної ради. – Режим
доступу: http://oblrada.km.ua/. – Назва з екрана.
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2.
Норми тривалості робочого часу на 2016 рік
[Електронний ресурс]: сайт Бухгалтер. Для працівників
бюджетної сфери. – Режим доступу: http://bit.ly/1MOzCOY. –
Назва з екрана.
3.
Плануємо роботу публічної бібліотеки на 2016
рік [Електронний ресурс]: сайт Методична служба публічних
бібліотек Києва. – Режим доступу: http://bit.ly/1i9du9l. – Назва з
екрана.
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