ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Волочиської ЦБ
__________

Л.О.Молчанова

План роботи
читального залу
Волочиської ЦБ
на 2020 рік
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І.Функції та основні напрями роботи.
Важливий та основний напрямок Волочиської центральної бібліотеки – інформування та просвітницька робота
серед громади міста. Наша бібліотека сьогодні це – місце зустрічі, навчання, натхнення та дозвілля, місце активних
дій.
Для реалізації мети бібліотека вирішуватиме такі завдання:
- використання основних контрольних показників;
- забезпечення доступності, оперативності та комфортності отримання інформації користувачами
бібліотеки;
- надання допомоги користувачам в процесі освіти, самоосвіти, формування особистості, розвитку
творчих здібностей та уяви;
- просування книги і читання серед населення і підвищення рівня читацької активності;
- вивчення досвіду роботи інших бібліотек з метою впровадження в практику роботи бібліотеки
найцікавіших форм обслуговування та послуг.
ІІ. Основні планові показники діяльності.
№
п/п

1.
2.
3.

План
на
рік
Читачі
Книговидача
Відвідування

2000
51365
14670

На І-го
б-ря

750

В тому числі квартали
І кв
1000
14400
3750

ІІ кв
700
14200
3650

ІІІ кв
120
10700
3000

Виконано за рік
ІV кв
180
12065
4270
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ІV. Організація маркетингової концепції діяльності ЦБ
№пп Напрям і зміст роботи

2.

Для покращення матеріально –
технічної бази використання
фандрайзингу
Реклама

3.

Зв’язки зі ЗМІ

4.

Вивчення реальних інтересів
користувачів

5.

Забезпечити вільний доступ до
мережі - Інтернет
Створення позитивного іміджу
бібліотеки

1.

6.

7.

«Вивчення потреб користувачів»

8.

«Краща книга Хмельниччини 2019»
(до Всесвітнього дня книги та
авторського права)

Форма роботи

Термін

Виконавці

Листування, зустрічі, програми

І- ІVкв

Абонемент
для дорослих
ч/з, «Юність»
-//-

Розповсюдження, рекламних матеріалів І- ІVкв
на сайті бібліотеки та рекламних
щитах, запрошень на масові заходи
Інформація в місцевій пресі про роботу І- ІVкв
бібліотеки
Бесіди з читачами, експрес – інтерв’ю
І- ІVкв

Затрати
часу

-//-//-

Комп’ютери надані програмою
«Бібліоміст»
Розробка інформації, рекламних
буклетів з різних аспектів діяльності
ЦБ, інформації на бібліотечному сайті
Анкетування

І- ІVкв

-//-

І- ІVкв

-//-

Інтернет - анкетування

лютий квітень

-//Абонемент
«Юність» ч/з,
абонемент для
дорослих
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V. Бібліотека – посередник між владою і населенням.
№
п/п
1.

Напрям і зміст роботи
Оперативне інформування
населення про діяльність органів
місцевої влади

Форма роботи
Пункт доступу громадян
до офіційної інформації
(ПДГ)
Інформаційний куточок
«Влада для громади:
орієнтири на співпрацю»

Термін

Виконання

І-ІV кв.

Читальний зал, ЦРІ

-//-

-//-

Затрати
часу

VІ. Вивчення, формування і використання фондів
6.1. Вивчення фондів
Вивчення фонду якісного
складу та інформаційної
цінності.

Вивчення літератури
за шкільною
програмою

2.

Вивчення використання
окремих розділів

Провести перевірку
рідкісної і цінної
літератури

IV кв.

Читальний зал,
абонемент для
дорослих,абонемент
«Юність»
Читальний зал,
абонемент для
дорослих,
абонемент
«Юність»

3.

Вивчення читання
періодичних видань

Опитування (методом
анкетування)

IV кв.

Читальний зал

1.

ІІ кв .
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6.2.Формування фондів
Надходження нової літератури, періодики
Надходження нової літератури,
періодики всього в т.ч.:
- книги
- періодика

1.

Списання документів:
- книги
- періодичні видання

2.

1.

2.

1.

2.

І - IV кв.

4500
500

-//-//-

-//Читальний зал

6.3 Використання фондів
Надходження нової літератури, періодики
Популяризація та розкриття
Тематичні полиці, огляди,
І – ІV кв.
книжкових фондів
книжкові виставки,
перегляди, онлайн
презентації
Інформація користувачів про нові
Виставки нової літератури,
Протягом року
надходження
презентації нових
надходжень, літературні
зустрічі
6.4 Збереження фондів у процесі їхнього використання
Надходження нової літератури, періодики
Проводити очищення дрібного
Протягом року
ремонту бібліотечного фонду
Профілактика своєчасного
повернення літератури
користувачами

Нагадування по телефону,
штрафні санкції

Абонемент для
дорослих,
абонемент «Юність»,
Читальний зал

-//-

Абонемент для
дорослих, абонемент
«Юність»,
читальний зал
-//-

Абонемент для дорослих,
абонемент «Юність»,
читальний зал
-//-
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VІІ. Інформаційно – бібліотечне забезпечення користувачів
7.1. Масові форми інформування користувачів

1.

«Періодичні видання – вікно у
світ»

День преси

червень

Читальний зал,
бібліограф

2.

«Славні лицарі козацької доби»

Інформаційна година

жовтень

Читальний зал

7.2. Групова та індивідуальна інформація
1

Забезпечення якісного надання
інформації користувачам

2.

Охопити індивідуальною
інформацією:
 Абонемент
для дорослих
-5
 «Читальний зал»
-5
 Юність
-2

3.

Видати довідок:
 «Юність»
- 300
 Абонемент
для дорослих
- 400
 Читальний зал - 650

Протягом року

Інформування за темами

-//-

Протягом року

Читальний зал,
абонемент для
дорослих, абонемент
«Юність»
-//-

Читальний зал,
абонемент для
дорослих, абонемент
«Юність»

27 год.
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7.3.Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань.
Виховання інформаційної культури користувачів

1.

«Новітні інформаційні технології
у бібліотеці»

День бібліографії

березень

Читальний зал
бібліогаф

VІІІ. Творчі акції. Участь бібліотеки в реалізації програм.
І. Популяризація історії України. Виховання патріотизму і громадянськості
1
2.
3.
4.
5.

1.
2.

«Україна понад усе»
«Пам'ять про героїв незгасима»
(до дня пам’яті героїв Крут)
«Доля мови – доля народу»
«І трагедія і подвиг»
/до 75 – ої річниці Перемоги/
«Світ без кордонів»
(інтеграція біженців)

Книжково – ілюстративна
виставка
Історичний урок

січень

Інформдайджест

листопад

Читальний зал

Обмін думками

травень

Читальний зал

Інформаційний калейдоскоп

липень

Читальний зал

січень

Формування правових знань і правової культури
Година спілкування
лютий

«Кожен має право»
(Клуб «Молодь і закон»)
«Правова держава. Що нас чекає
попереду? »
(клуб «Молодь і закон»)

Інформдайджест

грудень

Читальний зал
Читальний зал

30 год.

Читальний зал
Читальний зал
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3.

4.

1.

«Права свої знай, обов’язки не
забувай»
(клуб «Молодь і закон»)
«Правові знання – веління часу»
(клуб «Молодь і закон»)

Зустріч з юристом

Читальний зал
травень

Відеоперегляд фільму на
правову тематику

вересень

Читальний зал

Популяризація науково – природничої діяльності, екологічних знань
«Цілющі сили рідної землі»
Викладка літератури
жовтень
Читальний зал
Формування здорового способу життя

1.
2.

«Долі, що розбиті вщент»
«Скажи наркотикам - Ні »

1.

«Як досягти успіху в житті»

2.

«Бібліотека – це ми»
/до всеукраїнського дня
бібліотек/

1.

«Будь собою, читай українське»

2.

До року Європи:
- «На Глобусі – Європа»

Урок застереження
Година протесту

серпень
грудень

На допомогу виробничій діяльності
Діалог
липень
Бібліотечна вітрина

вересень

На допомогу навчальному процесу
Дегустація книжкових
березень
новинок українських видань
Євроасорті

Червень

Читальний зал
Читальний зал
Читальний зал
Читальний зал

Читальний зал
Абонемент
«Юність»
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3.

4.

5.

1.

1.

- «Наше європейське
майбутнє»
«Цікаве про Григорія
Тютюнника»
/до 100 – річчя від д.н.
Г.Тютюнника/
До Всеукраїнського тижня
дитячої та юнацької книги:
- «Багато знаю, бо читаю»
- «Книги, що знають усе»
«Інтернет: друг чи ворог?»

Просвітницька бесіда

Січень

Літературна панорама

квітень

Читальний зал

березень
березень
жовтень

Абонемент
«Юність»
Читальний зал
Читальний зал

Діалог з молоддю
Бібліотечна галерея
Актуальна бесіда

Читальний зал

Рідний край, відродження духовної та національної культури
«Туристичні перлини рідного
Краєзнавча
лютий
Читальний зал
краю»
відеоподорож
Організація сімейного читання
«Щаслива родина – міцна
Актуальний діалог
червень
Читальний зал
країна»

Зав. відділом обслуговування

Л.Сінькова
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