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Планування:
проблеми та можливості організації роботи на 2017 рік”
(Методичні рекомендації)
2017 РОКУ ВИПОВНЮЄТЬСЯ

ТИЖНІ
Березень, останній тиждень — Всеукраїнський тиждень дитячого читання
Квітень, останній тиждень
— Глобальний тиждень безпечного дорожнього руху ООН
Квітень-травень
— Тиждень звань із основ безпеки життєдіяльності
Травень, останній тиждень — Міжнародний тиждень освіти в галузі мистецтва
Вересень, перша декада
— Тиждень фізичної культури
Жовтень, перший тиждень — Всесвітній тиждень космосу
другий тиждень
— Міжнародний тиждень освіти для дорослих в Україні
третій тиждень
— Європейський тиждень місцевої демократії
останній тиждень
— Тиждень екологічного споживача
Жовтень-листопад
— Тиждень знань із основ безпеки життєдіяльності
Листопад, тиждень, на який при падає 11 число— Міжнародний тиждень науки і миру
другий тиждень
— Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху
Грудень, другий тиждень
— Всеукраїнський тиждень права

РОКИ
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;
2017 рік – Генеральна Асамблея ООН проголосила: Міжнародним роком сталого
розвитку туризму (http://bit.ly/2duSQBL);
2017 рік буде оголошено Роком Японії в Україні (http://bit.ly/2ecn0ch);
2017 рік буде оголошено Роком Української революції 1917 – 1921 років
(http://bit.ly/2eejQUr);
2017 рік буде оголошено Роком вивчення німецької мови в Україні);
2017 рік планується оголосити Роком відновлення мостів (http://bit.ly/2dhX1mb)
Всесвітня столиця книги 2017 року – м. Конакрі (Республіка Гвінея, http://bit.ly/2ecsJ1R).
До планування роботи необхідно підійти ретельно і продумано, зваживши на умови
сучасної діяльності бібліотеки та свої можливості. Планові заходи повинні працювати на
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майбутнє, формувати своєрідний, оригінальний та сучасний імідж бібліотеки.
Планування, як і звітність, є складовими менеджменту бібліотеки, завдяки яким
бібліотекар може комплексно осмислити діяльність книгозбірні, визначити позитивні та
негативні тенденції в її роботі, послідовно вирішуючи складні завдання, що стоять перед
бібліотекою, зокрема: формування інформаційного ресурсу, удосконалення
бібліотечно-бібліографічного обслуговування та надання бібліотечних послуг з
використанням новітніх технологій.
2017 рік – Рік Української революції 1917 – 1921 років. З метою вшанування традицій
боротьби за незалежність і соборність України та військової звитяги захисників рідної
землі, творців національної державності, тисячолітньої історії державотворення нашого
народу, визнання історичного значення подій, пов’язаних із визвольною боротьбою
початку XX століття та утвердженням української державності у формі Української
Народної Республіки, Української Держави і Західноукраїнської Народної Республіки, їх
значення для відновлення незалежності у 1991 році, утвердження історичної єдності
земель, консолідації суспільства, зміцнення міжнародного авторитету України та у
зв’язку зі 100-річчям подій Української революції 1917 – 1921 років Президент України
П.Порошенко 22 січня 2016 року проголосив 2017 рік Роком Української революції
1917–1921 років.
Рекомендується проводити: тематичні та науково-практичні конференції, круглі столи,
культурно-мистецькі заходи, спрямовані на донесення інформації про події Української
революції 1917–1921 років, виховання патріотизму та підвищення у громадян, передусім
учнівської та студентської молоді, інтересу до історії України; тематичні експозиції та
виставки архівних документів, речових пам’яток і фотоматеріалів, тижні історії з
відвідуванням реальним або віртуальним експозицій музеїв, зокрема краєзнавчих,
кімнат-музеїв визначних подій та діячів Української революції 1917 – 1921 років;
сприяння реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на збереження та відновлення
національної пам’яті, популяризацію української історії та культури, консолідацію на цій
основі суспільства; упорядкування поховань загиблих воїнів українських збройних
формувань, учасників Української революції 1917 – 1921 років, проведення заходів
військово-патріотичного характеру із залученням учасників АТО, громадських об’єднань.
Відзначення 500-річчя Реформації
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №357/2016 від 26 серпня 2016 року «Про відзначення в
Україні 500-річчя Реформації»
З метою визнання вагомого внеску протестантських церков і релігійних організацій в
розвиток релігійної, культурної і соціальної сфери України, вияву поваги до їхньої ролі в
українській історії та становленні незалежної держави, а також відзначення в Україні
500-річчя Реформації рекомендуємо проводити:
тематичні наукові конференції, круглі столи, семінари, просвітницькі заходи з
висвітлення історії Реформації; збереження та популяризації визначних вітчизняних
пам’яток духовної культури; створення музейних експозицій, присвячених 500-річчю
Реформації;
Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 8 серпня 2016 р. № 573-р «Про
затвердження плану заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання
бідності»
В ході реалізації Стратегії перед бібліотеками стоять завдання:
– сприяння в наданні послуг у сільських населених пунктах:
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1) створення на базі сільських закладів культури, зокрема бібліотек, центрів інформації
для розв’язання соціально значущих проблем найбільш вразливих категорій громадян
(доступ до Інтернету, безоплатні друковані видання, семінари та навчання тощо);
2) проведення комп’ютеризації сільських бібліотечних закладів та підключення до
Інтернету;
3) розширення переліку якісних бібліотечних послуг та впровадження сучасних
дистанційних форм обслуговування користувачів бібліотек, а також розвиток мобільних
форм бібліотечного обслуговування осіб похилого віку, одиноких осіб з інвалідністю,
дітей-сиріт та малозабезпечених сімей;
4) врахування інтересів і потреб людей з порушенням зору та слуху під час
комплектування бібліотечних фондів (книги з великим шрифтом, аудіозаписи,
відеозаписи тощо);
5) проведення ремонту і реконструкції будівель і приміщень бібліотечних закладів в
сільській місцевості та забезпечення їх сучасним обладнанням для безперешкодного
доступу до них і комфортного перебування користувачів таких послуг.
– організація дозвілля, відпочинку та розвиток творчих здібностей дітей.
.
• Книги-ювіляри 2017 року
230 років «Вдячний Еродій» (1787), «Убогий жайворонок» (1787) Григорія Сковороди.
200 «Справжня Добрість» (Писулька до Грицька Пронози) (1817) Петра
Гулака-Артемовського.
190 «Батько та син» (1827) Петра Гулак-Артемовського
185 «Маруся» (1832) Григорія Квітки-Основ’яненка.
180 «Конотопська відьма» (1837) Григорія Квітки-Основ’яненка;
Від виходу альманаху «Русалка Дністровая» (1837, Будапешт) – першої книги
українською мовою в Галичині, виданої «Руською трійцею».
175 «Гайдамаки» (1842) Тараса Шевченка.
170 збірка «Стихотворения» (1847) Леоніда Глібова.
160 «Співомовки » (1857) Степана Руданського;
«Чорна рада» (1857) Пантелеймона Куліша.
155 «Народні оповідання» 2-й том (1862) Марка Вовчка.
130 «Товаришки» (1887) Олени Пчілки;
«Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», «Богдан Хмельницький» (1887) Михайла
Старицького;
«Русалка» (1887) Лесі Українки.
125 «У темряві» (1892) Михайла Старицького;
«Досвітні огні» (1892) Лесі Українки.
120 «Рятуйте» (1897) Олени Пчілки;
«Доля» (1897) Павла Грабовського;
«Дзвоник» (1897) Бориса Грінченка;
«Мазепа» (1897) Івана Карпенка-Карого.
115 «Краса і сила» (1902) Володимира Винниченка
в журналі «Киевская старина» вперше надрукована казка;
«Чортова пригода» (1902) Марка Вовчка;
«Гандзя» (1902) Івана Карпенка–Карого;
«Відгуки» (1902) Лесі Українки ;
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«У кузні» (1902) Івана Франка.
110 «Збентежена вечеря» (1907) Олени Пчілки;
від виходу першого повного видання “Кобзаря” (1907, Росія) Тараса Григоровича
Шевченка за редакцією Василя Доманицького.
105 «Камінний господар» (1912) Лесі Українки.
90 «Вальдшнепи» (1927) Миколи Хвильового.
85 «Смерть Гамлета» (1932) Миколи Бажана.
80 «Веснянка» (1937) Наталі Забіли;
«Джмелик» (1937) Оксани Іваненко;
«Весна» (1937) Марії Пригари.
65 «Таврія» (1952) Олеся Гончара;
«Шматок пирога» (1957) Івана Багмута;
«Буйний вітер» (1957) Івана Багряного;
«Батьки й сини» (1957) Миколи Бажана;
«Казка про Чугайстра» (1957) Платона Воронька;
«Перекоп» (1957) Олеся Гончара;
«Дума про невмирущого» (1957) Павла Загребельного;
«Проміння землі» (1957) Ліни Костенко.
55 «Соняшник» (1962) Івана Драча;
«В синім полі» (1962) Андрія Малишка;
«Тиша і грім» (1962) Василя Симоненка;
«Маленька Оленка» (1962) Михайла Стельмаха.
50 «Наталка і Великий Вітер» (1967) Юрія Герасименка.
45 «Бригантина» (1972) Олеся Гончара;
«Літо – літечко» (1972) Михайла Стельмаха.
35 «Я, Богдан» (1982) Павла Загребельного;
«Князь Кий» (1982) Володимира Малика;
«Загадка старого клоуна» (1982) Всеволода Нестайка;
«Смерічка» (1982) Дмитра Павличка;
«Для тебе зорі сяють» (1982) Володимира Сосюри;
«Лісові дзвіночки» (1982) Павла Тичини.
30 «Сад нетанучих скульптур» (1987) Ліни Костенко.
Сайти на допомогу бібліотекарю
http://profy.nplu.org/ - Бібліотечному фахівцю
http://libhttp://profy.nplu.org/ - Бібліотечному фахівцю
http://librportal.org.ua/ - Бібліотечний освітній портал
http://www.biblider.ru/ - Школа бібліотечного лідерства
http://www.library.ru/ - Library.ru – інформаційно-справочний портал
http://www.4uth.gov.ua/library_science/index.htm - Розділ „Фахівцям” на сайті Державної
науково-педагогічної бібліотеки України ім. Сухомлинського
http://www.library.edu-ua.net/methodological/ - Розділ „Науково-методична діяльність” на
сайті Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. Сухомлинського
http://korolenko.kharkov.com/ - Розділи „Бібліотекарі, для Вас” та „Віртуальні семінари” на
сайті Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка
http://lucl.lucl.kiev.ua/prof.html - Розділ „Професіоналам” на сайті Публічної бібліотеки ім.
Л.Українки
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rportal.org.ua/ - Бібліотечний освітній портал
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