
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Заходи  Термін Відповідальний 

                                Серпень - вересень   

1 Організація бібліотечного обслуговування,  

перереєстрація читачів; 

- Інформаційне забезпечення 

користувачів; 

- Взаємодія бібліотеки з педколективом 

 

вересень 

протягом 

року 

 

Бібліотекар  

2 Формування і організація бібліотечних фондів: 

- прийом та технічна обробка нової  літератури; 

- підготовка актів на заміну 

загубленої  літератури; 

Проаналізувати склад фонду підручників на 

предмет придатності їх для використання в 

поточному році; 

Вивчення стану забезпечення учнів 

підручниками; 

Видати підручники класния керівникам. 

Серпень 

вересень 

 

протягом 
року 

Бібліотекар  

3 Організація роботи з читачами–учнями : 

Організація активу читачів на 2020 -2021 н. р.; 

Аналіз читацькіх формулярів, робота з 

боржниками художньої літератури та 

підручників; - робота з новими учнями 

Вересень  

 

протягом    
року 

Бібліоттекар  

4 Бібліотечний урок «З чого складається книга»  Бібліотекар      

5 Виставка літератури «Світ казок» 28.09.20 Бібліоттекар  

6 Книжкова вікторина «Ці книги варто читання» 29.09.20 Бібліоттекар  

7 Екскурсія до бібліотеки, 1клас 30.0920 Бібліоттекар  

8 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек. 

Конкурс малюнків «Книга в моєму житті» 
30.09.20 Бібліотекар  

                                     Жовтень  

1 Організація бібліотечного обслуговування, 

популяризація бібліотеки, 

провести екскурсії до бібліотеки 

першокласників. 

Жовтень  Бібліоттекар  

2 Організація виставок «Нові надходження» Жовтень Бібліоттекар  

3 Робота з читачами – учнями: 

Проведення індивідуальних бесід з читачами; 

-  проведення бібліотечних уроків у 3-4-х класах 

«Дитячі періодичні видання» 

Жовтень Бібліоттекар  

4 4 жовтня- Всесвітній день тварин. 

Фото конкурс «Домашній улюбленець» 
Жовтень Бібліоттекар  

5 Бібліотечний урок «Хто такі козаки» Жовтень Бібліоттекар  

6 Проведення всеукраїнського місячника 

бібліоттек  
Жовтень Бібліоттекар  

7 Книжкові виставки: «Доля планети у наших 

руках»,  «Дивосвіт рідної природи» 
Жовтень Бібліоттекар  

8 Вікторина «Чи знаєте ви екологічні прикмети?» 5.10.20 Бібліотекар  

9 Презентація книги»Захопливий світ біологіі», 

Каліберда М.С. 
 Бібліотекар  



10 Конкурс малюнків «Наші маленьки друзі» 9.10.20 Кл. керівники 

11 Гра-подорож «Цілющі рослини нашого краю» 16.10.20 Бібліотекар 

12  Фотокрос «Моє хоббі читання» 20.10.20 Кл.керівники 

13 Екологічний тренінг – подорож «З природою 

живі у дружбі» 
23.10.20 Бібліотекар  

                                    Листопад   

1 Перевірка належного стану навчальних 

підручників 
Листопад  Бібліоттекар  

2  Книжкова виставка   до  Дня української 

писемності та мови 

Листопад  

 
Бібліоттекар  

3 Бібліотечна ігротека :читаемо, граємо, 

відпочиваємо 

 Біблотекар  

4 Робота з читачами – учнями: проведення 

індивідуальних бесід з читачами 
Листопад  Бібліоттекар  

5 Бібліо-кафе «Моя історія про книгу і читання»   

6 «Ніхто не забутий, ні що незабуте!» виставка 

літератури та плакатів присвячена подіям  

32-33 років на Україні 

22.11.2020 Бібліоттекар  

 Грудень   

1 Організація бібліотечного обслуговування , 

популяризація бібліотеки: 

консультувати читачів під час видачі літератури 

про правила користування підручником, 

бібліотекою. 

грудень Бібліоттекар  

2 Інформаційне обслуговування «Соціально – 

небезпечні хвороби – виклики для сучасног 

суспільства»,до всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом 

1.12.2020 Бібліоттекар  

3 Робота з читачами – учнями: проведення 

бібліотечних уроків у 2- 4-х класах «Правила 

роботи з книгою, та як допомогти книзі» 

Грудень  Бібліоттекар  

 Читацька конференція «Моя золота полиця»   

 Січень   

1 Організація  бібліотечного обслуговування , 

популяризація бібліотеки 
Січень  Бібліоттекар  

2 Соборність –це сильна,єдина держава»  До дня  

Соборності України 
Січень  Бібліоттекар  

3 Гра-квест «Україна незвидана: у пошуках 

скарбів» 
Січень  Класні керівники, 

бібліотекар  

4 Огляд тематичної полички День пам*яті героїв 

Крут» 
Січень  Бібліотекар  

  Лютий   

1 Голосні читання українських народних казок 4.02.21 Бібліотекар  

 Рейд – перевірка  підручників 1-4класів Лютий  Бібліоттекар  

2 «Як створюється книга» Перегляд фільма Лютий  бібліотекар 

3 Інформаційне обслуговування виставка до 

Міжнародного дня рідної мови 
21.02.21 Бібліоттекар  

4 Книжкова виставка « ..я вічно буду жити» ( 150 

років Лесі Українки) 
До 
25.02.2021 

Бібліотекар  

    



                    Березень   

1 Тиждень книги в бібліотеці  

Засідання круглого столу «Любов до книги нас 

єднає» 

Березень  бібліотекар 

2 Інформаційне обслуговування: 

 виставка до Міжнародного жіночого дня  
8 березня Бібліотекар  

3 Інформаційне обслуговування: 

- виставка до Дня народження Тараса 

Шевченка; 

- виставка  до Дня народження Ліни 

Костенко; 

- 21.03. Всесвітній день  поезіі  виставка 

«Мій улюблений вірш» 

Березень   Бібліотекар  

4 Із скарбниці Шевченківських поезій –конкус 

читців  
10.0321 Бібліотекар  

5 Бібліотечний урок «Мандри книжковим 

містом» 
15.0321 Бібліотекар 

6  Презентація «Літературний вернісаж» 

(Літературне життя Вознесенщини) 
24.03.21 Бібліотекар  

7 Рейд – перевірка  підручників 5-9 класів Березень    Бібліотекар 

    

    Квітень    

1 Робота  з фондом підручників ; перевірка 

документації , підручників 
Квітень  Бібліотекар  

2 Бібліотечний урок «Твої помічники у навчанні» 13.04.21 Бібліотекар  

3 Всесвітній день здоров*я 7.04.21 Бібліотекар  

4 Всесвітній день книги і авторського права 23.04.2021 Бібліотекар  

5 Бесіда «Діти, книга, бібліотека» 15.04.21  

6 Інформаційне обслуговування : Тематична 

виставка до річници аварії ЧАЕС 
Квітень  Бібліотекар  

7 Посвято в читачи першокласників  28.04.21 Бібліотекар  

8 Інформаційна година Поетичний зорепад 

Вознесенщини 
квітень Бібліоттекар  

 Травень    

1 Інформаційне обслуговування: 

-  до Дня ПЕРЕМОГИ 

- до Дня МАТЕРІ 

- до Міжнародного дня сім*ї 

08.05 Бібліотекар, 
педагог-
організатор 

2 Флешмоб до Дня ВИШИВАНКИ 21.05 Бібліотекар,вчитель 
організатор 

3 Робота з боржниками художньої літератури травень Бібліотекар  

4 Організація повернення підручників до 

бібліотеки класними керівниками 
травень Бібліотекар  

5 Свято останнього дзвоника травень  

 


