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Керівникам бібліотек для дітей,
дитячих відділів при Р/М/Б
Кіровоградської області
Рекомендації
Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г.Шевченка
до планування роботи бібліотек на 2021 рік
Шановні колеги!
Планування роботи бібліотек на 2021 рік має бути гнучким та розрахованим,
як на заходи в офлайн, так і в онлайн форматі, враховуючи набутий досвід та реалії
сьогодення. Також маємо бути готові до інших нововведень. Але поки що плануємо
усі показники та звітуємо про них за 2020 рік згідно діючої форми державної
статистичної звітності №6-НК.
Слід передбачити участь бібліотек у заходах громад міст, районів, ОТГ;
ширше представляти бібліотеки та бібліотечну діяльність у друкованих та ІнтернетЗМІ, соціальних мережах. Зверніть увагу на знаменні і пам’ятні дати 2021 року,
міжнародні десятиліття, проголошені ООН, ювілеї видатних представників науки,
культури, мистецтва, літератури та визначні краєзнавчі дати.
На державному рівні відзначатимуться:
30-річчя Незалежності України (Указ Президента України від 21 жовтня 2020
року № 459/2020);
25-річчя Конституції України;
150 років із дня народження Василя Стефаника (14 травня) (Постанова
Верховної Ради України від 18 червня 2020 року №732-IX);
150 років із дня народження Лесі Українки (25 лютого) (Постанова Верховної
Ради України від 8 лютого 2018 року № 2286-VIII).
Генеральною Асамблеєю ООН 2021 рік оголошено:
Роком миру і довіри, що передбачає розповсюдження інформації про переваги
миру і довіри під час інформаційно-просвітницької діяльності;
Міжнародним роком боротьби з дитячою працею.
Міжнародні десятиріччя:
2018-2027 рр. – Десятиріччя української мови (https://bit.ly/2KUin7E).
Протягом усього цього періоду будуть проводитися заходи з популяризації
української мови не лише в Україні, а й в усьому світі.
2018-2028 рр. – Міжнародне десятиріччя дій «Вода для сталого розвитку»;
2013-2022 рр. – Міжнародне десятиріччя зближення культур;
2014-2024 рр. – Десятиріччя сталої енергетики для всіх;
2021-2030 рр. – Міжнародне десятиріччя науки про океан в інтересах стійкого
розвитку ;
2021-2030 рр. – Міжнародне десятиліття відновлення екосистем.
При плануванні скористайтеся «Календарем знаменних і пам’ятних дат»
Національної
бібліотеки
України
для
дітей
http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=9216
та
Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім. Т. Г. Шевченка
http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_kalendar.php

При плануванні заходів на 2021 рік варто також звернути увагу на:
формування екологічної культури дітей. Екологічна тематика є однією із
трендів для країн світу, а отже і бібліотек, з огляду на затверджені самітом ООН
Цілі Сталого Розвитку до 2030 року. Долучилася до цього й Україна, розробивши
національні ЦСР. Допоможуть у плануванні цієї роботи інтерактивні ресурси
Кіровоградської
обласної
бібліотеки
для
дітей
ім.
Т.Г.Шевченка
http://librarychl.kr.ua/pro_bib/intresurs.php ;
популяризацію інформаційної та медіаграмотності. Міністерство культури та
інформаційної політики планує запустити у 2021 році проєкт з медіаграмотності,
який в першу чергу стосується протидії дезінформації, фейкам;
створення у бібліотеках сучасних просторів, які надихають ззовні та
зсередини, сприяють навчанню, змістовному відпочинку, спілкуванню та творчому
розвитку, і у цьому допоможуть матеріали практичного посібника «Чотири
простори бібліотеки: модель діяльності» (сайт УБА, розділ: Видання)
https://ula.org.ua/259-publikaciyi/vidannya
На власних онлайн ресурсах, з метою реклами закладу, доцільно розмістити
фото, що наочно демонструють внутрішні приміщення бібліотеки, їхні інтер’єри та
обладнання – простори, які б зацікавили відвідувачів. Хоча усі бібліотеки для дітей
області є на сайті: Путівник бібліотеками України https://lib4you.org.ua/, Ви можете
самостійно додати/уточнити інформацію про свій заклад для більш повного його
представлення в інтернет-просторі. Просимо Вас також перевірити та надати
до 1 лютого 2021 року на е-адресу: odbmarket@i.ua (науково-методичний відділ
Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г.Шевченка) уточнену
інформацію конкретно по вашій бібліотеці, нові фото (або повідомити про
відсутність змін) для Онлайн довідника бібліотек для дітей Кіровоградської області,
розміщеному на сайті Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей
ім.Т.Г.Шевченка
(розділ
«Сторінка
методиста»)
за
посиланням
http://librarychl.kr.ua/pro_bib/g_karta.php
У системі популяризації літератури та послуг бібліотек радимо
використовувати можливості соціальних мереж, створювати електронні продукти.
Книжкові виставки можуть бути представлені, як у приміщенні бібліотеки, так і
віртуально. Для пошуку натхнення та ідей щодо виставок, інсталяцій, фотозон
можна скористатися онлайн-сервісом Pinterest (https://www.pinterest.com/), набравши
у пошуковику «Книжкові виставки Pinterest».
Щоб зацікавити користувачів та не втратити їх під час карантину, слід
продовжувати роботу в онлайн-площині, навіть через батьків найменших читачів.
Серед онлайн-заходів можуть мати місце творчі майстерки для найменших, онлайнчитання та хвилинки-знайомства з новими книжками, флешмоби та челенджі в
соціальних мережах, тізер-books, відеоогляди книжок, віртуальні літературні
експозиції та мандрівки краєм, розповіді про видатних особистостей, онлайн
зустрічі читачів бібліотеки з письменниками. Бажано, щоб онлайн заходи мали
зворотний зв’язок з користувачами. Допоможуть в організації роботи з
користувачами матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Сучасна
дитяча
книга
і
читання
в
епоху
цифрової
культури»
http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=9336
Бібліотеки все частіше влаштовують кіносеанси у своєму приміщенні.
Пропонуємо, в разі наявності технічних можливостей, долучитись до АРТХАУС
ТРАФІК – української кінокомпанії, яка спеціалізується на прокаті арт-кіно, та

отримати фільми, що є у прокаті, для організації кінопоказів у бібліотеці на
безоплатній основі. Детальніше – тут: http://arthousetraffic.com/.
Дати відповіді на питання роботи з бібліотечним фондом, зокрема, як
втілювати на практиці універсальну десяткову класифікацію при систематизації
літератури для дітей, яким чином надалі планується поповнення фондів бібліотек за
державні кошти та інші, допоможуть матеріали проблемно-цільового навчання для
завідувачів відділів комплектування та обробки документів обласних та
центральних міських бібліотек для дітей «Інноваційні зміни в дитячих бібліотеках»
http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=9327
З метою збереження бібліотечних фондів, підвищення якості надання послуг
читачам в сьогоднішніх умовах, необхідно розвивати онлайн сервіси для своїх
користувачів, наприклад: онлайн-продовження та онлайн-замовлення книжок,
нагадування е-поштою про закінчення терміну користування документами, про
заборгованість або резервування книжок тощо.
Радимо Вам при плануванні, і не тільки, знайомитися з професійними
новинами та досвідом роботи бібліотек для дітей області, скориставшись контентом
блогу «ФАХОВИЙ MESSAGE» Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей
ім.Т.Г.Шевченка http://fahovuymassage.blogspot.com/, а також знаходити інші цікаві
матеріали на інтернет-ресурсах. Так, використати нові ідеї та можливості, наприклад
з таких тем: «Корисні сервіси онлайн для бібліотекарів», «Медіа-інформаційна
грамотність», «Український Буктюб» (буктюб (від англ. вook – книга, tube – канал) –
це новий формат відеоогляду книги, який викладається на YouTube) допоможе
бібліотекарям блог методичного відділу Центральної міської бібліотеки для дітей
ім.Ш.Кобера
і
В.Хоменко
м.
Миколаєва
«Ш@фа
методистa»
https://metodchild.wordpress.com/
Долучайтесь до написання і представлення цікавих матеріалів з досвіду
роботи вашої бібліотеки на сторінках професійного журналу «Бібліотека у форматі
Д», який виходить в електронному і друкованому вигляді.
Також, повідомляємо, що
Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка планує
організувати та провести у 2021 році спільно з бібліотеками для дітей області
під патронатом Національної бібліотеки України для дітей:
Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Незалежна і єдина, будь
навіки, Україно!» (до 30-річчя Незалежності України)
Лютий-серпень
Всеукраїнський онлайн-марафон «Україна – це я! Україна – це ти!» (до 30річчя Незалежності України)
Серпень
Всеукраїнський конкурс дитячого екомалюнку «Книга і діти, екологія і
світ»
Лютий-травень
Всеукраїнський тиждень дитячого читання
Березень-квітень
Всеукраїнський онлайн-конкурс дитячого малюнку «Я і мої права» (до 25річчя Конституції України)
Березень-червень
Всеукраїнський конкурс «Лідер читання»
Червень-серпень

Всеукраїнський дитячий літературний конкурс «Творчі канікули»
Червень-вересень
Всеукраїнське соціологічне дослідження «Трансформація надання
бібліотечних послуг бібліотеками України для дітей в умовах сучасних викликів»
Серпень-грудень
Всеукраїнський моніторинг «Нова українська книга у фондах бібліотек для
дітей»
Травень-червень
на обласному рівні:
Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Книгоманія»
Лютий-травень
Чілдрен фест «Бібліотека об’єднує друзів» (до Міжнародного дня захисту
дітей)
Червень
Панельна дискусія у дистанційному форматі «Зміна ролі та пріоритетів
діяльності бібліотек для дітей у сучасних умовах»
Квітень
Обласна творча лабораторія бібліотечної інноватики для сільських
бібліотекарів
Вільшанської
об’єднаної
територіальної
громади;
Новопразької, Пантаївської, Приютівської селищної, Попельнастівської
сільської, Олександрійської міської територіальних громад Олександрійського
району
Червень
Обласний семінар-практикум «Будуємо Бібліотеку майбутнього»
Вересень
-

Інформуємо, що норма робочого часу на 2021 рік становить 1994 години при
40-годинному робочому тижні. При плануванні процесів бібліотечної роботи треба
враховувати, що щорічна відпустка складає у середньому 20 робочих днів (160
годин), на яку робота не планується (у разі додаткової, учбової відпустки треба ще
виключити час, протягом якого працівник буде відсутній). Таким чином, час для
планування роботи на 2021 рік на одного працівника становитиме 1834 години.
Просимо в інформаційно-аналітичному звіті бібліотеки за 2020 рік
висвітлити роботу бібліотеки під час карантину, виконання основних показників,
послуги для читачів, тематику заходів, представлених на власних інтернет-ресурсах
та можливість зворотного зв’язку з користувачами, реалізацію грантових (за
наявності) або власних проєктів та програм, зокрема, під час літніх канікул (у т. ч.
онлайн), участь у всеукраїнських заходах, проведення або участь у загальнорайонних/міських/сільських заходах; охоплення дошкільників тощо. Проаналізуйте
поповнення бібліотечних фондів та здійснення передплати періодичних видань для
дітей, джерела надходжень, коефіцієнт оновлення фонду, запровадження УДК в
бібліотеці (на якій стадії ця робота, скільки фонду переведено на УДК тощо).
Зазначте придбання і ремонти, проведені в бібліотеках у звітному році, джерела
фінансування, а також успіхи та проблемні питання бібліотек!
Директор бібліотеки
35-12-63
О. Ліпей, Н. Расторгуєва

Таїса МАНЖУЛА

