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Керівникам бібліотек для дітей, 

дитячих відділів при ПБ 

Кіровоградської області 

 

Рекомендації  

Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г.Шевченка  

до планування роботи бібліотек на 2022 рік 
 

Шановні колеги! 

У 2021 році бібліотеки увійшли до територіальних громад, змінили статус, 

пройшли реорганізацію. Сьогодні бібліотека розглядається,  як сучасний 

публічний та інформаційний простір; центр розвитку, що відповідає потребам 

громади.  

Тому, плануючи діяльність бібліотеки на 2022 рік, необхідно звернути увагу 

на збільшення поінформованості громадян про послуги бібліотеки, зростання 

кількості візитів у бібліотеку  офлайн  та онлайн, рівня задоволеності 

користувачів фізичною бібліотекою та її цифровими сервісами, на покращення 

якості бібліотечних фондів та їх оновлення, а також залучення партнерів до 

діяльності закладу та участь бібліотеки у соціокультурному житті громади.  

За бібліотеками для дітей зберігаються функції методичного забезпечення 

бібліотек територіальної громади з різних питань бібліотечного обслуговування 

дитячого населення регіону. Дана робота координується із центральними 

публічними бібліотеками та повинна знайти відображення у планах та звітах.  

Плануємо усі показники та звітуємо про їх виконання так, як і в попередні роки. 
 

При плануванні роботи на 2022 рік зверніть увагу на: 

– втілення на практиці норм Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної» (№ 2704-VIII від 25.04.2019 

року); 
 

– національно-патріотичне виховання (Державна цільова соціальна програма 

національно-патріотичного виховання на період до 2025 року затверджена 

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. №673); 
 

– «Стратегію людського розвитку» (затверджену Указом Президента 

України №225/2021 від 02.06.2021 року), стратегічні та оперативні цілі якої 

вплинуть і на розвиток бібліотек. В Стратегії говориться, що суттєвою проблемою 

залишається значний відсоток закладів культури місцевого рівня, які не мають 

комп'ютерної техніки та не підключені до Інтернету. В умовах швидкого 

інформаційного розвитку бібліотеки необхідно трансформувати в сучасні 

інформаційні центри, які зможуть задовольняти потреби не тільки в наявній 

якісній літературі, а й у наданні цифрових інформаційних послуг. 

Стратегічна ціль 3. Формування всебічно розвиненої людини, патріота 

України, сприяння духовному розвитку та створення можливостей для творчого 



самовираження і самореалізації у культурному та спортивному напрямі,  

передбачає реалізацію оперативних цілей у різних сферах, серед яких:  

Оперативна ціль 3.1. Забезпечення населення високоякісними і 

доступними культурними послугами для підвищення його культурного та 

духовного рівня та Оперативна ціль 3.2. Розвиток бібліотечної справи та 

популяризація читання.  

Основні завдання щодо реалізації цієї цілі: приведення нормативно-правової 

бази, що регулює бібліотечну сферу, до міжнародних стандартів; модернізація 

матеріально-технічної бази, розширення обсягу надання бібліотечних послуг у 

цифровому середовищі та забезпечення доступу до них; оновлення бібліотечних 

фондів з метою максимального задоволення запитів користувачів бібліотек; 

підтримка видавничої справи та програм популяризації читання через систему 

соціального партнерства та спільних програм і проєктів. 
 

– інформаційну діяльність та популяризацію медіаграмотності. Долучайтеся 

до  платформи «Дія. Цифрова освіта» та навчайте ваших користувачів. Планом 

заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення 

безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 4.06.2021 №883-р) передбачено підключення 

бібліотек до партнерської мережі цифрових хабів; 
 

– формування екологічної культури дітей. Екологічна тематика залишається  

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 

матеріали Всеукраїнського семінару-тренінгу «Зелена хвиля екочитання»,  

проведеного у 2021 році НБУ для дітей, з виступами його учасників можна 

ознайомитися за посиланнями https://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=9632  та 

https://chl.kiev.ua/MBM/Book/View/645#page/18/mode/2up ; 
 

–  оновлення/розширення бібліотечних послуг, враховуючи потреби населення 

громади, з огляду на схвалену «Концепцію реформи фінансування системи 

забезпечення населення культурними послугами» (розпорядження Кабінету 

Міністрів України  від 19 серпня 2020 р. № 1035-р). 
 

При плануванні заходів на 2022 рік зверніть увагу на знаменні і пам’ятні 

дати 2022 року, міжнародні десятиліття, проголошені ООН, ювілеї видатних 

представників науки, культури, мистецтва, літератури та визначні краєзнавчі 

дати. 

На державному рівні відзначатимуться: 

– 28 липня - День Української Державності (у День Хрещення Київської 

Руси-України, коли вшановується пам’ять про видатного державотворця, святого 

рівноапостольного князя Київського Володимира Великого згідно Указу 

Президента України «Про День Української Державності» від 24.08.2021 р. 

№423/2021). 

https://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=9632
https://chl.kiev.ua/MBM/Book/View/645#page/18/mode/2up
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1035-2020-%D1%80#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1035-2020-%D1%80#n8


–  300-річчя філософа Григорія Сковороди (Постанова Верховної Ради «Про 

відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Савича Сковороди» від 

6.11.2020 року №4084). 
 

– 2018-2027 рр. – протягом усього періоду проводитимуться заходи з 

популяризації української мови не лише в Україні, а й в усьому світі (Указ 

Президента України «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу 

української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України» 

№156/2018 -  https://bit.ly/2KUin7E). 
 

Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення щодо відзначення нових 

пам'ятних дат у 2022-2023 роках, серед яких – дві ініціативи від України:  

150-річчя від дня народження оперної співачки Соломії Крушельницької;  

300-річчя від дня народження філософа Григорія Сковороди. 
 

За рішенням ЮНЕСКО Світовою столицею книги на 2022 рік стане 

мексиканське місто Гвадалахара, яке прийме естафету від м. Тбілісі, Грузія 

(2021). Місто обрали за його всеосяжний план політики щодо книги, спрямованої 

на соціальні зміни, боротьбу з насильством та формування культури миру.  

 

Міжнародні десятиліття за рішенням Генеральної Асамблеї ООН: 

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; 

2015-2024 рр. – Міжнародне десятиліття осіб африканського походження; 

2021-2030 рр.– Міжнародне десятиріччя науки про океан в інтересах стійкого 

розвитку; 

2021-2030 рр. – Міжнародне десятиліття відновлення екосистем. 

Генеральна Асамблея ООН визначила також 2022 рік – Міжнародним 

роком кустарного рибальства та аквакультури.  

Календар ООН з відзначення у 2022 році міжнародних днів дивіться тут:   

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&year=2022 
 

 

При складанні плану роботи на рік скористайтеся виданням «Пам'ятні 

літературні дати письменників і художників-ілюстраторів дитячих книг» 

Національної бібліотеки України для дітей https://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=5289  

та https://chl.kiev.ua/MBM/Book/View/629#page/10/mode/2up , а також Календарем 

знаменних і пам’ятних дат Кіровоградщини на 2022 рік, представленим  на 

сайті Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г. Шевченка 

http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_kalendar_2022.php . 
 

У 2022 році свої ювілеї відзначатимуть такі улюблені твори для дітей:  

- 325 років відомим казкам великого французького казкаря Шарля Перро 

«Попелюшка, або Кришталева туфелька», «Кіт у чоботях», «Синя борода», 

«Казки матінки Гуски, або Історії і казки минулих часів з повчаннями», 

«Хлопчик-мізинчик», твори написані в 1697 році; 

https://bit.ly/2KUin7E
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&year=2022
https://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=5289
https://chl.kiev.ua/MBM/Book/View/629#page/10/mode/2up
http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_kalendar_2022.php


- 210 років казкам  Братів Грімм «Король-жабеня, або Залізний Генріх», 

«Білосніжка», «Рапунцель», які виховали не одне покоління дітей; 

- 195 років відомій казці німецького письменника Вільгельма Гауфа «Карлик 

Ніс», яка була написана в 1827 році; 

- 185 років казці данського письменника Ганса Християна Андерсена «Нове 

вбрання короля», написаній у 1837 році; 

- 120 років казці англійської дитячої письменниці Беатрис Поттер «Казка про 

Кролика Пітера», яка полюбилася не тільки дітям, а й дорослим; 

- 115 років казці шведської письменниці Сельми Лагерлеф «Чудова подорож 

Нільса з дикими гусьми», яка розповідає дивовижну історію про неймовірні 

пригоди, нові знайомства та істинну дружбу; 

- 85 років повісті англійського письменника Джона Рональда Руела 

Толкіна  «Хоббіт, або Туди і звідти», яка вперше видавалася в 1937 році. Сьогодні 

цей твір є справжньою класикою дитячої літератури. 

Ювілей книги – це  відмінний привід познайомитися з твором літературного 

мистецтва або знову пережити забуті історії, розповісти про автора, почитати  

разом з дітьми улюблені книжки та запланувати цікаві бібліотечні заходи.  
 

Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка планує 

організувати та провести у 2022 році спільно з бібліотеками для дітей області 
 

заходи, спрямовані на підвищення фахового рівня: 
 

–  обласна дистанційна панельна дискусія «ОТГ: проблеми та перспективи 

функціонування бібліотек для дітей»;  

Квітень 2022 року 
 

–   обласний семінар-практикум «Роль і місце дитячої бібліотеки в громаді»; 

  Жовтень 2022 року 
 

–  обласна виїзна творча лабораторія бібліотечної інноватики «Надання 

послуг дітям у бібліотеках громад області» для бібліотекарів Вільшанської 

селищної територіальної громади; Гайворонської міської територіальної громади. 

Червень 2022 року 
 

під патронатом Національної бібліотеки України для дітей: 
 

– Всеукраїнський тиждень дитячого читання;  

Березень-квітень 

– Всеукраїнський конкурс плакатів «Майбутнє планети у наших руках» 

до Всесвітнього Дня Землі у рамках Року збереження природи та живого миру в 

Україні, оголошеного Президентом України; 

Січень-квітень 
 

– Всеукраїнський конкурс  із правового просвітництва «Конституція для 

всіх: і великих, і малих» до Дня Конституції України;  

Лютий – червень 
 



– Міжнародний конкурс дитячої листівки «Дітям світу – сонце й мир!» до 

Всесвітнього дня дитини; 

Лютий-листопад 
 

–  Всеукраїнський конкурс «Лідер читання» (у рамках відзначення 300-

річчя від дня народження Григорія Сковороди);   

Червень-серпень 

–  Всеукраїнський дитячий літературний конкурс «Творчі канікули»;  

Червень-вересень 

 

– Всеукраїнське соціологічне дослідження «Сучасний стан краєзнавчої 

діяльності бібліотек України для дітей»; 

ІІ - ІІІ кв. 
 

– Всеукраїнський моніторинг «Мультимедійні технології у спектрі 

професійних навичок сучасного бібліотекаря»; 

ІІІ - IV кв. 
 

– Всеукраїнський моніторинг «Незадоволений читацький попит на сучасну 

українську книгу в бібліотеках для дітей». 

І -  IV кв. 

 

Інформуємо, що норма робочого часу на 2022 рік при 40-годинному 

робочому тижні становить 1987 годин. 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 також виключити час, протягом якого працівник буде відсутній). 

Таким чином, час для планування бібліотечної роботи на 2022 рік на одного 

працівника становитиме 1827 годин.  
 

Долучайтесь до написання і представлення цікавих матеріалів з досвіду 

роботи вашої бібліотеки на сторінках професійного науково-популярного 

журналу «Бібліотека у форматі Д°», який виходить в друкованому та 

електронному вигляді: https://chl.kiev.ua/d0/ , а також надсилайте матеріали для 

висвітлення досвіду роботи бібліотеки на блозі науково-методичного відділу 

Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г. Шевченка «Фаховий 

меседж»: http://fahovuymassage.blogspot.com/ . 

 

 

Директор бібліотеки           Таїса МАНЖУЛА 
 

 

 

35-12-63 

О. Ліпей, Н. Расторгуєва  

https://chl.kiev.ua/d0/
http://fahovuymassage.blogspot.com/

