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ПЛАН 
 

роботи бібліотеки 

Будівельного коледжу ЖНАЕУ на 2019 рік 



 

№ 

п/п 

Зміст роботи Форма 

проведе

ння 

Кількіс

ть  

Термі

н 

викон

ання 

Відповідал

ьний 

1 2 3 4 5 6 

І Основні завдання та напрями 

роботи. 

   
 

1. Оперативне та якісне 

інформаційно-бібліотечне 

обслуговування користувачів. 

   

 

2. Розвиток та вдосконалення нових 

прогресивних форм 

інформаційного обслуговування та 

масових заходів. 

   

 

3. Виховання інформаційної 

культури користувачів та 

сприяння їх самоосвіті. 

   

 

4. Оновлення  та поповнення фонду      

ІІ Обслуговування користувачів.     

1. Кількість користувачів за єдиною 

картотекою. 

користувач 754 І-ІVкв. 
Рибачук С.М. 

2. Кількість користувачів 

обслужених всіма підрозділами 

бібліотеки: 

користувач 2262 І-ІVкв. 

Рибачук С.М. 

3. Кількість відвідувань. користувач 44780 І-ІVкв. Рибачук С.М. 

4. Кількість виданих документів користувач 70010 І-ІVкв. Рибачук С.М. 

5. Провести місячник 

першокурсника 

місячник 101 вересень 
всі працівники 

6. Фонд бібліотеки.  67812   

ІІІ Інфомаційно-масова та 

культурно-просвітницька 

діяльність. 

   

 

1. Загальна кількість інформаційно-

масових заходів. 

захід 88 І-ІVкв. 
всі бібліотекарі 

1.1. - Людина та природа: етика 

взаємовідносин 

 

виставка  І-ІVкв. Рибачук С.М. 

 - Життя в творчості - життя в 

роботі  

 

виставка  І-ІVкв. Рибачук С.М. 

 - Архітектура сучасності виставка 

 
 І-ІVкв. Рибачук С.М. 

 

 -  Полісся - мій рідний край виставка    І-ІVкв.           Янович О. 



  

-Знання – скарб, а вміння вчитись - 

ключ до нього 

 

 

 

виставка 

 

 

 

    
 

І-ІVкв.           

 

 

всі бібліотекарі 

 

 

 

1.2. Оформити книжкові виставки:     

 -«Соборність рідної землі – основа 

нації народу» до Дня Соборності 

України  

  січень всі бібліотекарі 

 

 - «Афганістан то біль і смуток, 

чиєсь обірване життя»- до Дня 

вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав  

-«З рідним словом міцніє держава» 

до Міжнародного дня рідної мови 

-«Ми переможемо , бо ангели 

боронять Україну» до Дня Героїв 

Небесної Сотні 

-«Вшановуємо великого Кобзаря»- 

до дня народження Т.Г.Шевченка 

  лютий 

 

 

лютий 

 

 

лютий 

 

лютий 

 

 

березень 

 

 

березень 

Рибачук С.М. 

 

 

Янович О,В, 

 

 

всі бібліотекарі 

 

всі бібліотекарі 

 

 

всі бібліотекарі 

 

 

всі бібліотекарі 

 - «Ваш подвиг житиме в віках»-  

до дня Перемоги, провести годину 

пам’яті  

  травень Рудейчук Т.О. 

 

- «Конституція України - від 

гетьмана до президента України» 

до дня Конституції України 

-«Моя країна-Україна» до Дня 

Незалежності України  

  

червень 

 

 

 

серпень 

всі бібліотекарі 

 

 

 

Янович О,В, 

 - «Професія , яку ми обираємо» до 

місячника першокурсника 

-«Козацька Покрова та День 

захисника України» 

  вересень 

 

 

жовтень 

Рудейчук Т.О. 

 

 

ЯновичО.В. 

 

 

- «Щоб не постукала біда у двері» 

- до дня солідарності з ВІЛ – 

позитивними людьми 

    грудень всі бібліотекарі 

 

2 
Організувати та провести масові 

заходи 

    

2.1. 

-«Від Богдана до Майдану»  

вшанування пам’яті героїв 

Небесної сотні 

-«Рідна мова-найдорожчий скарб» 

подорож в «давно знайоме» 

 

Година 

пам’яті 

 

 

Обговорен- 

ня 

 лютий Янович О.В. 

2.2 «Поетичне надвечір’я» 
Читання 

віршів за 

круглим 

 березень Рибачук С.М.  



столом 

2.3. 
«Уроки Чорнобиля» Обговоренн

я   квітень 

Рудейчук Т.О., 

Рибачук С.М. 

  Янович О.В. 

2.4. 
« Професія , яку ми обираємо» до 

місячника першокурсників 

Знайомство 

з правилами 

бібліотеки 
 вересень 

Рудейчук Т.О., 

Рибачук С.М. 

  Янович О.В. 

2.5. 
« Козацька Покрова та День 

захисника України»  

Інформацій

ний 

дайджест 
 

IV 

квартал  
Рудейчук Т.О. 

ІV Науково інформаційно-

бібліографічна діяльність  

  
  

1. Бібліографічний опис карток за 

програмою ІРБІС для каталогів та 

карток 

записи 

картки 
   500 протягом 

року 
Янович О.В. 

2. Редакція та ведення  алфавітного 

каталогу, систематичного каталогу 

СКС 

Доповненн 

та 

вилучення 

карток 

1500 протягом 

року 
Янович О.В. 

3. Використання бібліографічних 

довідок, в т.ч. з допомогою мережі 

INTERNET 

 4890 протягом 

року 
всі бібліотекарі 

 

4. Ведення папок - про головне вирізки 35  Янович О.В. 

5. Оформлення постійно діючої зони 

інформації «Бібліотека інформує» 

списки 

оголошень  
4 Протя 

гом року 

Рибачук С.М. 

6. Провести бібліографічні огляди 

літератури: «Житомирщина в 

іменах», 

«Україна сьогодні» 

огляд 

періодики 
4 жовтень Рудейчук Т.О. 

 

7. Провести «День інформації»,  

«День спеціаліста»та ін.. 

 4 Щоквар-

талу 

Рудейчук Т.О. 

 

8. Скласти поточні бібліографічні 

списки нових надходжень 

літератури 

 4 Щоквар-

талу 

Янович О.В. 

V Формування, вивчення, 

збереження фонду бібліотеки 

    

1. Щоденно працювати над 

комплектуванням фонду 

    

1.1. Вивчити книговидавничу  

продукцію. 

    

1.2. Контроль над надходженням 

літератури 

    

1.3. Вести інвентарну та сумарну 

книгу 

    

2. Придбані документи, всього 

в т.ч. взамін загублених 

Екз. 

Екз. 
21  Рудейчук Т.О. 

3. Провести передплату періодичних 

видань 

Компл. 11  Рудейчук Т.О. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                     Завідувач бібліотекою                                  Т.О. Рудейчук 

4. Провести списання літератури, 

всього в т.ч. ветхої 

загубленої читачами 

Екз. 

 
500 

450 

50 

  

5. Забезпечення книжкового фонду     

 - індивідуальна профілактична 

робота з читачами; 

    

 - робота з боржниками;     

 - санітарні дні;  12   

 - поновлення пошкоджених книг  600  Всі працівники 

 - бесіди «Правила користування 

бібліотекою» (в усіх групах 1 

курсу) 

    

6. Підшивка нових надходжень 

періодики 

   Янович О.В. 

7. Організувати видачу та збір 

підручників 

   Рудейчук Т.О 

Рибачук С.М 

Янович О.В. 

VІ Організаційні питання     

1. Планування діяльності бібліотеки   Грудень Рудейчук Т.О. 

2. Складання річного стат. звіту   Січень Рудейчук Т.О. 

3. Складання реєстрів та звітів для 

бухгалтерії 

  щомісячно Рудейчук Т.О. 

4. Участь зав. бібліотеки в засіданнях 

адмінради, педради. 

   Рудейчук Т.О. 


