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    Планування це дуже відповідальна ділянка роботи бібліотеки. Недаремно 

кажуть, як сплануєш, такі і отримаєш результати. Річний   план публічної 

бібліотеки – це   «візитка» установи, яка відображає її місію, основні  завдання та 

пріоритетні напрямки роботи. 

     Сьогодні  наша країна переживає дуже складні соціально-економічні та 

політичні перетворення. Криза  зачепила  усі сфери суспільного життя і торкнулася 

кожного громадянина і мешканця України. І все це, звичайно, неминуче 

відображається на діяльності бібліотек. Але не дивлячись на всі проблеми і 

негаразди, за останні роки значно поширились і збагатились творчі аспекти 

діяльності публічних бібліотек, виділились нові перспективні напрямки в 

обслуговуванні користувачів та популяризації літератури, активно впроваджуються 

інноваційні  послуги, активізується соціокультурна діяльність. 
      Пріоритетні напрямки діяльності бібліотек  на сучасному етапі  детально 

обґрунтовані у «Концепції якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого 

розвитку України (до 2025 року)". Вони спрямовані на: 

•  консолідацію суспільства; 

•  дотримання європейських цінностей, інтеграцію у європейське  

   співтовариство; 

•  підвищення якості життя; 

•  рівний доступ до інформації, знань і культурного надбання. 

       Основні напрямки роботи бібліотек МЦБС визначені у «Міській  Програмі 

розвитку культури на 2014-2018 роки».  
      Дієва допомога у плануванні  роботи бібліотек  на 2016 рік – Маніфест 

Української   Бібліотечної асоціації «Бібліотеки в умовах кризи», прийнятий 

Президією УБА 7 липня 2915р.   

      Українська бібліотечна асоціація визначає цінність бібліотек в умовах кризи: 

• Бібліотека відкрита і доступна для всіх. 

• Бібліотека – центр громади. 

• Бібліотека сприяє формальній і неформальній освіті, 

• Бібліотека організовує екологічне просвітництво. 

• Бібліотека – це територія єдності. 

• Бібліотека створює гармонійний комунікаційний простір для суспільної   

   взаємодії. 

• Бібліотека організовує доступ громадян до офіційної інформації та  

   адміністративних послуг, сприяє розвитку е-урядування та е-демократії, 

• Бібліотека – це організатор доступу до достовірних джерел інформації. 

• Бібліотека сприяє розвитку поваги до рідної мови й мовному розмаїттю. 

• Бібліотека надає підтримку у вирішенні життєво важливих питань  

  внутрішньо переміщеним особам, учасникам антитерористичної операції та  

  їхнім сім’ям, сприяє волонтерському руху та благодійництву. 

• Бібліотека надає інформаційну підтримку при заснуванні і провадженні  

  малого бізнесу. 

• Бібліотека допомагає долати правову незахищеність, поширює правові  знання. 

• Бібліотека надає допомогу у формуванні ціннісних орієнтирів особистості  і 

   суспільства. 

• Бібліотека запобігає соціальному виключенню. 
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• Бібліотека зберігає і популяризує культурно-історичну спадщину країни, регіону і 

місцевої громади як основу національно-патріотичного розвитку особистості. 
 

      2016 рік в Україні буде оголошено Роком англійської мови. Про це повідомив у 

своєму  посланні до Верховної Ради глава держави,  підкресливши, що вивчення 

англійської мови є одним із пріоритетів стратегії розвитку.  
 

     Євродепутати запропонували Єврокомісії оголосити наступний 2016 рік - роком 

боротьби з насильством щодо жінок. 
 

    2016 рік -  Міжнародний рік зернобобових (резолюція Генеральної Асамблеї 

ООН A/RES/68/231). 

 

    Римський папа Франциск оголосив 2016-й Святим роком милосердя. Його 

тривалість становить з 08.12.15р.  по 20.11.2016р.   

       Вроцлав  (Польща)  стане  Всесвітньою  столицею  книги    2016    року.  

Таке  рішення     було    прийнято  міжнародним  комітетом  у  складі  24   

експертів,    засідання   якого відбулося  в  штаб-квартирі  ЮНЕСКО 24 червня.  

Відбіркова комісія  вибрала місто Вроцлав «У зв'язку з високою якістю і  великою 

різноманітністю, якими відрізняється його програма», і, зокрема, «на 

знак особливої уваги,  що приділяється  участі  широких мас, а також  сприянню  

видавничим, книготорговельним  галузям 

промисловості та бібліотекам на регіональному та міжнародному рівнях».   
 

     ЮНЕСКО      відзначає       такі       міжнародні   десятиліття,    оголошені 

Генеральною Асамблеєю ООН: 

• 2006–2016 роки – Десятиліття реабілітації і стійкого розвитку постраждалих 

регіонів (третє десятиліття після Чорнобиля). 

• 2011–2020 роки – Десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху. 

• 2008–2017 роки – Друге десятиліття ООН, присвячене боротьбі з ліквідації 

злиднів.  

• 2010-2020 роки - Десятиліття  ООН,   присвячене    пустелям    та  боротьбі з 

опустеленням. 

 

 ЮВІЛЕЇ, що відзначатимуться на державному рівні: 

•  29 вересня  -  150-річчя  від  дня  народження  першого  президента  України, 

визначного державного  і  громадського  діяча  Михайла Грушевського. Указ 

Президента України № 63 від 9 лютого 2015 року (вересень 2016 р.  -  проведення  

«Днів Михайла Грушевського в Україні»). 

 

•  27 серпня -  160-річчя від дня народження українського письменника, поета 

філософа, вченого, громадського і політичного діяча Івана Яковича Франка 

(1856-1916). 
 

• 25 лютого  - 145 років від дня народження відомої української поетеси, нашої 

геніальної землячки – Лесі Українки. 

 

•  Відзначення 1000-ліття духовно-культурних зв’язків Київської Русі та Святої 

Гори Афон. Проект Постанови ВР №1397 від 11.12.2014. Мета: забезпечення 
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належних організаційно-правових умов для відзначення ювілею та сприяння 

відродженню забутої вітчизняної духовно-культурної спадщини. 

 

•   Наступного року минає 75 років від однієї з трагічних сторінок в сторії України - 

масового вбивства євреїв 29 - 30 вересня 1941 року у Бабиному Яру в Києві. 12 

серпня 2015 року Петро Порошенко видав Указ, що передбачає заходи з 

вшанування пам'яті жертв трагедії. 

     Загалом у Бабиному Яру було розстріляно близько 100 тисяч осіб, дві третини з 

яких склали євреї. Також тут розстріляно 621 члена ОУН. 

     Метою відзначення є «вшанування жертв злочинів, скоєних нацистами під час 

окупації столиці України, - мирних жителів усіх національностей, 

військовополонених, учасників українського визвольного руху, а також для 

об'єднання зусиль суспільства щодо запобігання повторенню злочинів проти 

людяності, задля єднання народу навколо ідеї побудови в Україні правової 

європейської держави, здатної захистити всіх своїх громадян, на підтримку 

українських та міжнародних громадських ініціатив". 

План ушанування включає проведення в закладах культури тематичних уроків, 

лекцій, бесід, виставок, експозицій, інших заходів про трагічні події у Бабиному 

Яру та Голокосту в Україні. 
 

• 220 років тому затверджено герб міста Новограда  Волинського. 
 

• 30 вересня - 175 років від дня народження Михайла Петровича Драгоманова (1841 

- 1896), українського філософа, публіциста, педагога, громадського діяча. 
 

          Продовжиться робота бібліотек, направлена на сприяння виконанню державних,  

обласних, міських програм. Бібліотеки  повинні сприяти реалізації цих програм, 

організовуючи заходи відповідної тематики.  
 

      Основні  літературні та мистецькі дати 2016 року: 
СІЧЕНЬ 

6 січня  

 •  85 років від дня народження Майї Флорівни Фролової (1931-2013), української 

дитячої письменниці. 

• 75 років від дня народження Ганни Танасівни Чубач (1941), відомої української  

поетеси,  заслуженого діяча мистецтв України, лауреата республіканської премії ім. 

Павла Усенка, Марусі Чурай, Міжнародної премії «Дружба». 

12 січня 

•  140 років від дня народження Джека Лондона (Джона Гріффіта) (1876 - 1916), 

американського прозаїка. 

14 січня  

•  105 років від дня народження Анатолія Наумовича Рибакова (Аронова) (1911-

1999), російського прозаїка. 

15 січня  

• 145 років від дня народження Агатангела Юхимовича Кримського  (1871 - 1942), 

українського письменника, славіста, сходознавця, фольклориста,  історика, 

перекладача. 

•  125 років від дня народження Осипа Емілійовича Мандельштама (1891 - 1938), 

російського поета. 



24 січня 

•  240 років від дня народження Ернеста Теодора Амадея Гофмана (1776 - 1822), 

німецького прозаїка, композитора, художника. 

25 січня 

•  65 років від дня народження Окса ни Іва нівни Дума нської (1951), сучасної 

української дитячої письменниці. 

26 січня 

•  75 років від дня народження  Михайла Семеновича Сича, українського поета, 

(25.01.1941р.). 

27 січня 

• 125 років від дня народження Павла Григоровича Тичини (1891 - 1967),  відомого 

українського поета і громадського діяча. 

• 260 років від дня народження Вольфганга Амадея Моцарта(1756 - 1791), 

австрійського композитора. 

• 190 років від дня народження М. Є. Салтикова-Щедріна  (1826 - 1889), 

російського прозаїка. 

29 січня 

• 150 років від дня народження Ромена Роллана (1866 -1944), французького 

прозаїка, драматурга. 

ЛЮТИЙ 

2 лютого 

• 115 років від дня народження Валер'яна Петровича Підмогильного  (1901-1937), 

відомого українського письменника і перекладача. 

5 лютого 

• 180 років від дня народження Миколи Олександровича Добролюбова (1836 - 

1861), російського літературного критика, публіциста. 

12 лютого  

• 145 років від дня народження Леся Семеновича Мартовича (1871-1916), відомого 

українського письменника і громадського діяча. 

15 лютого 

• 110 років від дня народження Муси Джаліля (1906—1944), татарського поета. 

16 лютого 

• 100 років від дня народження Василя Миколайовича Баженова (1916 -1995), 

російського та українського письменника. 

17 лютого 

•  110 років від дня народження Агнії Львівни Барто (1906-1981), російської 

письменниці. 

18 лютого 

•  160 років від дня народження Софії Федорівни Русової (1856 - 1940), української 

громадської і культурно-освітньої діячки, педагога. 

21 лютого 

Міжнародний день рідної мови. Проголошено на ХХХ сесії Генеральної 

конференції ЮНЕСКО. 

•  95 років від дня народження Володимира Кириловича Малика (Сиченка) (1921 - 

1998), українського письменника. 

25 лютого 



•  145 років від дня народження Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач- Квітки) 

(1871-1913), видатної української поетеси, громадської діячки. 

БЕРЕЗЕНЬ 

3 березня    

Всесвітній день письменника. Відзначається згідно з рішенням 48-го конгрессу 

Міжнародного ПЕН-клубу, який відбувся 12–18 січня 1986р. 

9 березня 

• Народився Тарас Григорович Шевченко (1814 -1861), великий український поет, 

художник, мислитель. 

10 березня 

• 155 років від дня смерті Т.Г.Шевченка, великого українського поета, художника. 

18 березня  

• 105 років від дня народження Любомира Дмитровича Дмитерка (1911–1985), 

українського письменника. 

21 березня 

• Всесвітній день поезії. Відзначається в цей день згідно з резолюцією 30-ї сесії 

ЮНЕСКО. 

27 березня 

•  Міжнародний день театру. Відзначається щорічно з 1962р. відповідно до рішення 

ІХ Конгресу Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО 

• 145 років від дня народження Генріха Манна (1871-1950), німецького 

письменника. 

29 березня 

• 135 років від дня народження Марійки Підгірянки (Марії Омелянівни Ленерт-

Домбровської) (1881 -1963), української поетеси, народної вчительки. 

• 80 років від дня народження Олексія Євменовича Опанасюка, українського 

письменника (29.03.1936р). 

КВІТЕНЬ 

2 квітня  

•  Міжнародний день дитячої книги. Встановлено з ініціативи та за ухвалою 

Міжнародної ради дитячої книги. Відзначається щороку (починаючи з 1967) 2 

квітня  -  в день народження великого казкаря Ганса Крістіана Андерсена. 

5 квітня 

•  135 років від дня народження Дмитра Миколайовича Ревуцького (1881 - 1941), 

українського композитора, музикознавця, фольклориста. 

•  110 років від дня народження Анатолія Івановича Шияна (1906—1992), 

українського прозаїка, драматурга. 

7 квітня  

•  195 років від дня народження французького поета Шарля П`єра Бодлера (1821–

1867). 

13 квітня 

•  110 років від дня народження Оксани Дмитрівни Іваненко (1906—1997), 

української письменниці. 

• 110 років від дня народження ірландського письменника, лауреата Нобелівської 

премії Семюеля Беккета (1906-1989). 

15 квітня 



• 80 років від дня народження Олега Федоровича Чорногуза (1936), українського 

письменника-сатирика, гумориста. 

•  130 років від дня народження Миколи Степановича Гумільова (1886-1921), 

російського поета, критика. 

16 квітня 

•  175 років від дня народження Христини Данилівни Алчевської (1841-1920), 

українського педагога-просвітителя. 

21 квітня 

•  200 років від дня народження Шарлотти Бронте (1816 -1855), англійської 

письменниці. 

23 квітня 

• Всесвітній день книги і авторського права. Відзначається щорічно відповідно до 

рішення 28-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО від 15.11.1995р. 

• 55 років від дня народження Андрія Юрійовича Курко ва (1961), українського 

письменника, кінематографіста. 

ТРАВЕНЬ 

5 травня 

•  170 років від дня народження Генріка Сенкевича (1846-1916), польського 

письменника. 

7 травня 

•  155 років від дня народження Рабіндраната Тагора (1861-1941), індійського 

поета, прозаїка, драматурга, лауреата Нобелівської премії (1913). 

13 травня 

•  100 років від дня смерті Шолом Алейхема (Рабиновича Шолома Нухимовича), 

видатного єврейського прозаїка і драматурга (02.03.1859 - 13.05.1916). 

14 травня 

•  145 років від дня народження Василя Семеновича Стефаника (1871-1937), 

українського письменника. 

•  125 років від дня народження Михайла Афанасійовича Булгакова (1891 - 1940), 

російського, українського письменника, драматурга, уродженця м. Києва. 

20 травня 

• 55 років тому (1961) встановлено Республіканську премію ім. Т. Г. Шевченка, 

нині – Національну премію України ім. Т. Г. Шевченка. 

21 травня 

• 160 років від дня народження Андрія Яковича Чайковського (1836-1935), 

українського письменника. 

24 травня 

• День рівноапостольних Кирила та Мефодія, вчителів слов'янських. 

День слов’янської писемності і культури. Відзначається щорічно в день 

вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія відповідно до 

Указу Президента України № 1096/04 від 17.09.2004р. 

26 травня 

• 80 років від дня народження Віталія Олексійовича Коротича (1936), українського 

поета, прозаїка, публіциста, лауреата Шевченківської премії (1983). 

29 травня 

• 60 років від дня народження російського письменника Бориса Акуніна (Григорія 

Шальвовича Чхартишвілі) (1956). 



ЧЕРВЕНЬ 

1 червня 

• 80 років від дня народження Петра Федоровича Бондарчука (1936), українського 

поета, прозаїка. 

6 червня 

 •  410 років від дня народження П'єра Корнеля (1606-1684), французького 

драматурга. 

• 175 років від дня народження Елізи Ожешко (1841-1910), польської письменниці. 

10 червня 

• 135 років від дня народження В'ячеслава Костянтиновича Прокоповича (1881-

1942), українського історика, публіциста, педагога, громадського діяча. 

• 65 років від дня народження Васи ля Микола йовича Шкляра (1951), українського 

письменника, лауреата Шевченківської премії (2011). 

14 червня 

• 205 років від дня народження Гаррієт Елізабет Бічер-Стоу (1811-1896), 

американської письменниці. 

17 червня 

• 105 років від дня народження російського письменника Віктора Платоновича 

Некрасова (1911-1987). 

18 червня 

• 335 років від дня народження Феофана Прокоповича (1681—1736), українського 

прозаїка, поета, філософа. 

21 червня  

• 200 років від дня народження англійської письменниці Шарлотти Бронте (1816-

1855). 

ЛИПЕНЬ 

1 липня 

День архітектури України. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 

456/95 від 17 червня 1995 року) щорічно в цей день. 

 • 60 років від дня народження Ю рія Петро вича  у дзя (Юрко   у дзь; 1956-2002), 

українського поета, прозаїка. 

4 липня 

• 125 років від дня народження Петра Йосиповича Панча (1891-1978), українського 

письменника, лауреата Республіканської премії ім. Т. Г. Шевченка (1966). 

7 липня  

•  95 років від дня народження Петра Яцика (1921-2001), відомого мецената і 

подвижника української культури. 

8  липня 

•  80 років від дня народження Валентина Лукича Чемериса (1936), сучасного 

українського письменника. 

9 липня 

•  115 років від дня народження Барбари Картленд (1901-2000), англійської 

письменниці. 

18 липня 

• 205 років від дня народження Уїльяма Мейкпіса Теккерея (1811-1863), 

англійського письменника. 

19 липня 



• 75 років від дня народження Василя Васильовича Чухліба (1941-1997), 

українського прозаїка. 

20 липня 

• 105 років від дня народження Василя Степановича Кучера (1911—1967), 

українського прозаїка.. 

21 липня 

• 105 років від дня народження Олени Іванівни Теліги (1906-1942) української 

поетеси, публіциста, громадського і політичного діяча 

• 75 років з дня смерті Богдана Лепкого (1872-1941), відомого українського 

письменника, поета-лірика і новеліста, професора Краківського університету. 

26 липня 

•  225 років від дня народження Франца Ксавера Вольфганга Моцарта (1791-1844), 

австрійського піаніста, композитора, диригента. 

• 160 років від дня народження Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950), англійського 

драматурга, публіциста. 

•  85 років від дня народження Івана Михайловича Дзюби (1931), українського 

літературознавця, критика, лауреата Шевченківської премії (1991),  Героя України 

(2001). 

СЕРПЕНЬ 

5 серпня 

• 150 років від дня народження Володимира Миколайовича Леонтовича (1866-

1933), українського письменника, літературного критика, історика, мемуариста. 

6 серпня 

• 130 років від дня народження Сергія Корнійовича Бондарчука (1886-1970), 

українського актора, режиссера. 

12 серпня 

• 65 років від дня народження Галини Миколаївни Малик (1951), сучасної 

української дитячої письменниці. 

15 серпня 

•  245 років від дня народження Вальтера Скотта (1771-1832), англійського та 

шотландського письменника, поета, історика, збирача старожитностей. 

20 серпня 

• 95 років від дня народження Миколи Яковича Зарудного (1921-1991), 

українського драматурга, прозаїка, лауреата Державної премії ім.  Т. Г. Шевченка 

(1978). 

27 серпня 

• 160 років від дня народження Івана Яковича Франка (1856-1916), українського 

поета, прозаїка, публіциста. 

•  75 років від дня народження Богдана Сильвестровича Ступки (1941- 2012), 

українського актора театру і кіно, лауреата Шевченківської премії (1993). 

• 145 років від дня народження Теодора Драйзера (1871-1945), американського 

прозаїка. 
 

ВЕРЕСЕНЬ 

2 вересня 

• 205 років від дня народження та 150 років від дня смерті Івана Вагилевича (1811-

1866), українського поета, філолога, фольклориста, організатора «Руської трійці». 

12 вересня 



• 95 років від дня народження Станіслава Лема (1921-2006), польського 

письменника-фантаста. 

13 вересня 

• 85 років від дня народження Бориса Микитовича Харчука (1931-1988), 

українського письменника-фантаста, філософа. 

15 вересня 

• 125 років від дня народження англійської письменниці Агати (Кларисси) Крісті 

(Міллер) (1891-1976). 

21 вересня 

• 150 років від дня народження Герберта Джорджа Уеллса (1866-1946), 

англійського письменника-фантаста. 

24 вересня 

• 120 років від дня народження американського письменника Френсіса Скотта 

Фіцджеральда (1896-1940) 

26 вересня   

• 115 років від дня народження Семена Скляренка (1901-1962), відомого 

українського письменника. 

• 90 років від дня народження  Миколи Михайловича Курильчука, українського 

письменника (1926 - 2005). 

29 вересня 

• 150 років від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського (1866-1934), 

українського історика, письменника, громадського і політичного діяча. 

30 вересня  

• 175 років від дня народження Михайла Петровича Драгоманова (1841 - 1896), 

українського філософа, публіциста, педагога, громадського діяча. 

ЖОВТЕНЬ 

1 жовтня. 

Міжнародний день музики. 

2 жовтня 

• 110 років від дня народження Івана Павловича Багряного (1906-1963), 

українського письменника. 

4 жовтня 

•  125 років від дня народження Юрія Клена (Освальда Бургардта) (1891 - 1947), 

українського письменника, перекладача, літературознавця, редактора, викладача. 

6 жовтня 

• 135 років від дня народження Івана Антоновича Кочерги (1881-1952), 

українського драматурга, працював у Житомирі. 

9 жовтня   

День художника.  Відзначається щорічно в другу неділю жовтня відповідно до 

Указу Президента України № 1132/98 від 09.11.1998 р. 

15 жовтня 

• 95 років від дня народження Дмитра Омеляновича Луценка(1921-1989), 

українського поета, лауреата Шевченківської премії (1976). 

17 жовтня 

•  80 років від дня народження Івана Федоровича Драча (1936), українського поета, 

перекладача, кінодраматурга, громадського і політичного діяча, лауреата 



Шевченківської премії (1976). Першого голови Народного Руху України (1989), 

Героя України (2006). 

25 жовтня 

•  135 років від дня народження Пабло Пікассо (1881—1973), іспанського та 

французького художника. 

29 жовтня 

• 105 років від дня народження Івана Антоновича Цюпи (1911-2004), українського 

письменника. 

ЛИСТОПАД 

1 листопада 

• 155 років від дня народження Дніпрової Чайки (Людмили Олексіївни 

Василевської) (1861-1927), української письменниці, драматурга. 

6 листопада 

• 205 років від дня народження Маркіяна Семеновича Шашкевича (1811-1843), 

українського поета письменника,  громадсько-освітнього діяча, засновника 

«Руської трійці». 

• 90 років від дня народження Михайла Даниловича Клименка, українського поета 

(06.11.1976 - 05.02.1998). 

7 листопада 

•  80 років від дня народження Миколи Степановича Вінграновського (1936-2004), 

українського письменника-шестидесятника, режисера, актора, сценариста, поета, 

лауреата Державної премії ім. Т. Г. Шевченка (1984). 

8 листопада 

•  125 років від дня народження Олеся Досвітнього (Олександра Федоровича 

Скрипаля) (1891-1934), українського прозаїка. 

9 листопада 

День української писемності та мови Відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 1241/97 від 06.11.1997р. 

11 листопада 

•  195 років від дня народження Федора Михайловича Достоєвського (1821-1881), 

російського письменника. 

12 листопада 

•  80 років від дня народження Миколи Федоровича Сингаївського (1936 - 2013), 

українського поета. 

18 листопада 

•  95 років від дня народження Дмитра Олексійовича Міщенка (1921), українського 

прозаїка, лауреата Шевченківської премії (1993). 

19 листопада 

•  305 років від дня народження Михайла Васильовича Ломоносова (1711-1865), 

російського вченого, поета. 

21 листопада 

• 60 років від дня народження Віктора Кимовича Губарева (1956), українського 

письменника, публіциста, історика. 

22 листопада 

• 215 років від дня народження Володимира Івановича Даля (1801-1872), 

російського лексикографа, (словникаря), етнографа, письменника 

25 листопада 



•  115 років від дня народження Михайла Костянтиновича Ореста (Зерова) (1901-

1963), українського поета. 

27 листопада 

•  90 років від дня народження Олександра (Олеся) Павловича Бердника (1926-

2003) українського письменника-фантаста. 

28 листопада 

• 135 років від дня народження Стефана Цвейга (1881-1942), австрійського 

письменника. 

ГРУДЕНЬ 

1 грудня 

• 70 років від дня народження  Геннадія Макаровича Шкляра, українського 

письменника  (01.12.1946). 

5 грудня 

•  85 років від дня народження Григора Михайловича Тютюнника (1931-1980), 

українського прозаїка, лауреата Шевченківської премії (1989, посмертно). 

•  115 років від дня народження американського кінорежисера, художника Уолта 

Діснея (Дісні, 1901-1966). 

6 грудня 

•  145 років від дня народження Миколи Кіндратовича Вороного (1871-1938), 

українського поета, письменника, перекладача, режисера, актора, громадсько-

політичного діяча, театрознавця. 

10 грудня 

•  195 років від дня народження російського поета Миколи Олексійовича Некрасова 

(1821-1877). 

12 грудня 

•  250 років від дня народження Миколи Михайловича Карамзіна (1766-1826), 

російського прозаїка, історика. 

•  195 років від дня народження Гюстава Флобера (1821-1880), французького 

письменника. 

14 грудня 

•  День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 945/2006 від 

10.10.2006р. 

24 грудня 

•  140 років від дня народження Спиридона Феодосійовича Черкасенка (1876-1940), 

письменника, драматурга українського зарубіжжя. 

25 грудня 

•  295 років від дня народження Уілкі Коллінза (1721-1759), англійського 

письменника. 
 

Зверніть увагу  на такі  важливі  дати: 
 

СІЧЕНЬ 

22 січня  - День Соборності України. Відзначається в Україні згідно Указу 

Президента (№42/99 від 21 січня 1999 року) щорічно в цей день (день 

проголошення у 1919 році Акта злуки). 

25січня  - День мучениці Тетяни. Тетянин день. Свято студентів. 



27 січня   - Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Відзначається відповідно 

до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/60/7 від 21.11.2005р. 

29 січня  -  День пам'яті героїв Крут. Відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента (№15/07 від 15 січня 2007 року). 
 

ЛЮТИЙ 

14 лютого   -  День Святого Валентина 

15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

Відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 180/2004 від 11 лютого 

2004 року). 
 

БЕРЕЗЕНЬ 

8 березня -  Міжнародний жіночий день. Міжнародний день прав жінок і миру. 

Відзначається щорічно згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/32/142 від 16.12.1977р. 
 

КВІТЕНЬ 

11  квітня - Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів.  

Відзначається щорічно за ініціативою ООН у день, коли в’язні концтабору 

Бухенвальд почали інтернаціональне повстання проти гітлерівців. 

12  квітня - Всесвітній день авіації і космонавтики. Відзначається щорічно за 

рішенням Міжнародної авіаційної федерації (ФАІ). 

Міжнародний день польоту людини в космос. Відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/65/271 (пр. рез. A/65/L.67) від 

07.04.2011р. 

18 квітня - Міжнародний день пам’ятників та історичних місць. Відзначається 

щорічно з 1984 р., заснований Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони 

пам’яток і визначних місць (ІКОМОС) при ЮНЕСКО. 

День пам'яток історії та культури. Відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 1062/99 від 23.08.1999р. 

23 квітня  – Всесвітній день книги і авторського права 

24 квітня - 150 років  від дня заснування Житомирської ОУНБ (1866р.). 

27 квітня - 60 років народному депутату, земляку  В.М.Литвину. 
 

ТРАВЕНЬ 

1 травня  - Світле Христове Воскресіння - Пасха – Великдень. 

День міжнародної солідарності трудящих. Відзначається щорічно відповідно до  

рішення конгресу ІІ Інтернаціоналу 14–21 липня 1889 р. (Париж). 

3 травня  - Всесвітній день свободи преси. Відзначається щорічно, за рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН (A/DEС/48/432 від 20 грудня 1993 року). 

День Сонця. Запроваджено у 1994 році Міжнародним товариством сонячної енергії 

(МТСЕ) 

7 травня  – День радіо. 

8  травня – Всесвітній день Червоного Хреста. 

8 травня - День Матері. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 

489/99 від 10 травня 1999 року) у другу неділю травня. 

8-9 травня  - Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової 

війни. Відзначається за рішенням Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/59/26 від 24 



листопада 2004 року). Відзначається відповідно до Указу Президента України № 

169/2015 від 24.03.2015р. 

9 травня  - День Перемоги 

15 травня - Міжнародний день сім'ї. Відзначається щороку відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН А/RES/47/237 від 20.09.1993р. 

17  травня – День пам`яті жертв політичних репресій 

18 травня - Міжнародний день музеїв. Відзначається щорічно відповідно до 

рішення ХІ Генеральної конференції Міжнародної ради музеїв, яка відбулась у 

травні 1977 р. 

21 травня –  День Європи. Відзначається згідно з Указом Президента України (№ 

339/03 від 19 квітня 2003 року) у третю суботу травня. 

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку.  

22 травня  - День Святого Миколая Чудотворця (Миколи Весняного) Міжнародний 

день біологічного різноманіття. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/55/201 від 08.02.2001р. 

29 травня - Міжнародний день миротворців ООН. Відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/57/129 від 11.12.2002р. 
 

ЧЕРВЕНЬ 

1 червня  – Міжнародний день захисту дітей. Відзначається щорічно з 1949 р. 

відповідно до ухвали Ради Міжнародної демократичної федерації жінок 

Всесвітній день батьків. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної 

Асамблеї ООН A/RES/66/292 від 15.10.2012 р. 

День захисту дітей. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 568/98 від 30.05.1998р.  

6 червня  - День журналіста 

19 червня  - День Святої Трійці. (П'ятидесятниця). 

22  червня  - День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. 

23 червня  – Міжнародний олімпійський день 

28 червня  – День Конституції України. 
 

ЛИПЕНЬ 

8 липня - День родини. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 1209/2011 від 30.12.2011р. 

17 липня -    170 років від дня народження Миколи Миколайовича Миклухи-

Маклая (1846-1888), російського вченого, етнографа, мандрівника 

28 липня  –  День хрещення Київської Русі – України. Відзначається щорічно 

відповідно до Указу Президента України № 668/2008 від 25.07.2008р. 

День пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської 

Русі. 

 

СЕРПЕНЬ 

12 серпня  –  Міжнародний день молоді. Відзначається відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/54/120 від 20.01.2000р. 

23 серпня  - День Державного Прапора України.  Відзначається 

в Україні згідно з Указом Президента (№ 987/2004 від 23 серпня 2004 року) 

щорічно в цей день. 

24 серпня  - День Незалежності України. Національне свято. 
 



ВЕРЕСЕНЬ 

1 вересня  – День знань. 

8  вересня -  Міжнародний день письменності (грамотності). Відзначається згідно з 

Резолюцією 1.141, 14-ї сесії ЮНЕСКО щорічно в цей день. 

12 вересня  – День українського кіно. 

22 вересня  - День партизанської слави. Відзначається в Україні згідно з указом 

Президента (№ 1020/2001 від 30 жовтня 2001 року) щорічно в цей день. 

27 вересня  – Всесвітній день туризму. 

30 вересня - Свято Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. 

Всеукраїнський день бібліотек. 
 

ЖОВТЕНЬ 

5 жовтня  - Всесвітній день вчителів. Проводиться щорічно ЮНЕСКО. 

14 жовтня - Покрова Пресвятої Богородиці. 

День українського козацтва. 

День захисника України. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 806/2014 від 14.10.2014р. 

21  жовтня  - Міжнародний День шкільних бібліотек. 

24 жовтня - Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй (День ООН). 

Відзначаєтьсящорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/168 (ІІ) від 31.10.1947р. 

28 жовтня - День визволення України від фашистських загарбників (1944). 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 836/2009 від 

20.10.2009р. 
 

ЛИСТОПАД 

9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури і майстрів  народного 

мистецтва 

16 листопада  – Міжнародний день толерантності 

17 листопада  – Міжнародний день студентів 

20 листопада - Всесвітній день дитини. Відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/836 (ІХ) від 14.12.1954р. 

21 листопада - День Гідності та Свободи. Відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 872/ від 13 листопада 2014р.. 

26 листопада - Всесвітній День інформації. 

День пам’яті жертв голодомору. Відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента (№ 1310/98 від 26 листопада 1998 року, до зміни (№ 431/2007 від 

Відзначається у четверту суботу листопада. 
 

ГРУДЕНЬ 

6 грудня - День Збройних Сил України. Відзначається відповідно до Постанови 

Верховної Ради України № 3528-ХІІ від 19.10.1993р. 

10 грудня   -  День захисту прав людини. Відзначається відповідно до резолюції 

ГенеральноїАсамблеї ООН A/RES/423(V) від 04.12.1950 р. 

14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 945/2006 від 10.10.2006р. 

19 грудня  - День Святого Миколая-Чудотворця (Миколи Зимового). 
 



Календар дивовижних дат: 
15 січня – День народження Вікіпедії. 

27 січня – Міжнародний день без Інтернету. 

1 березня – Міжнародний день котів. 

4 березня – День народження міні-спідниці. Вважається, що її створила 

британський модельєр-дизайнер Мері Куант в 60-х рр. ХХ ст. 

9  березня  – День народження ляльки Барбі. 

20 березня - Міжнародний день щастя. Відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/66/281 від 12.07.2012 р. 

1 квітня  - День гумору. 

6 квітня – День мультфільмів. 

13 квітня – Всесвітній день рок-н-рола. 

29 квітня  – Міжнародний день танцю. 

29 травня – Європейський день сусідів. 

31 травня – Всесвітній день блондинок. 

1 червня – Всесвітній день молока. 

9 червня – Міжнародний день друзів. 

6 липня – Всесвітній день поцілунку. 

11 липня – Всесвітній день шоколаду. 

20 липня – Міжнародний день торта. 

5 серпня – Міжнародний день світлофора. 

13 серпня – День везіння. 

27 серпня – День огірка. 

4 жовтня – Всесвітній день усмішки. 

9 жовтня – Всесвітній день яйця. 

21 жовтня – День яблука. 

21 листопада – Всесвітній день привітань (рекомендації прості: достатньо 

привітатись з десятьма незнайомими людьми). 

10 грудня – Всесвітній день футболу. 

15 грудня – Міжнародний день чаю. 
 

      Актуальна проблема нашого часу – інтеграція України в Європейський простір. 

Важливе завдання бібліотек -  допомогти пересічному громадянину розібратися  із 

принципами функціонування, напрямками роботи ЄС, політикою взаємовідносин 

між країнами.   Пропонуємо цикли заходів: «Європейський Союз – сім’я 

демократичних європейських країн», «Наш дім - Європа», «Україна на шляху до 

Європи», «Україна. Євросоюз. Молодь.», «Україна – країна майбутнього» та ін.  

      Важливим для планування діяльності кожної бібліотеки є  Указ Президента 

України  «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді».   

     Концептуальними засадами для бібліотечного патріотичного просвітництва  є 

ідеї національного державного суверенітету України, її єдність та недоторканість, 

зміцнення її могутності та оборонності, прагнення забезпечити демократичний 

розвиток і суспільну згоду в суспільстві, правову захищеність і безпеку громадян. 

     Завдання кожної бібліотеки -   популяризація життя і діяльності людей, які своїм 

героїзмом і подвигом вписали героїчні сторінки в національну історію; проведення 
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заходів з вивчення історії України, рідного краю, козацьких традицій, культурної 

спадщини.   

     Цикл заходів  «Герої нашого часу», «Герої не вмирають, допоки пам'ять про них 

жива» (Заходи присвячені героям Майдану та воїнам АТО).    

    Актуальною залишається популяризація серед населення екологічних знань: 

Пропонуємо організовувати місячники, декади, екологічні свята, приурочені 

календарю екологічних дат: 

11січня  - День заповідників та національних парків. 

21 березня - Міжнародний день лісів. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/67/200 від 14.02.2013 р. 

22 березня  - Всесвітній день водних ресурсів. Проголошений Генеральною 

Асамблеєю ООН  (резолюція 47/193 від 22 грудня 1992 року). 

1 квітня  - Міжнародний день птахів. Відзначається щорічно з 1906 р. від дня 

підписання Міжнародної конвенції про охорону птахів. 

20 квітня  –  День довкілля. 

22 квітня  – Міжнародний день Матері-Землі. Відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/63/278 від 22.04.2009р. 

26 квітня - День Чорнобильської трагедії (1986). 30 років з часу Чорнобильської 

катастрофи, найбільшої техногенно-екологічної катастрофи сучасності. 

5 червня  –  Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Проводиться 

згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/2994 (ХХVІІ) від 15 

грудня 1972 року) у день, коли у Стокгольмі було відкрито Конференцію ООН з 

проблем навколишнього середовища людини. 

27 вересня  –  Міжнародний день туризму. 

4 жовтня  –  Всесвітній день захисту тварин. 

       До Дня довкілля бібліотеки МЦБС  проведуть екологічну акцію «Бібліотеки  

Новограда-Волинського  – за чисте довкілля». Працівники бібліотек та активні 

користувачі  візьмуть  участь у зборі сміття під гаслом  «Чистий двір – чисте  

місто».   

       Цикли заходів;  «Природа  і  природні ресурси  Житомирщини», «Екологія. 

Людина. Суспільство», «В долонях всесвіту  наша  Земля», «Все від природи. А що 

взамін?», «Зробимо світ чистішим і досконалішим»,  «Бережи природу рідного 

краю, а вона збереже тебе завтра», «Чорнобиль: пересторога на всі віки». 

- Тиждень екологічних знань «Збережемо храм природи». 

- День інформації «Прикрасимо землю садами». 

- Літературно-екологічний круїз  «Світ навколо нас». 

- Виставка творчих робіт «Земля у нас одна і сонце в нас єдине». 

- Фотовиставка «Дива природи нашого краю», 

- Голосні читання для дітей молодшого шкільного віку: «Чи знаєш ти, як природу 

берегти!»,  «Поезія рідної природи», «Для малят про птахів і звірят». 

       Актуальними будуть «круглі» столи,  форуми, Дні інформації, тематичні теки з 

проблем, які важливі для екологічного благополуччя людей нашої громади 

(«Екологічно чисті продукти, будинок, населений пункт», «Житомирщина через 

призму екології», «Екологічно небезпечні об`єкти на території  Новоград-

Волинщини»). 



       У питанні просвіти населення щодо усвідомлення цінності здоров’я, 

відповідального ставлення батьків до виховання дітей, актуальними залишаються 

заходи, які розкривають  переваги здорового способу життя.  

       Цикли заходів: «Здоров’я мешканців міста - турбота всіх і кожного», «Обери 

здоров’я, обери життя»,    «Зроби свій вибір – життя з цигаркою чи без», «Здоровим 

бути здорово!», «ХХІ століття – Молодь. Здоров’я. Спорт».  

     Зверніть увагу на такі дати: 

7 квітня – Всесвітній день здоров`я.  

31 травня  - Всесвітній день без тютюну. Відзначається щорічно відповідно до 

рішення ВООЗ № WHA 42.19, прийнятого на 42-й сесії Всесвітньої асамблеї 

охорони здоров’я 17.05.1989р. 

26 червня – Міжнародний день боротьби з наркоманією. 

27 червня – Всесвітній день молоді. 

8 липня – Всесвітній день сім`ї, любові і вірності. 

10 вересня  - День фізичної культури і спорту в Україні,  відзначається в  другу 

суботу вересня (Указ президента від 29 червня 1994 року № 340/94). 

16 листопада – Міжнародний день толерантності 

1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

      Особливо гострою залишається проблема вживання наркотиків. Здавалося б, 

про неї знає кожен, але статистика з кожним роком наводить страшні цифри.  Тому 

спільно з лікарями потрібно проводити профілактичні заходи,  особливо  серед  

дітей та молодої.  

      Правове інформування громадян і особливо підростаючого покоління може 

знайти відображення у циклах заходів: – «Щоб людина була людиною», «Закони, 

за якими ми вчимося, працюємо, живемо», «Якщо тобі немає 18», «Діти – злочин і 

кара».  Цікавим для молоді буде правовий квест «Закон і право для всіх єдині».      

      При плануванні  роботи  рекомендуємо  також особливу  увагу  звернути на  

такі  напрямки  бібліотечної діяльності: 

•  вивчення  запитів і потреб жителів місцевої громади, аналіз локальних читацьких 

інтересів; 

•  реклама бібліотеки, сучасних бібліотечних послуг, книги, читання; 

•  формування якісного читання, створення умов для його підтримки і розвитку, 

розробка соціально-орієнтованих проектів даної тематики, стимулювання 

суспільних ініціатив в підтримку читання. 

      Цікаві результати дасть  локальне дослідження «Виявлення сфери впливу 

бібліотеки на жителів навколишніх вулиць», що дозволить  накреслити певні 

шляхи діяльності бібліотеки  у розв’язанні цього питання. 

    З метою вивчення читацьких потреб і мотивів читання молоді міста пропонуємо 

провести анкетування «Книга в моєму житті та в житті моєї родини».  

     Актуальними будуть  експрес-опитування  «Патріотизм у розумінні сучасної 

молоді»,  «Клуби за інтересами у бібліотеці: актуально чи ні?»,  «У мене є ідея...» 

(опитування читачів щодо покращення роботи бібліотеки). 

    Привернути увагу до бібліотеки, зацікавити читанням допоможуть акції «Створи 

себе сам – читай книги», «Читаюча молодь – щасливе майбутнє», «Бібліотека – 

територія творчості», «Будь у тренді! Читай українське!», «Молодь. Книга. Успіх.», 

«Краща книга сучасності»,  «Відчуй радість читання!», «Час читати гарні книги», 

літературні зустрічі «Книга очима поколінь», фестиваль читацьких історій «Як я 



зустрів улюблену книгу», ярмарок читацьких думок  «Поговоримо про модні 

книги», імідж-коктейль (зустріч з  кращим читачем),  день читацької мрії «Під 

шелест сторінок улюблених книг» та ін. 

    Гарна реклама книги, читання – оформлення  книжкових закладок, зокрема, «Три 

причини прочитати», «Читач рекомендує читачу», «Літературний гурман», «Книга, 

що змінила мій світогляд»  тощо. 

     При плануванні звернути увагу на рекламу періодичних видань, які отримує 

бібліотека. Можливо, цікавими   для користувачів    бібліотек будуть такі форми, як  

журнальна ігротека, журнальний калейдоскоп, журнальний фуршет, ювілейна 

мозаїка,  журнальний серпантин та ін. 

    Організація сімейного читання і дозвілля: 

висвітлювати державну політику в підтримку сім`ї, родини,  в краєзнавчій 

картотеці обов’язково  виділити фактографічну інформацію про заклади  та 

організації, які займаються проблемами сім`ї, дітей та молоді. 

Організувати заходи: 

- цикли книжкових виставок «Запрошуємо на сімейну раду», ділові ігри «Гостра 

ситуація: я поступив би так», зустрічі з спеціалістами «В сім`ї росте дитина», «Як 

стати успішними батьками», «Шляхи вирішення сімейних конфліктів». Актуальні 

теми – «Громадянські шлюб: мінусів більше, ніж плюсів», «Гострі кути сімейного 

кола», «Одинокість у сім`ї». 

- підготувати  буклети, закладки  «Проблеми в сім`ї? – знайдете відповіді в 

книгах», «Я і моя сім`я: корисні поради» (підбір сайтів з проблем родини), 

«Корисні книги для справжніх господинь», «Сучасна жінка: ресурси і можливості» 

та ін. 

- проведення ярмарку ідей «Бібліотека і родина: досвід, ідеї, творчість», вечорів 

сімейного відпочинку, вечорів молодих сімей, родинних свят «Секрети щасливого 

дому», «Всі ми родом з дитинства, «Щаслива дитина – у щасливій родині» та ін. 

     Програма літніх  читань  «Літо на книжковій хвилі». 

     Літо – пора активного відпочинку для юних мешканців Новограда-Волинського, 

пора активного читання. З початку червня, традиційно відкриються літературні 

перегони в бібліотеках МЦБС,  які обслуговують дітей і підлітків «Кращий читач 

літа - 2016». Завершаться конкурсні змагання  наприкінці  серпня підведенням 

підсумків і визначенням переможців.   

    Крім того, потрібно спланувати в бібліотеці цікаві і змістовні масові заходи, 

рухливі, творчі й літературні ігри, різноманітні  відео подорожі,  конкурси, 

вікторини. Вже традиційно, плануємо  заходи  на дитячих майданчиках, у літньому 

Парку культури і відпочинку.  

   Для  дорослих  любителів читання,  на свіжому повітрі біля будівлі бібліотеки, 

або в якомусь іншому затишному місці на природі, можна організувати роботу 

Літнього читального залу. Будь-який перехожий без усяких формальностей може 

стати його відвідувачем і переглянути книжкові новинки та свіжу пресу.. Тут же 

можна почитати  вголос малюкам дитячі книжки і журнали. 
 

Обслуговування  користувачів з обмеженими фізичними можливостями: 

      До цієї групи користувачів відносяться:  інваліди, люди похилого віку, батьки 

дітей-інвалідів, а також спеціалісти, які пов`язані по роду своєї діяльності з людьми 

з обмеженими фізичними можливостями. 



     Перш за все - обслуговування  таких людей на дому, залучати до цієї роботи 

волонтерів. 

     Рекомендуємо проводити акції, декади, місячники, присвячені проблемам людей 

з обмеженими фізичними можливостями, зустрічі з спеціалістами у стінах 

бібліотеки, творчі конкурси, організовувати тематичні виставки, виставки творчих 

робіт.  

•  Освітня програма «Золоті роки» (організація курсів з навчання літніх людей 

комп’ютерній грамотності, залучення їх до соціальних проектів бібліотеки тощо);  

• Цикл заходів «Під вітрилами Надії і Добра».;  

• Відеопрезентація  «Літній людині – інформаційну опору». 

      При проведенні масових заходів враховувати дати: 

11 лютого – Всесвітній день хворого.  

15 лютого – Міжнародний день дітей, хворих на рак.  

17 лютого – День спонтанного проявлення доброти.  

5 травня  – Міжнародний день боротьби за права інвалідів. 

23 серпня  –  День милосердя і благодійності. 

1 жовтня -   Міжнародний день людей похилого віку Прийнятий Всесвітньою 

Асамблеєю по проблемам старіння у 1982 році і затверджений Генеральною 

Асамблеєю ООН у тому ж році (A/RES/45/106 від 14 грудня 1990 року). 

День ветерана. Відзначається в Україні щорічно в цей день, з ініціативи ООН; 

13 листопада – Міжнародний день сліпих.  

16 листопада – Міжнародний день толерантності.  

3 грудня – Міжнародний день інвалідів. 
 

При плануванні роботи Інтернет-центрів  зверніть особливу увагу   на 

розвиток консультативно-навчальних послуг для користувачів, які хочуть 

навчитися   отримувати     адміністративні  послуги   он-лайн.   Найбільше таких 

послуг запущено на порталі  https://igov.org.ua/. Також  можна  скористатися   

інформаційним   блоком    на     сайті   Київської публічної бібліотеки імені Лесі 

Українки. 
 

      Звертаємо Вашу увагу, що в  січні  місяці 2016 року  в МЦБС  стартує  конкурс  

«Краща бібліотека 2015 року». Підсумки конкурсу будуть підведені  до 

Всеукраїнського дня бібліотек. 

     В січні 2016 року святкує свій 60-річний ювілей бібліотека-філія №1.     

      У 2016 році ювілейні дні народження будуть 

відзначати:  

40 років – Брацюк Світлана Петрівна, бібліотекар 2 

категорії БФ№1 -  26.02.11976р.; 

60 років – Ковальчук Надія Володимирівна, 

бібліотекар 1 категорії ЦДБ - 13.03.1956р.; 

45 років -  Рацієвська Інна Миколаївна, прибиральниця 

БФ№1 – 27.04.56р.; 

50 років – Полякова Світлана Василівна, 

прибиральниця БФ№5 для юнацтва – 04.07.1966р.; 

55 років – Бєляєв Володимир Миколайович, 

прибиральник БФ№2 для дітей – 16.09.1961р.; 

60 років – Гончарук Наталія Валентинівна, прибиральниця ЦДБ – 27.04.1956р.                                       

https://igov.org.ua/
http://lucl.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=411&Itemid=43

