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ПЛАН РОБОТИ 

Бібліотечної ради Ужгородського ВПУ торгівлі та технологій 

харчування на 2019 – 2020 н.р. 

 

Вересень 

1.Скласти план роботи на вересень місяць. 

2.Оформити книжкову виставку «Покращуй грамотність - завітай до 

бібліотеки» до Міжнародного дня грамотності.  

3.Зробити тематичну виставку книг до 250 – річчя від дня народження Івана 

Петровича Котляревського (1769 -1839), українського письменника, 

театрального та громадського діяча: «Зачинатель нової Української 

літератури». 

4.Підготувати тематичну добірку літератури до 80 – річчя початку (1939-

1945рр.) Другої світової війни- найбільшого збройного конфлікту в історії 

людства: «Початок страшної війни».  

5.Тиждень популяризації бібліотеки і бібліотечної професії «Прийди до 

бібліотеки і знайди свою книгу».  

 

 

Жовтень 

1.Скласти план роботи на жовтень місяць. 

2.Організувати та провести святковий концерт «Для тих, чия професія від 

Бога!» з нагоди професійного свята Дня працівника освіти. 

3.Організувати учням перших курсів пізнавальну екскурсію нашим містом 

та відвідати з ними Ужгородський замок, музей народної архітектури та 

побуту 

4.Підготувати тематичну поличку до Дня визволення Ужгорода від 

фашистських загарбників: «Вшановуючи подвиг народу». 

5.Провести виховний захід «Тих днів у пам`яті не стерти і сьогодні»…» до 

дня визволення України від фашистських загарбників. 

 

 

Листопад 

1.Скласти план роботи на листопад місяць. 

2.Підготувати і провести з членами Бібліотечної ради бібліотечний урок 

«Краса України і матері мова лунає у пісні і в серці дзвенить», та оформити 

виставку книг «Наша мова-пісня, і в словах - любов» до дня української 

писемності та мови. 

3.Підготувати з членами Бібліотечної ради відкриту виховну годину «Все 

починається з родини». 

4.Провести з членами Бібліотечної ради годину – реквієм «Голодний рік, як 

чорна птиця, над краєм змореним літав» з нагоди 86-тих роковин жахливої 

трагедії. 

 

 

 



Грудень 

1.Скласти план роботи на грудень місяць. 

2.Зробити аналіз читацьких формулярів учнів перших, других курсів по 

заборгованості підручників. 

3.Підготувати і провести з членами Бібліотечної ради виховний захід «Чай – 

це великий світ, що може поміститися у маленькій чашці».  

4.Взяти участь у проведенні і підготовці заходів присвячених Новорічним 

святам. 

5. Підсумки роботи за І півріччя. 

 

Січень 

1.Скласти план роботи на січень місяць. 

2.Обговорення перспективного плану впровадження УДК в практику роботи 

бібліотеки. 

3.Підготувати та оформити книжкову виставку «Яка ж вдалась сьогодні 

днина! Що хочеться співать пісень. Моя Соборна Україна знов зустрічає 

новий день» до дня Соборності України. 

4.З членами Бібліотечної ради підготувати виставку «Крути – смолоскип, 

запалений у незалежність» до дня вшанування пам’яті героїв Крут. 

 

 

Лютий 

1.Скласти план роботи на лютий місяць. 

2.Провести засідання круглого столу до Дня безпечного Інтернету: «Я за 

безпечний Інтернет». 

3.Оформити книжково – ілюстративну виставку до Міжнародного дня рідної 

мови: «Знань і розуму основа – рідна мова, рідне слово!».  

4.З членами Бібліотечної ради підготувати і провести виховну годину до дня 

пам'яті Героїв Небесної сотні «Герої не вмирають...». 

5.Оформити виставку-портрет «Довго щирими словами до людей 

промовлятиму я» до дня народження видатної української письменниці Лесі 

Українки. 

 

Березень 

1.Скласти план роботи на березень  місяць. 

2.Підготувати і провести з членами Бібліотечної ради святковий концерт з 

нагоди 8-го Березня «Весна не забула про Вас».  
3.Зробити тематичну виставку книг до творчості Тараса Шевченка «Шлях 

Кобзаря – це шлях народу». 

4.З метою вшанування пам’яті великого Кобзаря, підготувати і провести з 

членами Бібліотечної ради Шевченківські дні в училищі. 

5.Підготувати книжкову виставку до 90 - річчя від дня народження Ліни 

Василівни Костенко, української письменниці - шістдесятниці, поетеси: 

«Поезія – це завжди не повторність». 

 

 



Квітень 

1.Скласти план роботи на квітень місяць. 

2.З членами Бібліотечної ради підготувати і оформити виставку книг по 

виготовленню писанок, вишивання бісером, виробів з глини «Великдень іде – 

свято в душу несе!».  

3.З членами Бібліотечної ради провести благодійну акцію «Серце до серця».  

4. Підготувати і провести  виховну годину: «Символи квітів у дівочому 

українському віночку». 

5.Підготувати і провести з членами Бібліотечної ради героїко – патріотичну 

годину «Чорним лихом, чорним смутком в ніч квітневу став Чорнобиль» в 

пам’ять про трагічні події 1986 року. 

 

 

Травень 

1.Скласти план роботи на травень місяць. 

2.Підготувати і провести виховну годину, присвячена Дню матері: «Слово 

«мати». Вічне й неповторне, як світ». 

3.Виховна година до Дня вишиванки: «Не просто краса, а оберіг». 

4.З членами Бібліотечної ради підготувати і оформити виставку - застереження 

до Всесвітнього дня боротьби з курінням «Життя без паління». 

 

 

 

Червень 

1.Скласти план роботи на червень місяць. 

2.Зробити аналіз читацьких формулярів учнів ІІ-го курсу. 

3.Взяти участь у проведенні і підготовці випускного свята «Вручення 

дипломів – неповторне, незвичайне свято!». 

4.До дня Конституції провести огляд літератури «Конституція України- вимір 

історії і часу».. 

5.Підсумки роботи за друге півріччя. 

 

 

 

Голова бібліотечної ради  Зінаїда Мусієнко 

 

Секретар бібліотечної ради  Ангеліна Терлецька 

 

 

 

 

 

 

 


