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Публічна бібліотека – це живий, динамічно розвинутий соціальний заклад, який 
оновлює форми і методи роботи і прагне йти в ногу з часом. Вона все частіше стає місцем 
проведення вільного часу читачів, затребувана як багатопрофільний центр дозвілля. 
Публічну бібліотеку неможливо розглядати лише як інформаційну установу. Бібліотеки 
найбільш наближені до повсякденних запитів населення і найбільш близько розташовані 
до місця проживання користувачів. Бібліотеці довіряють. Вона, практично, єдиний 
соціальний заклад, що надає можливість користуватися більшістю своїх послуг 
безкоштовно. Вона демократична: немає обмежень за віком, статтю, соціальним 
положенням і т. д.  

Сучасна специфіка культурно-дозвіллєвої діяльності публічних бібліотек 
проявляється в тому, що вона розрахована і поширюється не тільки на користувачів 
бібліотек, сфера її поширення набагато ширше. Все населення громади  відчуває на собі 
цю діяльність – через дітей, батьків, знайомих, через соціальні мережі людина отримує 
інформацію про неї, чує відгуки про різні бібліотечні заходи. 

 
Стратегічні цілі: 

 
Стратегічна ціль № 1. Удосконалення системи надання комплексу послуг, які 
забезпечуватимуть як найповніше задоволення запитів і потреб користувачів в книзі  та 
інших носіях інформації;  підвищення культури читання, рівня знань та грамотності 
громадян , формування у них потреби у читанні як творчого заняття, зацікавленість, 
особливо дітей і молоді, у користуванні друкованою книгою як джерелом знань; 
розвиток особистості дитини, сприяння розкриттю її талантів, духовно-емоційних і 
розумових здібностей; реалізація культурно-соціальної програми роботи з обдарованими 
дітьми. 
 

 

№ 

п/п 
Операційні цілі Термін 

виконання 

1. Впровадження інноваційних, креативних інтерактивних форм 
залучення мешканців громади  до книги, читання та бібліотеки . 

Протягом року 

2. Прийняти участь у реалізації державних, обласних, місцевих 
Програм розвитку суспільства. Працювати у тісному контакті з 
соціальними партнерами та органами місцевої влади. 

Протягом року 

3. Підготовка комплексу заходів до загальнодержавних ювілеїв: 300 
річчя з дня народження Григорія Савича Сковороди (1722-1794) - 
«Уклін тобі, земляче славний!» 

Протягом року 

4. Поширити перелік комп’ютерних послуг у бібліотеках громади: 

«Безбар’єрний доступ до Інтернету». 
Протягом року 

5. Всім бібліотекам розширити зону інформування за напрямком 
«Бібліотека- влада- громада». 

Протягом 
року. 

6. Продовження роботи гуртка « Майстер-клас», який діє при 
бібліотеці. 

протягом року 

7. Заходи до Міжнародного дня захистув дітей «Свято дитинства». Червень 
2022р. 



8. Організація дозвілля дітей під час літніх канікул, проведення  
масових заходів, що сприяють зацікавленості та просування дитячої 
книги «Марафон літнього читання». 

 Червень- 
 серпень 
2021р.           

 

Очікувані результати: виховання у читачів ( особливо у юнацтва та дітей)  любові до 
книги, залучення їх до читання та творчості,підвищення іміджу бібліотеки в культурному 
просторі  Височанської громади, як дієвого центру інформації, інтелектуального 
розвитку та змістовного дозвілля користувачів. 
 

Стратегічна ціль №2.Виховання національно – патріотичної свідомості читачів,   
шляхом популяризації літератури та періодичних видань; проведення  масових заходів, 
формування потреби вивчати бойові традиції та героїчні сторінки українського народу. 
 
№ 

п/п 

                                                   Операційні цілі Термін 

               виконання 

1. 
Цикл заходів до Дня Конституції України « Оберіг нашої 
державності». 

Червень 2021р. 

2. 
Цикл заходів до Дня державного прапору України 
«Символи держави моеї». 

Серпень 2021р. 

3. 
Цикл заходів до 30- річчя Незалежності України «День 
народження держави». 

Серпень 2021р. 

4. 
Цикл заходів до Дня партизанської слави 

«Партизанськими стежками». 
Вересень 2021р. 

5. 
Заходи до Дня українського козацтва і захисника України 
« Прийми нас мати під свій покров». 

Жовтень 2021р. 

6. 
Цикл заходів до Дня гідності і свободи «Революція 
гідності: горнило духу, патріотизму, мужності». 

Листопад 2021р. 

7. 
Цикл заходів до Дня жертв голодомору в Україні 
«Великий голод- вічний гріх». 

Листопад  2021р. 

8. 
Заходи до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків  
аварії на ЧАЕС. 

Грудень 2021р. 

9. 
Цикл заходів до Дня Соборності України « Соборність 
України- єднання нації». 

Січень 2022 р. 

10.
Заходи до Дня Героїв Крут «Про вшанування пам’яті 
Героїв Крут». 

Січень 2022р. 

11.
Цикл заходів до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні « 
Небесна сотня: герої нашого часу». 

Лютий 20222р. 

12.
Заходи до Міжнародного дня пам1яті Чорнобиля « Гріх 
непростимий: Чорнобиль». 

Квітень 2022р. 

13.

Цикл заходів до Дня пам’яті та примирення та Дня 
Перемоги «Давно війна уже минула, лишила спогади 
сумні». 

Травень 2022р. 

 

Очікувані результати: виховання у читачіву патріотичної свідомості , готовності до 
захисту вітчизни, мужності, відваги, розуміння громадянського обов’язку , який 
передбачає у будь – який час стати на захист Батьківщини. 
 



Стратегічна ціль №3. Сприяння вивченню історії рідного краю, української родини; 
популяризація культурних цінностей українського народу; популяризація літератури з 
краєзнавства та народознавства; виховання любові до рідного краю, родини; сприяння 
екологічного виховання користувачів. 
 

№ 

п/п 
Операційні цілі Термін 

виконання 

1. Цикл заходів до Трійці « Зелені свята – Трійця». Червень 2021р. 

2. 
Цикл заходів до Дня хрещення Київської Русі-України 
«Засяяло світло». 

Липень 2021р. 
 

3. 
Заходи До дня селища Високий «Селище моє – ти доля 
моя». 

Вересень 2021р. 

4. 
Заходи до Всесвітнього дня туризму « Я виріс тут – цей 
край мені дорогий». 

Вересень 2021р. 

5. 
Заходи до Дня української писемності і мови « І сонцем 
слово засіяло». 

Листопад 2021р. 

6. 

Заходи до Всеукраїнського дня працівників культури та 
майстрів народного мистецтва « Черпаю силу з рідної 
землі». 

Листопад 2021р. 

7. Родинне виховання. Підтримка сімей пільгових категорій. Протягом року. 
8. Заходи до Дня вишиванки « Моя вишиванка». Травень 2022р. 
 

Очікувані результати: збагачення знань читачів  про історію рідного краю ,українську 
родину; ознайомлення з літературою по краєзнавству та народознавству, виховання  у 
гарного ставлення до природи та навколишнього середовища. 
 

Стратегічна ціль №4. Сприяння пропагуванню здорового способу життя, виховання 
самосвідомості та духовності,формування загальнолюдських цінностей; пропаганда і 
популяризація літератури по культурі здорового способу життя. 
 

№ 

п/п 
Операційні цілі Термін 

виконання 

1. 

Заходи до Міжнародного дня боротьби проти 
зловживання наркотиками та їх незаконного обігу « Не 
будь собі ворогом». 

Червень 2021р. 

2. 
Цикл заходів до Дня знань « Читацький багаж третього 
тисячоліття». 

Вересень 2021р. 

3. 
Тиждень фізичної культури та спорту до Дня фізкультури 
і спорту «Здоров’я – вічна мрія людства!». 

Вересень 2021р. 
 

4. 
Заходи до Міжнародного дня літніх людей « Твори добро, 
бо ти людина». 

Жовтень 2021р. 

5. 
Заходи до Міжнародного дня терпимості ( толерантності) 
« Толерантність, як основа сучасного світу». 

Листопад 2021р. 

6. 
Заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом « Хто 
попереджений, той захищений». 

Грудень 2021р. 

7. Тиждень права людини « Межу закону не переступи». Грудень 2021р. 

8. 
Заходи до Міжнародного дня рідної мови « Чистіша від 
води хай буде мова». 

Лютий 2022р. 



9. 
Заходи до Всесвітнього дня здоров’я «Мистецтво бути 
здоровим».  

Квітень 2022р. 

 

Очікувані результати: забезпечення знань з правознавства, ОБЖ, формування у дітей та 
юнацтва  поняття про шкідливі звички, вироблення навичок планомірної поведінки. 
 

 

Стратегічна ціль № 5. Надання бібліотечних послуг в режимі пріоритетного 
обслуговування користувачів з особливими потребами . 

 

№ 

п/п 
Операційні цілі Термін 

виконання 

1. Обслуговування людей похилого віку та людей з 
інвалідністю на дому - «Спілкуємося серцем» (для людей 
похилого віку з обмеженими вадами). 

Протягом року 

2. Проведення масових заходів для дітей з обмеженими  
вадами . 

Протягом року. 

 

Очікувані результати: формування у читачів світоглядних, навчально-пізнавальних, 
творчих компетентностей, сприяння гармонійному розвитку таланту кожного 

користувача, ознайомлення їх з кращими творами національної, світової літератури та 
творами мистецтва,соціальна адаптація їх в суспільстві, проявлення толерантності до 
людей з інвалідністю та людей похилого віку. 
 

 

Стратегічна ціль № 6:Створення цілісного інформаційно-бібліотечного простору в 
Височанській громаді. 
 

 

 

Очікуваний результат: формування, збереження і взаємовикористання документально-

інформаційних ресурсів найбільш повного зібрання документів для дітей та дорослих, 
поповнення бібліотечного фонду книгами і періодичними виданнями. 

№ 

п/п 
Операційні цілі Термін 

виконання 

1. Забезпечення умов для фізичного збереження документів 
бібліотечного фонду, особливо – цінних і рідкісних видань. 

Протягом року. 

2. Забезпечення комплектування бібліотеки сучасною художньою 
та галузевою літературою, періодичними виданнями для дітей 
та дорослих. Оновити бібліотечний фонд до 10%. 

 Протягом року. 

3. Удосконалення системи моніторингу читацького попиту в 
бібліотеці та формування на основі отриманих результатів 
переліку видань незадоволеного читацького попиту, які 
необхідно придбати. 

Протягом року. 

4. Провести реорганізацію бібліотечних фондів в бібліотеках. Протягом року. 
5. Очистити фонди бібліотек від застарілої за змістом та фізично 

зношеної літератури. 
 

Протягом року. 



 

 

Стратегічна ціль №7. Створення позитивного іміджу бібліотеки.  
 

№ 

п/п 
Операційні цілі Термін 

виконання 

1.  Підготовка і висвітлення  роботи бібліотек  на сторінках 
соцмереж. 

Протягом року. 

2.  Підготовка та проведення просвітницьких кампаній щодо 
популяризації бібліотеки і читання. 

Протягом року. 

3.  Проведення заходів до Всеукраїнського дня бібліотек. Вересень 2021р. 
4.  Забезпечення координації з бібліотеками громади, закладами 

освіти, культури і мистецтв, позашкільними закладами. 

Протягом року. 

5.  Створення рекламної продукції бібліотеки (календарі, закладки, 
брошури, впізнаваного логотипу) та поширення її серед 
населення. 

Протягом року 

 

Очікуваний результат: залучення нових користувачів до бібліотеки, книги і читання, 
збільшення кількості читачів, які протягом року відвідають бібліотеку, підвищення 
іміджу бібліотеки в культурному просторі Височанської громади. 

 

Стратегічна ціль №8. Модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-

технічної інфраструктури бібліотеки. Запровадження сучасних технологій. 
 

№ 

п/п 
Операційні цілі Термін 

виконання 

1.  Придбання комп’ютерної техніки  для створення Пунктів 
вільного користування Інтернет-мережою для користувачів 
бібліотек. 

2021-2022р. 

2.  Придбання меблів ( бібліотечної кафедри ). Протягом року. 

3.  Перезарядка вогнегасників. Протягом року. 
4.  Вирішити питання оплати пожежної сигналізації в головній 

бібліотеці, підключити пожежну сигналізацію та вирішити 
питання оплати Покотилівській селищній бібліотеці-філії для 
дітей, Покотилівській   селищній бібліотеці-філії для 
дорослих. В Ржавецькій сільській бібліотеці-філії потрібно 
встановити пожежну сигналізацію та вирішити питання 
оплати. 

Протягом року. 

5.  Придбання та встановлення в приміщеннях бібліотек 
кондиціонерів та жалюзі на вікна. 

Протягом року. 

 

Очікуваний результат:забезпечення потреб  населення міста у вільному доступі до 
легальних інформаційних ресурсів через бібліотеку, створення належних умов для 
задоволення культурних та освітніх потреб користувачів, їх розвитку та самореалізації. 
 

Стратегічна ціль № 9. Поліпшення фахової підготовки і підвищення кваліфікації 
працівників  бібліотеки, вдосконалення сценарних  матеріалів для проведення масових 
заходів, професійна самоосвіта бібліотечних працівників. 



 

№ 

п/п 
Операційні цілі Термін 

виконання 

1. Надання методичної і практичної допомоги бібліотекам-філіям КЗ 
«ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА» безпосередньо на місці під час  
взаємоперевірки.  

Протягом року. 

2.  Узагальнення та впровадження кращого досвіду у практику роботи   
бібліотекарів , висвітлених у фахових періодичних виданнях та 
Інтернет ресурсів. 

Протягом року. 

3.  Участь  у  системі  безперервної освіти , що  надає  КЗ «ПУБЛІЧНА 
БІБЛІОТЕКА».  

Протягом року. 

4. Підготовка і видання сценарних матеріалів для проведення масових 
заходів. 

Протягом року. 

5. Проведення локальних бібліотечних досліджень: «Що Вас  
цікавить?», « Чи задовольняє Вас робота бібліотеки?» 

Протягом року. 

6. Збільшити штатну кількість працівників, відповідно нормам 
навантаження працівників та обхвату бібліотечним 
обслуговуванням населення громади. 

Протягом року. 

 

Очікуваний результат: осучаснення способів надання бібліотечних послуг 
користувачам, підвищення фахового рівня бібліотечних працівників,упровадження 
кращого досвіду роботи бібліотеки з питань формування всебічно розвиненої 
особистості,  впровадження результатів соціологічних досліджень у практику роботи. 
Підтвердження статусу бібліотек, як головної у сфері бібліотечно-інформаційного та 
дозвілевого обслуговування користувачів селища.  
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