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       Сучасна бібліотека – це комфортний, технічно обладнаний 
інформаційний центр для отримання будь якої інформації,навчання, 
спілкування з друзями, проведення ділових зустрічей, участі в 
культурних заходах та для багатьох інших справ. 
   Бібліотека сьогодні, як публічний заклад, має об*єднати 
навколо себе всії членів громади , бути необхідною для них ,і це 
одне із найголовніших завдань нашої бібліотеки. 
  Бібліотечна діяльність Покотилівської селищної бібліотеки- 
філії розвиватиметься за інноваційними напрямками з 
використанням  різноманітних креативних форм. 
   Працювати над збільшенням попиту у читачів на книги та інші 
матеріали, що до історії України та краєзнавства. 
Особливу увагу бібліотека буде надавати відродженню духовних 
традицій української сім*ї, формуванню правдивої історії 
свідомості, збереженню культурних традицій народів. Прилучати 
читачів до питань національної культури до популяризації 
української літератури. 
   Актуальним для бібліотеки буде залишатися поповнення 
книжкових фондів за рахунок добровільної передачі літератури з 
приватних книгозбірень читачів та мешканців села. 
            ПОКОТИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА БІБЛІОТЕКА -ФІЛІЯ ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
-  бере на себе відповідальність сприяти розвитку демократії, 
інтелекту, свободи, забезпеченню конфіденційності, розмаїття, 
доступності, освіти та навчання протягом життя,інформації та 
технологічної грамотності, збереження культурного та 
інтелектуального надбання.     
До послуг ПОКОТИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
 –  буде надавати чудовий  фонд інформаційних ресурсів 
універсального змісту. Щорічно бібліотеку будуть відвідувати 
понад тисячі мешканців громади і гостей селища. З 2021 року 
бібліотека буде впроваджувати нові комп’ютерні технології.  
ПОКОТИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ ДЛЯ ДОРОСЛИХ –  при 
проведенні соціокультурних заходів буде влаштовувати 
мультимедійні презентації. Рекламні відеоролики, презентації. 
Створювати сторінку бібліотеки в соціальних мережах для 
поширення інформації про ресурси та послуги, залучення 
потенційних користувачів є сьогодні важливою складовою 
бібліотечної діяльності.  
Для освітнього, культурного збагачення та організації дозвілля  
в  ПОКОТИЛІВСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ БІБЛІОТЕЦІ-ФІЛІЇ ДЛЯ ДОРОСЛИХ буде 
працювати клуб «Femilli» для людей поважного віку, клуб «Я 
знаю!» - для популяризації правових знань для молоді, 
«Літературна вітальня» для масового користувача. Бібліотека буде 
заохочувати і об’єднувати усіх, хто цікавиться історією і 
культурою селища, збирає та популяризує краєзнавчі документи, 
співпрацює з краєзнавцями,. Розширювати форми виставкової 
бібліотечної діяльності - організовувати персональні та 
колективні виставки образотворчого мистецтва, фотовиставки. 



Бібліотека для дорослих-стане центром розвитку селища 
Покотилівка для людей старшого покоління. 
 

 

 
 

2. Участь бібліотеки в загально районних маркетингових 
розвитках, орієнтованих на виявлення та вивчення потреб 
реального користувача. 

 

№ Вивчення та формування 
читацьких інтересів. 

Термін виконання Виконано спільно 
з ким. 

1. Обслуговування людей літнього віку 
«Домашній абонемент» 

Протягом року. Бібліотека. 

2. Особливу увагу звернути з такими 
групами читачів: 

- Учні 10-11 класів, з якими вести 
роботу на допомогу шкільній 
програмі та вихованню 
культури читання; 

- Робітнича молодь, з якою 
проводити роботу на допомогу 
самоосвіти; 

- Спеціалісти підприємств різних 
видів власності, яких бібліотека 
постійно інформує по 
питанням, що спрямовані на 
підвищення якості роботи; 

- Представники власних структур. 
Яких бібліотека інформує з 
питань ознайомлення з 
законодавчими актами нашої 
держави. 

Протягом року. Бібліотека. 

3. Створення банку читацьких ідей. Протягом року. Бібліотека. 
4. Бібліотечне інформування найменш 

захищених верств населення, як одна з 
складових діяльності бібліотек району. 
Це люди похилого віку, інваліди ВВВ та 
праці, діти та юнацтво з 
неблагополучних сімей. 

Протягом року. Бібліотека. 

5. Аналіз втрачених читачів вивчення 
«пустих»формулярів. 

Протягом року. Бібліотека. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.Участь бібліотеки в загально районних заходах по 
створенню позитивного іміджу бібліотеки. 
№ Вивчення та формування 

читацьких інтересів. 
Термін 
виконання. 

Виконано 
спільно з ким. 

1. Узгодити план роботи бібліотеки з 
планом роботи рад ветеранів та 
планами роботи депутатської 
групи, з планами роботи жіночої 
ради, з різними категоріями 
українського жіноцтва, осередками 
спілки молоді при місцевій раді. 

Під час роботи 
надрічним планом. 

Секретар сільської 
ради. 

2. Проводити роботу скоординовано 
з осередками культ просвіт 
закладів. 

Протягом року. Бібліотека. 

3. Підтримувати зв`язок  з 
товариством «Милосердя» для 
виявлення людей похилого віку, 
інвалідів, які потребують 
обслуговування на дому. 

Протягом року. Бібліотека, 
Ветеранська рада. 

4. Особливу увагу приділяти людям 
похилого віку, проводити 
опитування серед цієї категорії 
читачів з метою виявлення та 
максимального задоволення їх 
читацьких запитів. 

Протягом року. Бібліотека. 

5. Приділяти увагу читачам, які за 
станом здоров`я не мають 
можливості відвідувати бібліотеку 
самостійно, обслуговувати в дома. 

Протягом року. Бібліотека. 

 

4.  Бібліотечний маркетинг. 
№ Вивчення та формування 

читацьких інтересів. 
Термін 
виконання. 

Виконано 
спільно з ким. 

1. Зустріч з місцевою адміністрацією, 
представниками комерційних 
структур для надання всебічної 
інформації про бібліотечні послуги, 
які надає бібліотека. 

Протягом року. Бібліотека. 

2. Систематично оформляти об’яви та 
надавати інформацію населенню 
про роботу бібліотеки через засоби 

Протягом року. Бібліотека. 



масової інформації. 
3. Реклама нових надходжень худ. 

літератури та періодичних видань 
до бібліотеки. 

Протягом року. Бібліотека. 

 

 

 

 

1.         Удосконалення єдиного  довідкового апарату  
                                           бібліотеки. 

№.                                 Зміст роботи. Термін 
виконання. 

Відповідальні. 

1. Робота з системою каталогів та 
картотек. 

Протягом 
року. 

Бібліотека. 

2. Систематично редагувати АК, СК. 
Поповнювати СКС , та краєзнавчу і 
народознавчу картотеки, картотеку 
лауреатів літературних премій 
України. 

Протягом 
року. 

Бібліотека. 

3. Слідкувати за станом довідково-

інформаційного фонду згідно таблиці 
«Зміни та доповнення до ББК». 

Протягом 
року. 

Бібліотека. 

4. Своєчасно звільняти довідково-      

бібліотечний фонд від застарілої 
літератури. 

Протягом 
року. 

Бібліотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Інформаційне – бібліографічне обслуговування  
                                       читачів.  

Види інформації.             Кількість. Термін 
виконання. 

Відповідальні. 

       Індивідуальна інформація.    

Абоненти індивідуальної  
 Інформації. 

       2 Протягом 
року. 

Бібліотека. 

Кількість тем.        4 Протягом 
року. 

Бібліотека. 

Групова інформація. Надання 
інформаційних послуг 
представникам: 

   

- Власних структур.       1 Протягом 
року. 

Бібліотека. 

- Фахівцям с/г структур       1 Протягом 
року. 

Бібліотека. 

- Викладачам учбових закладів       2 Протягом 
року. 

Бібліотека. 

- Студентам, учням       4 Протягом 
року. 

Бібліотека. 

- Іншим категоріям читачам      10 Протягом 
року. 

Бібліотека. 

             Масова інформація.    

- Виставка – перегляд нових 
надходжень літератури, 
періодичних видань. 

      5 

       

Протягом 
року. 

Бібліотека. 

- Проведення днів інформації       3 Протягом 
року. 

Бібліотека. 

- Проведення днів спеціалістів.       1 Протягом 
року. 

Бібліотека. 

          Популяризація бібліотечно-  

                 бібліографічних знань 

   

- Проведення бібліотечно-

бібліографічних знань для 
різних категорій читачів. 

      5 Протягом 
року. 

Бібліотека. 



- Посвячення в читачі.       1 Вересень. Бібліотека. 
- Проведення акції 

«Повернемо життя». 
Постійно. Протягом 

року. 
Бібліотека. 

 

. 

 

                            Зміст роботи     Термін Відповідальний. 

Продовжити роботу по зберіганню та 
використанню книжкового фонду. 

    Пр. року. Зав. філією 

Продовжити роботу по виявленню 
маловикористаної непрофільної та 
дублетної літератури. 

    Пр. року. Зав. філією 

Провести відбір видань для 
реставрації. 

    Пр. року. Зав. філією 

Забезпечити збереження цінної 
літератури 

- Вставити картотеку при 
книжкових карток на цінну 
літературу 

- Слідкувати за терміном 
повернення цінної літератури. 

    Пр. року. Зав. філією 

Систематично робити підшивки з 
періодичних видань. 

    Пр. року. Зав. філією 

Проводити поточне редагування 
каталогів. 

    Пр. року. Зав. філією 

Відредагувати розділ систематичного 
каталогу. 

    Пр. року. Зав. філією 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


