ПЛАН
роботи бібліотеки Глухівського медичного училища на
2020-2021 навчальний рік.
№
п\п

ЗМІСТ

Місяць

Від-пов

І. Формування бібліотечного фонду
1.

2.

3.

5.

6.

1.

1. Комплектування. Організація фонду. Розстановка.
Списання
протягом року
Придбання літератури . Систематично здійснювати поточне
комплектування бібліотечного фонду шляхом:
- перегляду каталогів видавництв з метою підбору видань для
поповнення ібліотеки;
- спонсорська допомога (акція „Подаруй книгу бібліотеці!”).
2 р. на рік
Реєстрація , облік періодичних видань (ведення реєстраційної
картотеки, відмітка про одержання періодичних видань,
розстановка, дата одержання
протягом року
Ведення облікових документів про рух бібліотечного фонду
(сумарного та індивідуального), технічної обробки
(штемпелювання, наклейка ярлика, написи книжок,
формулярів), каталогізації, розміщення всіх видів видань, що
надійшли до бібліотеки
протягом року
Систематичне здійснення розстановки літератури за
таблицями ББК та обезпилювання літератури
- Розстановка фонду (нових надходжень та видань, що
повернули користувачі)
- Розставляти літературу по відділам. (дотримуватись алфавіту
при розстановці)
Вести роботу по очищенню книжкового фонду від устарілої та Прот. року
непрофільної літератури.
Провести списання старої і застарілої літератури.
2. Заходи щодо збереження книжкового фонду
протягом року
Здійснення часткового ремонту літератури

протягом року
2 Проведення групових та індивідуальних бесід
про правила
. користування книгою, виховання бережливого ставлення до
книги
протягом року
3.
Робота з ліквідації читацької заборгованості:
• перегляд читацьких формулярів з метою виявлення
боржників;
• оголошення про заборгованість по класах, надання
інформації класним керівникам;
• індивідуальні нагадування;
Провести бесіди щодо збереження книжкового фонду за протягом року
темами:
➢ „Підручникам – довге життя”;
➢ „Скільки коштує підручник”;
•
„Правила користування книгою”
3. Робота з підручниками
1
Оформлення перспективного замовлення
на підручники
за планами видавництв
2
Проводення рейдів-перевірок щодо збереження підручників по
класах, інформування про результати перевірок класних

бібліотекар

бібліотекар

бібліотекар

бібліотекар

бібліотекар

бібліотекар,
бібліотекар

бібліотекар

бібліотекар

керівників, адміністрації школи.
Організувати одержання підручників студентами груп: (Робота
із заборгованістю ,перегляд формулярів читачів, оповіщення
боржників, відмітка про дату нагадування)
Розстановка читацьких формулярів

3

січень

бібліотека
р

ІІ. Інформаційна та довідково-бібліографічна робота.
Ведення довідково-бібліографічного апарату
1.

1.

1
2

3
4

І. Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотеки
Здійснення бібліографічного інформування студентам та
викладачам:
▪ -вивчення інформаційних потреб
студентів, викладачів за допомогою
опитування користувачів;
▪ -індивідуальне, групове та масове
інформування джерел, написання карток,
оповіщення абонента )
▪ складання списків нової літератури для
викладачів;
▪ інформаційні індивідуальні бесіди;
▪ виставки новинок літератури
▪ бібліографічні огляди книг і періодики
2. Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань
Проведення бесід серед студентів з метою
диференційованого підходу до популяризації ББЗ:
• -Правила користування бібліотекою.
• -Система запису.
• -Розстановка книжкового фонду за таблицями ББК.
• -Шифр книги. Його зв`язок з розстановкою і
каталогами.
• -Картотеки.
Пошук літератури за ними.
• -Довідкова література. Пошук інформації в
енциклопедіях, словниках, довідниках.
• -Система бібліотек міста, їх книжкові фонди та
довідковий апарат на допомогу майбутньому
спеціалісту

протягом року

бібліотекар

протягом року

бібліотекар

протягом року

бібліотекар

протягом року
протягом року

бібліотекар

ІІІ. Краєзнавча робота
протягом року
• -Ведення краєзнавчої картотеки
• -Ведення довідково-бібліографічного апарату
Збирання матеріалу до папки «Історія рідного краю»
IV. Ведення довідково-бібліографічного апарату
протягом року
Каталогізація нової літератури, розстановка за каталогами
протягом року
Продовження роботи по веденню картотеки:
• Справа, якій ти себе присвятив
• Робота медичної сестри
• Наш рідний край
• Картотека на допомогу викладачам
• Картотека на допомогу класному керівнику
• Картотека періодичних видань
протягом року
Аналітичний розпис матеріалів для картотек з газет, журналів
та збірників
протягом року
Роз’яснювання студентам та викладачам про правила

бібліотекар

бібліотека
р

бібліотекар
бібліотекар

бібліотекар
бібліотекар

користування МБА
Збирання матеріалу до тематичних папок:
«У світі цікавого» , «Письменники ювіляри» .,
«Письменники ювіляри» . «З історії розвитку медицини»,
«Етикет від А до Я», «Цікави факти з медицини» «Українськи
обереги», «Поради про здоровий спосіб життя», «Шкідливі
звички», «Секрети народної медицини», «Свята і традиції»,
«Знай свої права та вмій їх захистити»., «Учені-медики
україни».
V. Довідково-бібліографічна робота
Здійснення довідково-бібліографічного обслуговування
студентів та вчителів.
Виконання бібліографічних довідок:
• тематичних;
• адресних;
• уточнюючих
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1

протягом року

бібліотекар

протягом року
протягом року

бібліотекар
бібліотекар

3. Робота з читачами
1.Формування і задоволення читацьких запитів
1.
Проведення перереєстрації читачів
2. Індивідуальна робота з читачами
Проведення рекомендаційних бесіди зі студентами під час
видачі літератури
3.Взаємодія бібліотеки з викладачами
1. 1. 1.Інформаційне
забезпечення
вивладачів
новинками
літератури, що надійшли до бібліотеки:
а) випуск інформаційних списків, списків для методичного
бюлетеня;
б) поповнення карточками систематичної картотеки статей та
інформація про них;
в) інформація про надходження нових підручників, програмної
літератури, , методичної літератури;
а) перспективне замовлення підручників за планами
видавництв ;
в)- робота з ліквідації заборгованості підручників;

бібліотекар

січень

бібліотекар

протягом року

бібліотекар

протягом року
протягом року
протягом року

бібліотекар
бібліотекар

щороку
травень - червень

КНИЖКОВІ ВИСТАВКИ.
НАОЧНА ПРОПАГАНДА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСНИХ ЦІЛЬОВИХ МЕДИКОСОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ:
№
1.

2.

Відповіда
льний

Назва
«Зупини туберкульоз!» - 24.03.- День боротьби
із захворюванням на туберкульоз - ДП « Здоров’я
2020- ук раїнський вимір»
«Одвічні цінності здоров’я у світлі сучасного
бачення» .- 07.04.- Всесвітній день здоров’я –
ДП «Здоров’я 2020- український вимір»

виставкарекомендація
виставкареклама

березень
квітень

Ганжа
Т.І.
Ганжа Т.І.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

«Зроби свій вибір - життя з цигаркою чи без»( 31.05.- Всесвітній день проти тютюну та
тютюнопаління)- ДП «Здоров’я 2020-український
вимір»
«Кожному своє! Тютюну забуття, а вам
здоров’я, краса і радість буття! -До Дня відмови
від паління»
Серце-годинник нашого життя - (24.09. –
Всесвітній день боротьби із захворюваннями
серця) – ДП «Здоров’я 2020 – український вимір
Твоє здоров’я – в твоїх руках» ( 20.10.- Всеукраїнський день боротьби із
захворюваннями на рак молочної залози)
- ДП боротьби з онкозахворюваннями
«Не віднімай у себе завтра» (01.12. – Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
День солідарності з ВІЛ позитивними людьми )
Сторінками законів України -10 грудня день
захисту прав людини

виставказастереження

Виставкапобажання

травень

Ганжа Т.І.

листопад

виставкапорада

вересень

Ганжа Т.І.

виставка рекомендація

жовтень

Ганжа Т.І.

виставка заклик

грудень

Ганжа Т.І.

Виставкаінформація

грудень

МЕДИЧНОЇ ТЕМАТИКИ:
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Світ улюбленої професіїї
Знайдеш в рослині порятунок
Психологія спілкування медсестри і пацієнта
Медицина в художній літератури
Здоровий побут - здоровий спосіб життя
«Гармонія душі – шлях до довголіття» - до
Міжнародного дня людей похилого віку
«Багатогранність сестринської справи –
здоров’я нації, народу!» ( 12.05.- Всесвітній
день медичної сестри )
Захисти себе від стресів ( 10.10.– Всесвітній
день охорони психічного здоров’
Імена медицини у відгомоні часу - (17.06.- День
медичного працівника )
«Спорт-це моє життя!» (до Дня фізичної
культури і спорту)

Протягом
року

вересень
Книжкова
виставка
виставка рекомендація

травень

Ганжа Т.І.

жовтень

виставкапортрет

червень

виставкапорада

вересень

ЦИКЛ "ЗНАТИ – ЩОБ ЗАПОБІГТИ":
15.

16.

«Молодь проти зловживання наркотиків»
26.06 до міжнародного Дня боротьби зі
зловживанням наркотичними засобами та їхнім
незаконним обігом
Захисти себе від стресів
( 10.10.– Всесвітній день охорони психічного
здоров’ )

виставка застереження

червень

Ганжа Т.І.

виставка екомендація

жовтень

Ганжа Т.І.

жовтень

Ганжа Т.І.

жовтень

Ганжа Т.І.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТЕМАТИКИ.
17.
18.

« Щоб козацька слава навік не пропала» (
14.10. – День захисника України )
«Майдан: сторінка живої історії» ( 21.11.День Гідності та Свободи )

Виставкареквієм

19.

20.
21.
22.
23.

Бринить,співає рідна мова,чарує,тішить і
п’янить (09.11. – День української писемності та
мови ) - 2018-2027 роки – Десятиріччям
української мови.
«Торгівля людьми – це тяжкий злочин» -18
жовтня –Європейський день боротьби з
торгівлею людьми)книжкова виставка
«Толерантність - дорога до примирення
.»- 16 листопада Міжнародний день
толерантності
Україна і НАТО
Для мене в світі ти одна, моя чарівна Україно

24.

Мій край – це серця рідна пристань

25.

Сумщина від давнини до сьогодення

виставкадіалог

листопад

Ганжа Т.І.

виставкаакцент

жовтень

Ганжа Т.І.

Виставказаклик

листопад

Ганжа Т.І.

Книжкова
виставка
Книжкова

Прот.року

Ганжа Т.І.
Ганжа Т.І.

Книжкова
виставка

Прот.ро
ку
Прот.ро
ку

Ганжа Т.І.
Ганжа Т.І.

ЦИКЛ "ІСТОРИЧНА ВАХТА ПАМ´ЯТІ: «ВІД ДАВНИНИ ДО СЬОГОДЕННЯ":
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

«Соборність рідної землі – основа нації й
держави»- ( 22.01.- День Соборності України )
Майдан. Революція духу»
( 20.02.- День Героїв Небесної Сотні )
«Гіркий хліб афганської війни» -15 лютого
День вшанування учасників бойових дій на
території інших держав- 30-річчя виведення
військ з Афганістану
«Концтабори – злочин проти людства»-(до
Міжнародного дня визволення в’язнів
фашистських концтаборів)
«Вічна пам’ять тим, хто загинув, вічна слава
тим, хто живий» - ( 09.05. – День перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні )
Йде травень крізь хвилини,дні і роки, Несе
нащадкам спогади свої - До Дня пам’яті та
примирення. Виставка-реквієм
«У цей день почалася війна. Пам’ятаємо»
( до дня скорботи і вшанування пам’яті жертв
війни в Україні)
«Шли у бій – ввійшли в безсмертя»- до Дня
партизанської слави

Історична
полиця
виставка реквієм
Виставкапам’ять

січень

Ганжа Т.І.

лютий

Ганжа Т.І.

Виставкаспомин

квітень

Ганжа Т.І.

травень

Ганжа Т.І.

Виставкареквієм

травень

Ганжа Т.І.

виставкапам’ять

червень

Ганжа Т.І.

виставкапам'ять

вересень

Ганжа Т.І.

«Україна козацька – пам’ять віків історії» - 14
жовтня - День Українського козацтва,День
захісника України
«Війна така далека і близька» - до Дня
визволення України від фашистських
загарбників- 75-річчя визволення України від
нацистських загарбників
«Майдан: сторінка живої історії» ( 21.11.День Гідності та Свободи )
«Шрам на серці людства. » - 24 жовтня День
пам’ яті жертв Голодомору

виставкаподорож

жовтень

Ганжа Т.І.

виставкапам'ять

жовтень

Ганжа Т.І.

Виставкареквієм

жовтень

Ганжа Т.І.

жовтень

Ганжа Т.І.

Виставкапам'ять

Ганжа Т.І.

Іншої тематики.
13.

На допомогу класному керівнику

Книжкова

Ганжа Т.І.

виставка
Виставкапорада
виставкаогляд
Виставка –
протест

14.

Не бійтесь заглядати у словник

15.

На допомогу навчальним програмам

16.

«Не порушуйте наші права»

17.
18.

«День за днем :події, факти, свята
Виставка«Кохання – душі найвищий зліт- 14 лютого –
привітання
День Святого Валентина
виставка«І зачаровує серця пісенна українська мова». пошана
21 - лютогоМіжнародний день рідної мови

19.
20.

«Уся гордість і велич світу – від жінки»
- 8 березня Міжнародний жіночий день

21.

На крилах волі золотої гримить Тарасів
заповіт( 09.03.- до дня народження Т.Г.Шевченка
)
«Золоті рядки поезії». - до Всесвітнього дня
поезії 21 березня
Щирий сміх оздоровлює душу
( 01.04.- День сміху)
„Книга дарує натхнення” - 23 квітня
Всесвітнього дня книги і авторського права.
«Люди, любіть планету. Планета у нас одна!» 13.05 до Днья матері
«Сорочку мати вишила мені… червоними і
чорними нитками»- до Дня вишиванки

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

«Буде жити в мирі й злагоді родина – буде
жити моя Україна» 15 травня Міжнародний
день родини
«Європа – наш спільний дім». – до Дня Європи
«Україна. Конституція. Держава»-28 червня День Конституції України
Молоді день прийшов,В будинок він до
кожного зайшов…» (до Міжнародного дня
молоді)
«День знань – всенародне свято мудрості,
добра та людяності»
- до Дня знань
«Бібліотека – це скарбниця всіх багатств
людського духу.» - 30 вересня - Всеукраїнський
день бібліотек

літературномистецький
вернісаж

Ганжа Т.І.
Ганжа Т.І.
Ганжа Т.І.

Лютий

Ганжа Т.І.
Ганжа Т.І.

лютий

Ганжа Т.І.

березень

Ганжа Т.І.

березень Ганжа Т.І.
Виставканатхнення

березень

Ганжа Т.І.

квітень

Ганжа Т.І.

Виставка-огляд

квітень

Ганжа Т.І.

Виставка –
вшанування

травень

Ганжа Т.І.

віртуальний
мистецький
вернісаж
Виставка –
вшанування

Ганжа Т.І.
травень

Ганжа Т.І.

Інформаційна
поличка
історичний
хронограф

травень

Ганжа Т.І.

червень

Ганжа Т.І.

виставканастрій

червень

Ганжа Т.І.

виставкаколаж

вересень

Ганжа Т.І.

Виставказнайомство,
інформаційна
година

вересень

Ганжа Т.І.

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ.
33.

"Шануймо воду, бо вона - свята" -.22 березня –
Всесвітній день води

виставкаінформація

березень

Ганжа Т.І.

34.

«В гармонії з природою та планетою Земля» 19 квітня День довкілля
«Екологія довкілля і безпека життєдіяльності
людини»; -До Всесвітнього дня Матері-Землі.
«Відлуння Чорнобиля – в серці Вкраїни» - 26
квітня День Чорнобильської трагедії (1986)

Виставка –
експозиція

квітень

Ганжа Т.І.

Ілюстративна
виставка

квітень

Ганжа Т.І.

Виставкароздум

квітень

Ганжа Т.І.

35.
36.

37.

«Одвічні цінності здоров’я у світлі сучасного
бачення» - квітня Всесвітній день здоров’я.

Виставкапорада

квітень

Ганжа Т.І.

МАСОВО-ВИХОВНІ ЗАХОДИ
1
2.

Історична
Тобі розкаже сива давнина, як край мій
мандрівка
жив,боровся,розвивався -80-річчя утворення
Сумської області;
Година памяті
«Афганістан далекий і чужий, у кожній пам’яті
живий» - 30-річчя виведення військ з Афганістану;

січень

Ганжа
Т.І.

лютий

Ганжа
Т.І.

" Україна в крові" - 360 років Конотопської
битви
«Китай: дивовижна країна чи цілий світ» 2019 рік – Роком Китаю в Україні;
Видатні постаті українського козацтва
історично-пізнавальна година

Година памяті

травень

подорож

квітень

Історична
година

жовтень

6.

Вулицями старого міста». Заочна екскурсія по
місту:

Історична
година

вересень

7.

“У лабіринтах етикету”

Лекція:

3.
4.
5

Ганжа
Т.І.
Ганжа
Т.І.
Ганжа
Т.І.
Ганжа
Т.І.

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ.
Нові надходження літератури.
( на ЦК, засіданнях методради, педради )
ЗМІ, інтернет як джерела інформації для отримання
професійних знань.Інформаційний експрес ( із циклу «Твоя
майбутня професія» )
Фахові періодичні видання на допомогу навчальному
процесу.
Чарівний,серцю милий край Екологічний круїз ( із циклу
«Краєзнавча експедиція» )

протягом року

5.

«Життя гідне того, щоб жити» (01.12.-Всесвітній день боротьби
зі СНІДом із циклу «Знати,щоб запобігти» )

Кліп-огляд

6.

Великі права маленької людини ( 10.12. – Міжнародний день
прав людини )

Прескалейдоскоп

7.

«Зупини насильство – захисти себе» (із циклу «Знати,щоб
запобігти»)

Відеоогляд

1.
2.
3.
4.

Бібліотекар училища

протягом року

протягом року
берез
ень
груде
нь

Т.І. Ганжа

груде
нь
листо
пад

“З А Т В Е Р Д Ж У Ю”
Директора Глухівського
медичного училища
А.І.Коняєва

«П О Г О Д Ж Е Н О»
заступник директора з
виховної роботи
О.А.Шендрикова

Заст. директора з виховної роботи

Е.А. Шендрикова

