
      ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення обласної краєзнавчої акції «З 

любов’ю до моєї бібліотеки: роки співпраці», 

присвяченої 40-річчю створення  

                                     Комунального закладу  

                                    Київської обласної ради   

                                    «Київська обласна бібліотека для юнацтва» 

1. Загальні положення  

 Це Положення регламентує порядок проведення акції «З любов’ю 

до моєї бібліотеки: роки співпраці» (далі - Акція); 

 Ініціатором акції є Комунальний заклад Київської обласної ради 

«Київська обласна бібліотека для юнацтва» (далі – КЗ КОР 

«КОБЮ»); 

 Інформаційною підтримкою є Управління культури, 

національностей та релігій Київської обласної державної 

адміністрації; 

 Акція проводиться на добровільних засадах. Проведення акції є 

відкритим, прозорим, демократичним. 

2. Мета Акції: 

 підвищити соціальний статус та престиж бібліотек як 

інформаційних, культурних, освітніх і духовних центрів, їхньої ролі 

у реалізації завдань державної політики у галузі культури; 

 формувати у громадськості та  влади позитивне ставлення до 

діяльності бібліотечних закладів Київської області, культури 

читання,  а також поваги до книги; 

 залучити до бібліотек нових користувачів;  

 посилювати інформаційно-бібліотечний потенціал сучасної 

бібліотеки та впроваджувати новітні навчально-інформаційні 

послуги; 

 створити позитивний імідж бібліотеки та популяризувати книгу та 

читання; 

 активізувати організацію  дозвілля користувачів бібліотек. 

3. Завдання Акції: 

 активізувати співпрацю між бібліотеками Київської області шляхом 

висвітлення їхньої соціокультурної діяльності на сайті, соціальних 

мережах КЗ КОР «КОБЮ»; 



 кожного місяця до 20 числа надавати інформацію про модернізацію 

матеріально-технічної бази бібліотечних закладів Київської області 

для задоволення інформаційних потреб населення; 

 впроваджувати новітні форми інформаційно-бібліотечного 

обслуговування користувачів; 

 підвищити рівень інформаційної компетенції та культури читання 

молоді і юнацтва, залучити якомога більше користувачів до 

бібліотек через проведення обласної краєзнавчої акції «З любов’ю 

до моєї бібліотеки: роки співпраці»; 

 активно розвивати співпрацю в обміні бібліотечно-бібліографічної 

та краєзнавчої інформації між бібліотеками Київської області 

шляхом надання власних методико-бібліографічних матеріалів про 

роботу з молоддю і юнацтвом;  

 активізувати співпрацю районних, міських ЦБС та бібліотек ОТГ з 

відділом комплектування та каталогізування КЗ КОР «КОБЮ» у 

сфері отримання методичної та практичної допомоги для 

поповнення бібліотечних фондів; 

 для популяризації творчості молодих літераторів-початківців 

Київської області бібліотекам ОТГ взяти участь в обласному 

краєзнавчому проекті «Молоді імена Київщини» та надсилати 

матеріали на електронну пошту з поміткою «Молоді імена 

Київщини, науково-методичний відділ»; 

 з метою підвищення професійної майстерності молодих 

бібліотечних працівників районних, міських ЦБС та бібліотек ОТГ 

брати участь у навчальному проекті «Для молодих  та разом з 

молодими»;  

 для підвищення престижу бібліотечних  закладів, районні, міські 

ЦБС та бібліотеки ОТГ беруть активну участь у функціонуванні  

рубрики «Бібліотеки Київщини», яка діє на сайті КЗ КОР «КОБЮ». 

4. Шляхи реалізації Акції               

На період реалізації Акції  КЗ КОР «КОБЮ» передбачає активну 

співпрацю з бібліотеками Київської області у сфері комплектування 

бібліотечних фондів, бібліографічною та краєзнавчою діяльністю, 

проведення індивідуальної роботи з користувачем, а також різноманітних 

культурно-мистецьких заходів у бібліотеці і за межами закладу.  

Під час проведення масових заходів пропонуємо використовувати 

театралізовані та інноваційні форми роботи, популяризувати художню 

самодіяльність своєї території, які сприятимуть формуванню художнього та 

естетичного  смаку, нададуть користувачам проявити свої здібності і таланти, 



творчість та креативність, вправність, ерудицію та знання, а також акторські 

здібності. 

Надсилати КЗ КОР «КОБЮ» розроблені бібліотекою буктрейлери, 

віртуальні виставки та інші зразки електронних видань з поміткою в листі 

«Для Акції, науково-методичний відділ»;  

 Надати власні методико-бібліографічні матеріали про роботу з 

молоддю і юнацтвом з поміткою в листі «Для Акції, інформаційно-

бібліографічний відділ» (Видання матеріалів не пізніше 2018 року по           

2020 рр.);  

Для висвітлення соціокультурної діяльності районні, міські ЦБС та 

бібліотеки ОТГ для рубрики «Бібліотеки Київщини» надсилають звіти про 

виконану роботу з поміткою в листі «Для Акції, відділ обслуговування 

користувачів». (Обсяг допису – 1-2 аркуші форматом А-4 та до 10 

фотографій).  

Бібліотекам ОТГ для  участі в обласному краєзнавчому проекті 

«Молоді імена Київщини»  надсилати матеріали на електронну пошту з 

поміткою «Молоді імена Київщини, науково-методичний відділ»; 

Кожного місяця до 20 числа надавати інформацію про модернізацію 

матеріально-технічної бази бібліотечних закладів Київської області для 

задоволення інформаційних потреб населення з поміткою «Для акції, 

науково-методичний відділ»; 

Працівники КЗ КОР «КОБЮ» під час планових відряджень у районні, 

міські ЦБС та бібліотеки ОТГ надаватимуть консультації  колегам про хід 

Акції; 

Підсумок акції за участі міських, районних ЦБС та бібліотек ОТГ 

Київської області відбудеться у грудні 2020 року  у рамках планового 

обласного семінару-практикуму «Бібліотека як місце для розвитку і дозвілля 

молоді: можливості і перспективи». 

По закінченні проведення акції КЗ КОР «КОБЮ» створює 

електронний фотоархів «Життя бібліотеки у фотографіях» медіа презентацію 

«З любов’ю до моєї бібліотеки: роки співпраці», електронна база даних 

зведених методичних матеріалів буктрейлерів, віртуальних виставок, 

методико-бібліографічних матеріалів по роботі з молоддю і юнацтвом, що 

будуть розміщені на сайті КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для 

юнацтва» 

5. Популяризація Акції 

 На період реалізації Акції кожна бібліотека Київської області 

висвітлює новини про пророблену роботу в місцевих засобах масової 

інформації, сайтах, соціальних мережах; 



 Розробка рекламно-інформаційних буклетів, інформаційних листів. 

6. Термін проведення Акції 

 Обласна бібліотечна Акція розрахована на період з 20 лютого по 30 

вересня 2020 року. 

 Узагальнення моніторингу Акції – жовтень-листопад 2020 року. 

7. Керівництво Акцією 

 Загальне керівництво здійснює КЗ КОР «Київська обласна бібліотека 

для юнацтва»; 

 Організаційно-методична робота в районах, містах та ОТГ  

покладається на міські, районні ЦБС та бібліотеки ОТГ Київської 

області. 

8. Підбиття підсумків 

До 31 жовтня просимо в електронному вигляді надати до Київської 

обласної бібліотеки для юнацтва інформацію про участь в Акції, додавши 

фото та інші матеріали (скани публікацій, рекламна продукція, методичні 

матеріали, бук трейлери, віртуальні книжкові виставки, тощо). 

 

 Координатори акції – заступник директора з науково-методичної 

роботи КЗ КОР «КОБЮ» Т.І. Василькевич 

0445295702, 0966676941 

 

завідуюча відділом обслуговування користувачів   
О.О. Шмідт, 0445295702, 0954533373, 

 

завідуюча науково-методичним відділом  

Н.О. Кліменко 0445295702, 0637885812 

  

Провідний бібліограф С.М. Колосюк 

0445295702, 0981335181 

    
e-mail: kobu-80@ukr.net 

 


