ПЛАН РОБОТИ
Бібліотечної ради Ужгородського
харчування на 2016 – 2017 н.р.

ВПУ

торгівлі

та

технологій

Вересень
1. Скласти план роботи на вересень місяць.
2.Оформити книжкову виставку з нагоди 150 – ти річчя від дня народження
Михайла Грушевського«Михайло Грушевський – перший президент
незалежної України».
3.Зробити тематичну виставку книг «Подвигу жити віки!» до дня
партизанського руху в Україні.
4. Провести годину милосердя «Людина починається з добра».
5. День відкритих дверей «Цей мудрий світ бібліотека» до Всеукраїнського
дня бібліотек.
Жовтень
1.Скласти план роботи на жовтень місяць.
2.Організувати та провести концерт «День знань- світле свято освітян» 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 з членами Бібліотечної ради виховну годину «Їж борщ та
хвали, щоб ще дали!».
5. Провести виховний захід «Немеркнуче світло великого подвигу» до дня
визволення України від фашистських загарбників.
Листопад
1.Скласти план роботи на листопад місяць.
2.Підготувати і провести з членами Бібліотечної ради годину цікавих
повідомлень «Писемні пам’ятки України», та оформити виставку книг
«Живи українська мова, мова колискова!» до дня української писемності та
мови.
3.Зробити тематичну виставку книг «Твоє життя – твій вибір» до
Міжнародного дня відмови від куріння.
4. Підготувати з учнями Бібліотечної ради годину – реквієм «Народна
трагедія. Скорботний 1933 рік», до дня пам’яті жертв голодомору та
політичних репресій.
Грудень
1. Скласти план роботи на грудень місяць.
2.Зробити аналіз читацьких формулярів учнів перших, других курсів по
заборгованості підручників.
3.Провести з членами Бібліотечної ради виховну годину «Жіноча доля» до
свята св.Катерини.
4. Провести урок державності «Хай наша свята Україна цвіте, мов калина».

Січень
1. Скласти план роботи на січень місяць.
2. З членами Бібліотечної ради підготувати і провести відеоперегляд « І буде
Україна на землі!» до дня Соборності України.
3. Провести урок історичної пам’яті «Герої Крут – ніхто не забутий» до дня
вшанування пам’яті героїв Крут.
Лютий
1. Скласти план роботи на лютий місяць.
2. Провести виховну годину «Слово до слова- зложиться мова» до
Міжнародного дня рідної мови.
3. Провести годину пам’яті вшанування Небесної сотні «Майдан ... хто, якщо
не я!».
Березень
1.Скласти план роботи на березень місяць.
2.Підготувати і провести з членами Бібліотечної ради виховну годину «На
Масляну співаємо, усіх млинцями пригощаємо!».
3.Зробити тематичну виставку книг до творчості Тараса Шевченка «Як
правда і свобода вічні – вічний Тарас ».
4. Підготувати з учнями Бібліотечної ради тематичний вечір «Жінка –
чарівне слово».
Квітень
1. Скласти план роботи на квітень місяць.
2.Провести з членами Бібліотечної ради годину духовності «Пасха – головне
свято всього православного світу».
3.Провести з членами Бібліотечної ради героїко – патріотичну годину
«Чорнобиль – це набат і біль».
Травень
1. Скласти план роботи на травень місяць.
2. Оформити книжкову виставку «Пам’ятаймо про минуле за ради
майбутнього!».
3. Підготувати і провести з членами Бібліотечної радилітературно-музичну
композицію «Моя мама рідна і єдина!» до Дня матері.
Червень
1.Скласти план роботи на червень місяць
2. До Міжнародного дня захисту дітей підготувати і провести концертну
програму «Ми діти твої, Україно».
3.До дня Конституції
провести огляд літератури «Конституція моєї
Батьківщини».
Голова бібліотечної ради Зінаїда Мусієнко
Секретар бібліотечної ради Ольга Каналош

