УКРАЇНА
Кам’янець-Подільська міська рада
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА
вул. Князів Коріатовичів, 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької обл., 32300
тел.:7-43-48, 7-40-87, факс. 5-12-30 Код ЄДРПОУ 02231301
e-mail: k-pmcbs@ukr.net; kam-podcmb.zzz.com.ua

_21.11.2018_____ № ___________На № _______від _____________________

Соціологічні дослідження та анкетування
на 2019 рік
№
з/п

Дата

Читацька
група

Назва

Місце
проведення

Відповідальний

В рамках Всеукраїнських досліджень
1

Квітень

«Книга року – 2019»

Фахівці

Методичний
відділ

Провідний
методист

2

ІІ кв.

Фахівці

3

ІІІ кв.

«Періодичні видання в читанні
дітей»
«Незадоволений читацький попит на
дитячу літературу в бібліотеках
України для дітей»

Методичний
відділ
Методичний
відділ

Методист І
категорії
Провідний
бібліотекар
ВКОЗБФ

Фахівці

В рамках обласних досліджень

1

Березень
-квітень

«Краща книга Хмельниччини 2018»
(до Всесвітнього дня книги та
авторського права);

Різні
ЦБ,
категорії бібліотеки-філії,
методичний
відділ

Методичний відділ

Дослідження бібліотек міста
1

І кв.

2

ІІ кв.

3

ІІІ кв.

4

ІІІ кв.

«Молодь і бібліотека: сучасна
картина читання»
«Користувач в бібліотеці: складові
успішної співпраці»
«Стан укомплектованості бібліотек
розділом фонду 159.9 Психологія»

Студенти

«Стан укомплектованості бібліотек
розділом фонду 7(477.43)
Мистецтво краю»

Різні категорії

Різні категорії
Різні категорії

Юнацькі
абонементи
Бібліотеки

Провідний методист

Провідний методист,
методист І категорії
ЦБ,
Провідний
бібліотекибібліотекар
філії
відділу КОЗБФ
ЦБ, відділ
Провідний
краєзнавства бібліотекар
відділу краєзнавства

Анкетування бібліотек міста
1

ІІ кв.

«Літературний портрет читача»

Різні категорії

ЦБ,
бібліотекифілії
Дитячі
бібліотеки

Провідний методист

2

ІІІ кв.

«Літнє читання – корисне дозвілля»

Учні 5-9 класів

Учні 6-8
класів

Дитячі
бібліотеки

Дирекція,
провідний методист,
методист І категорії

Різні категорії

Дитячі
бібліотеки

Провідний методист,
методист І категорії

Учні

Дитячі
бібліотеки

Провідний методист,
методист І категорії

Учні

Бібліотеки

Провідний методист,
методист І категорії

Різні категорії

Бібліотеки

Провідний методист

Фахівці

Дитячі
бібліотеки

Методист І категорії

Методичний відділ,
завідуючі та провідні
Методичний відділ,
завідуючі та провідні
Методичний відділ,
завідуючі та провідні
Методичний відділ

Методист І категорії,
керівники дитячих
бібліотек

Конкурси
1

червеньвересень

2

січеньтравень

3

січеньчервень

4

січеньквітень

5

червеньвересень

6

червеньвересень

Всеукраїнський конкурс
«Лідер читання».
(підведення підсумків відбудеться
на базі Одеської ОДБ ім. Катаєва)
Обласний тур Всеукраїнського
конкурсу дитячого читання
«Книгоманія»
Всеукраїнський екологічний
конкурс дитячої творчості
«Майбутнє проросте з зернини»
Всеукраїнський конкурс есе
«Діти єднають Україну»
(на виконання Указу Президента
«Про стратегію національнопатріотичного виховання дітей і
молоді на 2016-2020 рр.» та на
честь проголошення Акту
возз’єднання УНР та ЗУНР)
Всеукраїнський дитячий
літературний конкурс
«Творчі канікули»
Обласний конкурс серед бібліотек
для дітей «Бібліотечний простір:
нестандартне рішення»

Бібліотечні акції
1
2
3
4

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Вересень

«Бібліотека українського воїна»

Користувачі

Бібліотеки

«В дарунок бібліотеці –
історико-патріотичну книгу»
«Привітай захисника України»

Користувачі

Бібліотеки

Користувачі

Бібліотеки

«День відкритих дверей в
бібліотеці» (до Всеукраїнського
Дня бібліотек)

Користувачі

Центральна
бібліотека

Дні творчої ініціативи
(Методичні дні)
Січень

«По аналізах написання
пояснювальних записок»

Керівники

Методичний
відділ

Провідний
методист

Лютий

«Виставка в бібліотеці: новий
погляд на традиційну форму»

Методичний
відділ

Методичний відділ

Квітень

«Бібліографія – орієнтир у світі
літератури»

Методичний
відділ

Травень

«Діловий кейс бібліотекаря»

Бібліотекарі
відділів
обслуговування
Бібліотекарі, що
відповідають за
ДБА
Керівники

Червень

«Дитина і бібліотека:
стимулювання читання та
залучення нових користувачів
до бібліотеки»
«Бібліотека в стилі креатив:
ваше бачення»
«Формування бібліотечного
фонду в сучасних умовах»
«Плануємо! Звітуємо!»

Провідний
бібліотекар ЦБ,
абонемент
Бібліограф І
категорії
Провідний
методист

26

27

28
29

30

31
32

Вересень
Жовтень
Грудень

33

Провідний методист

Бібліотекарі
дитячих
бібліотек
Керівники
Керівники
Керівники

Методичний
відділ
Методичний
відділ
Методичний
відділ
Методичний
відділ
Методичний
відділ

О. Вітвіцька

Методист І
категорії
Методист І
категорії
Провідний
бібліотекар відділу
КОЗБФ

