План роботи читальної зали № 3 ЛДУФК1
Січень - грудень 2019 р.
Форми роботи
Видача літератури.
Аналіз відвідування читальної зали.
Статистичний облік видачі літератури.
Проведення тематичних виставок, у т. ч. віртуальних.
Виставки-презентації нових надходжень книг, журналів тощо.
Оформлення історичного календаря (щомісяця).
Місяцелік - народний календар українців (щомісяця).

Січень
Тематичні виставки
 «Степан Бандера — життя, присвячене свободі» (1.01 –110 років від







дня народження С. Бандери ((1909-1959)).
«Колядують зорі на Різдво Христове».
«Україна Соборна» (до річниці Акту Злуки УНР та ЗУНР 22.01).
День пам’яті жертв Голокосту (27.01).
«Павло Чубинський - творець державного гімну» (27.01 - 180 років
від дня народження Павла Чубинського (1839-1884), українського
етнографа, фольклориста, поета, автора слів Гімну України).
«Бій під Крутами: героїзм і трагедія» (29.01).
Лютий

Тематичні виставки
 «Ярослав Мудрий: відоме і невідоме (2.02 - 965 років з дня смерті

Ярослава Мудрого).
 Історії істориків (Володимира Антоновича (185 років від дня
народження), Миколи Маркевича (215 років від дня народження),
Наталії Полонської-Василенко (135 років від дня народження),
Ісидора Шараневича (190 років від дня народження).
 «У мові рідній – і минуле, й майбуття, у ній народу суть, його
життя» (до Міжнародного дня рідної мови 21.02).
 «Борітеся, поборете!» ( 20.02 – День Героїв Небесної сотні).
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У плані роботи можливі зміни і доповнення.

Березень
Тематичні виставки
 «Живуть, Кобзаре любий, поміж нас і голос твій, і пензель твій, і






слово» (до річниці від дня народження Т.Г. Шевченка).
«Августин Волошин – видатний український педагог, борець за
національну ідею» (17.03 - 100 років від дня народження).
Василь Іваничук – «Шаховий Гетьман України» (18.03 - 50 років від
дня народження).
Поезія, яка робить нас щасливими (20.03 – Міжнародний день
щастя, 21.03 - Всесвітній день поезії).
«Мазепіана» (20.03 – 380 років від дня народження І. Мазепи (1639–
1709).
«Усе життя – театр» (27.03 – Всесвітній день театру).
Квітень

Тематичні виставки
 «Таємничі сторінки життєпису Миколи Гоголя» (1.04-210 років від





дня народження).
«У здоровому тілі - здоровий дух» (7.04 - Всесвітній дня здоров’я).
«Таборове гетто...» (11.04 - Міжнародний день визволення в’язнів
фашистських концтаборів).
«Чорнобильська рана землі» (26.04.).
«Народні звичаї святкування Великодня».
Травень

Тематичні виставки
«У війни не жіноче обличчя » (9.05 – день пам’яті і примирення).
«Стежини до Храму душі материнської» (до дня Матері).
«Європейський Союз – крок назустріч» (16.05 – день Європи).
«Кривий слід людиноненависницьких режимів» (20.05 – День
пам'яті жертв політичних репресій).
 «Симон Петлюра: героїзм і трагедія» (22.05 – 140 років від дня
народження).
 «Роман Іваничук – майстер історичного роману» (27.05 - 90 років від
дня народження).





Червень
Тематичні виставки
 «Героїчні сторінки: Битва під Конотопом, 1659» (360 років).

 «Ніхто не забутий...» ( до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв

війни в Україні (22.06)).
 «Олімпійська слава ЛДУФК» (до Міжнародного олімпійського дня
(23.06)).
 «Конституція – Основний закон держави» (28.06).
 «Стоп наркотик!» (до Міжнародного дня боротьби зі зловживанням
наркотичними засобами та їхнім незаконним розповсюдженням
(26.06)).
Липень
Тематичні виставки
 «Дивосвіт Ігоря Калинця в поезії і прозі» (9.07 - 80 років від дня

народження).
 «На шляху до Незалежності» (16.07.1990 - Декларація про
державний суверенітет України).
Серпень
Тематичні виставки
 «Мельпомена української сцени» (165 років від дня народження

Марії Заньковецької»
 «Є на світі моя країна, де червона цвіте калина...» (до Дня
незалежності України).
 Військові полководці УГА (29.08 - 150 років від дня народження
Мирона Тарнавського (1869–1938), українського полководця
Української галицької армії).
 «Олімпійська зірка Віктора Чукаріна» (25.08 – 35 років від дня
смерті).
Вересень
Тематичні виставки
«Спортивна гордість ЛДУФК» (до Дня фізкультури та спорту).
«Не золота осінь...» (80 років від початку Другої світової війни).
Тернистий шлях Йосипа Сліпого (35 років від дня смерті).
«Особиста поема Івана Котляревського...» (9.09 - 250 років від дня
народження).
 «Мандруймо Україною» (до Всесвітнього дня туризму 27.09).
 «У тиші храму, де живуть слова» (до Всеукраїнського дня бібліотек).





Жовтень
Тематичні виставки
 «Знане і незнане про Б.-І. Антонича» (5.10 – 110 років від дня

народження).
 «УПА- армія нескорених» (до 77 річниці від дня створення).
 «Міжнародний день ООН» (підбір газетних, журнальних та ін.
матеріалів) (24.10).
 «Фізичне виховання запорізьких козаків» (до Дня українського
козацтва 14.10.).
Листопад
Тематичні виставки
 «І словом, і розумом, і життям своїм мудрець ... » (225 років із дня

смерті Григорія Сковороди).
 «О слово рідне! Орле скутий!»: до Дня української писемності та
мови.
 «Майдан як символ гідності і сподівань».
 «Жнива скорботи» (24.11. – День пам'яті жертв голодомору).
Грудень
Тематичні виставки
 «Не дай СНІДу шанс...» (1.12 – Всесвітній день боротьби зі СНІД).
 10.12 – Міжнародний день прав людини (підбір газетних,

журнальних та ін. матеріалів).
 «Цікаве про футбол...»(10.12 – Всесвітній день футболу).
 «Українські звичаї в народному календарі зимового циклу».

Бібліотекар І кат.

Р. І. Труба

