План роботи читальної зали № 3 ЛДУФК
січень – грудень 2016
Форми роботи
Видача літератури.
Аналіз відвідування читальної зали.
Статистичний облік видачі літератури.
Проведення тематичних виставок.
Виставка-презентація наукових праць викладачів.
Виставка-презентація нових надходжень книг, журналів тощо.
Оформлення історичного календаря (щомісяця).
Оформлення тематичних виставок «З історії українського спорту».
Оформлення тематичних виставок «Здобутки українських спортсменів…».
Місяцелік – народний календар українців (щомісяця).






























Січень
Тематичні виставки
«Колядують зорі на Різдво Христове».
175 років від дня народження Тадея Рильського (1841–1902), українського
культурно-освітнього діяча і етнографа (2.01).
«Соборність - духовне гасло до єднання» ( до річниці Акту Злуки УНР та ЗУНР
22.01.).
День пам’яті жертв Голокосту (27.01.).
«Бій під Крутами: правда і стереотипи» (29.01.).
125 років від дня народження Павла Григоровича Тичини (1891–1967),
українського поета, державного та громадського діяча (27.01).
10 спортивних топ подій 2015 (газетні та Інтернет-матеріали).
Лютий
Тематичні виставки
115 років від дня народження Валер'яна Петровича Підмогильного (1901–
1941), українського письменника і перекладача (2.02).
«Рідна мова дається народові Богом, чужа – людьми, її приносять на вістрі
ворожих списів» (до Міжнародного дня рідної мови 21.02.).
145 років від дня народження Лесі Українки (1871–1913), української поетеси
і громадської діячки (25.02.).
100 найкращих спортсменів України.
Березень
Тематичні виставки
«Автор перших українських державних знаків» (130 років від дня народження Георгія
Нарбута (1886–1920), українського художника-графіка, педагога (9.03))
«Доля переслідувала його ціле життя, та не покрила іржею золота його душі» (І.
Франко) (до річниці від дня народження Т.Г. Шевченка).
Поетки та поети Львова (21.03. - Всесвітній день поезії).
Театри сивочолого Львова (27.03. - Міжнародний день театру).

Квітень
Тематичні виставки
 «У здоровому тілі – здоровий дух» (до Всесвітнього дня здоров’я 7.04.).
 «Таборове гетто…» (11.04. – Міжнародний день визволення
фашистських концтаборів).

в’язнів




«Народні звичаї святкування Великодня».
«Чорнобиль - це набат і біль» (30 років з часу Чорнобильської катастрофи
(1986)) (26.04.).
 Зірки світового спорту.
Травень
Тематичні виставки
180 років від дня народження Сидора Воробкевича (1836–1903), українського
письменника, композитора, диригента, педагога (5.05).
 «Війна не має забуття» (9.05.).
 «Європейський Союз – крок назустріч» (до дня Європи 16.05.).
 «Гранітні обеліски, як медузи,//Повзли, повзли і вибилися з сил.//На
цвинтарі розстріляних ілюзій//Уже немає місця для могил.//Мільярди вір –
зариті у чорнозем,//Мільярди щасть – розвіяні у прах...» (до дня пам'яті жертв
політичних репресій (20.05.)
 145 років від дня народження Василя Семеновича Стефаника (1871–1936),
українського письменника (14.05).
 «Курець пускає в очі дим самому собі» (до Міжнародного дня боротьби з
тютюнопалінням 31.05.).
 «Найяскравіші зірки спорту Львівщини».







Червень
Тематичні виставки
1.06. - Міжнародний день захисту дітей.
«Ніхто не забутий…» ( до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в
Україні (22.06)).
«Олімпійці слава ЛДУФК» (до Міжнародного олімпійського дня (23.06)).
«Славне Берестечко» (365 років від Берестецької битви, між селянськокозацькими і польсько-шляхетськими військами (28.06)).
«Конституція – основний закон держави» (28.06)

Липень
Тематичні виставки
 «Ой на Івана та й на Купала…»: звичаї та обряди (07.07)
 -85років
від
дня народження Івана Дзюби
(1931), українського
літературознавця, критика (26.07)
 «Історія хрещення Київської Русі – погляд крізь час» (до 1026-річчя з часу
хрещення Київської Русі (28.07.))
Серпень
Тематичні виставки
 «Є на світі моя країна, де червона цвіте калина…»: до Дня незалежності
України
 «Олімпійські здобутки незалежної України»
Вересень
Тематичні виставки
 205 років від дня народження Івана Вагилевича (1811–1866), українського
фольклориста, письменника, етнографа (2.09).
 «Спортивна гордість ЛДУФК» (до Дня фізкультури та спорту).

 175 років від дня народження Наталя Вахнянина (1841–1908), українського
композитора, письменника, педагога, музичного-громадського і політичного
діяча (19.09.).
 «Туризм це не тільки хобі – це життя» (до Всесвітнього дня туризму 27.09)
 175 років від дня народження МихайлаДрагоманова (1841–1895),
українського публіциста, історика, філософа, економіста, літературознавця,
фольклориста, громадського діяча (30.09.).
 «Сьогодні особливий день для тих, хто книгу любить, поріднився з нею»: до
Всеукраїнського дня бібліотек.













Жовтень
Тематичні виставки
«Люди похилого віку – мудрості стигла пора…» (до дня ветеранів та людей
похилого віку 1.10.)
145 років від дня народження Івана Максимовича Піддубного (1871–1949),
українського спортсмена (8.10.).
«УПА- армія нескорених» (до 74 річниці від дня створення 14.10.1942)
«Міжнародний день ООН» (підбір газетних, журнальних та ін. матеріалів)
(24.10)
«Фізичне виховання запорізьких козаків» (до Дня українського козацтва
14.10.)
Листопад
Тематичні виставки

205 років від дня народження Маркіяна Шашкевича (1811–1843),
українського письменника, культурно-громадського діяча (6.11.)
«О слово рідне! Орле скутий!»: до Дня української писемності та мови.
«Майдан як символ гідності і сподівань».
«Жнива скорботи» (23.11. – День пам'яті жертв голодомору).
«Спортивна слава: українські олімпійські чемпіони».

Грудень
Тематичні виставки
 «Вроздріб – літери звичні, а разом, //В людських долях лишаючи
слід,//Творять слово, приречене часом, //У смертельному вироку – СНІД»
(1.12. – Всесвітній день боротьби зі Снідом)
 10.12 - Міжнародний день прав людини (підбір газетних, журнальних та ін.
матеріалів).
 «Українські звичаї в народному календарі зимового циклу»
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