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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
Степан Бандера : міфи і стереотипи (до 111 річниці від дня
народження).
 «Я — Українець! Ось і вся моя автобіографія!» - 85 років від дня
народження Василя Симоненка (1935—1963), українського поета
(8.01.)
 «Соборність - духовне гасло до єднання» (до річниці Акту Злуки УНР та
ЗУНР 22.01.).
 395 років від дня народження Марусі Чурай (Марії Гордіївни Чурай)
(1625—1653), української народної поетеси, авторки широко відомих
пісень (25.01.).
 День пам’яті жертв Голокосту (27.01.).
 «Бій під Крутами: трагедія та героїзм» (29.01.).
 10 спортивних топ подій 2020 (газетні та Інтернет-матеріали).


Лютий
Тематичні виставки
90 років від дня народження Миколи Петровича Бідняка (1930—
2000), українського живописця (1.02.).
 «Пливе кача…» - день Героїв «Небесної сотні» (20.02.).
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У плані впродовж року можливі зміни

 «Рідна мова дається народові Богом, чужа – людьми, її приносять на
вістрі ворожих списів» (до Міжнародного дня рідної мови 21.02.).
 «Життєвий шлях - як приклад для наслідування» - 155 років від дня
народження Івана Львовича Липи (1865—1923), українського
письменника, громадсько-культурного діяча, лікаря (24.02.).
 100 найкращих спортсменів України.
Березень
Тематичні виставки
 «Творець національного гімну» - 205 років від дня народження Михайла
Михайловича Вербицького (1815—1870), українського композитора,
хорового диригента, священика (4.03.).
 180 років з часу виходу у світ «Кобзаря» Т.Г.Шевченка.
 Львів поетичний(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 в’язнів
нацистських концтаборів).
 «Народні звичаї святкування Великодня».
 «Чорнобиль - це набат і біль» (26.04.).
 Зірки світового спорту.
Травень
Тематичні виставки
 «Війна немає забуття» (9.05.).
 «Львів європейський» (до дня Європи 16.05.).
 «Великий терор» (до дня пам'яті жертв політичних репресій (20.05.).
 «Курець пускає в очі дим самому собі» (до Міжнародного дня боротьби з
тютюнопалінням 31.05.).
 «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)).
 «Конституція – основний закон держави» (28.06)

Липень
Тематичні виставки
 «Ой на Івана та й на Купала…»: звичаї та обряди (07.07)
 «Революція і життя» - 140 років від дня народження Володимира
Кириловича Винниченка (1880—1951), українського політичного та
громадського діяча, прозаїка, драматурга(28.07.).
 «Хрещення Русі – цивілізаційний вибір» (28.07.)
 «Духовний лідер українського народу» - 155 років від дня народження
Андрея
Шептицького
(1865—1944),
митрополита,
українського
релігійного діяча
Серпень
Тематичні виставки
«Є на світі моя країна, де червона цвіте калина…»: до Дня незалежності
України
 «Олімпійські здобутки незалежної України»
Вересень


Тематичні виставки
«Спортивна гордість ЛДУФК» (до Дня фізкультури та спорту).
«Туризм це не тільки хобі – це життя» (до Всесвітнього дня туризму
27.09)
 «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.)
 «Історія нескорених» (до 78 річниці від дня створення 14.10.1942)
 «Козацькому роду — немає переводу». До дня козацтва та захисника
України (14.10.)


Листопад
Тематичні виставки


«Дослідник запорозького козацтва» - 165 років від дня народження
Дмитра Івановича Яворницького (1855—1940), українського історика,
археолога, фольклориста, етнографа, письменника, поета (6.11.)

«А мова – це душа народу, народ без мови – не народ (В.Сосюра)» до
Дня української писемності та мови.
 «Майдан як символ гідності і сподівань» (21.11 - День гідності і свободи).
 «Жнива скорботи» (23.11. – День пам'яті жертв голодомору).
 «Спортивна слава: українські олімпійські чемпіони».


Грудень
Тематичні виставки
 Факти і міфи про СНІД (1.12.).
 «Борець за права людини» - 100 років від дня народження Миколи
Руденка
(1920—2004),
українського
письменника,
філософа,
правозахисника (10.12 - Міжнародний день прав людини).
 «Українські звичаї в народному календарі зимового циклу».

Бібліотекар І категорії

Труба Р.І.

