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Шановні колеги! Просимо вас до Плану роботи ЦБС на 2011 рік включити наступні заходи
і форми роботи.
Підвищення кваліфікації:
Обласний семінар бібліотекарів ЮСП ЦБС області “Соціалізація особистості підлітків і
молоді: бібліотечний формат” (вересень).
Соціологічна діяльність:
1. Всеукраїнське дослідження «Сучасна картина читання юнацтва та молоді».
2. Обласне соціологічне дослідження “Імідж бібліотеки з погляду бібліотекарів,
партнерів, читачів” (І-ІІ кв.).
Конкурси:
1. Обласний молодіжний конкурс творчих робіт “Книга, яка сформувала Ваше життєве
Кредо” (І-ІІ кв.).
2. Обласний конкурс професійної майстерності на створення читацького портфоліо
ЮСП ЦБС “Кращі читачі в дзеркалі часу” (І-ІІ кв.).
Соціокультурна діяльність:
1. Тиждень дитячої та юнацької книги: відкриття — молодіжний інформаційний марафон
“Бібліотеки для молоді!”; закриття — Фестиваль молодіжної книги
“Чит@й.Молодь.mk.ua” (березень).
2. До Дня Молоді: снепшот “Життя прекрасне”; День єдиних дій “Добрі справи”
(червень).
3. Культурно-освітня програма сприяння європейській інтеграції України “Європейська
світлиця”
(протягом року).
4. Школа юного журналіста у форматі відеоконференції за допомогою програми
IP-телефонії Skype, під керівництвом В. І. Марущак, автора підручників з цього предмету
для учнів шкіл (протягом року).
Участь у видавничій діяльності:
1. Надання матеріалу з власного досвіду роботи з творчо обдарованою молоддю для
видання методичних рекомендацій “Бібліотечне перехрестя творчої молоді” (ІІ кв.).
2. Надання інших цікавих матеріалів з фотографіями про креативні заходи бібліотек ЦБС
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до наступних випусків інформаційного бюлетеню “Бібліо +”.
Рекламна діяльність (участь у наповненні сайту ОБЮ):
1. Збір і надання інформації до зведених електронних повнотекстових баз даних
“Молодіжний рух Миколаївщини”, “Карта творчості”, “Путь к духовному источнику: Храмы
Николаевщины” (постійно).
2. Надання власних матеріалів до рубрики “З досвіду роботи” (постійно).
Інше:
Створення Території молоді в бібліотеці: куточок вільного творчого спілкування;
Інформаційно-ресурсний центр для молоді у вигляді стенду, куточку з тематичними
інформаційними добірками у конволют-файлах, картотеками, буклетами,
рекомендаційними списками літератури та Інтернет-ресурсів (протягом року).
При плануванні рекомендуємо скористатися Пам’ятними датами Миколаївщини на 2011
рік і матеріалами ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва », які містять знаменні
дати 2011 року.
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