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Радимо до планів роботи ЦБС Миколаївської області на 2013 рік включити наступні
заходи, ініціатором і організатором яких є Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва.
Підвищення кваліфікації:
Жовтень — обласний семінар для бібліотекарів ЦБС області “Духовність. Молодь.
Бібліотечний формат” / ОБЮ, Арбузинська ЦБС
Соціологічна діяльність:
Січень-червень — обласне соціологічне дослідження “Сучасна молодь і толерантність”
Березень-вересень — Всеукраїнське соціологічне дослідження «Бібліотека та читач у
віртуальному просторі. Місце зустрічі»
Конкурси:
Лютий-травень — обласний молодіжний конкурс-вікторина «Книга запитує — книга
відповідає»
Березень-вересень — обласний конкурс професійної майстерності для бібліотекарів
ЦБС області «Реклама бібліотеки: креативний підхід»
Корпоративні проекти:
Вересень — обласний інформаційний марафон «Ми цікаві світу — світ цікавий нам» до
Всеукраїнського дня бібліотек
Постійно — інтелектуальні онлайн-ігри “Ерудити”; діалог-відеоконференція з
письменником у режимі Skype «Література рідного краю”
Квітень — Фестиваль молодіжної книги «Бібліосерпантин» / Веселинівська ЦБС
Вересень-жовтень — виїзні інформаційні сесії / Братська, Доманівська ЦБС
Відрядження фахівців ОБЮ до ЦБС області:
з метою комплексної перевірки організації бібліотечного обслуговування юнацтва
(Первомайська ЦРБ — березень, Казанківська — травень, Кривоозерська — червень)
з метою підготовки до проведення семінару (Арбузинська ЦРБ — вересень)
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з метою проведення корпоративних проектів (Веселинівська ЦРБ — квітень, Братська —
вересень, Доманівська — жовтень)
Також при плануванні пропонуємо врахувати, що:
2013 рік Президентом України В. Ф. Януковичем оголошений Роком спорту та екології
2013 рік оголошено Роком Миколи Амосова у галузі медицини та прийнято рішення
відзначити на державному рівні 100-річчя з дня його народження
2013 рік ЮНЕСКО оголосило роком математики планети Земля
2013 рік ООН проголосила ювілеєм Австралії як країни (225 років)
В 2013 році на державному рівні відзначатимуться наступні дати:
75 років від дня народження Василя Стуса, українського поета, перекладача, прозаїка,
літературознавця, правозахисника, представника українського культурного руху
шістдесятників, Героя України
150-річчя від дня народження Бориса Грінченка, українського письменника, педагога,
лексикографа, літературознавця, етнографа, історика, публіциста,
громадсько-культурного діяча
150-річчя Володимира Вернадського, українського філософа, природознавця,
мислителя, засновника геохімії, біогеохімії та радіогеології, космізму
При плануванні рекомендуємо використовувати «Календар знаменних і пам’ятних дат» н
а 2013 рік
Національної парламентської бібліотеки України.
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