Міністерство культури України
Державна бібліотека України для юнацтва
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Київ

ЮВІЛЯРИ
Обласні бібліотеки для юнацтва, молоді

Закарпатська ОБДЮ
Запорізька ОБЮ
Львівська ОБЮ
Одеська ОБЮ
ім. В. Маяковського
Полтавська ОБЮ
ім. О. Гончара
Рівненська ОБМ

35 років
40 років
40 років

27 липня
1 січня
червень

40 років

15 липня

40 років
40 років

1 серпня
24 березня

Директори обласних бібліотек для юнацтва, молоді

Балибіна Ірина Вікторівна
50 років
(Полтавська ОБЮ ім. О. Гончара)
Матюхіна Ольга Леонідівна
55 років
(Дніпропетровська ОБМ ім. М. Свєтлова)
Писанець Вікторія Володимирівна
50 років
(Запорізька ОБЮ)
Савенко Лариса Миколаївна
55 років
(Кіровоградська ОБЮ ім. О. Бойченка)
Ткаченко Наталія Вікторівна
60 років
(Миколаївська ОБЮ)

16 травня
8 квітня
7 квітня
22 серпня
11 серпня

ОСНОВНІ ЗАХОДИ
ДЕРЖАВНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ДЛЯ ЮНАЦТВА

◘ Всеукраїнський конкурс «Видання року ОБЮ, ОБМ» (березень –
жовтень);
◘ Всеукраїнська науково-практична конференція «Концептуальні
основи процесу моделювання розвитку юнацьких бібліотек»
(м. Полтава, Полтавська ОБЮ ім. О. Гончара, 27-28 квітня);
◘ Школа керівника «Юнацька бібліотека – інформаційна база для
реалізації державних програм» (м. Полтава, Полтавська ОБЮ
ім. О. Гончара, 29 квітня);
◘ Проблемне навчання заступників директорів ОБЮ, ОБМ
«Європейська інтеграція для юнацьких та молодіжних бібліотек
України» (м. Київ, НАКККіМ, ДБУ для юнацтва, 23-27 травня);
◘ VІ Школа професійної майстерності «Молодий професіонал
бібліотеки для юнацтва» (м. Київ, ДБУ для юнацтва, 23 листопада);
◘ Мультимедійне дистанційне бібліографічне навчання «Хто
володіє інформацією, той володіє світом» (впродовж року).
СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

◘ Всеукраїнське соціологічне дослідження «Молодіжна бібліотека:
популярність, репутація, бренд» (березень – вересень);
◘ Всеукраїнське анкетування «Михайло Грушевський –
український історик європейського значення». До 150-річчя від
дня народження (липень-вересень).

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

◘ Бібліосвіт : інформ. вісн. Вип. 1 (57) – 4 (60);
◘ Бібліотечна Україна – юнацтву: цифри і факти : стат. аналіз
діяльн. б-к України для юнацтва та молоді;
◘ Видавнича діяльність Державної та обласних бібліотек України
для юнацтва, молоді : бібліогр. покажч.;
◘ Молодь в українському суспільстві : бібліогр. покажч. Вип. 17;
◘ Калейдоскоп ювілейних дат на 2017 р.;
◘ Михайло Грушевський – український історик європейського
значення : бібліогр. покажч. До 150 річчя від дня народж.;
◘ «Благословенна та держава, що має відданих синів». До Дня
захисників Вітчизни : бібліогр. покажч.;
◘ Екологічна культура особистості : бібліогр. покажч.;
◘ Країна у серці Європи. Україна : бібліогр. покажч. Серія
«Подорожуючи світом»;
◘ Стоп насильству: реком. бібліогр. покажч. Серія «Несекретна
інформація»;
◘ Тека методиста : метод. поради. Вип. 6. Бібліотеки для молоді:
нові моделі в умовах євроінтеграції;
◘ Нью-Йоркська літературна група: неформальне об'єднання
українських еміграційних поетів : бібліогр. покажч.

ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ПЛАНІВ РОБОТИ РАДИМО
ВРАХУВАТИ, ЩО:

◘ У 2016 році Україна відзначатиме 25-ту річницю Незалежності;
◘ 2016 рік – Рік англійської мови в Україні. Президент
П.О. Порошенко підписав Указ «Про оголошення 2016 року Роком
англійської мови в Україні», згідно з яким її вивчення має стати
одним з пріоритетів у розвитку нашої держави;
◘ У 2016 році відзначатимуться 30-ті роковини Чорнобильської
катастрофи. У зв’язку з цим запропоновано оголосити його
Роком вшанування подвигу ліквідаторів та пам’яті жертв
Чорнобильської трагедії;
◘ ЮНЕСКО оголосила, що статус «Всесвітня столиця книги –
2016» отримало місто Вроцлав (Польща). Місто удостоєно звання
за успішні проекти з просування культури читання, підтримки
бібліотек і розвитку видавничої діяльності;
◘ 2016 рік Римський папа Франциск оголосив Святим роком
милосердя (з 8 грудня 2015 року до 20 листопада 2016 року);
◘ 27 серпня 2016 року виповнюється 160 років від дня народження українського письменника, поета філософа, вченого,
громадського і політичного діяча І. Я. Франка. На Львівщині
та Івано-Франківщині 2016 рік оголошено Роком Івана Франка;
◘ У вересні 2016 року, відповідно до Указу Президента України
№ 63 від 9 лютого 2015 року, будуть проводитися «Дні Михайла
Грушевського в Україні» з нагоди 150-річчя від дня народження
першого президента України, визначного державного і громадського діяча. На Львівщині 2016 рік оголошено роком Михайла
Грушевського;
◘ 2016 рік на Тернопільщині оголошено Роком Дмитра Вишневецького
(Байди).

ООН НАГОЛОСИЛА :

◘ 2006 – 2016 – Десятиріччям реабілітації та стійкого розвитку
регіонів, що постраждали (третє десятиріччя після Чорнобиля);
◘ 2008 – 2017 – Другим десятиріччям боротьби за ліквідацію
злиденності;
◘ 2010 – 2020 – Десятиріччям, присвяченим пустелям та боротьбі
із зпустеленням;
◘ 2011 – 2020 – Десятиріччям дій із забезпечення безпеки
дорожнього руху;
◘ 2011 – 2020 – Десятиріччям біорізноманітності;
◘ 2013 – 2022 – Міжнародним десятиріччям зближення культур;
◘ 2014 – 2024 – Десятиріччям стійкої енергетики для всіх;
◘ 2015 – 2024 – Міжнародне десятиліття осіб африканського
походження;
◘ 2016 рік – 70 років ЮНІСЕФ (Дитячого фонду ООН);
◘ 2016 рік – 60 років міжнародній премії Ганса Християна
Андерсена;
◘ 2016 рік – 70 років ЮНЕСКО (Організації Об’єднаних Націй
з питань освіти, науки і культури).

ЄС ОГОЛОСИВ:

◘ 2016 рік – Роком боротьби з насильством проти жінок;
◘ У 2016 році м. Любляна (Словенія) названо «Зеленою столицею
Європи 2016». Столиця Словенії удостоєна цього титулу завдяки
позитивним змінам у сфері екологічного транспорту, а також ряду
рішень у боротьбі із забрудненням навколишнього середовища;
◘ У 2016 році культурними столицями Європи стануть міста
Сан-Себастьян (Іспанія) і Вроцлав (Польща).

ПРИМІТКИ

