УКРАЇНА

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від ____________ №_____
м.Світлодарськ

Звіт керівників мережі бібліотек м.
Світлодарська про проведену роботу
за 2019 рік
Розглянувши і обговоривши інформацію завідувача дитячої бібліотеки
м.Світлодарська Шевцової Н.П. та завідувача Світлодарської міської бібліотеки для
дорослих Цимбал В.І. про проведену роботу у 2019 році, виконком міської ради відзначає,
що працівники закладів у своїй роботі керуються Конституцією України, Законом України
«Про бібліотеки і бібліотечну справу», Указом Президента України «Про деякі невідкладні
заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні», Законом України «Про культуру»,
Статутом бібліотеки та іншими законами і постановами вищих органів влади України. У
своїй діяльності бібліотеки міста виступають, як просвітницький,
інформаційний,
культурно-інформаційний центр.
Основна мета діяльності дитячої бібліотеки м.Світлодарська у яскравій та доступній
формі залучити дітей до більш активного читання, правильно організувати дитяче читання,
виховання читацької культури, надання цілеспрямованої допомоги користувачам в
опануванні ними системи знань. У роботі бібліотекарів використовуються індивідуальні,
групові та масові форми роботи: бесіди, ігри, конкурси, виставки, зустрічі, круглі столи,
вечори пам’яті, свята.
Основними завданнями та напрямками діяльності Світлодарської міської бібліотеки
для дорослих є комфортне обслуговування користувачів, допомога їм у вивченні політичних,
екологічних та соціальних проблем нашої країни, допомога згуртованості та зміцненню сім’ї,
організації її відпочинку, участь у виховному процесі підростаючого покоління. З метою
більш диференційованого підходу до користувачів велася робота структурних підрозділів
бібліотеки - абонементу та читацької зали. Кожний користувач
мав можливість
познайомитися з книжним фондом бібліотеки, фондом періодичних видань, довідковоінформаційним апаратом, ознайомитися з виставками, стати учасником масових заходів,
керуючись статтею 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію завідувача дитячої бібліотеки м.Світлодарська Шевцової Н.П. та
завідувача Світлодарської міської бібліотеки для дорослих Цимбал В.І. прийняти до відома.
2. Завідувачам бібліотек (Шевцова, Цимбал) продовжити роботу по збереженню
книжного фонду та розвитку їх діяльності на базі запровадження сучасних інформаційних

технологій, комп’ютерної техніки, використанню різноманітних форм та методів у процесі
роботи бібліотек з напрямків духовно-морального, екологічного та правового виховання,
співпраці з навчальними, позашкільними та дошкільними закладами.
Секретар міської ради

В.П.ВОРОНКЕВИЧ

