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Форми і методи популяризації літератури
серед дорослих читачів та юнацтва

Консультація

Під час підготовки планів роботи радимо врахувати, що:
• 2008-2017 роки – друге Десятиліття Організації Об'єднаних Націй з боротьби за ліквідацію бідності
• 2006-2016 роки – Десятиліття реабілітації і стійкого розвитку регіонів, що постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи
• 2005-2015 роки – Міжнародне Десятиліття дій «Вода для життя»
• 2005-2014 роки – Десятиліття освіти в інтересах стійкого розвитку Організації Об’єднаних Націй
• 2010-2020 роки – Десятиліття Організації Об'єднаних Націй, присвячене пустелям та боротьбі з опустеленням

На Україні 2014 рік проголошено:
• Роком учасників бойових дій на території інших держав

Блок заходів для масового читача

Україна: історія і сучасність
Комплекс: - Українське суспільство на шляху перетворень
До дня Європи /17 травня/
Виставка – знайомства: - Європа – наш великий спільний дім!
Бесіди за круглим столом: - Україна та ЄС: перспективи та проблеми співпраці
До Міжнародного дня пам'яті жертв політичних репресій /18 травня/
Коментовані читання: - Пам’ять людська не забуде повік
                                        - Трагічні сторінки нашої історії
До Дня державного прапора України /23 серпня/
До Дня незалежності України /24 серпня/
Книжкова виставка: - Навіки вільна Україна!
Бесіда за круглим столом: - Україна – незалежна правова держава
Комплекс: - Вічна Україна
До дня Соборності України /22 січня/
Книжкова виставка: - Сила єднання України
Коментовані читання: - Соборна Україна: від ідеї до життя
До дня пам'яті героїв Крут /29 січня/
Бесіда за круглим столом: - Пам’ять про тих, хто поклав життя під Крутами
До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав /15 лютого/
На виконання Указу Президента України
- Про проведення у 2014 році в Україні Року учасників бойових дій на території інших держав: 
Указ від 12 червня 2013 року N 329
Книжкова виставка: - Світло афганських зірок не гасне
Вечір:- Не стихає афганський біль
Тиждень пам’яті та слави «Вклоніться, люди, ветеранам війни» /5 – 11 травня/
До дня Перемоги /9травня/
Бесіди за круглим столом: - Скільки ж вас не вернулось з війни?
                                               - Без них не було б Перемоги 
Вечір: - Живуть герої серед нас
До Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні /22 червня/ 
Години скорботи: - Дай, Боже, ніколи нам війни не знати
                                - Пам’ять про війну збережемо
До дня українських миротворців /15 липня/
Експрес - виставка: - Війна – це жах століть і поколінь
До дня прийняття Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України (1990) /16 липня/
Бесіди за круглим столом: - Історичне значення Декларації про державний суверенітет України
                                               - Декларація про державний суверенітет – основа для «Акту проголошення незалежності України»
До дня хрещення Київської Русі – України /28 липня / 
До дня святого рівноапостольного князя Володимира /28 липня/ 
Виставки - експозиції: - Світло вічних істин
                                       - Християнство крізь віки
До Дня визволення Кілійського району від німецько – фашистських загарбників /25 серпня/
Бесіди за круглим столом: - Кілійщина пам’ятає
                                               - Пам’ятаємо, славимо, вшановуємо
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До Дня партизанської слави /22 вересня/
Книжкова виставка: - Земний уклін вам, партизани
Бесіда: - Скільки гроз і боїв пронеслось
До Дня українського козацтва /14 жовтня/ 
Книжкові виставки: - Гетьманська слава України
                                   - Україно, славний край козацький
До дня визволення України від фашистських загарбників /28 жовтня/
На виконання Постанови Верховної Ради України
- Про відзначення 70-річчя звільнення України Червоною Армією від фашистських загарбників: 
Постанова від 21.05.2013 року № 299-VIІ
Виставки - експозиції: - Згадаймо величні ті роки
                                       - Сповідь солдатських сердець
До дня пам'яті жертв голодоморів /22 листопада/
Книжкова виставка: - Лихоліття 33 - го
Коментовані читання: - Роки і рани: правда про голодомор на Україні
До річниці Референдуму що підтвердив Акт проголошення незалежності України /1 грудня/
Експрес – виставки: - Хвала тобі, Україно!
                                    - Слово про рідну Україну

Обличчя України
Комплекс: - Обличчя української історії
До річниці від дня народження Т.Г.Шевченка /9 березня/
- Виставка видань Кобзаря з фондів Кілійської ЦБС
Бесіда: - Доля поета
Книжкова виставка: - Безсмертне слово – вічне
День перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі /22 травня/
Книжкова виставка: - Нам дорогий твій, Кобзарю!
Бесіда: - Доля поета у його творах
Квітень
Книжкова виставка: - Думи Кобзаря живуть між нами
Вересень 
Книжкова виставка: - Уклін тобі, Тарасе!
До 105 - річчя від дня народження Марії Приймаченко
Бесіди: - Земля і час Марії Приймаченко
             - Добрий лев Марії Приймаченко

Держава і право
Комплекс: - Держава. Людина. Право.
Тиждень правових знань «Закон – для всіх закон»/31 березня - 6 квітня/
Бесіди за круглим столом: - Права, свободи і обов’язки людини та громадянина
                                               - На шляху до правової держави
До дня Конституції України /28 червня/
Правові читання: - Особливості та основні риси Конституції України
                               - Конституція України 1996 року як складова конституційної спадщини Європи
Тиждень правових знань «Громадянин України: права та обов’язки» /6 – 12 жовтня/ 
Інформаційні години: - Закони в житті вашої сім’ї
                                     - Держава і право
Європейський тиждень місцевої демократії /13 – 19 жовтня/
Бесіди за круглим столом: - Сьогодення сільської ради
                                               - Місцеве самоврядування – основа місцевої демократії
До Міжнародного дня толерантності /16 листопада/
Бесіди: - Толерантність шлях до миру
             - Толерантність як спосіб життя
До Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насилля над жінками /25 листопада/
Інформаційні години: - Права жінок в Україні
                                     - Жінки в громадському житті України
Всеукраїнський тиждень права /8 – 14 грудня/ 
Бесіди за круглим столом: - Протидія ксенофобії і етничній дискримінації в світі
                                               - Сучасне рабство
До Дня прав людини /10 грудня/
Правові години: - Знання і повага прав людини – шлях до взаєморозуміння
                            - Основа держави – закон і право

На допомогу виробництву
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Комплекс: - Україну будує кожен із нас
Години цікавих повідомлень: - Птиця на вашому дворі

- Сад на вікні
- Таємниці рукоділля
- Економіка домашнього господарства

Виставки – хобі: - Шоу квітів
                              - Прекрасне своїми руками
До Всесвітнього дня авіації і космонавтики /12 квітня/
Книжкові виставки: - Легенди зоряного неба
                                  - Шлях у міжзоряний простір
До дня працівників сільського господарства /17 листопада/
Виставка - експозиція: - Свята українська земля
Бесіда за круглим столом: - Моє село, тобі цвісти
Вечори: - Гріє душу село, моє рідне село
               - Одвічно славний труд людини!

Екологічна освіта населення
Комплекс: - Планета Земля в небезпеці
До Всесвітнього дня водно – болотних угідь /2 лютого/
Бесіди за круглим столом: - Чисту воду – українському народу
                                               - Жива вода дає життя
До Дня довкілля /19 квітня/
Інформаційна година: - Екологічний стан Кілійщини
До дня Чорнобильської трагедії /26 квітня/
Виставки - експозиції: - Чорне крило Чорнобиля
                                       - Чорнобиль – горе і біль
До Всесвітнього дня навколишнього середовища /5 червня/
Бесіди - діалоги: - Що ми залишимо нащадкам?
                             - Збережемо зелену красу
До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС /14 грудня/
Бесіди : - Чорнобиль – дні випробувань
              - Вони до кінця тримали біль

Краєзнавство. Етнографія.
Комплекс: - Земле рідна, ти одна як доля!
До дня створення Одеської області /27 лютого/
Бесіди: - Одещина – морське південне вікно в Європу
              - Одещина: твоє минуле і майбутнє
Поетичний марафон Кілійщини /28 квітня – 4 травня/
Вечір - зустріч: - Щирість поетичного слова /до 30 – річчя від дня створення літературного об’єднання «Дунайська хвиля»/
Тиждень краєзнавчої книги «Духовна криниця – отчий край» /15 - 21 вересня/
Книжкові виставки: - Душа моєї землі
                                   - Кілійські горизонти

Охорона здоров’я. Соціальні питання.
Комплекс: - Є одна краса - здоров’я
До Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз /24 березня/
Бесіди: - Факти про туберкульоз
              - Про туберкульоз необхідно знати всім
Тиждень здоров’я «Зроби свій вибір на користь здоров’я!» /7 – 13 квітня/
До Всесвітнього дня здоров'я /7 квітня/
Бесіди за круглим столом: - З турботою про власне здоров’я
                                               - Здоров’я та факти, що його закріплюють
До дня пам'яті померлих від СНІД /16 травня/
Інформаційні години: - СНІД - найстрашніше зло сучасності
                                     - СНІД – страшний супутник людства
До Всесвітнього дня без тютюну /31 травня/
Виставки - застереження: - Тютюновий дим - отрута
                                               - Курити чи зберегти здоров’я?
До Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним розповсюдженням 
/26 червня/
Бесіди за круглим столом: - Як ставитися до наркоманів?
                                               - Наркоманія – глухий кут

До Дня фізичної культури і спорту /8 вересня/
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Книжкові виставки: - Світ спорту
                                  - Спорт – це життя!
До Всесвітнього дня туризму /27 вересня/
Виставки - експозиції: - Туристична феєрія
                                       - Культури світу
До Міжнародного дня відмови від куріння /20 листопада/
Бесіди за круглим столом: - Кожен вибирає для себе: палити чи ні
                                               - Жінки що палять: тенденції та наслідки
До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом /1 грудня/
Виставка - дискусії: - СНІД – велике зло та біда роду людського
Інформаційна година: - СНІД – проблема людства

Бібліотека проти самотності
Комплекс: - Час творити добро
До Міжнародного дня людей похилого віку /1 жовтня/
Година доброти: - Є в пам’яті й біль й подяка
Вечір: - Летять літа, як білі журавлі…
До Міжнародного дня інвалідів /3 грудня/
Години милосердя: - Гімн життю
                                 - Вікно у світ

Світова культура і мистецтво
Комплекс: - Духовна краса врятує світ
До Різдва Христового /7 січня/
Книжкові виставки: - Чарівне мереживо різдвяних свят
                                  - Світле Різдво Христове
До Міжнародного дня рідної мови /21 лютого/
Виставки - експозиції: - Мови материнської слова
                                       - Рідне слово
До міжнародного дня письменника /3 березня/
Виставка – знайомство: - Імена на літературному подіумі
Бесіда - діалог: - Детектив очима жінки
До Міжнародного жіночого дня /8 березня/
Виставка – експозиція: - Жінка – одвічна загадка природи
Вечір: - Я сильна й слабка, я жінка!
До Дня православної книги /14 березня/
Бесіда - діалог: - Зерна слова Божого
До Всесвітнього дня поезії /21 березня/
Виставка – знайомство: - Україна поетична
Година поезії: - У слів виростають крила…
До дня світлого Христового Воскресіння. Великдень /20 квітня/
Виставки - експозиції: - Чарівний світ писанки
                                       - Великдень в Україні
До Всесвітнього дня книги і авторського права /23 квітня/
Виставка - експозиція: - Історико – пригодницькі романи
Бесіда - дискусія: - Сьогодення і майбутнє української книги
До Дня матері /12 травня/
Виставка - експозиція: - З любов’ю до матусі
Вечір: - Берегині вкраїнського роду
До Міжнародного дня музеїв /18 травня/
Виставки - експозиції: - Історія народу в творах мистецтва
                                       - Кращі музеї світу
До Дня слов'янської писемності і культури /24 травня/
Виставки - експозиції: - З глибини віків до нас промовляє слово
                                       - Апостоли рідної мови
До Дня родини /8 липня/
Бесіди за круглим столом: - Від родинних цінностей - до багатства нації
                                               - Цінності сімейного життя – в чому вони?
Тиждень бібліотек району «Бібліотека – книжкове відображення світу» /29 вересня – 5 жовтня/
До Всеукраїнського дня бібліотек /30 вересня/
Виставки - експозиції: - Книга – жива пам’ять поколінь
                                       - З книгою через роки й країни
До Дня української писемності та мови /9 листопада/
Бесіди за круглим столом: - Це України мова барвінкова
                                               - Будуймо державу вкраїнського слова!
До 205  – річчя від дня народження Е.По /19 січня/
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Виставки - знайомства: - Едгар По – геній відкриття
                                           - Едгар По – романтик і раціоналіст
До 245  – річчя від дня народження І.А.Крилова /13 лютого/
Виставки - знайомства: - І.А.Крилов та його байки
                                           - Іван Крилов: реальність та легенда
До 155 – річчя від дня народження Шолом Алейхема /2 березня/
Виставки - знайомства: - Шолом Алейхем: Співець веселої журби
                                           - Шолом Алейхем і його книги  
До 85  – річчя від дня народження Ю.М.Мушкетика /21 березня/
Книжкові виставки: - Не загубити себе…
                                  - Істина в людських душах
До 205 – річчя від дня народження М.В.Гоголя /2 квітня/ 
Книжкові виставки: - Великий комік дійсного життя
                                  - Микола Гоголь – великий російський прозаїк
До 215  – річчя від дня народження Оноре де Бальзака /20 травня/
Виставки - знайомства: - Прометей, або життя Бальзака
                                           - Головні події мого життя – мої твори…
До 155  – річчя від дня народження Артура Конан Дойля /22 травня/
Виставки - знайомства: - Дивовижні долі героїв Конан Дойла
                                           - Великого зросту, великого серця, великої душі людина…
До 85  – річчя від дня народження В.М.Шукшина /25 липня/
Виставки - знайомства: - Великий художник слова
                                           - Моральність – це правда…
До 265  – річчя від дня народження Йоганна Вольфганга Гете /28 серпня/ 
Виставки - знайомства: - Співець свободи
                                           - Геній на всі часи
До 120 – річчя від дня народження Олександра Довженка /10 вересня/
На виконання Указу Президента України
- Про відзначення 120-річчя від дня народження Олександра Довженка: Указ від 3 липня 2012 р. № 430
Книжкові виставки: 
- Класик світового кінематографу /абонемент ЦРБ, бібліотеки-філії: № 1, № 4 м. Кілія, с. Дзинілор, 
с. Новомиколаївка, с. Червоний Яр/
До 225  – річчя від дня народження Джеймса Фенімора Купера /15 вересня/
Бесіди: - Фенімор Купер та його улюблений герой Натті Бампо
              - Письменник – романтик Фенімор Купер 
До 150 – річчя від дня народження Михайла Коцюбинського /17 вересня/
На виконання Постанови Верховної Ради України
- Про відзначення 150-річчя з дня народження Михайла Коцюбинського: 
Постанова від 17.09.2013 року № 573-VIІ
Книжкові виставки: - Закоханий у слово рідне: Михайло Коцюбинський /Десантне, Ст. Трояни/
                                   - Майстер словесних барв – Михайло Коцюбинський /абонемент, Трудове/
До 85 – річчя від дня народження Д.Павличка /28 вересня/
Годинп поезії: - Все не те, коли нема любові…
Книжкова виставка: - …Полум'яний громадянин рідної землі

Блок заходів для юнацтва

Історико – патріотичне виховання
Комплекс: - Моя свята і рідна, Україно-мати…
До дня Соборності України /22 січня/
Історична година: - Цілісність рідної землі і народу
Вечір: - Єднаймося ж, брати наші…
До дня пам'яті героїв Крут /29 січня/
Уроки пам'яті: - Спом’янімо славу Крутів
                          - Уклін захисникам Крут 
Тиждень пам’яті та слави «Вклоніться, люди, ветеранам війни» /5 – 11 травня/
До дня Перемоги /9травня/
Уроки історичної пам'яті: - Мій прадід – солдат перемоги
Вечір пам’яті: - Нашу пам’ять обпалює вічний вогонь
До Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні /22 червня/
Виставки - експозиції: - Людина і народ на війні
                                       - Пам’ять зостається назавжди
До дня хрещення Київської Русі – України /28 липня/
До дня святого рівноапостольного князя Володимира /28 липня/
Історична година: - Християнство і духовність
До Дня визволення Кілійського району від німецько – фашистських загарбників /25 серпня/
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Експрес виставки: - У граніті, у бронзі, у серцях
                                 - Сини Вітчизни з Прометея серцем
До Дня партизанської слави /22 вересня/
Історичні уроки: - То були роки мужності
Вечір: - Живуть герої серед нас
До Дня українського козацтва /14 жовтня/
Історичні уроки: - Історія запорізьких козаків
                             - Історія України в особах: козаччина 
Свято: - Де козак, там і слава
До дня визволення України від фашистських загарбників /28 жовтня/
На виконання Постанови Верховної Ради України
- Про відзначення 70-річчя звільнення України Червоною Армією від фашистських загарбників: 
Постанова від 21.05.2013 року № 299-VIІ
Уроки історичної пам'яті: - Серед братських могил у краю степовім
                                             - Безсмертним подвигом своїм вони прославили Вітчизну
26 березня – 14 квітня 1944 р. – Одеська наступальна операція військ 3-го Українського фронту при сприянні сил 
Чорноморського флоту
Історико – краєзнавчі години: - Священна пам’ять війни
                                                  - Шляхами мужності і слави
20 – 29 серпня 1944 р. – Яссько-Кишинівська стратегічна наступальна операція, внаслідок якої було звільнено Придунав’я
Уроки мужності: - Згадаємо героїв поіменно
                             - В полум’ї боїв
Бесіди: - Живі у пам'яті народній
              - Данина пам'яті героям визволителям
Експрес виставки: - Пам'ять про вас в нашім серці жива
                                 - Не кажіть: була війна давно…
25 серпня 1944 р. – У ході Яссько-Кишинівської операції війська 3-го Українського фронту звільнили м. Кілію
Історико - краєзнавчі години: - Кілійщина вшановує своїх визволителів
                                                 - Наша шана вам, визволителі
До дня пам'яті жертв голодоморів /22 листопада/
Історичні години: - Гіркий присмак голодомору
                               - 1933: трагедія мільйонів 

Краєзнавство
Комплекс: - Мій рідний край ні з чим не порівняти
Бібліотечний день в музеї: - Дорогами пораненої пам’яті (пам’яті воїнів – афганців Кілійщини) /травень/
Вікторина: - Їх імена в історії Кілії /травень/
Мистецька година: - Історія Кілійщини в картинах Миколи Дічева /грудень/
Краєзнавчі години: - Архітектурні пам’ятки Кілійщини
                                 - Легенди рідного краю
Вечір – пам’яті: - Літописець історії Кілійщини: 80 років від дня народження Б.О.Райнова /9 лютого/
Мистецька година: - Традиції та пісні Кілійщини
Гра - подорож: - Наш рідний край: говорять назви
До дня створення Одеської області /27 лютого/
Краєзнавчі години: - Гордість Одещини - її люди
                                 - Сім чудес Одещини
Поетичний марафон Кілійщини /28 квітня – 4 травня/
Година поезії: - Сузір’я поетів Кілійщини
Вечір - спогад: - Лінії життя Валерія Виходцева: 65 років від дня народження В.А.Виходцева /28 квітня/
Конкурс читчів: - Поетична світлиця Валерія Виходцева
Тиждень краєзнавчої книги «Духовна криниця – отчий край» /15 - 21 вересня/
Літературна година: - Твій славний син, Кілія!: до 105 років від дня народження Є.Н.Букова /8 серпня/
Прийняти участь у районному огляді - конкурсі «Гордість і біль: кілійці - афганці» /квітень/
Прийняти участь у конкурсі творчих робіт «Наші вулиці нам розкажуть» /серпень/

Армія і молодь
Комплекс: - Про військову честь і обов’язок
До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав /15 лютого/
На виконання Указу Президента України
- Про проведення у 2014 році в Україні Року учасників бойових дій на території інших держав: 
Указ від 12 червня 2013 року N 329
Уроки мужності: - Обпалені афганською війною
Вечір пам’яті: - Афганістан. Біль. Пам’ять.

До дня захисника Вітчизни /23 лютого/
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Уроки патріотизму: - Ми твої, Україно, сини!
                                    - Сьогодні славить Україна своїх синів
До Дня прикордонника /28 травня/
Бесіди: - На них чекають застави
             - Лицем до кордону
До дня українських миротворців /15 липня/
Урок мужності: - Вогненними дорогами чужих країн
До дня Збройних Сил України /6 грудня/
Уроки патріотизму: - Збройним силам України – слава!
                                    - Є така професія – захищати Батьківщину 

Політика
Комплекс: - Свою Україну люби!
До дня Європи /17 травня/
Години цікавих повідомлень: - Європейський Союз та його символіка
                                                 - Шляхами Європи
До Міжнародного дня пам'яті жертв політичних репресій /18 травня/
Історичні  години: - Ріка пам’яті
                                - Слідами історії
До Дня державного прапора України /23 серпня/
До Дня незалежності України /24 серпня/
Виставка-експозиція: - Є така держава - Україна
Історичні години: - Державний прапор – символ України
                               - Державний прапор в контексті історії України
До річниці Референдуму що підтвердив Акт проголошення незалежності України /1 грудня/
Історичні години: - Україна сталася, ствердилась і відбулась
                               - Україна – прекрасна і сильна держава

Правова освіта
Комплекс: - Знай закон з молоду
Тиждень правових знань «Закон – для всіх закон»/31 березня - 6 квітня/
Години правової культури: - Свої права потрібно знати
                                               - Права в житті підлітка
До дня Конституції України /28 червня/
Правові читання: - Конституційна свобода і рівність людей
                               - Поняття та значення конституційних обов’язків
Тиждень правових знань «Громадянин України: права та обов’язки» /6 – 12 жовтня/ 
Години правової культури: - Діагноз: ксенофобія
Гра - подорож: - Подорож в країну прав людини
Європейський тиждень місцевої демократії /13 – 19 жовтня/
Виставка - діалог: - Чи знаєш ти Європу?
                                 - Ми за демократію
До Міжнародного дня толерантності /16 листопада /
Інформаційно – пізнавальні години: - Права людини та толерантність
                                                             - Толерантність  - протидія ксенофобії
До Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насилля над жінками /25 листопада/
Інформаційні години: - Жінки, які змінили світ
                                     - Доньки України в історії та сучасності
Всеукраїнський тиждень права /8 – 14 грудня/ 
Правові години: - Знати і поважати закони України
                            - Державні символи України: історія та легенди
До Дня прав людини /10 грудня/
Виставка-подорож: - Країна Закону, Права, Моралі.
Правові уроки: - Ти – людина, громадянин, отже, маєш права
                          - Мої права – моє життя
Цикл правових уроків: I квартал - Підлітки мають знати свої права
                                                        - Молодь проти ксенофобії
                                      IIІ квартал - Декларація прав і свобод людини і громадянина
                                                          - Що таке правомірна поведінка

Професійна освіта. Сприяння соціалізації молоді
Комплекс: - Дорога в доросле життя
До Всесвітнього дня авіації і космонавтики /12 квітня/
Години цікавих повідомлень: - Загадковий всесвіт
                                                 - Вікові таємниці неба
Тиждень профорієнтації «Перехрестя професійних стежин: час вибору» /14 - 20 квітня/ 
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Виставка-знайомство: - Райдуга професій
Уроки профорієнтації: - Світ професій: праця та покликання
                                        - Знайди свою професію
Уроки-презентації: - Професії моєї мами
                                  - ЇЇ величність економіка
Бесіда – діалог: - Як отримати робітничу спеціальність
Година запитань та відповідей: - Країна потребує професіоналів, як ним стати?

Формування здорового способу життя
Комплекс: - Обери здоров’я – обери життя
До Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз /24 березня/
Години запитань та відповідей: - Що ми знаємо про туберкульоз?
                                                        - Що українці знають про туберкульоз?
Тиждень здоров’я «Зроби свій вибір на користь здоров’я!» /7 – 13 квітня/
До Всесвітнього дня здоров'я /7 квітня/
Години здоров’я: - Подбай про своє здоров’я сам!
                              - Що таке здоровий спосіб життя?
До дня пам'яті померлих від СНІД /16 травня/
Години запитань та відповідей: - Що ми знаємо про СНІД?
                                                        - Про ВІЛ/СНІД: вкотре і відверто
До Всесвітнього дня без тютюну /31 травня/
Години здоров’я: - Паління або здоров’я – вибирайте!
                              - Паління. Зроби свій вибір на користь здоров’я
До Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним розповсюдженням 
/26 червня/
Виставки – застереження: - Наркоманія – знак лиха
                                                - Об’єктивно про наркоманію
До Дня фізичної культури і спорту /8 вересня/
Година цікавих повідомлень: - Спортивні перемоги - перемоги здоров’я
Інформаційна година: - Все про спорт в Україні
До Всесвітнього дня туризму /27 вересня/
Гра – подорож: - Шляхами Європи
Бесіда - екскурсія: - Мальовнича Україна
До Міжнародного дня відмови від куріння /20 листопада/
Години здоров'я: - Шкідливі звички тютюнопаління
                             - Курити – це небезпечно!
До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом /1 грудня/
Урок - застереження: - СНІД – небезпечна хвороба
                                      - СНІД: страшний супутник людства

Екологічна освіта
Комплекс: - Екосвіт нашої землі
До Всесвітнього дня водно – болотних угідь /2 лютого/
Екологічна година: - Де вода, там і життя
Вікторина: - Вода відома та загадкова
До Дня довкілля /19 квітня/
Години екології: - Засадило деревами міста та села
                             - Ми і довкілля: тривоги нашого краю
До дня Чорнобильської трагедії /26 квітня/
Години екології: - Чорнобиль – старт нової епохи
                             - Чорнобиль не має майбутнього
До Всесвітнього дня навколишнього середовища /5 червня/
Виставки - експозиції: - Заповідні об’єкти рідного краю
                                       - Яскраві барви рідної землі
До дня Дунаю /29 червня/
Екологічна година: - Екологічна стежка берегом Дунаю
До міжнародного дня захисту Чорного моря /31 жовтня/
Екологічна година: - Життя Чорного моря
До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС /14 грудня/
Години пам'яті: - Собою людство заступали…
                            - Чорнобиль – це пам’ять, це наш чорний біль

Народознавство
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Комплекс: - Люблю я свій народ, ціную його звичаї
Уроки народознавства: - Є в народу нашого свята та традиції /1 квартал/
                                          - Мозаїка українського фольклору /2 квартал/
                                          - Людська стежина – вишитий рушник /3 квартал/
                                           - Мова квітів: народні звичаї та вірування /4 квартал/
До Різдва Христового /7 січня/
Різдвяні читання: - Свято свят – Різдво Христове!
                               - Веселіться, небеса, Син Божий народився!
До дня світлого Христового Воскресіння. Великдень /20 квітня/
Години духовності: - Христос Воскрес! – лунають дзвони…
                                  - Писанкові кольори
До дня святителя і чудотворця Миколая /19 грудня/
Години духовності: - Святителю Миколаю, тебе дітвора чекає!
                                  - Хто ж то добрий Миколай?

Етика і психологія
Комплекс: - Людина серед людей
Години моральності: - Я з людьми поділюся добром /1 квартал/
                                     - Герой для нас як приклад /2 квартал/
                                     - Загальнолюдські цінності: осмислення вічних істин /3 квартал/
                                     - Нас багато, а Батьківщина одна /4 квартал/
Бесіди-діалоги: - Що означає бути Людиною? /1 квартал/
                           - Як подолати конфлікт? /2 квартал/
                           - Активна життєва позиція: чи кожен її має? /3 квартал/
                           - Про зовнішність, мову і духовну культуру /4 квартал/
До Міжнародного дня людей похилого віку /1 жовтня/
Години доброти: - Літа летять за обрій, на жаль, їх не спинить…
Вечір: - Осінь – завжди золота пора
До Міжнародного дня інвалідів /3 грудня/
Години милосердя: - Дзвони сердець
                                  - Поділись своїм теплом

Естетичне виховання
Комплекс: - Залучаємо до прекрасного
До Міжнародного дня рідної мови /21 лютого/
Свято: - Без рідної мови, без пісні, без мами збідніє земля назавжди…
Літературна вікторина: - Люби і знай рідну мову
До Міжнародного дня письменника /3 березня/
Літературні години: - Реабілітовані імена
                                     - Тут минуле оживає: історична книга
До річниці від дня народження Т.Г.Шевченка /9 березня/
Усний журнал: - Пісня, дума, слава Кобзареві
Літературна гра: - Що ми знаємо про Кобзаря?
День перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі /22 травня/
Усний журнал: - Т.Г.Шевченко – великий син українського народу
Лютий 
Літературна гра: - Читаємо Кобзаря /чит. зал/
Квітень
Усний журнал: - Провісник долі України
Листопад 
Літературно-музичне свято: - Тарасове слово в сучасному світі /чит. зал/
До дня православної книги /14 березня/
Години духовності: - Біблія – пам’ятка світової писемності
До Всесвітнього дня поезії /21 березня/
Година поезії: - Поетичні розсипи
Поетичний вернісаж: - Поезія кохання
До Всесвітнього дня книги і авторського права /23 квітня/
Літературні подорожі: - Таємниці планети Фантастики та пригод
Літературна вікторина: - Всесвітньо відома українська класика
До Дня матері /12 травня/
Свята: - Цілую ніжно материнські руки
              - Хай святиться ім’я твоє, мамо!
До Міжнародного дня музеїв /18 травня/
Історико – мистецькі години: - Неймовірні музеї світу
                                                    - Історико – архітектурна спадщина Кілії
До Дня слов'янської писемності і культури /24 травня/
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Година духовності: - Великі слов’янські просвітителі брати Кирило та Мефодій
Свято: - Культурна спадщина України
До Дня родини /8 липня/
Виставка-експозиція: - Сила родинного вогнища

- З родини йде в життя людина
До Дня української писемності та мови /9 листопада/
Літературні години: - Краса і сила української мови
Свято: - Живи, народу вільне слово!
До 135 – річчя від дня народження С.Васильченка /8 січня/
Бесіди: - Співець трудового народу
              - Талант відданий народу
До 175  – річчя від дня народження П.П.Чубинського /27 січня/
Бесіди: - Таланти і талан Павла Чубинського
              - Павло Чубинський – народознавець і автор національного Гімну «Ще не вмерла Україна»
До 155  – річчя від дня народження Шолом Алейхема /2 березня/
Літературні години: - Щоб небо стало ясним..: Про Шолом Алейхема
                                     - Він був письменником з народу
До 205  – річчя від дня народження М.В.Гоголя /2 квітня/
Літературні години: - Художній світ Гоголя
                                    - Я совість минулого, я гнів і любов…
До 165 – річчя від дня народження Панаса Мирного /13 травня/
Літературні години: - Літописець життя народного
                                     - Панас Мирний – корифей української прози 
До 215  – річчя від дня народження О.С.Пушкіна /6 червня/
Години поезії: - Дивовижний світ поезії О.С.Пушкіна
                         - Давайте Пушкіна читати!
До 115 – річчя від дня народження Е.Хемінгуея /21 липня/
Виставки - знайомства: - В чому правда життя?: Життя і творчість Ернеста Хемінгуея
                                           - Ернест Хемінгуей – письменник і людина
До 165  – річчя від дня народження Олени Пчілки /29 липня/
Літературні години: - І нарекла себе Оленою Пчілкою
                                    - Олена Пчілка – феномен світла в чорноті доби 
До 180  – річчя від дня народження Ю.А.Федьковича /8 серпня/
Виставки - знайомства: - Цей дивовижний і містичний Федькович
                                           - Буковинський Кобзар 
До 90  – річчя від дня народження П.А.Загребельного /25 серпня/
Літературні години: - І не має кращої землі, ніж наша земля…
                                     - …Бути самим собою
До 245  – річчя від дня народження І.П.Котляревського /9 вересня/
Літературні години: - Веселий мудрець: Іван Котляревський
                                     - Бать української літератури 
До 120 – річчя від дня народження Олександра Довженка /10 вересня/
На виконання Указу Президента України
- Про відзначення 120-річчя від дня народження Олександра Довженка: Указ від 3 липня 2012 р. № 430
Бесіди: 
- Сторінки життя і творчості Олександра Довженко /бібліотеки-філії: с. Дмитрівка, с. Приозерне, с. Трудове, с. Червоний Яр/
Бесіди-діалоги: 
- Війна у творчості Олександра Довженко /бібліотеки-філії: № 2, № 3 м. Кілія, с. Новоселівка, с. Старі Трояни.
Літературні години: 
- Полум’яне життя Олександра Довженко /бібліотеки-філії: с. Десантне, с. Приморське, с. Шевченкове/
Вечори 
- Зачарований Десною /читальний зал ЦРБ, бібліотеки-філії: № 1 м. Вилкове, с. Мирне/
До 150 – річчя від дня народження Михайла Коцюбинського /17 вересня/
На виконання Постанови Верховної Ради України
- Про відзначення 150-річчя з дня народження Михайла Коцюбинського: 
Постанова від 17.09.2013 року № 573-VIІ
Літературні години: - Він любив, він жив, горів, творив…:життя і творчість М.Коцюбинського /Кіл-2, Вил-1, Ліски, Шевч/
                                     - Він слугував народові своєму, боліючи душею разом з ним… /юк, Кіл-4, Мирне/
До 105  – річчя від дня народження Богдана Ігоря Антонича /5 жовтня/
Години поезії: - Поет гармонії
                         - Весни розспіваної князь: слово про Б.-І.Антонича 
До 125  – річчя від дня народження М.П.Драй-Хмари /10 жовтня/
Години поезії: - Я говорю вустами мільйонів…
                         - М.О.Драй – Хмара: Зостанеться у красі і добрі…

До 125  – річчя від дня народження Остапа Вишні /12листопада/
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Літературні години: - Людина з великим серцем
                                     - Володар сміху 
До 135  – річчя від дня народження Г.А.Чупринки /27 листопада/
Години поезії: - Спалахнув метеором і згорів…
                         - Світ поезії Григорія Чупринки

На допомогу шкільній програмі
Комплекс: - Книги забезпечують майбутнє
Книжкові виставки: - Нові книги на допомогу навчанню
                                   - Історичний калейдоскоп
Години цікавих повідомлень: - Комп’ютерний світ
                                                 - Математичні цікавинки
                                                 - Ця захоплююча хімія
                                                 - Цікава географія
Вікторини: - Місця заповідні
                    - Чудеса живого світу

Організація вільного часу і дозвілля
Комплекс: - Ми з книгою відкриваємо світ
Виставки – поради: - Радимо прочитати
Виставки – запитання: - Комп’ютер, або книга?
Бесіди – дискусії: - Читання як цікава праця
Години цікавих повідомлень: - Фотографія у житті, життя у фотографіях
Літературні подорожі: - Країна мрій та фантастики
До дня святого Валентина /14 лютого/
Години моральності: - Любов – це дар
Літературна година: - Стріли Амура коханням озветься
Вечір: - Через віки з любов’ю
До дня молоді /29 червня/
Виставка-експозиція: - Молодь – майбутнє України
Виставка-знайомство: - Молодіжна субкультура
Тиждень бібліотек району «Бібліотека – книжкове відображення світу» /29 вересня – 5 жовтня/
До Всеукраїнського дня бібліотек /30 вересня/
Бібліотечна подорож: - Цей дивовижний світ книжок
День відкритих дверей: - Vivat, бібліотеко!
Екскурсія до бібліотеки: - „Дім, який відкриє світ

Тиждень юнацької книги
Комплекс: - Подружись із книгою
Тиждень дитячої та юнацької книги «Відкрий світ книги»
Виставка - експозиція: - Читайте! Це цікаво!
Бесіда-діалог: - Улюблені книги родини
Свято: - Я люблю читати
Вікторина: - У світі книжкових скарбів

Підготувала В.В.Прохорова, завідуюча МБВ ЦРБ
Редактор О.М.Густіна


