


Примірна програма 
«Золотий вік» 

/обслуговування людей середнього та літнього віку/ 
Місце створення програми - бібліотека-філія №13 Вул. Бажана б.16  
Статистичні дані: 
Бібліотека заснована – 1973 рік 
Площа бібліотеки складає – 92 м

2   
Книжковий фонд – 16000 
Щорічно обслуговує – 2250 
Кількість відвідувань за рік – 15000  
Книговидача – 45000 
Контактний телефон – 65-96-95 
 
Керівник та виконавці Програми: 
Завідуюча бібліотекою-філією №13 – Недвецька Г. С. 
Провідний бібліотекар Кулікова Л. І. та бібліотекар I- категорії – Романюк Г. О. 
Члени читацької ради «Золотий вік»: 
Краснюк В. А., Ляховська Г. М., Михайлевська О. В., Кузніцова А. І., Пшестемська Т., 
Жолкевська Л. П., Лисенко В. Б., Довгаль Л. А, Вишинський Г., Закорчевний Л., 
Гріневська Л. 
Термін реалізації програми – 3 роки.  
 

Обґрунтування Програми: 
 

Людина середнього та літнього віку – це людина з великим життєвим досвідом, а 

життя суспільства важко уявити без активної ролі таких людей, які складають кращу 

частину людства. Всі їх проблеми – це проблеми суспільства. Дискримінація, фізичні 

перенавантаження, психологічні і гендерні розбіжності впливають на психічний та 

духовний розвиток таких людей. Вони більш фаталістично ставляться до життя, 

скептично до себе, меншою мірою задоволені власним життям. Серед людей 

середнього та літнього віку більше ніж серед інших одиноких соціально незахищених. 
Бібліотека-філія №13 має досвід роботи з людьми середнього та літнього віку. 
Надання допомоги, пріоритетне обслуговування книгою, унікальна можливість 

спілкування та психологічної підтримки. Проблеми людей середнього та літнього віку 

близькі і зрозумілі бібліотекарям. В бібліотеці одним із основних завдань є 
забезпечення людей будь-якою інформацією та створення комфортного бібліотечного 

середовища. Колектив бібліотеки-філії намагається поліпшити життя людей середнього 

та літнього віку через надання їм корисної інформації та конкретної допомоги у 

вирішенні їх питань. Завжди залишатися уважними та толерантними до цієї категорії 

користувачів. 
 

Мета Програми " Золотий вік " 
 виявлення проблем, потреб і запитів людей середнього та літнього віку;  
 інформування з соціальних, правових, економічних питань; 



 проведення освітницької та дозвільної роботи з людьми середнього та 

літнього віку;  
 робота у напрямку створення клубу за інтересами «Золотий вік»;  
 створення позитивного іміджу бібліотеки;  
 розширення контингенту користувачів даної категорії. 

 

Програма передбачає: 
 

Проведення маркетингової розвідки з питань: 
 виявлення людей середнього та літнього віку із загального читацького 

контингенту, одиноких жінок літнього віку, інвалідів. 
 виявлення проблем, потреб, інформаційних запитів людей даної категорії, 

можливість залучення спонсорських коштів, благодійних внесків, пожертв для 

придбання нової літератури та періодичних видань; 
 налагодження координаційних зв'язків з тендерними організаціями міста; 
 надання безкоштовних консультацій спеціалістами Пенсійного фонду про 

пенсійне забезпечення та соціальний захист людей середнього та літнього віку, 

інвалідів та інші питання. 
 

Вирішення організаційних питань: 
 створити тимчасову творчу групу для реалізації Програми I кв. 2014 зав. б/ф 

 пристосувати  приміщення бібліотеки, створюючи 

відповідні зони з урахуванням діяльності служби для 

людей середнього та літнього віку; 

протягом року зав. б/ф 

 забезпечити коло джерел інформації, створюючи   

спеціалізований книжковий фонд та надаючи 

користувачам відповідну інформацію; 

протягом року зав. б/ф 

актив 

 надати можливість для розширення кола інтересів людей 

середнього та літнього віку, їх самоорганізації через 

участь в роботі круглих столів, дозвільних заходах; 

протягом року біб-р 

 продовжувати періодичне інформаційне-консультативне   

обслуговування людей середнього та літнього віку за 

допомогою Управління Пенсійним фондом України; 

протягом 

2014-2016 
Зав.б/ф 

та адмін.. 

 при допомозі спонсорської підтримки придбати: 
1. зручні меблі для відвідування бібліотеки та комфортного 

відпочинку людей середнього та літнього віку; 
2. поліпшити стан книжкового фонду та періодики для даної 

категорії користувачів; 
3. придбання комп’ютерної техніки для безкоштовного 

надання інформації користувачам даної категорії 

протягом 
2014-2016 

 
протягом 

2014-2016 
 

протягом 

2014-2016 

зав. б/ф, 

спонсори 
зав. б/ф, та 

адміністрація 
 

Спонсори та 

адмін. 

 
Рекламні засоби популяризації дії Програми 

 підготовка рекламних оголошень, інформація про 

роботу консультативного пункту з надання інформації 

спеціалістами Управління Пенсійного фонду 

2014-2016 
постійно 

зав. б/ф 



 відповідне оформлення книжкового фонду протягом 
року 

колектив б-ки 

 
Діяльність бібліотеки на виконання Програми 

Організаційні питання: 
 пошук коштів на реалізацію програми; 2014 колектив. б/ф 

 оновлення відповідного інтер'єру бібліотеки; 2014 колектив. б/ф 

 вести роботу по залученню людей середнього та 

літнього віку до роботи в активі бібліотеки; 
постійно колектив. б/ф 

 ввести в "Щоденник обліку роботи" графу «середній 

та літній вік»; 
постійно колектив. б/ф 

 підвищувати відвідуваність масових заходів людей 

даної категорії 
постійно колектив. б/ф  

 інформаційні консультації працівників Пенсійного 

фонду України з користувачами середнього та 

літнього віку 

2014-2016 
раз на місяць 

Зав. б/ф та 

спец.пенс 

фонду 

 
Формування книжкових фондів служби: 

 поповнення фондів літературою з питань соціального  
руху та медицини, виховання, освіти, кулінарії та ін.); 

2014-2016 колектив. б/ф 

 формування фондів нетрадиційними носіями 

інформації – відео та аудіо касетами; 
постійно зав. б/ф 

 створення і поповнення папки-дайджеста "Юридичне 
досьє"; 

2014-2016 зав. б/ф 

 оформлення кутка інформації "Зона читацької 

інформації", прес-полиці "Захист прав і свобод людей 

середнього та літнього віку в Україні» 

протягом 
всього 
періоду 

б/ф 
бібл. 
чит. 

 
Інформаційно-бібліографічна робота: 

 бібліотека виступає як служба бібліографічної 

діяльності "соціальних " проблем і тематики; 
2015 колектив. б/ф 

 створення інформаційних банків даних для людей 

середнього та літнього віку: 
 правові питання (земельне, трудове, шлюбне, 

житлове законодавство); 

2016 біб-р. 
чит. залу 

 корисні поради з ведення домашнього господарства. 
(Тематичний буклет)  

2014 р.- 
2-півріччя 

зав. б/ф 

Навчання роботі на комп’ютері групи людей середнього та 

літнього віку(8-10 чол.) 
Протягом 

2014-2015 рр. 
зав. б/ф 

 



Практично-діловий компонент Програми 
 

Робота соціального клубу «Золотий вік» 
Масові заходи в рамках Програми:  

 інформаційна хвилинка: "Біле рабство" (по матеріалах 

періодичних видань з питань торгівлі жінками); 
Грудень 2015 

 калейдоскоп цікавих повідомлень:  

 "Сто порад на різні випадки життя"; Червень 2014 

Музична композиція: «Зірки не падають ним з неба, ідуть зірки у 

небеса» 65 років від д. н. Н. Яремчука 
Грудень 2016 

 

Бесіди про: 
 можливості безкоштовно отримати допомогу з питань 

соціального захисту, пенсійного забезпечення та роз’яснення 

основних законів держави 

 
Протягом 

2014-2016 
 

Тем. полиця «Гендерна політика Держави» Лютий 2016 

 
Перспективи розвитку і ефективність 

Після впровадження і реалізації Програми на 2014-2016 рр. можна прогнозувати 

певну ефективність і позитивний результат.  
Зміцнимо:  

 позиції бібліотеки-філії; 
 підтвердимо позитивний імідж бібліотеки-філії у Південно-Східній частині міста. 

Створимо: 
 забезпечимо безкоштовне надання інформації користувачам середнього та 

літнього віку. 
 
 
 

 
Завідуюча бібліотекою-філією №13   Недвецька Г. С. 


