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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động chuyên đề công tác Thư viện trường học cấp THPT
Năm học 2017 – 2018
Thực hiện theo Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Sở Giáo dục và Đào
tạo (GDĐT); Căn cứ vào nội dung hướng dẫn số 21/HD-SGDĐT ngày 28/8/2017 của Sở
GDĐT về việc thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác Thư viện – Thiết bị
năm học 2017 – 2018, Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động chuyên đề công tác
Thư viện trường học cấp THPT năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức của đơn vị về vị trí, vai trò và tác dụng hỗ trợ của thư viện
trường học trong giảng dạy, học tập và giáo dục toàn diện trong nhà trường. Từ nhận thức
chuyển thành những việc làm cụ thể thiết thực trong công tác thư viện trường học, qua đó
góp phần bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học thư viện và xây dựng thói quen tự học,
tự nghiên cứu cho học sinh tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học.
- Phát huy hiệu quả của hệ thống thư viện trường học, thúc đẩy phong trào đọc, hình
thành thói quen đọc, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.
- Tổ chức các hoạt động chuyên đề nhằm thực hiện có hiệu quả việc đổi mới
quản lý thư viện, phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhân viên thư viện trong việc thực
hiện chức trách và nhiệm vụ được giao.
- Thông qua hoạt động chuyên đề để thảo luận, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm
về chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thư viện trong toàn tỉnh.
- Xây dựng các hoạt động mang tính định hướng giúp cho cán bộ thư viện đề ra
nhiệm vụ và nội dung hoạt động cụ thể tại đơn vị mình.
- Tổ chức chỉ đạo, quản lý khoa học hoạt động thư viện, từng bước đưa trang thiết bị
hiện đại, phần mềm tin học phục vụ công tác quản lý thư viện và phục vụ bạn đọc.
- Xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thư viện trường học theo Quyết định số
01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.
- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ thư viện ở các
trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học trong tỉnh.
2. Yêu cầu
- Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền giới thiệu sách phù hợp với từng đối tượng
bạn đọc như tuyên truyền miệng (đọc to nghe chung, kể chuyện sách, giới thiệu sách, điểm
sách, thảo luận sách, bình sách, thi vui đọc sách, thi tìm hiểu sách theo chủ đề, đố vui học
tập, diễn kịch dựng lại tác phẩm, mời diễn giả nói chuyện về sách.....); tuyên truyền trực
quan (biểu ngữ thư viện, lịch các sự kiện lịch sử, sưu tầm tư liệu theo chủ đề, triển lãm
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sách, thi xếp sách nghệ thuật, cắt dán các bài báo theo chủ đề, báo tường, báo ảnh,...)
nhằm thu hút bạn đọc.
- Thành lập các câu lạc bộ bạn đọc trong các trường phổ thông với cơ cấu tổ chức
linh hoạt, chương trình và hình thức hoạt động đa dạng phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.
- Cán bộ thư viện không ngừng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ và năng lực quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác tổ chức các hoạt
động và quản lý thư viện.
- Tổ công tác thư viện trường học phải hoạt động đồng bộ với các hoạt động của nhà
trường nhằm góp phần đổi mới hoạt động của thư viện và nâng cao chất lượng giáo dục
trong nhà trường.
- Tăng cường đầu tư tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ hiện đại để đáp
ứng yêu cầu đổi mới hoạt động thư viện.
- Xã hội hóa các nguồn lực để xây dựng thư viện trường học đáp ứng yêu cầu đổi
mới; huy động phụ huynh học sinh, các tập thể, cá nhân tích cực tham gia xây dựng thư
viện xanh, thư viện góc lớp, tủ sách gia đình.
II. Nội dung tổ chức
Các hoạt động chuyên đề về công tác Thư viện trường học sẽ được tổ chức tại 07 cụm
trường. Các cụm trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học sẽ lên kế hoạch cụ thể
chi tiết cho từng hoạt động. Kế hoạch tổ chức các chuyên đề trong năm học 2017 -2018
tại các cụm trường như sau:
Hình thức tổ
chức

TT

Cụm trường

Nội dung tổ chức
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Các trường
THPT và
trường phổ
thông có nhiều
cấp học thuộc
địa bàn thành
phố Châu Đốc
và huyện An
Phú

- Tuyên truyền giới
thiệu sách chủ đề :
“ Em yêu hóa học”.
- Sưu tầm tư liệu,
hình ảnh liên quan
bộ môn hóa học.
- Trao đổi kinh
nghiệm công tác tổ
chức thi xếp sách
nghệ thuật.

- Giới thiệu sách
đố vui, tổ chức thí
nghiệm vui.
- Triễn lãm sách,
tư liệu sưu tầm.

- Kể chuyện sách,
dựng hoạt cảnh.

Các trường
THPT thuộc
địa bàn huyện
Chợ Mới

- Tổ chức kể
chuyện theo sách
và dựng hoạt cảnh
theo chủ đề: “Tôn
sư trọng đạo”.
- Sưu tầm chân
dung các nhà giáo,
tổ chức vẽ tranh
theo tác phẩm.
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- Thuyết
thảo luận.

Thời gian
tổ chức

Địa điểm tổ
chức

Tháng
10/2017

THPT An
Phú

Tháng
11/2017

THPT
Lương Văn
Cù

trình,

- Sưu tầm, trưng
bày triển lãm.
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TT

Cụm trường

Hình thức tổ
chức
- Trao đổi, thảo - Xem hồ sơ, sổ
luận về nghiệp vụ sách, thuyết trình,
chuyên môn.
thảo luận.
Nội dung tổ chức

Thời gian
tổ chức

Địa điểm tổ
chức

Tháng
01/2018

THPT

- Tổ chức thi tìm - Giới thiệu sách,
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Các trường
THPT thuộc
địa bàn thị xã
Tân Châu

hiểu lịch sử Việt dựng hoạt cảnh,
Nam, giới thiệu đố vui.
sách, dựng hoạt
cảnh theo chủ đề:
“Khám phá lịch sử
Việt Nam”.
- Sưu tầm tư liệu về
nhân vật và sự kiện - Sưu tầm, trưng
lịch sử, xếp sách bày triển lãm.
theo mô hình.

Tân Châu

- Trao đổi chuyên
- Thuyết trình,
môn về thực hiện
thảo luận, xem
thư mục chuyên đề
thư mục.
phục vụ dạy và
học.
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Các trường
THPT và
trường phổ
thông có nhiều
cấp học thuộc
địa bàn huyện
Phú Tân

Các trường
THPT và
trường phổ
thông có nhiều
cấp học thuộc
địa bàn
thành phố

- Tổ chức tuyên
truyền giới thiệu
sách theo chủ đề:
“Sinh học và cuộc
sống”.

- Đố vui, dựng
tiểu phẩm, tổ
chức thí nghiệm
ứng dụng.

- Sưu tầm tư liệu, - Sưu tầm tư liệu,
hình ảnh liên quan triển lãm.
chủ đề, tổ chức xếp
sách theo mô hình.
- Trao đổi kinh
nghiệm phối hợp tổ - Thuyết
chức hoạt động thảo luận.
ngoại khoá.
- Thi dựng lại tác
phẩm văn học, đố
vui tìm hiểu sách,
điểm sách theo chủ
đề: “Em yêu Văn
học”.

Tháng
02/2018

THPT
Bình Thạnh
Đông

trình,

- Tổ chức cuộc thi
diễn kịch theo tác
phẩm văn học, đố
vui theo sách,
điểm sách.

Tháng
03/2018

THPT
Nguyễn
Khuyến

- Vẽ tranh theo nội
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TT

Cụm trường
Long Xuyên
và huyện
Thoại Sơn
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Các trường
THPT và
trường phổ
thông có nhiều
cấp học thuộc
địa bàn huyện
Tri Tôn và
huyện Tịnh
Biên

Các trường
THPT và
trường phổ
thông có nhiều
cấp học thuộc
địa bàn huyện
Châu Thành
và huyện
Châu Phú

Hình thức tổ
chức
dung tác phẩm, xếp - Thi vẽ tranh,
sách theo những triển lãm sách.
hình tượng tiêu
biểu trong tác
phẩm văn học.
- Trao đổi kinh - Giới thiệu cách
nghiệm sử dụng khai thác các tính
phần mềm quản lý năng của phần
mềm, thảo luận
công tác thư viện.
trao đổi kinh
nghiệm.
Nội dung tổ chức

- Tổ chức giới thiệu
sách, đố vui, diễn
kịch theo chủ đề:
“Tìm hiểu lịch sử
địa phương An
Giang”.
- Thi vẽ tranh nhân
vật lịch sử, xếp sách
theo mô hình di tích
lịch sử địa phương.
- Trao đổi kinh
nghiệm phối hợp tổ
chuyên môn tổ
chức hoạt động
ngoại khoá.

- Đố vui nhìn
hình đoán nhân
vật lịch sử, diễn
kịch dựng lại
nhân vật lịch sử
địa phương.

- Tổ chức giới thiệu
sách, đố vui, dựng
tiểu phẩm theo chủ
đề: “Biển đảo quê
hương”.
- Sưu tầm tư liệu,
tranh ảnh, xếp mô
hình theo chủ đề.

- Giới thiệu sách,
đố vui đoán ô
chữ, diễn kịch.

- Tổ chức thi vẽ
tranh, xếp mô
hình bằng sách.

- Thuyết
thảo luận.

Thời gian
tổ chức

Địa điểm tổ
chức

Tháng
04/2018

THPT
Nguyễn
Trung Trực

Tháng
04/2018

THPT
Nguyễn
Bỉnh Khiêm

trình,

- Sưu tầm, triển
lãm tư liệu, xếp
sách theo mô
hình.

- Trao đổi kinh - Thuyết trình,
nghiệm sắp xếp và thảo luận, chia sẻ
bảo quản kho tài kinh nghiệm.
liệu.
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III. Tổ chức thực hiện
1. Sở GDĐT (Phòng CNTT và Quản lý Thư viện – Thiết bị) chịu trách nhiệm xây
dựng kế hoạch chung và hướng dẫn các đơn vị thực hiện các hoạt động chuyên đề về công
tác thư viện trường học; thường xuyên theo dõi, kiểm tra và hỗ trợ các đơn vị trong việc
xây dựng các kế hoạch chuyên đề và công tác tổ chức thực hiện chuyên đề của từng cụm
trường. Từ đó có định hướng cho các đơn vị trong việc xây dựng thư viện trường phổ
thông đạt chuẩn cũng như kịp thời có những chỉ đạo thống nhất về chuyên môn.
2. Lãnh đạo các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học tổ chức quán
triệt Kế hoạch này đến các thành viên trong nhà trường. Lãnh đạo các đơn vị trường được
chọn làm địa điểm tổ chức phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các đơn vị trong cụm quan tâm
chỉ đạo sâu sát và thường xuyên kiểm tra tổ công tác thư viện triển khai tổ chức thực hiện
các hoạt động chuyên đề; tăng cường đầu tư tài liệu, cơ sở vật chất, tạo điều kiện để các
hoạt động chuyên đề thư viện đạt hiệu quả cao góp phần đổi mới hoạt động thư viện, phát
triển văn hóa đọc, tiến tới xây dựng thư viện các trường phổ thông đạt chuẩn.
3. Nhân viên thư viện các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học tiến
hành xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề và tham mưu lãnh đạo đơn vị triển khai thực
hiện các chuyên đề, đáp ứng yêu cầu về nâng cao năng lực quản lý thư viện, đổi mới hoạt
động thư viện, hướng tới xây dựng thư viện đạt chuẩn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và toàn xã
hội về tác dụng, ý nghĩa của việc đọc, về vai trò, vị trí và chức năng của thư viện đối với
việc góp phần phát triển văn hóa đọc, nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường và
các hoạt động học tập suốt đời.
4. Các đơn vị trường THPT được chọn làm đơn vị tổ chức chuyên đề của mỗi cụm có
trách nhiệm tổng hợp kế hoạch tổ chức từ các đơn vị trong cụm, xây dựng kế hoạch chung
và kế hoạch cụ thể theo từng nội dung chuyên đề ở Mục II, báo cáo về Sở GDĐT (Phòng
CNTT và Quản lý Thư viện – Thiết bị) trước thời gian quy định tại Mục II là 01 (một)
tháng để Sở GDĐT duyệt kế hoạch trước khi tổ chức.
5. Kinh phí thực hiện: Sử dụng nguồn kinh phí được giao hàng năm của đơn vị, hoặc từ
nguồn thu hợp pháp khác. Riêng các trường không được chọn làm đơn vị tổ chức, phối hợp
với đơn vị tổ chức đóng góp một phần kinh phí theo thỏa thuận giữa các đơn vị trong cụm.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt kế hoạch này. Trong quá trình
triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì liên hệ Sở GDĐT (Phòng CNTT và
Quản lý Thư viện – Thiết bị) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng Sở;
- Lưu: VT, CNTTTVTB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ký bởi: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.
vn
Cơ quan: Tỉnh An
Lý Thanh Tú
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