Звіт про роботу Луганського обласного відділення УБА
за 2017 рік
Основні напрями діяльності Української бібліотечної асоціації у 2017
році.
Оцінюючи діяльність УБА та спільні зусилля її індивідуальних членів за
останні три роки, ми відзначаємо, що наша професійна організація
продовжувала активно закріплюватися у ролі провідної громадської
спільноти, що опікується покращенням стану бібліотечно-інформаційної
галузі і спрямовує свої зусилля на розвиток і функціонування в регіоні
відкритого інформаційного суспільства. Пріоритетною була і залишається
співпраця з органами влади.
Станом на кінець звітного року в Луганському обласному відділенні УБА
налічується 356 членів.
Бібліотечні працівники регіону в 2017 році приймали участь у багатьох
програмах, тренінгах, практикумах, проектах, конкурсах та ініціативах
Української бібліотечної асоціації, а саме:
 "Містки громадської активності": проект з картування громад
 Акція "Передплати газету мешканцям зони АТО"
 Участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях
Одним з основних напрямів роботи УБА було удосконалення системи
безперервної

професійної

освіти

та

надання

підтримки

кадровому

забезпеченню галузі.
У лютому Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. М.
Горького провела перше заняття в школі методистів центральних районних
та міських бібліотек Луганської області спільно з Луганським обласним
відділенням Української бібліотечної асоціації за темою «Аналіз та
стратегічне планування роботи методичних служб».
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У травні відбулося друге заняття школи методиста за темою «Місце та роль
методиста в роботі ЦБС». Розпочали заняття із самопрезентації методистів,
де кожен поділився досвідом власної роботи в бібліотеці у якості
методичного працівника.
У березні було проведено семінар для працівників відділів комплектування
районних ЦБС. У центрі уваги семінару було питання актуалізації
бібліотечних фондів публічних бібліотек Луганщини. Основна проблема –
наближення стану книжкових фондів наших публічних бібліотек до
стандартів ІФЛА.
Робота важкої артилерії: директорські засідання
У вересні в місті Сєверодонецьк пройшов круглий стіл «Бібліотечна справа
Луганщини: проблеми, виклики, можливості». Бібліотечні фахівці всіх
відомств з усього регіону зібралися, щоб обговорити проблеми, які постають
сьогодні перед бібліотекарями взагалі й Луганщини зокрема.
У секції «Трансформація бібліотек в сучасних умовах: обмін досвідом» взяли
учать заступник директора Хмельницької ОУНБ ім. М. Островського, член
УБА

Валентина

Маковська,

активний

громадський

діяч

кризового

медіацентру «Сіверський Донець» Олексій Невениця. Доповідачка з
Хмельницької бібліотеки окреслила загальну картину «акліматизації»
бібліотек області в умовах реформи децентралізації
Про проблеми та досягнення розповідали викладачі бібліотечних дисциплін
Луганського коледжу культури Людмила Сабо та Оксана Лозовицька. Темою
стала підготовка кваліфікованих бібліотечних кадрів та професійний
розвиток бібліотекарів у межах секції «Бібліотека і освіта: професійна
майстерня».
Колега з Хмельниччини передала подарунки від Хмельницького обласного
відділення УБА – зібрані хмельницькими колегами кошти для передплати
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газет за акцією Української бібліотечної асоціації «Передплати газету
мешканцям зони АТО».
За підсумками роботи прийняли рекомендації для Міністерства культури,
органів місцевого самоврядування, керівників луганських вишів, директорів
ЦБС.
В жовтні відбувся День керівника – підвели підсумки роботи. До уваги
бралася робота кожної бібліотеки області, які представляли директори ЦБС.

Адвокаційна діяльність ЛОВ УБА.
Адвокаційна діяльність та організаційний розвиток УБА безпосередньо
підкріплювались відповідними рекламно-інформаційними та PR-заходами,
передбаченими окремим планом PR-роботи. Активізувалась комунікація з
колективними та індивідуальними членами УБА. Вона здійснювалася за
допомогою телефону, факсу, електронної пошти. Всі запити від членів та
інших осіб отримали відповідь. Налагоджено систему електронної розсилки
актуальних повідомлень та матеріалів.
За підтримкою ЛОВ УБА для працівників бібліотек регіону пройшло безліч
тренінгів, обмін досвідом зокрема:
Тренінги

з

інформаційної

безпеки

для

бібліотек

регіону

(Белокуракинського району, Новопськовського, Старобільського, Троїцького,
Сватівського,

Кремінського)

,

«Класифікація

документів

за

УДК»,

«використання сучасних IT-технологій "Клік – і все ОК"», тренінг з основ
графічного дизайну, «Стоп, фейк!»: консультації з медіаграмотності для
бібліотекарів.
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Хто де, а наші в Тернополі, або Як ми ділилися досвідом з колегами!
10-12 жовтня член президії Укрвїнської бібліотечної асоціації Світлана
Моісєєва ділилася досвідом роботи Луганської обласної бібліотеки та
бібліотек Луганщини з колегами з Тернопольської області.
Тематика зустрічей була присвячена створенню нових моделей бібліотеки,
впровадженню інновацій у бібліотеках та новим бібліотечним послугам.
Семінари відбулися у межах проекту «Трансформація бібліотек у сучасні
центри розвитку громад», що впроваджується Благодійним фондом
«Бібліотечна країна» у співпраці з ВГО «Громадянська мережа «Опора» за
фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні в межах
національного проекту Підтримка реформи децентралізації в Україні.
З Гостиною до Верховної Ради!
3 жовтня керівництво нашої ЛОВ УБА приєдналося у якості гостей до
відкриття фотовиставки «Відродження бібліотек сходу України» у Верховній
Раді України. Захід став досить ґрунтовним доповненням до святкування
Всеукраїнського дня бібліотек.
А все тому, що гості заходу не тільки знайомилися зі світлинами-історіями
бібліотек здебільшого Донецької та Луганської області, але й стали
учасниками обговорення досить наболілого питання. Яким же чином
перетворити публічні бібліотеки України зі складів радянської макулатури на
сучасні інформаційні центри? З цього приводу нашим фахівцям було що
сказати
Голова ЛОВ УБА, директор Луганської обласної універсальної наукової
бібліотеки імені М.О. Горького та безпосередній свідок «прикрого
становища» деяких бібліотек на Сході Інна Павлівна Риб’янцева поділилася
досвідом, як Луганська універсальна наукова бібліотека відроджувалася та
збирала абсолютно новий книжковий фонд. Разом із тим, голова ЛОВ УБА
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підкреслила вагому роль затвердженої держпрограми «Інститут української
книги» для бібліотек на передовій: «Що більше буде бібліотек, а в них
розумних сучасних книжок, то народ швидше прозріє». Мета держпрограми
– забезпечити всі без виключення публічні бібліотеки новими виданнями,
надати підтримку під час вимушеного реформування.
Члени ЛОВ УБА приймали активну участь в підтримці директорів ЦБС в
«Конкурсі на заміщення вакантної

посади директора

ЦБС»,

зокрема

в

Попасній та Новопскові
Регіональні проекти, конкурси та ініціативи ЛОВ УБА
В вересні підведені підсумки двох обласних конкурсів від Луганського
обласного відділення Української бібліотечної асоціації!
«Бібліотекар NEXT: нульовий відлік»
Фінансова підтримка переможця конкурсу «Бібліотека : нульовий відлік»
Волошиній Катерини Сергіївни
«Бібліотеки-сестри: взаємодія бібліотек сусідніх територій»
Савченко

Дарина

Володимирівна,

бібліотекар

центральної

районної

бібліотеки для дітей КУ «Кремінська РЦБС» з проектом «Міський пляж –
комфортне місце відпочинку»! переможець конкурсу отримала фінансову
підтримку від ГО «ЛОВ УБА» для участі у щорічний звітній Конференції
УБА 2017 року.
«Сільська бібліотека: формуємо власний імідж»
Проект, який передбачає опрацювання стратегії створення на базі 10
сільських бібліотек Старобільського району моделі сучасної бібліотеки як
соціокультурного інституту, що відповідатиме суспільним потребам, що
виникають у контексті формування суспільних знань. Проект передбачає
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активне включення сільської бібліотеки в основні соціокультурні процеси
місцевої громади.
Молодь ЛОВ УБА - майбутнє бібліотек.
Відвідини всеукраїнської конференції УБА і творчий злет мс Кучеряшки!
23 листопада наші бібліотекарі зійшли на землю столиці й швиденько
майнули на конференцію Української бібліотечної асоціації. Тож, чим
запам'ятався цей день нашим відрядженим? "Спекотним" обговоренням
стратегії розвитку бібліотечної справи та проблем щодо створення
національної цифрової бібліотеки. Десерт - фінал конкурсу "Творчий злет:
молодий бібліотекар року 2017". Серед фіналістів опинився і наш член ЛОВ
УБА і бібліотекар Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки
імені М.О. Горького "кучерява пані" Дубова Юлія.
Участь у написанні проектів за програмою Британської Ради «Активні
громади» прийняла член ЛОВ УБА і бібліотекар Луганської обласної
універсальної наукової бібліотеки імені М.О. Горького Анастасія Літашова.
Тихомірова Ольга – бібліотекар Марківської ЦБС, та Сидорова Катерина
завідувач відділом комплектування Луганської обласної універсальної
наукової бібліотеки імені М.О. Горького в лютому 2017 року відвідали
конференцію

«Сучасна

інформаційно-бібліотечна

освіта:

європейські

орієнтири»
До Всеукраїнського дня бібліотек.
Tot Fest не випадкоко так назвали, адже цей давньоєгипетський бог
покровенствує нам, бібліотекарам.
У першій частині гості фестивалю змогли насолодитися майстер-класами від
наших партнерів, виставками робіт від місцевих майстрів, фото- та
літсушками, погрітися спортивними конкурсами,виграти суперські призи у
вікторині. Активні учасники розіграшів отримали цікаві книги, канцелярське
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приладдя, а найактивніші – сертифікати на відвідування кінотеатру,
перукарні, майстра із зачісок та фотосесії.
Друга частина фестивалю стала суто музичною. На сцену, окрім наших
співучих колег, вийшов гурт «Flying Swan», «Конец июля», а також
мегаритмічні танцювальні колективи під керівництвом Оксани Колесник та
Максима Лиманського.
Насамкінець

присутніх

порадувала

команда

«вогняних

людей»,

які

влаштували феєричне fire-show.
Декілька раз на рік були проведенні презентації про діяльність УБА для
представників бібліотек різних типів. Зустрічі з представниками органів
місцевого самоврядування, партнерами та місцевими ЗМІ, студентами та
бібліотекарями ВНЗ. За звітний період було підготовлено та проведено 4
засідання Президії ЛОВ УБА. Надавалася консультаційно-методична та
адвокаційна допомога. Перереєстрація дійсних індивідуальних і колективних
членів ЛОВ УБА та оформлення нових через регіональне відділення УБА.
Ведення та актуалізація Бази даних членів ЛОВ УБА. Статистичний аналіз,
надання довідок та консультацій стосовно членства в УБА (електронна
пошта, телефон, факс, робочі зустрічі в регіональному відділенні ЛОВ УБА).
Офіційне оформлення членства в УБА з видачею членських квитків
Здійснювался постійний моніторинг статистики членства УБА, були
розроблені рекомендації щодо впровадження УДК в бібліотеки області.
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