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Звіт про роботу ГО «ЛОВ УБА» за 2018 рік. 

 
 Громадська організація Луганське обласне відділення УБА (далі ГО «ЛОВ УБА») 

здійснювала свою роботу відповідно до Статуту та плану роботи на 2018 рік. 

ГО «ЛОВ УБА» у 2018 році налічувала 307 члена з числа працівників бібліотек різних 

рівнів. 

Члени ГО «ЛОВ УБА» брали участь у моніторингу, громадському контролі за процесом та 

наслідками реалізації трансформаційних змін, що відбувались у новоутворених громадах 

та бібліотечних закладах на їх територіях. 

Впродовж звітного періоду ГО «ЛОВ УБА» здійснювала організаційну підтримку своїх 

членів щодо професійних візитів, участі у професійних заходах: 

   -  Перший семінар обласної школи керівника. Директори районних бібліотек та  ЦБС, а 

також керівники бібліотек новостворених ОТГ міркували над злободенною темою 

«Публічні бібліотеки в умовах ОТГ: проблема чи шанс?». На дискусійному майданчику 

«Районна бібліотека в умовах ОТГ»  розглянули актуальні питання трансформації 

публічних бібліотек у процесі створення ОТГ та  роль керівника бібліотеки в цьому 

процесі. Інна Павлівна Риб’янцева, провідний методист і голова Луганського відділення 

УБА,  розповіла керівникам бібліотек про «підводні камені» процесу переходу бібліотек із 

ЦБС до ОТГ; 

    - професійна сесія семінару «Компетентність керівника бібліотеки», на якій методисти 

разом з керівниками бібліотек спробували з’ясувати, яким повинен бути керівник 

бібліотечного закладу на сучасному етапі трансформаційних процесів у бібліотечній 

сфері. Провели психологічне тестування на здатність бути керівником узагалі, а також 

промоніторили, який стиль керівництва застосовує кожен керівник у своїй діяльності, 

зважаючи і на сучасні тенденції. Урешті решті зійшлися на думці, що керівникові іноді 

треба вдаватися до оригінальних засобів, щоб привернути увагу до вирішення актуальних 

проблем у бібліотечній сфері, а також постійно маневрувати у стилях і методах 

керівництва. Наприкінці семінару обговорили попередній Звіт IFLA за програмою 

«Глобальне бачення», у якому розглядалися основні погляди,  завдання і можливості щодо 

розвитку бібліотек на наступні 30 років.    

   - обласна школа керівника «Підсумки року в роботі бібліотек Луганщини: проблеми та 

досягнення» зібрав директорів бібліотек Новопскова, Марківки, Старобільська, 

Біловодська, Білокуракиного, Мілового, Рубіжного, Троїцького, Кремінної, Сватового, 

Лисичанська, Новоайдару та Чмирівської ОТГ. Найперше порефлексували щодо процесів 
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у бібліотечній сфері, перспектив бібліотек та книжкових фондів. Окремо приділили увагу 

новій формації бібліотеки як інформаційного, культурного та навчального центру. Не 

залишили й осторонь тему інклюзії. Бібліотекарі одностайні, заходи для різних соціальних 

груп повинні мати місце у новій бібліотеці.Після цього представили результати 

дослідження «HOMO BiBilotekar: анатомія молодого бібліотекаря». 

   - тренінг по проектному менеджменту для методистів області. Учасники тренінгу змогли 

познайомитися з технологією соціального проекту та ресурсами, на яких можна знайти 

донорів і потрібні проекти.                                                                                                                                 

    - тренінг «Покоління Z: що з цим робити?» для працівників бібліотек та клубних 

закладів Старобільського району. Почали зустріч з ознайомчої презентації про специфіку 

самого покоління Z. Наступний етап – з’ясувати, як бібліотекарю та працівнику клубу  

знайти точки перетину з такою молоддю. Ця тема, як повідомляють методисти, особливо 

актуальна, бо працівники всіх культурно-освітніх закладів сьогодні стикаються зі 

спільною проблемою – як не втратити з поля зору представників покоління Z, зацікавити 

їх власними послугами. 

     - протягом місяця методисти Good library провели тренінгові подорожі по області. 

«Бібліотека під час гібридної війни», які присвячувалася історичним міфам Другої 

світової війни та сучасним подіям на Донбасі. Завітали до Лисичанської, Рубіжанської та 

Марківської ЦБС, щоб проконсультувати колег з медіа- та новинної грамотності та дали 

поради, як працювати з користувачами й проводити бібліотечні заходи на суперечливі 

історичні теми. 

     - обласна школа для бібліотекарів Інтернет-центрів БіблінетTechnology. Бібліотекарі 

області пізнавали тему «Ґуґли розумно». Відвідали школу працівники Інтернет-центрів 

бібліотек Троїцького, Станиці, Мілового, Новопскова, Попасного та Старобільська. 

Особливий напрямок діяльності ГО «ЛОВ УБА» – допомога членам УБА, які 

працюють в громадах ОТГ. 

Членами ЛОВ УБА проведено для бібліотекарів Чмирівської ОТГ та наукової бібліотеки 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» провів тренінг з 

використання та впровадження УДК в роботу бібліотек. 

Здійснювалась практична підтримка новостворених ОТГ через виїзди на місця, 

консультації. Члени УБА запрошували бібліотекарів ОТГ на тренінги з питань підготовки 

проектів для розвитку ОТГ, організації PR-офісів сучасних бібліотек.  
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Не обминули наші методисти й актуальні конкурси та проекти обласної бібліотеки 

та Луганського відділення УБА в 2018 році: проект «Закарбований Схід», Літературний 

Конкурс, присвячений 80-річчю Луганської області тощо. До 80-річчя Луганської області 

конкурс  присвячений топонімам «виставки «ТОП-топоніми», конкурс «Facebook ефект: 

життя чи виживання». 

У співпраці з проектами: 

1.  Книга пам'яті полеглих за Україну ми розпочали працювати над  проектом 

«Закарбований Схід».  Мета – зібрати інформацію про загиблих мешканців Луганщини – 

учасників АТО (ООС), щоб потім видати довідник «Закарбований Схід: книга-присвята 

мешканцям Луганщини, що загибли в боротьбі за суверенітет України». 

       2. Проект «Єдина громада - це Я!»  ЛОВ УБА спільно з ЛОУНБ провела зустріч 

з Tetiana Dementieva та активними громадянами міста Старобільська у рамках реалізації 

проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні», що 

впроваджує Асоціація міст України. 

Співпрацю пілотних громад координує партнер проекту USAID PULSE – IREX, які 

приймали участь у семінарах з реформи децентралізації в Україні. Тетяна є одним з 

кураторів проекту Пульс і відвідує організації які залучені до проекту. 

Вебінар за темою «Механізми залучення громадян до прийняття рішень у 

громадах». Онлайн-зустріч відбулася в межах проекту «ПУЛЬС», що керується метою 

підвищити знання активних громадян щодо їхній можливостей сміливо впливати на 

розвиток своїх населених пунктів. 

Учасники вебінару спілкувалися з експертами Русланом Стасюком, головою комісії 

громадських проектів та президентом Волинського ресурсного центру, Юрієм 

Пасочником, фахівцем із розвитку громад у Миколаївській, Донецькій та Луганській 

областях. До зустрічі приєдналися жителі м. Старобільськ, а також сіл Шульгінка, 

Покровка, Підгорівка та Курячівка. 

У лютому та серпні  2018 року ГО «ЛОВ УБА» організувала професійну поїздку 

до Закарпаття (Зимова школа молодих бібліотекарів), та  на літню школу молодих 

бібліотекарів у серпні до міста Мелітополь,  в рамках яких відбулося ознайомлення з 

практичною діяльністю книгозбірень міста, а ще були палкі дискусії щодо бібліотек як 

бренду міста.   Учасниками поїздки стали 5 бібліотекарів з обласної, центральних, 

сільської  бібліотек Луганської області. 

 

https://www.facebook.com/Memorybook.org.ua/?__tn__=K-R&eid=ARAyQ5ZHBqsH9ICZct1TICCeCM6PQk622LCTIn4xiswCgCvsflw1kVT3QZouks4H9OjCaGPJx_DX1WRW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNhic-npwg6chgJu8OXmfVdxifjS7zerLmChUfE3oB2kaoXkvQmdfYYb44Saf8dfSs0U9p44hdXMhmE9qGPI2BzW1B1vmXhsaBRV193fyU0QEEvVQGdVimTRzUW4EEQWZIr75w5o3lGTy26cJRIpE01wfUzlXaiWKPeGOgQhu41COgmMDzilTIN8Zrvjfx5u-MEUPEsJRmkIvpSbuRdBKQn0HSbDqIuV1gHhI8v8Iiypbddt4hv549yT0YO9TGa_AYbCRHONvfpk09l8vNo3P52ZBtOZ7Rb0AKcPbortqfHPdllQLAv7A5TlNq8v9ieH2g9z3YX0lpGzfKClDmG6j8nQ
https://www.facebook.com/tatiana.dementieva.52?__tn__=K-R&eid=ARDPsTc4evY9D7pL8cKcufmENJinlqNf_YeijpUdI4T3VqsnLYN3-UMSj-4C3MeIebUrghU0oncfXCe6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBUthIysv-ni3BnlVmhJcR2eCuzwZE0L6r_FQAQYggh_1pWxLLDfl8k9xnQ_xliNhv_2SFJTesYY09LjAjQ9Sn0yTOMTavI1muP684u207hmE8NGlWTZyDaTJRb1OmcJiMRC8RqNmh6XWVnRtD-q93Kjk7srGN0ke_guIB0ycc8xOAtjfiCmhWS2fayo-MbVxI7M1pQl2rJu0LVCRev6cOkL7iet5cQ-YR7_tOfaG3oON-mptV92wUR6urw7oJOwNjGZFQX4_hLRVszOuox6gDr_Tzk8Ifg-o6NZfWznPMHLnn2aPE5H4F5xwz_fLQAxOI3j5AtSbf73Kru-Fl8OYDUsQ
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До Дня бібліотек ГО «ЛОВ УБА» випустила бюлетень «Скарбничка досвіду», де 

представела цікаві проекти та форми роботи бібліотек області. В соціальній мережі 

Фейсбук до Дня бібліотек стартувала акція – естафета, в котрій кожна бібліотека мала 

нагоду поздоровити неординально з цим святом колег і передати  естафету наступній 

бібліотеці. 

Протягом року президія ЛОВ УБА тричі збиралась щодо обговорення  діяльністі на 

привернення уваги суспільства до бібліотек, покращення їхнього іміджу, співпрацю з 

органами влади та громадянським суспільством з метою забезпечення впливу на 

бібліотечну політику, процеси законодавчо-нормативного урегулювання та прийняття 

управлінських рішень на місцевому рівні та залучення нових партнерів. 

 

 

Голова ГО ЛОВ УБА                                                          І.П. Риб᾽янцева 

 

 


