
Звіт про роботу ГО Луганське обласне відділення 

Української бібліотечної асоціації  

за 2019 рік 

Громадська організація Луганське обласне відділення УБА (далі ЛОВ УБА) здійснювала 

свою роботу відповідно до Статуту та плану роботи на 2019 рік. 

В 2019 році було збільшено членство в організації та становило 356 дійсних (у 

порівнянні з 2018 роком – 307).  

Протягом року діяльність громадської організації була спрямована на наступне: 

- Адвокація бібліотек та організації в умовах реформування 

- Підвищення кваліфікаційного рівня працівників бібліотек 

- Розвиток неформальної освіти для населення на базі бібліотек 

Одним із важливих напрямків роботи ЛОВ УБА вважає запровадження дієвих 

інструментів адвокації. 

В 2019 році ЛОВ УБА разом з Луганською ОУНБ та в партнерстві з Молодіжною 

секцією УБА запровадила Всеукраїнську промо акцію для молоді «Тиха вечірка в 

бібліотеці». В березні акція пройшла в 21 бібліотеці країни – головний майданчик 

Луганська ОУНБ, а в грудні до акції підключились 36 бібліотек з головним майданчиком 

– Наукова бібліотека ім. Максимовича КНУ ім. Т.Шевченка (м.Київ), яку відвідали 350 

людей. Фінансову підтримку заходу здійснювала ЛОВ УБА та ПРООН. 

До Всеукраїнського дня бібліотеки ЛОВ УБА провела Обласний професійний конкурс 

на кращий брендінг публічної бібліотеки. Разом з Луганською ОУНБ і Управлінням 

культури Луганської ОДА провели Обласний форум працівників сільських бібліотек 

«Сільська бібліотека – фундація громадських перетворень» на базі Біловодської ОТГ з 

залученням громадськості області та представників громадських організацій, активістів 

регіону та представників, місцевої влади. В результаті - в області започатковано процес 

громадської дискусії щодо майбутнього бібліотек регіону.  



В 2019 році видано бюлетень ЛОВ УБА з інформацією про здобутки організації за 

останні 4 роки, який розповсюджується серед мешканців регіону. 

Основним викликом для публічних бібліотек області є реформа децентралізації та 

пов’язана з цим реорганізація бібліотек, тому ЛОВ УБА активно долучалася до 

процесів, пов’язаних з реорганізацією бібліотек та дотримання законодавства в процесі 

передання цих закладів на баланс новостворених органів самоуправління. Так, в лютому, 

ЛОВ УБА ініціювала організацію спеціального семінару для представників органів 

місцевого самоврядування створених ОТГ - «Публічна бібліотека в умовах ОТГ», який й 

провела у співпраці з методичним центром ЛОУНБ.  

Протягом року продовжувалась робота в межах проекту «Пульс» (Розробка курсу на 

зміцнення місцевого самоврядування в Україні) для бібліотек та громадських організацій 

об’єднаних територіальних громад. Проект підтримує міжнародна організація IREX. За 

рік проведено 11 тренінгів для громад міст Рубіжне, Лисичанськ, Сіверськодонецьк, 

Старобільськ та селищних громад Біловодська, Шульгинки, Троїцька, 

Красноріченськи,Чмирівки. 

В центрі уваги ЛОВ УБА в 2019 році залишалася організація професійного 

навчання бібліотекарів. Разом з обласним методичним центром продовжено роботу 

обласної школи працівників бібліотечних Інтернет-центрів «З IT на ти» (навчання 

пройшли 69 фахівців сільських, міських та районних бібліотек), продовжено роботу з 

медіа грамотності, започатковано навчання з такої тематики як: «Event-менеджмент» та 

«Комунікація в соцмережах», «Основи дизайну». 

За фінансової підтримки регіонального відділення бібліотекарі Луганщини впродовж 

року приймали участь в наукових професійних заходах всеукраїнського та міжнародного 

рівня, організованого ВГО «Українська бібліотечна асоціація», де гідно представляли 

Луганську область, саме: 

         Всеукраїнській Зимовій школі молодого бібліотекаря; 

         Всеукраїнській бібліотечній школі адвокції; 



         Міжнародній науковій конференція «Сучасна бібліотечна освіта: орієнтири 

співтворення»; 

         Міжнародному Львівському бібліотечному форумі; 

         Міжнародному форумі молодих бібліотекарів; 

         Семінарі для бібліотекарів Луганської та Донецької областей «Бібліотека в 

пошуку нових ідей» у межах програми ООН з відновлення і розбудови миру 

«Громадська безпека та соціальна згуртованість», де представники відділення 

працювали і у якості слухачів (6 осіб), і у якості тренерів. 

У квітні місяці представники ЛОВ УБА приймали участь у спеціальній сесії з навчання 

активу регіональних відділень, в межах Міжнародної Конференції «Бібліотека і книга в 

контексті часу».  

В контексті освітніх інновацій в країні, неформальна освіта для мешканців громад 

– важлива діяльність громадської організації, який викреслися в 2019 році чи не в один з 

найприорітетніших напрямків. В Регіональному тренінговому центрі ЛОВ УБА, що діє 

на базі Луганської ОУНБ, надавалися освітні послуги як бібліотечній спільноті, так і 

населенню області, загальний перелік навчальних напрямків яких було доповнено 

новими темами та проблематикою. Серед нових напрямків – дослідження 

соціально-біологічного явища «ґендер» та виїзні майстер-класи для громади й 

бібліотечних фахівців за темою антилекцій 16+. 

Отож, для бібліотечних фахівців тренінговий центр готував навчальні заходи за 

десятьома напрямками: дизайну «Життя. Біль. Дизайн»; підготовки фото для соціальних 

мереж «ФОТОдзен»; написання дописів для соціальних мереж «Непісні постпости»; 

SMM-менеджмент «Позиціонуємо себе в Instagram»; авторського права «Авторське 

право у цифрову епоху; вивчення сервісів Google; основ event-менеджменту «Як 

організувати успішний захід у бібліотеці», культури українського мовлення за Новим 

Українським Правописом.  

Крім того, чи не найбільшим попитом користувалися виїзні майстер-класи для суміжної 

аудиторії – бібліотекарів та їхніх користувачів. За рік РТЦ започаткував проведення 



виїзних комплексних заходів для бібліотекарів та їх користувачів, що будувалися за 

принципом 2 в 1: методичний майстер-клас зі створення та проведення інноваційних 

бібліотечних заходів (антилекцій). 

Наймасовішими виявилися виїзні тренінги для різних представників населення 

Луганської області. Тренери працювали з абсолютно різноманітною цільовою 

аудиторією: працівниками Головного територіального управління юстиції у Луганській 

області, безробітними у Старобільському центрі зайнятості, учнями молодших і старших 

класів загально освітніх шкіл, представниками ресурсно-інформаційного центру Window 

on America у Старобільську, студентами Луганського державного медичного 

університету в Рубіжному, Новопсковським центром надання адміністративних послуг.  

Ключовий напрямок діяльності РТЦ - просування інформаційних технологій серед 

населення різної вікової категорії. У звітному році ЛОВ УБА активно включилось в 

роботу по створенню мережі клубів кодування загальноукраїнської мережі Code Club 

UA. За півроку в області створено 13 клубів, в яких займаються 17 груп дітей і підлітків. 

Організовано 8 презентацій та 2 хакатони, що відбулися в межах проекту Meet and Code, 

що підтримується в Україні Ресурсним центром ГУРТ, за підтримки SAP. 

В другій половині року започатковано заняття з дорослою аудиторією 30+ . В РТЦ 

працює партнер тренінгового центру – IT-спеціаліст, що викладає спеціальний курс 

комп’ютерної грамотності. 

Пошук партнерів – важливий напрямок в роботі, який підвищує авторитет 

організації та підвищує її спроможність. В 2019 році партнерами ЛОВ УБА 

залишалися Старобілський міський центр зайнятості, Старобільська міська рада, 

Луганський обласний краєзнавчий музей.  

Підписано меморандум про співпрацю з Регіональним управлінням юстиції в Луганській 

області щодо взаємодії органів юстиції з публічними бібліотеками межах програми « Я 

маю право». За рік проведено 8 спільних тренінгів та заходи в межах програми «Я маю 

мрію». 

Переймалися члени ЛОВ УБА і розвитком інноваційних підходів до традиційної 

бібліотечної діяльності, завдяки чому в бібліотеках області запроваджені інноваційні 



підходи до просування читання та протягом року провели низку заходів, що викликали 

зацікавленість мешканців регіону, а саме: 

 зустрічі з письменниками в межах проєкту «Схід читає», презентації сучасних 

письменників: Сергія Жадана, Макса Кідрука, Євгена Положія, Тані Стус, Андрія 

Куркова, Івана Андрусяка, Миколи Байдюка, Вікторї Амеліної та ін. відбулися в 

бібліотеках Лисичанська, Сіверськодонецька, Попасній, Сватова, Старобільська, 

Троїцька. 

 антилекції на культурно-історичну тематику; 

 виїзні акції «Відкрита бібліотека» проводилися багатьма бібліотеками з метою 

промоції фондів поза їх межами. 

Головні завдання ГО "Луганське відділення УБА" на 2020 рік: 

- долучитись до національної компанії з цифрової грамотності "Будь на часі"; 

-організація в бібліотеках навчання населення IT-грамотності та користування 

державними онлайн послугами в межах Державної програми Міністерства 

цифрової трансформації України; 

-організація неформальної освіти для дорослих за різною тематикою; 

-активно підключитись до роботи по моделюванню мапи бібліотечних послуг 

Луганщини; 

-активізувати діяльність ЛОВ УБА з органами місцевого самоврядування. 

 

 

Голова ЛОВ УБА                                                Інна Риб'янцева 

    


