
.План роботи  

Української бібліотечної асоціації 

 на 2019 рік 

 

Луганська обласна бібліотечна асоціація як незалежна регіональна громадська організація професійного спрямування 

позиціонує себе як потужну, стійку громадську організацію, яка впливає на розвиток бібліотечно- інформаційної сфери в 

регіоні. Своєю діяльністю УБА сприяє формуванню у суспільстві усвідомлення ролі бібліотеки як чинника розвитку 

демократії, громадянського суспільства, науки, культури, безперервної освіти населення, його інформаційної та 

технологічної освіченості, центру культури та інформації. Одним із програмних завдань Асоціації є сприяння розвитку 

бібліотечно-інформаційної галузі та бібліотечної професії в регіоні, актуалізації професійних знань бібліотечно-

інформаційних працівників.  

Діяльність УБА у 2019 р. буде здійснюватися відповідно до Статуту та Стратегії Луганського обласного відділення  

УБА на 2019-2020 роки.  

 

 

1. Впровадження  інноваційні моделі діяльності бібліотек 

№ Назва заходу Очікуваний 

результат 

Вплив Індикатор Термін 

проведення 

Відповідальні Ресурси 

1. 

Тренінги з 

проблеми 

інклюзив та 

архітектурної 

доступності для 

громади 

 

Перетворення 

бібілотек на 

простори для 

громади  щодо 

архітектурної 

доступності 

Інтеграція 

зусиль 

суспільства, 

представників 

громадських 

організацій та 

всіх 

зацікавлених 

Члени місцевої 

громади 

Протягом року Луганське 

обласне 

відділення УБА 

 

Члени УБА, 

громадські 

організації 



щодо 

обговорення та 

розв’язання 

кола проблем в 

даній темі. 

 

2. Розвиток професійної компетентності бібліотекарів через розбудову безперервної освіти 

№ Назва заходу Очікуваний 

результат 

Вплив Індикатор Термін 

проведення 

Відповідальні Ресурси 

1. 

Основи event 

менеджменту  

«Event-

менеджмент у 

бібліотеці»  

отримання 

довготривалого 

ефекту у 

проведенні 

успішного 

заходу у 

бібілотеці, 

Надання  нової 

інформації, яка буде 

використовуватиметься 

в організації подій та 

заходів в бібліотеці 

Кількість 

учасників 

тренінгу 

Протягом року Луганське 

обласне 

відділення УБА 

 

Члени УБА, 

ЛОУНБ ім. 

О.М. 

Горького 

 

2. 

Поради 

«Роль 

бібліотекаря у 

вихованні 

майбутнього 

громадянина – 

патріота 

України» 

Фахівцям 

бібліотек будуть 

надані ґрунтовні 

консультаці.  

Працівники бібліотек 

повинні сприяти 

залученню населення 

до участі у 

громадських 

ініціативах, акціях, як-

то: благодійна 

допомога, Зусилля 

бібліотекарів сучасної 

Прцівники 

бібліотек, 

громада 

ІІ квартал Луганське 

обласне 

відділення УБА 

 

Члени УБА 



бібліотеки повинні 

бути спрямовані на 

утвердження в державі 

патріотизму, 

посилення моральної 

складової в загальній 

системі формування 

національної гідності, 

готовності відстоювати 

інтереси держави 

волонтерство. 

 

3.        

 

3. Поширення  дієвих інструментів бібліотечної адвокації 

№ Назва заходу Очікуваний 

результат 

Вплив Індикатор Термін 

проведення 

Відповідаль

ні 

Ресурси 

1. 

Семінар 

(для начальників 

відділу культури 

ОТГ) 

«Бібліотека як 

складова 

Трансформація 

мережі закладів 

культури у 

процесі 

децентралізації 

влади та 

реформи 

Формування у 

представників 

органів 

самоврядуван

ня уявлення 

про 

можливості 

Кількість 

учасників 

семінару 

Протягом 

року 

Луганське 

обласне 

відділення 

УБА 

 

Члени УБА, 

ЛОУНБ ім. 

О.М. 

Горького,голови 

ОТГ області, 

регіональний 

офіс реформ 



соціально – 

культурного 

середовища 

територіальних 

громад в умовах 

децентралізації» 

 

місцевого 

самоврядування 

сучасної 

бібліотеки 

2.. 

Good silent party 

Всеукраїнська 

акція в 

бібліотеках у 

форматі 

Тиха вечірка 

 

Формування 

іміджу 

бібліотек 

України як 

молодіжного 

закладу 

Залучення 

нових 

партнерів 

серед 

молодіжних 

груп та 

організацій 

Кількість 

бібліотек, 

кількість 

людей 

Протягом 

року 

Луганське 

обласне 

відділення 

УБА 

. 

 

Бібліотеки 

області, члени 

УБА,, 

молодіжні 

громадські 

організації, 

місцева радіо 

платформа 

3. Семінар – 

практикум 

«Долати 

перешкоди 

разом» 

(inclusive 

education for 

librarians) 

створення умов 

у бібліотеці 

щодо надання 

консультативно

-психологічної 

допомоги 

користувачам з 

інвалідністю з 

особливими 

освітніми 

потребами у 

формуванні 

позитивної 

взаємодія з 

місцевими 

органами 

виконавчої 

влади, 

органами 

місцевого 

самоврядуван

ня, 

навчальними 

закладами, 

закладами 

охорони 

Кількість 

учасників 

семінару 

ІІ квартал ЛОВ УБА, 

ЛОУНБ ім. 

О.М. 

Горького 

Бібліотеки 

області, члени 

УБА,, громада, 

влада 



мотивації для 

розвитку таких 

дітей; 

інноваційні 

методи 

обслуговування 

та надання 

адаптованих 

ресурсів для 

користувачів з 

інвалідністю; 

провадження 

інформаційно-

просвітницької 

діяльності 

шляхом 

проведення 

конференцій, 

семінарів, 

засідань за 

круглим 

столом, 

тренінгів, 

майстер-класів 

з питань 

організації 

допомоги 

особам з 

інвалідністю; 

  

  

здоров’я, 

закладами 

соціального 

захисту, 

службами у 

справах дітей, 

громадськими 

об’єднаннями 

тощо. 



 

4. 

Соціологічне 

дослідження 

«Бібліотері в 

системі 

безперервної і 

неформальної 

освіти» 

формування і 

збагачення 

знань, умінь, 

навичок, 

компетентносте

й бібілотекаря, 

забезпечення її 

конкурентоспро

можності на 

ринку праці. 

     

5.  Брати участь у 

заходах та 

програмах із 

реалізації 

Стратегії 

розвитку 

бібліотечної 

справи України 

до 2025 р. 

Результативніст

ь 

заходів та 

реалізація 

Стратегії за 

активної участі 

членів ЛОВ 

УБА 

Позитивні 

якісні 

зміни 

відповідно до 

міжнародних 

стандартів в 

українській 

бібліотечній 

справі на 

загал та 

окремих 

бібліотеках 

 Впродовж 

року 

ЛОВУБА, 

ЛОУНБ ім. М. 

Горького 

ЛОВУБА, 

ЛОУНБ ім. М. 

Горького 

6.  Брати участь у 

громадських 

обговореннях 

проектів 

нормативно-

правових актів, 

які стосуються 

діяльностібібліоте

Підвищення 

зацікавленості 

членів ЛОВ 

УБА до процесі 

законо- та 

нормотворення 

Відображенн

я у проектах 

документів 

положень, що 

відповідають 

інтересам 

бібліотечної 

практики 

 Січень -

грудень 

ЛОВУБА, ЛОВУБА, 

органи 

державної 

виконавчої 

влади 



к або зачіпають  

соціальні та 

трудові права 

працівників 

бібліотек. 

Ініціювати 

громадські 

обговорення та 

надавати 

інформацію про 

аналогічні 

ініціативи. 

Здійснювати збір 

і аналіз 

пропозицій, що 

надійшли від 

членів ЛОВ УБА 

під час таких 

обговорень 

7 . Організувати 

відзначення 

Всеукраїнського 

дня бібліотек на 

регіональнім рівні 

у новому форматі 

 Бібілотечний 

форум 

«Сільська 

бібілотека – 

фундація 

громадських 

інтелектуальних 

перетворень» 

Відзначення 

Всеукраїнського 

дня бібліотек в 

усіх регіонах 

області 

(на базі 

Біловодської 

ЦБС) 

Сприяння 

підвищенню 

іміджу 

бібліотек, 

привернення 

уваги 

суспільства 

до бібліотек 

 Лютий-

вересень 

ЛОВУБА, 

ЛОУНБ ім. М. 

Горького 

 

ЛОВУБА, 

ЛОУНБ ім. 

М. Горького 

 



 

4. Покращення комунікації та включенність членів Асоціації 

№ Назва заходу Очікуваний 

результат 

Вплив Індикатор Термін 

проведенн

я 

Відповідаль

ні 

Ресурси 

1. Налагодити 

ефективну 

комунікацію з 

органами 

державної влади, 

місцевого 

самоврядування, 

громадою 

 Виважена 

державна 

політика щодо 

розвитку 

бібліотечно- 

інформаційної 

галузі, місця, 

ролі та 

значимості 

бібліотек у 

сталому 

розвитку 

суспільства 

Захист 

інтересів 

громадян у 

вільному 

доступі до 

інформації та 

бібліотечних 

послуг. 

 Захист 

професійних 

інтересів 

бібліотечної 

спільноти 

Кількість 

звернень 

Впродовж 

року 

ЛОВУБА, 

ЛОУНБ ім. 

М. Горького 

ЛОВУБА, 

ЛОУНБ ім. М. 

Горького 



2. Провадження 

інформування 

про діяльність 

ЛОВ УБА через 

ЗМІ, соціальні 

мережі, рекламну 

компанію 

      

3. Підготувати 

публічний звіт 

про роботу УБА 

у 2018 році 

Річний звіт Прозорість 

діяльності 

ЛОВ УБА 

 грудень Президія 

ЛОВ УБА,  

ЛОВ УБА, 

ЛОУНБ ім. 

М. Горького 

  

 

5. Забезпечити стабільне фінансування  програмної діяльності 

 

№ Назва заходу Очікуваний 

результат 

Вплив Індикатор Термін 

проведенн

я 

Відповідаль

ні 

Ресурси 

1. Розробити 

фінансову 

стратегію  ЛОВ 

УБА з 

урахуванням 

роботи з 

різними 

джерелами 

фінансування та 

залучення 

ресурсів 

Документ, що 

передбачатиме 

стратегічні 

напрями 

діяльності  

Визначення 

завдань та 

ясне бачення 

цілей. 

Прозорість 

діяльності 

для всіх 

членів ЛОВ 

УБА 

 Січень-

квітень 

ЛОВ УБА 

робоча 

група  

ЛОВ УБА  

2. Розробити та 

затвердити 

Документ, що 

передбачатиме 

Регламентаці

я процедури 

 Березень ЛОВ УБА, 

робоча група  

ЛОВ УБА 



порядок 

використання 

коштів ЛОВ 

УБА, отриманих 

з різних джерел 

перелік 

бюджетних 

статей та 

порядок 

фінансування 

витрат в ЛОВ 

УБА 

планування 

видатків та 

використанн

я коштів 

ЛОВ УБА. 

Прозорість 

діяльності 

для всіх 

членів ЛОВ 

УБА 
3. Розвинути 

індивідуальне 

членство 

Збільшення 

кількості 

членів на 2% , 

підтримка 

їхньої 

активності 

Розширення 

впливу ЛОВ  

УБА на 

галузь. 

Формування 

зацікавленос

ті до 

активної 

громадської 

діяльності 

 Січень-

грудень 

ЛОВ УБА  ЛОВУБА 

4. Здійснювати 

реєстрацію 

індивідуальних 

членів ЛОВ 

УБА, 

організувати 

сплату 

добровільних 

пожертвувань та 

видачу 

членських 

Наявна повна, 

актуальна і 

достовірна 

інформація 

про членів 

ЛОВ УБА. 

Регулярна 

сплата 

благодійних 

внесків 

Упорядкован

а 

організаційна 

діяльність 

ЛОВ УБА з 

питань 

членства 

дозволяє 

вивчати і 

аналізувати 

інформацію, 

 Січень-

грудень 

Куценко С.В. ЛОВУБА 



квитків і 

посвідчень 

єдиного зразка  

приймати 

обгрунтовані 

рішення, 

оперувати 

статистични

ми 

відомостями. 

 

 

Голова  ГО «Луганське обласне відділення  

Української бібліотечної асоціації»                                                                                                      Риб’янцева І.П. 

 

 

 


