
План роботи 

Луганського відділення Української бібліотечної асоціації 

на 2020 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 

відділення є сприяння розвитку бібліотечно-інформаційної галузі та бібліотечної професії  професіоналізації бібліотечно-інформаційних 

працівників Луганської області.  

Діяльність УБА у 2020р. буде здійснюватися відповідно до Статуту та Стратегії Луганського обласного відділення  УБА на 2019-2021 роки.  

З урахуванням потрье організаційного розвитку, розбудови потужної асоціації та формування основ для майбутніх ініціатів, у 2020 році ЛОВ УБА 

визначає такі пріоритети: 

1. Фінансову стабільність відділення. 

2. Збереження існуючих членів ЛОВ УБА та залучення нових. 

3. Активізація діяльності ЛОВ УБА з органами місцевого самоврядування стратегічних напрямів ЛОВ УБА протягом 2020 року 

передбачає виконання наступних завдань: 

1. Долучитись до національної компанії з цифрової грамотності «Будь на часі». 

2. Організувати в бібліотеках навчання  населення ІТ – грамотності та користування державними онлайн послугами в межах державної 

програми Міністерства цифрової трансформації України. 

3. Активно підключитись до роботи по моделюванню мапи бібілотечних послуг Луганщини. 

4. Організація неформальної освіти для дорослих за різною тематикою. 

5. Закласти основи знань щодо ролі бібліотечної громадськості в забезпеченні принципу інтелектуальної свободи в діяльності 

книгозбірень і організації доступу до інформації. 

6. Поглибити знання про функції бібліотек і доступність до інформації в умовах переходу до суспільства знань. 

7. Адвокаційна діяльність стосовно свободи слова та інформації 

 

 

 

 



№ Назва заходу Напрямок 

діяльності 

Вплив Термін 

проведенн

я 

Відповідальні Ресурси 

 СН 1. Розвиток галузі в цілому 

  Ціль 1. 

Впровадити 

інноваційні 

моделі 

діяльності 

бібліотек 

    

1.1. Цикл заходів з 

організаційної допомоги 

бібліотекам в умовах 

реформи децентралізації 

- Семінари, тренінги на 

базі РТЦ 

- Виїзні тренінги по 

запиту – запрошенню 

конкретної ОТГ 

- Індивідуальні методичні 

консультації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотечні 

фахівці регіону, 

представники 

місцевого 

самоврядування 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президя ЛОВ 

УБА, спільно 

науково-

методичним 

відділом 

ЛОУНБ 

 

 

 

 

УБА, ЛОУНБ, 

Асоціація міст 

України 

(регіональне 

відділення), 

Регіональний 

офіс реформ. 

 «Соціально – економічні 

цінності послуг сучасної 

бібілотеки»: обласна школа 

керівника 

- Практикум для 

керівників» 

- Самостійна робота з 

розрахунку соціально – 

економічної цінності 

оцінки послуг публічних 

бібілотек 

 Керівники 

бібліотек регіону 

 

лютий 

 

 

березень – 

квітень 

 

 

 

 

 

травень 

 

Тренери РТЦ 

спільно 

науково-

методичним 

відділом 

ЛОУНБ 

 

ЛОВ УБА, 

ОУНБ, 

керівники 

бібліотек 



- Аналіз матеріалів, 

підготовка публікацій 

 

 

 Оптимізація мережі надання 

бібліотечних послуг в 

регіоні: аналіз, 

напрацювання пропозицій  

 Керівники ОТГ, 

представники 

органів 

місцевого 

самоврядування 

Протягом 

року 

Президія ЛОВ 

УБА спільно 

науково-

методичним 

відділом 

ЛОУНБ 

 

ЛОВ УБА, 

методичні 

служби ЛОУН 

та районних 

ЦБС 

 Участь у проєкті ПУЛЬС: 

Розробка курсу на зміцення 

місцевого самоврядувння в 

Україні (за підтримки IREX) 

 Представники 

громад регіону, 

активісти, 

бібліотечні 

фахівці 

Протягом 

року 

Тренери РТЦ 

спільно 

науково-

методичним 

відділом 

ЛОУНБ 

 

ЛОВ УБА, 

представники 

місцевого 

самоврядування, 

фінансова 

підтримка IREX 

  Ціль 2. 

Розвинути 

професійні 

компетентності 

бібліотекарів 

через розбудову 

безперервної 

світи 

 

    

 Навчання фахівців за онлайн 

– курсом УБА «Бібілотека – 

відкритий публічний 

простір» на платформі ВУМ 

та інших 

 Бібліотечні 

фахівці регіону 

І квартал ЛОВ УБА 

спільно з 

науково-

методичним 

відділом 

ЛОУНБ 

ЛОВ УБА, 

ЛОУНБ 



 «Брейнпарк» –  школа для 

бібліотекарів:  комплексне 

навчання навичкам 

ефективної комунікації з 

користувачем 

 

 Бібліотечні 

фахівці 

Луганської, 

Донецької, 

Харківської 

областей 

Березень - 

листопад 

Тренери РТЦ: 

Літашова, 

Дубова, 

Букреєв, 

Черв’як  

ЛОВ УБА, 

ЛОУНБ, 

проєктна 

підтримка від 

УКФ 

 «Бібліотечні фонди. Шлях 

книги в бібілотеці»: 
навчання для бібілотек ОТГ 

 Бібліотечні 

фахівці регіону 

Січень -

вересень 

Тренер РТЦ 

Сидорова К. 

ЛОВ УБА, 

ЛОУНБ 

 Організація навчання 

бібліотекарів навичкам та 

компетенціям 

загальноосвітнього 

спрямування: 

«Непотрібний НТM»: 

створення сайтів та блогів 

  

 

 

 

 

 

Бібліотечні 

фахівці регіону 

 

 

 

 

 

Лютий 

жовтень 

 

 

 

 

 

Тренер РТЦ 

Козирєв О. 

ЛОВ УБА, 

ЛОУНБ, 

залучені тренери 

РТЦ 

 «Що таке інклюзивна 

бібліотека?» 

 Бібліотечні 

фахівці регіону 

Лютий 

жовтень 

Тренер РТЦ 

Летучій С. 

-----//--------- 

 «Дискутуй правильно»:  як 

правильно  вести дискусію в 

бібілотеці 

 Бібліотечні 

фахівці регіону 

Травень 

жовтень 

Тренер РТЦ 

Солдатов О. 

----//--------- 

 «Киплячий дах або, 

як  позбутися професійного 

вигорання»:  як  не «згоріти» 

на роботі 

 Бібліотечні 

фахівці регіону 

Квітень 

вересень 

Тренер РТЦ 

Солдатов О. 

----//--------- 

 «Навігатор  у просторі 

інтелектуальної 

власності»:  як працювати в 

Інтернеті,  не порушуючи 

закон 

 Бібліотечні 

фахівці регіону 

Березень 

вересень 

Тренер РТЦ 

Вільчинська О. 

----//--------- 

 «Новий правопис: 

шість  шкіл адаптації»: 

навчання з  культури 

української мови 

 Бібліотечні 

фахівці регіону 

1 на 2 

місяці 

Тренери РТЦ 

Літашова Н. 

Дубова Ю. 

----//--------- 



  Ціль 3. 

Поширити дієві 

інструменти 

бібліотечної 

адвокації 

 

    

 Брати участь у громадських 

обговореннях проектів 

нормативно-правових актів, 

які стосуються діяльності 

бібліотек 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 та 

поширювати їх в ЗМІ 

 Керівники ОТГ, 

представники 

органів 

місцевого 

самоврядування, 

представники 

громадських 

організацій 

Протягом 

року 

Президія ЛОВ 

УБА, керівники 

публічних 

бібліотек 

ЛОВ УБА, 

керівники 

публічних 

бібліотек 

регіону, 

громадські 

організації 

 Організувати відзначення 

Всеукраїнського дня 

бібліотек 

 Громадськісь 

регіону 

вересень Президія ЛОВ 

УБА 

ЛОВ УБА, 

керівники 

бібліотек 

 Організувати молодіжні 

акції «Тиха вечірка в 

бібліотеці» з залученням 

молодіжних громадських 

організацій 

 Молодь та 

представники 

громадських 

організацій 

України 

Березень 

листопад 

Президія ЛОВ 

УБА 

ЛОВ УБА, 

партнери 

проєкту, 

фінансова 

підтримка від 

ПРООН 

 Розширити мережу 

волонтерського проєкту  

 Бібліотечні 

фахівці, 

Протягом 

року 

Регіональний 

координатор 

ЛОВ УБА, 

ЛОУНБ, 



Code Clud UA в Луганській 

області на базі публічних 

бібліотек 

користувачів 

бібліотек-діти 

проєкту Дубова 

Ю. 

бібліотеки 

регіону 

 Видати Бюлетень про роботу 

ЛОВ УБА 

 Мешканці 

регіону 

вересень Президія ЛОВ 

УБА 

ЛОВ УБА 

 Налагодити поточне 

висвітлювання діяльності 

ЛОВ УБА та досвіду роботи 

бібліотек області через 

спеціальну групу в 

соцмережі Facebook 

 Представники 

місцевих громад, 

бібліотечна 

спільнота 

України, 

представники 

місцевої та 

центральної 

влади 

 Президія ЛОВ 

УБА 

Члени ЛОВ 

УБА, прес-центр 

ЛОУНБ 

 СН 2. Інституційний розвиток Асоціації 

  Ціль 6. Досягти 

максимальної 

ефективності 

менеджменту 

Асоціації 

    

 Провести звітно-виборчу 

конференцію ЛОВ УБА 

 Члени ЛОВ 

УБА, 

представники 

інших 

громадських 

організаціф 

березень Президія ЛОВ 

УБА 

ЛОВ УБА, 

Президія ВГО 

УБА, залучені 

активісти 

 Внести зміни до плану 

роботи ЛОВ УБА на 2020 рік 

з урахуванням пропозицій 

новобраної Президії 

 Члени ЛОВ УБА  Президія ЛОВ 

УБА 

ЛОВ УБА 

. Розробити фінансову 

стратегію  ЛОВ УБА з 

урахуванням роботи з 

різними джерелами 

 Члени ЛОВ УБА Квітень-

травень 

 ЛОВ УБА 

робоча група 

ЛОВ УБА 



фінансування та залучення 

ресурсів 

. Розробити та затвердити 

порядок використання 

коштів ЛОВ УБА, 

отриманих з різних джерел 

 Члени ЛОВ УБА Березень ЛОВ УБА, 

робоча група 

ЛОВ УБА  

5.3. Розвинути індивідуальне 

членство 

 Активні 

бібліотекарі та 

мешконці 

регіону 

Протягом 

року 

Президія ЛОВ 

УБА 

ЛОВ УБА 

5.4. Здійснювати реєстрацію 

індивідуальних членів ЛОВ 

УБА, організувати сплату 

добровільних пожертвувань 

та видачу членських квитків 

і посвідчень єдиного зразка 

. Члени ЛОВ УБА Протягом 

року 

Секретар ЛОВ 

УБА Куценко 

С.В. 

ЛОВ УБА 

5.5. Розвивати і підтримувати 

ефективні комунікації, що 

сприятимуть зміцненню 

інституційного потенціалу та 

залученню до членства 

  Протягом 

року 

 ЛОВ УБА, 

місцеві 

активісти та 

громадські 

об’єднання 

5.6. Підготувати публічний звіт 

про роботу УБА у 2020  році 

  грудень Президія ЛОВ 

УБА 

ЛОВ УБА, 

бібліотеки 

області 

  Ціль 7. 

Покращити 

комунікації та 

включеність 

членів Асоціації 

 

    

 Участь у всеукраїнських 

професійних заходах 

 Члени ЛОВ УБА Протягом 

року 

Президія ЛОВ 

УБА, керівники 

бібліотек 

Членські внески 

ЛОВ УБА 

 Організувати обласний 

конкурс на кращий відео 

 Бібліотечні 

фахівці регіону 

Березень - 

вересень 

Президія ЛОВ 

УБА, науково-

ЛОВ УБА 



ролік «Стань медіа 

грамотним в бібліотеці» 

методичний 

відділ ЛОУНБ 

 Налагодити взаємодію 

бібліотечних фахівців 

регіону через групу ЛОВ 

УБА в мережі Facebook 

 Члени ЛОВ УБА Протягом 

року 

Президія ЛОВ 

УБА 

ЛОВ УБА, члени 

організації 

  Ціль 8. 

Активізувати 

включення 

молоді в роботу 

Асоціації та 

інноваційну 

діяльність 

бібліотек 

 

    

 Фінансова підтримка участі 

молодих фахівців регіону в: 

- Зимовій школі молодого 

бібліотекаря 

- Молодіжному 

бібліотечному форумі 

- Міжнародній 

конференції «Сучасна 

бібліотечна освіта: 

орієнтири співтворення» 

 Молоді 

бібліотекарі 

регіону, члени 

ЛОВ УБА 

 Президія ЛОВ 

УБА, керівники 

бібліотек 

Членські внески 

ЛОВ УБА 

 

 

Голова  ГО «Луганське обласне відділення Української бібліотечної асоціації»   

Риб’янцева І.П. 


