
Звіт роботи Луганського обласного відділення УБА за 2016 рік 

 

На кінець звітного року ЛОВ УБА налічує 305 членів. З 2015 року ЛОВ УБА 

зареєстроване та діє в м. Старобільськ Луганської області. 

З 2014 року в наслідок розгортання бойових дій в Луганської та Донецької областях, 

Луганське обласне відділення УБА взяло на себе моніторинг ситуації з роботою бібліотек 

в цих областях публічні бібліотеки цих регіонів, оскільки з 2014 року була призупинена 

робота обласних бібліотек цих регіонів.  

Протягом 2015-2016 років ЛОВ УБА збирало звіти щодо роботи бібліотек області, 

провело низку тренінгів (вікі-вишколи у рамках вікіфесту Луганщина), семінар для 

директорів, встановлені зв’язки з бібліотеками переміщених вищів Луганщини. Було 

відслідкувано ситуацію з мережею публічних бібліотек - отже ЦБС, що розташовані в 

районах, по яких пройшла лінія фронту, лишися деяких своїх філій, і навпаки приєднали 

до себе сільські бібліотеки інших районів і міст. Ця робота дозволила організувати 

звітування бібліотек, підпорядкованих Міністерству культури України в системі ЕСМаР. 

Завдяки сприянню ЛОВ УБА на території Луганської області було відновлено проект 

«Вікно в Америку»: Бібліотечно-інформаційних центр було відкрито в м. Старобільськ. 

Відсутність повноцінного методичного центру була компенсована навчанням 

бібліотекарів у РТЦ інших областей.  

Саме за наполягання ЛОВ УБА, Луганською обласною військово-цивільною 

адміністрацією було прийнято рішення про відновлення роботи Луганської ОУНБ ім. 

Горького на підконтрольній державі території у м. Старобільськ. 

 

Один з головних напрямків, який, за сприянням ЛОВ УБА, взяли на озброєння 

бібліотекарі регіону – участь у міжнародних проектах та програмах, спрямованих на 

згуртованість громад, подолання наслідків воєнного конфлікту, відновлення 

самоврядування, підвищення активності громадян. Бібліотекарі заявили про себе, як 

найактивніша частина суспільства і цілком занурилась саме у громадську діяльність та 

набули безцінного адвокаційного досвіду. Протягом 2016 року бібліотеки Луганської і 

Донецької областей приймали участь у 11-ти таких проектах, серед них: 

- проекти, спрямовані на розвиток бізнесу та згуртованості громад, що підтримувались 

ПРООН 

- проекти МОМ та Уряду Японії (Підтримка стабілізації громад, що зазнали наслідків 

конфлікту на Донбасі). Майже 70% реалізованих в області проектів були реалізовані саме 

на базі публічних бібліотек. Завдяки чому в бібліотеках регіону здійснені часткові 

ремонтні роботи, придбані меблі та техніка. 

- Тренінги з безпеки в зоні АТО, організовані ГО Восток SOS 



- Бібліотекарі стали учасниками громадської ініціативи “З Країни в Україну” та приймали 

участь в організації міських фестивалей.  

- Проекти Ради Європи, спрямовані на підвищення громадської активності, де бібліотечні 

фахівці виступали в якості експертів з організації піар-акцій.  

- Волонтерський культурно-просвітницький проект «Агітпотяг “Труханівська Січ”. 

- «Замінимо мури відчиненими вікнами»: проект DVV International та інформаційно-

дослідного центру «Інтеграція та розвиток» за підтримки МЗС Німеччини 

Ці волонтерські проекти та міні-гранти на підтримку місцевих громад надали можливість 

налагодити стосунки з бізнес-сферою регіонів, вивчити як працюють органи місцевого 

самоврядування в різних районах, що допомагало залучати нових партнерів та 

реалізовувати свої професійні завдання. 

Окрім цього, представниками бібліотечної спільноти в регіоні реалізовувались проекти, 

що були спрямовані саме на бібліотеки та оголошувались та/або підтримувались 

Українською бібліотечною асоціацією:  

- «Містки громадської активності» (проект з картування громад), що фінансується 

Європейським Союзом (Луганська ОУНБ м. Старобільськ) 

- «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в 

бібліотеках» за підтримки Європейського Союзу (Новоайдарська районна 

бібліотека, Новопсковська центральна районна бібліотека, Сватівська центральна 

районна бібліотека, Центральна бібліотека Лисичанської ЦБС) 

- «Моя нова поліція: громадська підтримка реформи Національної поліції» 

(Сєверодонецька міська бібліотека) 

Дві бібліотеки з Донецької та Луганської областей подавали заявки на участь у 

Всеукраїнських конкурсах, оголошених УБА. 

В 2016 році було поновлено роботу в проекті створення мережі ЦЄІ. На територіях наших 

регіонів пройшов тиждень європейської інформації до Днів Європи «Реформуюсь 

європейцем», Тиждень європейської демократії (жовтень). 

 

Протягом року ЛОВ УБА здійснювало збір та публікацію інформації щодо діяльності 

бібліотек Луганської та Донецької областей . В цілому було підготовлено 7 публікацій 

у фаховій пресі, з червня – здійснюється постійна розсилка про роботу бібліотек регіону 

майже на всі українські ЗМІ. 

Одним із основних напрямків діяльності регіонального відділення УБА стала реалізація 

адвокаційних програм та для бібліотекарів сільських бібліотек: 

Серед них: «Піар-офіс сучасних бібліотек: обласна школа адвокації», спрямована на 

розповсюдження досвіду Новопсковської ЦБС співпраці з місцевими ЗМІ та органами 

самоврядування. В рамках проекту було проведено 3 кустових семінарів-практикумів для 

сільських бібліотекарів Луганської області.  



З червня 2016 року ЛОВ УБА започаткувало адвокаційний проект: «Сільська бібліотека – 

змінюємо імідж», основна мета якого – допомогти найбільш успішним та потенційно 

потужним бібліотекам-філіям змінити напрямки роботи, навчитись співпрацювати з 

місцевим самоврядуванням, шукати партнерів та шляхів вирішення проблем. В цілому за 

проектом проведено 5 спеціальних тренінгів.  

До Всеукраїнського для бібліотек ЛОВ УБА спільно ЛОУНБ ім. Горького організували та 

провели Регіональний бібліотечний форум та Ярмарок бібліотечних інновацій, на якому 

бібліотекарі регіону поділились досвідом роботи та власними досягненнями з 

мешканцями області.  

Приділяло увагу ЛОВ УБА і підвищенню професійної освіти біблотекарів регіону. В 

2016 році була відновлена робота Луганського бібліотечного РТЦ. Започатковано 4 

навчальні курси, 2 - суто для бібліотекарів: «Класифікація документів за УДК», 

«Адвокація: представлення інтересів бібліотек», і 2 – як для бібліотекарів, так і для 

мешканців громад «Комп’ютерні та Інтернет-технології для бібліотечних працівників та 

мешканців міста», «Культура мовлення». Всього навчання пройшли 28 осіб. 

Протягом року було проведено обласний конкурс «Сучасний бібліотекар Луганщини – 

2016» направлений на підвищення професійної майстерності серед бібліотекарів 

централізованих бібліотечних систем області. 

Члени ЛОВ УБА приймали участь у 5 всеукраїнських і міжнародних конференціях, 6-ти 

навчальних та тренінгових програмах. 

 

Особливу увагу бібліотечна спільнота Луганщини приділяла проблемі отримання 

бібліотеками регіону нової сучасної української книги. В цьому напрямку були 

здійснені наступні кроки: 

- Підтримка проекту «Дорога на Схід», завдяки якому бібліотеки отримали близько 

3 тис. нових видань 

- Підтримка ініціативи «Жива бібліотека», завдяки якої українські видавництва, що 

реалізували низку конкурсів, проектів, спрямованих на поповнення фондів 

публічних бібліотек. Завдяки цьому проекту в бібліотеки приїхали не лише книги, 

але й письменники 

- Здійснювався збір книг через соцмережі. Найбільш успішними були приклади 

ЛОУНБ ім. Горького, до якої надійшли книги від 32 осіб та закладів, та 

Новоайдарська ЦРБ – яка завдяки успішної взаємодії з видавництвами і 

бібліотеками інших регіонів зібрала сучасну колекцію книг. 

ЛОВ УБА стали партнером Всеукраїнського руху обміну книгами (в рамках ініціативи «З 

Країни в Україну») – «Відкрита бібліотека».  

Нажаль, не вдалось реалізувати заплановану ініціативу з організації регіонального 

Книжкового ярмарку. Але довелось добитися включення цього заходу в план роботи 

Луганської ОДА на наступний рік.  



 

Протягом року саме Луганське ОВ УБА здійснювало організаційні заходи з 

реалізації Всеукраїнської акції УБА «Передплати газету мешканцям зони АТО». В 

рамках акції було передплачено 54 назви газет та журналів та доставлено в населенні 

пункти «сірої зони» більш за 3 тис. примірників. Газети потрапляли у всі куточки 

прифронтової зони. Інформацію щодо ініціативи висвітлювали місцеві ЗМІ та Перший 

національний канал. З червня 2016 року партнерам акції стало Міністерство оборони 

України в особі груп ЦВС. 

Робота з мешканцями наших регіонів виявила ще одну гостру проблему, яка постала перед 

бібліотекарями Луганщини: як заподіяти інформаційної агресії, дезінформації, що 

з’являється в Інтернеті. ЛОВ УБА започаткувала низку тренінгів «Бібліотеки як 

інформаційні центри під час гібридної війни», спрямованих на здобуття бібліотекарями 

навичок протидії дезінформації, інформаційним вкиданням та запобігання 

маніпулюванню свідомістю. 

Протягом року Луганське обласне відділення УБА здійснювало фінансову підтримку 

участі бібліотечних фахівців регіону у 3-х обласних семінарах, в семінарі-тренінгу з 

менеджменту в соціальних мережах (2 особи), участі у щорічній Конференції УБА (1 

особа). В 2016 році за кошти ЛОВ УБА були придбані книги для поновлення фонду 

Новоастраханської бібліотеки-філії Кремінської ЦБС, що постраждала в наслідок пожежі. 

 

Голова Луганського обласного відділення УБА   І.П. Риб’янцева 


