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Завдання та основні напрямки діяльності Луганської ОУНБ на 2021 рік зорієнтовані на промоцію нової бібліотеки та її послуг і визначаються 

Стратегію розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення розвитку України» та чинними цільовими 

державними та регіональними програмами: 

 Регіональна цільова комплексна програма розвитку сфери культури Луганської області на період 2019-2021 роки; 

 Регіональна цільова програма правової освіти населення (розробляється); 

 Регіональна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки (розробляється проєкт: культура 

українського мовлення; просування читання; оновлення фондів); 

 Стратегія комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки; 

 Стратегія державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період  до 2022 року; 

 Всеукраїнський науково-просвітницький та історико-краєзнавчий проєкт «Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років»; 

 Концепція реінтеграції дітей та молоді з тимчасово окупованих територій України (строк реалізації концепції є 2020-2021). 

 Національна програма цифрової грамотності Міністерства цифрової трансформації України «Дія. Цифрова освіта» 

Головний напрямок методичної ЛОУНБ убачає в: 

 Організації безперервного навчання бібліотекарів області, що розвиватиме як класичну бібліотечно-бібліографічну культуру фахівця, так і 

удосконалюватиме його soft skills, тобто неспецифічні гнучкі навички, необхідні для якісної / успішної роботи і високої продуктивності. 

 Проведенні досліджень, метою яких є вивчення професійної, дозвіллєвої, історичної та краєзнавчої думок жителів Луганської області. 

 Активізації аналітичної та наукової роботи, що стане запорукою спільного розвитку бібліотек області шляхом визначення проблемних точок 

та способів їх усунення. 

Одним із основним завдань обласної книгозбірні на 2021 рік стане відновлення краєзнавчої діяльності, заснованої на дослідженнях та запровадженні 

збору усних історій. Цю роботу обласна бібліотека планує тісно поєднати з реалізацією завдань, які постають перед українськими бібліотеками в 

площині формування національної ідентичності громадян та спільних проєктів із національними бібліотеками України й Українського інституту 

національної пам’яті України. 

Головну увагу в напрямку надання послуг з неформальної освіти для населення в 2021 році ЛОУНБ планує приділити розвитку критичного 

мислення як основі більшості важливих життєвих процесів людини, а також продовжить акцентувати увагу на важливих для українського 

суспільства завданнях – виконання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», формуванні ґендерної 

культури, медійної та цифрової грамотності населення. 

Четверта наукова революція зміщує акценти. Зокрема це стосується і бібліотек. Із місця зберігання книги бібліотека перетворюється в новий 

сучасний інформаційний центр, який посідає провідне місце в соціокомунікативній діяльності. Наразі бібліотеки мають можливість збагачувати 



асортимент якісних інформаційних продуктів відповідно до смаків своїх клієнтів. Такий підхід особливо доречний у період світової кризи і пандемії, 

віддаленої роботи й розвитку постіндустріальної економіки. Тож, пріоритетним напрямком роботи 2021 року обласної книгозбірні стає 

інформаційна діяльність у мережі Інтернет та створення цифрового контенту. 

Окрема увага в роботі ЛОУНБ – промоція читання. Цьому напрямку буде приділена певна увага усіх структурних підрозділів, важлива частка 

діяльності яких буде спрямована на: 

 збільшення знавців української мови як державної, літературної, як національної святині через низку активностей із загальною назвою 

«Мовознавчі ласощі»;  

 популяризацію творчості українських письменників через літературні зустрічі;  

 всебічне розкриття бібліотечного фонду через книжкові виставки та літературні огляди;  

 залучення віртуальної аудиторії бібліотеки через інформаційні, мультимедійні й інші матеріали на сайті бібліотеки. 

Завдяки глибоким і сучасним знанням бібліотечний фахівець відповідає потребам часу і здатен відчувати новітні тенденції в роботі з клієнтами, 

тому запланована участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, семінарах і практикумах допоможе працівникам ЛОУНБ 

отримувати формальну освіту за міжнародними стандартами, забезпечить гарантовану можливість безперервної освіти, сприятиме обміну досвідом 

і налагодженню партнерських зав’язків, підвищуватиме престиж бібліотек Луганщини на всеукраїнському та міжнародному рівнях. 

Проєктна діяльність ЛОУНБ в 2021 році – це послідовна робота, яка є частиною позиціонування бібліотеки, упровадження інноваційних технологій, 

підвищення культури клієнтів бібліотеки та фахівців закладу, створення комфортних умов для задоволення інформаційних потреб користувачів, 

зосередження уваги на важливих завданнях із розвитку пріоритетних напрямків, а також дієвий спосіб залучення інвестицій.  

 

 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ 

 

 Показники План на 2020 рік Виконано 2020 рік План на 2021 рік 

1 Кількість користувачів 3 000  3 500 

 Кількість обслужених користувачів 

зокрема 

10 500  11 500 

 Кількість користувачів інтернет-центру 4 000  4 000 

     

2 Відвідування (загалом) 82 000  83 000 

 Відвідування вебсайту 15 500  15 500 

 Відвідування соціальних медіа 25 000  26 000 

 Кількість доступів у мережу Інтернет 7 500  7 500 

     

3 Книговидача  33 000  34 000 

 Видача вільних ресурсів Інтернет 50 000  50 000 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ТА ДОСЛІДНА РОБОТА  

 

I.I МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

№п/п Назва заходів та діяльності Напрямок діяльності Форма роботи Термін виконання Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

1 Сучасна публічна бібліотека в умовах 

адміністративної реформи 

 

    

1.1. 

 

 

 

 

 

1.2. 

«Іншими очима на буденне й новітнє»: 

заходи з промоції можливостей сучасної 

бібліотеки та її ролі в громаді з новообраними 

органами самоврядування 

реформа децентралізації семінари 

тренінги 

консультації (за 

домовленістю) 

протягом року Відділ НМР, 

Адміністрація, (за 

домовленістю з 

органами 

самоврядування) 

 

Індивідуальні методичні консультації 

 

реформа децентралізації консультації протягом року Відділ НМР 

1.3. «Бібліотека – центр громади»: заходи з 

промоції публічних бібліотек та їх послуг (у 

форматі TEDx). 

 

реформа децентралізації PR-акції протягом року Відділ НМР, 

Адміністрація (за 

домовленістю з 

органами 

самоврядування) 

 

2 Методичні консультації та поради з 

актуальних питань бібліотечної 

справи 
 

    



1 2 3 4 5 6 

2.1. «Онлайнове сьогодення»: особливості 

дистанційної роботи. 

 

Безперервна бібліотечна 

освіта 

 

 

 

методичні 

консультації (за 

запитом) 

 

 

протягом року  

Відділ НМР 

 

2.2. «Навіщо нам соцмережі?»: фейсбучні дискусії Безперервна бібліотечна 

освіта 

 

методичні 

консультації (за 

запитом) 

 

 

протягом року Відділ НМР 

2.3. «CoworkingForYoung»: бібліотека як 

інформаційно-консультаційний центр для 

молоді 

Безперервна бібліотечна 

освіта 

 

методичні 

консультації (за 

запитом) 

 

 

протягом року Відділ НМР 

2.4. «Бібліотека – територія свободи»: 

інструменти та формат роботи з місцевою 

громадою 

Безперервна бібліотечна 

освіта 

 

методичні 

консультації (за 

запитом) 

 

 

протягом року Відділ НМР 

2.5. «Хто ми є?»: формування національної 

ідентичності у бібліотеці. 

 

Безперервна бібліотечна 

освіта 

 

методичні 

консультації (за 

запитом) 

 

 

протягом року 

 

Відділ НМР 

2.6. «Мобілізований простір»: про автоматизацію 

бібліотечних процесів (у межах Обласної 

школи «З ІТ на ти») 

 

 

 

Безперервна бібліотечна 

освіта 

 

тренінги, 

консультації 

протягом року Адміністрація, 

ВНМР 



1 2 3 4 5 6 

2.7. Пошук методичних рекомендацій від наукових 

бібліотек України для розсилки посилань на 

них у межах Інформування 

Безперервна бібліотечна 

освіта 
інформування 

 

протягом року 

 

Відділ НМР 

 

3 Підвищення кваліфікації бібліотечних 

фахівців регіону  
 

    

3.1 Навчання фахівців ЛОУНБ на онлайн-курсах Безперервна бібліотечна 

освіта 
дистанційні курси 

 

протягом року Відділ НМР 

 

3.2 «Брейнпарк» – обласна школа для 

бібліотекарів (комплексне навчання з SMM-

менеджменту, копірайтингу, графічного 

дизайну, медіаграмотності, культури 

українського мовлення, мови ворожнечі на 

користування сервісами Google)  

Безперервна бібліотечна 

освіта 

 

цикл тренінгів, 

практичні завдання, 

захист проєктів 

протягом року 

 

 

 

 

 

Відділ ІТЕР. 

 

 

3.3 

 

 

«Стратегії та рішення»: обласна школа 

керівника 

 семінари 

 

 

1 та 4 квартал 

 

Відділ НМР 

Адміністрація 

3.4 «Алгоритми мети»: обласна школа 

методиста  

 семінари 

 

 

 

2 та 3 квартал Відділ НМР 

Адміністрація 

3.5 Обласна школа академічної доброчесності 

для бібліотекарів  

 

 

 семінари протягом року Відділ НМР, 

спільно з НБ ЛНУ 

імені Тараса 

Шевченка 

1 2 3 4 5 6 

3.6 «Міжрядковий PR»: цикл тренінгів з промоції 

читання: 

 

 «(Не) рекламна бесіда»: тренінг з 

промоції читання  

Безперервна бібліотечна 

освіта 
тренінги протягом року Відділ НМР 



 «Автор тут і зараз»: тренінг із 

промоції читання  

 «Літературознавство – це теж 

смачно»: тренінг з промоції читання 

3.7 «Книжкові пакунки»: навчальний цикл з 

управління бібліотечними фондами: 

Безперервна бібліотечна 

освіта 
  Відділ НМР 

ЦПЧ 

  «Програма поповнення фондів публічних 

бібліотек – 2021: зміни, виклики, 

можливості» 

 

 семінар І квартал ЦПЧ 

Відділ НМР 

  Механізм відбору літератури для 

бібліотечних фондів 

 семінар І квартал ЦПЧ 

Відділ НМР 

  «Шлях книги в бібліотеці»: для 

бібліотек новостворених ОТГ 

 семінар ІІ квартал ЦПЧ 

Відділ НМР 

3.8 «Інформаційно-медійний щит»: цикл 

тренінгів з медійної та інформаційної 

грамотності на актуальні тематики 

 

Безперервна бібліотечна 

освіта 
тренінг протягом року Відділ НМР 

3.9 «Дослідно-аналітичними кроками»: 

методика проведення досліджень  

 

Безперервна бібліотечна 

освіта 
тренінг перше півріччя 

 

Відділ НМР 

 

1 2 3 4 5 6 

3.10 Бібліотечна лабораторія: вивчення потреб 

клієнтів бібліотек 

-------//---------- тренінг березень Відділ НМР, ЦПЧ 



4  «Віртуальні івент-змагання» обласний 

професійний конкурс на кращий онлайн 

захід. Для бібліотечних  фахівців 

(спільно з ЛОВ УБА) 
 

 конкурс ІІ-ІІІ квартал Відділ НМР, Відділ 

ІТЕР, спільно з 

ЛОВ УБА 

 

I.II НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№п/п Назва заходів та діяльності Напрямок діяльності Форма роботи Термін виконання Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

1. Бібліотека – інтермедіальна 

платформа сучасності (до 

Всеукраїнського Дня бібліотек) 

 

 

 науково-практична 

конференція 

вересень Відділ НМР 

Адміністрація 

2. Календар знаменних та пам’ятних дат 

Луганської області на 2022 р. 

 

Краєзнавча робота календар серпень Відділ ІТЕР 

3. Бюлетень ЛОВ УБА 

 

Адвокаційна робота видання липень Відділ НМР, Відділ 

ІТЕР 

1 2 3 4 5 6 

4. 

 
Дослідження: 

 

    

 Наукова та професійна зацікавленість 

населення області 

 

 анкетування, 

опитування, 

моніторинг, аналіз 

лютий-квітень Відділ ІТЕР 



 Історичний дискурс: «усна історія»  Краєзнавча робота анкетування, 

опитування, 

моніторинг, аналіз 

протягом року Відділ ІТЕР 

 Аналіз фахового рівня методичних 

кадрів Луганщини 

 анкетування, 

опитування, 

моніторинг, аналіз 

березень-

травень 

Відділ НМР 

Адміністрація 

  «Універсальний солдат»: бібліотекар 

очима користувачів 

 

 анкетування, 

опитування, аналіз 

травень-липень ЦПЧ, спільно з 

ЛОВ УБА 

5. Публікації в ЗМІ:  
 

    

 «Design inside/outside: комунікація між 

дизайнером і керівником/замовником та 

бібліотекарями» 

 

 публікація ІІ квартал Відділ НМР 

 «Неподільність понять „бібліотекар”, 

„читач” та „PR-менеджер”» 

 

 публікація ІІІ квартал Відділ НМР 

6 Участь у Всеукраїнських та 

регіональних професійних 

конференціях 

    

1  2 3 4 5 6 

  Всеукраїнська Зимова  школа молодих 

бібліотекарів УБА 

Безперервна бібліотечна 

освіта  

Регіональна цільова 

програма Молодь 

Луганщини 

Міжнародне та 

регіональне 

співробітництво 

 

навчання, обмін 

досвідом 

лютий Адміністрація 



  Міжнародна науково-практична 

конференція  «Славське – 2021» 

 

Безперервна бібліотечна 

освіта Міжнародне та 

регіональне 

співробітництво 

 

навчання, обмін 

досвідом 

березень 

 

Адміністрація 

  Міжнародний форум молодих 

бібліотекарів 

Безперервна бібліотечна 

освіта Регіональна цільова 

програма Молодь 

Луганщини 

 Міжнародне та 

регіональне 

співробітництво 

 

навчання, обмін 

досвідом 

квітень Адміністрація 

  Всеукраїнська Літня школа бібліотечної 

адвокації 

 

Безперервна бібліотечна 

освіта Міжнародне та 

регіональне 

співробітництво 

 

навчання, обмін 

досвідом 

липень Адміністрація 

  Всеукраїнська науково-практична  

конференція «Бібліотека і книга в 

контексті часу» 

 

Міжнародне та 

регіональне 

співробітництво 

 

 

навчання, обмін 

досвідом 

квітень 

 

 

 

Адміністрація 

  ХІІ Львівський міжнародний 

бібліотечний форум 

Міжнародне та 

регіональне 

співробітництво 

навчання, обмін 

досвідом 

вересень 

 

Адміністрація 

1 2 3 4 5 6 

  Щорічна звітна Конференція 

Української бібліотечної асоціації 

Міжнародне та 

регіональне 

співробітництво 

 

навчання, обмін 

досвідом 

листопад 

 

 

Адміністрація 

7 Моніторинг роботи публічних 

бібліотек області 

    

  Стан автоматизації публічних бібліотек 

Луганської області 

 

 аналіз Протягом року Відділ НМР 



  Виконання державної Програми 

поповнення фондів  

 

 аналіз Протягом року Відділ НМР 

ЦПЧ 

  Виїзний моніторинг роботи публічних 

бібліотек: 

 Бібліотеки Чмирівського ЦКД 

 Троїцька публічна бібліотека 

 Біловодська публічна бібліотека 

 виїзд на місця 

аналіз 

ІІ-ІІІ квартал Адміністрація, 

Відділ НМР 

      

 

І.ІІІ. КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№п/п Назва заходів та діяльності Напрямок діяльності Форма роботи Термін виконання Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

1 «Закарбований Схід: присвята загиблим 

мешканцям Луганщини – учасникам  АТО»: 

онлайн-проєкт  

 

 збір та обробка 

інформації, 

розміщення її на 

сайті бібліотеки 

протягом року Відділ НМР 

ЦПЧ,  

Відділ ІТЕР 

1 2 3 4 5 6 

2 Топ-топ Луганщиною: пізнай край за 5 

хвилин 

краєзнавча робота спільно 

із Луганським ОКМ 
Навчально-

пізнавальні 

відеороліки на каналі 

YouTube 

щоквартально ЦПЧ,  

Відділ ІТЕР 

3 «Місто зі змістом» (у межах розмовного клубу 

української мови; до Дня української мови та 

писемності) 

 презентація листопад ЦПЧ 

4 «Місцями пам’яті»: до 78-ї річниці визволення 

Луганської області від нацистських загарбників 

(у межах ЛОФТ) 

 краєзнавча екскурсія вересень ----------//-------- 



5 «Освітяни Луганщини»: до дня пам’яті жертв 

політичних репресій 

 інформаційна година, 

бесіда 

травень -------//---------- 

6 «Луганщина – це Україна»: цикл заходів до 

83-ї річниці утворення Луганської області 

 розважально-

пізнавальна 

програма, 

книжкова виставка 

челендж на ФБ 

червень --------//-------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. РОБОТА З ДОКУМЕНТНИМИ ТА ЕЛЕКТРОННИМИ РЕСУРСАМИ.  

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ.  

 

ІІ.І АКТУАЛІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ ЛОУНБ 

 

№ п/п Назва заходів та діяльності Напрямок діяльності Кількісні показники Термін виконання Відповідальні 

1 2 3 5 6 7 

1 Надходження видань до фонду ЛОУНБ: 

- Книги 

- Періодичні видання 

 

Регіональна програма 

розвитку культури 

Луганської області 

 

1000 прим. 

752 прим. 

протягом року Відділ ФФЕК 

1.1 Технічна обробка: 

 Книг 

 Періодичних видань 

 Електронних ресурсів 

 1000 прим. 

752 прим. 

20 прим. 

протягом року Відділ ФФЕК 

1.2 Аналітико-синтетична обробка: 

 Каталогізація 

 Систематизація 

 Предметизація 

  

1752 записів 

1752 записів 

1752 записів 

протягом року Відділ ФФЕК 

1.3 Облік періодичних видань  752 прим. протягом року Відділ ФФЕК 

1.4 Аналітичний розпис  100 записів   

1.5 Редагування в ЕК  1852 записів   

2 Вилучення видань із фонду ЛОУНБ: 

- періодичних видань 

 400 прим. 2 півріччя Відділ ФФЕК 

2.1 Розстановка  

 

 34 000 прим. 

 

протягом року Відділ ОК 

2.2 Перевірка на заставки та санітарна обробка 

фонду 

 9 000 прим. протягом року Відділ ОК 

      



1 2 3 4 5 6 

3 Робота з поповнення фондів публічних 

бібліотек Луганської області 

Регіональна програма 

розвитку культури 

Луганської області 

 

   

3.1 Залучення видавців, волонтерів, меценатів, 

партнерів (листування з книготорговельними 

організаціями, видавництвами, бібліотеками) 

- Відбір документів з обмінних фондів 

інших бібліотек для докомплектування 

фондів бібліотек Луганщина 

  протягом року Відділ ФФЕК 

3.2  Отримання та розподіл книг в бібліотеки 

області, пакування, відправлення 

 

 500 прим. IV квартал Відділ ФФЕК 

4. Робота за Державною програмою поповнення 

фондів публічних бібліотек 

 Написання заявки на участь в Програмі-

2021, відбір та закупівля видань 

 Моніторинг використання отриманих 

книг читачами 

 Моніторинг заходів з промоції читання, 

організованих з використанням книг  

 Звітування за програмою 

 

  

 

 

 

 

500 прим. 

 

 

лютий-березень 

 

 

протягом року 

ЦПЧ 

 

 

 

 

 



ІІ.ІІ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ТА ПОСЛУГ ЧИТАННЯ 

 

№ п/п Назва заходів та діяльності Напрямок діяльності Кількісні показники Термін виконання Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

1 Реєстрація та перереєстрація користувачів 

(за ЄРК) 

 3 500 осіб протягом року Відділ ОК 

2 Обслужені користувачі  11 500 осіб протягом року Відділ ОК 

3 Книговидача (зокрема): 

 книги 

 періодичні видання 

 вільні джерела Інтернет 

 

  

30 000 прим. 

5 00 прим. 

50 000 джерел 

протягом року Відділ ОК 

4 Консультування користувачів у відділі 

обслуговування: 

 консультації у полиць, при пошуку в ЕК 

 навчання елементам самообслуговування 

в бібліотеці 

 2 500 конс. протягом 

року 

 

Відділ ОК 

 

5 Консультування користувачів Інтернет-

центру: 

 Консультації з пошуку в Інтернет у 

масиві вільних джерел та БД наукової 

інформації 

 Послуги за допомогою Інтернет 

 Технічна допомога 

 

 

 

 

 

 1800 конс. 

 

протягом 

року 

 

 

Відділ ОК 



1 2 3 4 5 6 

6 Індивідуальне і групове інформування 
 

 Абонентів інформації  

 Інформацій 

 

 

 

 

 

35 аб. 

500 інформ. 

щомісяця Відділ ФФтаЕК  

7 Робота МБА та ЕДД 

 

 Кількість абонентів 

 Отриманих книг 

 Виданих книг 

  

 

24 аб. 

10 прим. 

10 прим. 

протягом року Відділ ФФЕК 

8 Заочний абонемент 

 

 кількість абонентів 

 надісланих книг 

 розроділ та відправлення 

 

  

 

5 аб. 

100 прим. 

100 прим. 

протягом року Відділ ФФЕК 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. ПРОМОЦІЯ ЧИТАННЯ 

ІІІ.І КНИЖКОВІ ОГЛЯДИ. КНИЖКОВІ ВИСТАВКИ 
 

№ п/п Назва заходів та діяльності Напрямок діяльності Форма роботи Термін виконання Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

1 Книжкові огляди     

1.1 «Добробати» до Дня українського 

добровольця 

 

 віртуальний огляд 

(на FB) 

березень ЦПЧ 

1.2 «Криголам» до 76-ї річниці завершення 

Другої світової війни 

 ------//------ вересень ЦПЧ 

1.3 «Бабин Яр: пам’ять на тлі історії» до Дня 

пам’яті жертв Бабиного Яру 

 ------//------ вересень ЦПЧ 

1.4 «Війна в серці, в пам’яті, в книзі» до Дня 

визволення України від фашистів 

 ------//------ жовтень ЦПЧ 

1.5 «Фрагмент дня»: аудіочиталка  аудіозаписи 

фрагментів книг на 

Інтернет-ресурсах 

щотижня 

 

ЦПЧ 

1.6 Літературні огляди на книжкові новинки  текстові огляди на 

сайті ЛОУНБ 

протягом року Відділ ІТЕР 

1.7 Відеоогляди на книжкові новинки  відеоролики на 

каналі YouTube 

протягом року Відділ ІТЕР 

2 Книжкові виставки, презентації 

книг 

    

 Назва заходів та діяльності Напрямок діяльності Кількісні показники Термін виконання Відповідальні 

2.1 Тематичні книжкові виставки, виставки новинок розкриття змісту фонду 

ЛОУНБ 
24 вист. 

 

протягом року ЦПЧ 

2.2 Книжкові виставки до ювілейних дат, державних 

свят та знакових подій 

Регіональні програми, 

відзначання ювілейних та 

пам’ятних дат 

15 вист. 

6 онлайн формати 

протягом року ЦПЧ 

 



ІІІ.ІІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ОСВІТНІ ЗАХОДИ 

 

№п/п Назва заходів та діяльності Напрямок діяльності Форма роботи Термін виконання Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

1 Навчальні тренінги за актуальною 

тематикою в межах роботи Регіонального 

тренінгового центру, за підтримки ЛОВ УБА 

За окремим планом (див. додаток №1)  

 

неформальна освіта для 

населення 
тренінги: 

онлайн/офлайн, 

виїзні 

протягом року Тренери РТЦ 

2 Цифрова грамотність для громад: у межах 

освітнього проєкту «Дія. Цифрова освіта» 

неформальна освіта для 

населення 
тренінги, групові та 

індивідуальні 

консультації 

протягом року Відділ ОК, 

3 «Літня резиденція ЛОУНБ»  виїздні книжкові 

виставки, дискусійні 

майданчики, квести, 

інформаційні 

години, лекції, 

рекламні акції 

травень-вересень ЦПЧ 

4 «Літній сад» (клуб 50+)  дискусійні 

майданчики, бесіди, 

тренінги, 

презентації, 

перегляди фільмів з 

обговоренням 

жовтень-квітень ЦПЧ 

5 Літературні зустрічі з письменниками 

 

 зустрічі раз на два місяці ЦПЧ 

6 «LOFT»: освітньо-психологічні заходи для 

підлітків 

 

 дискусійні 

майданчики, квести, 

інформаційні 

години, лекції, 

майстер-класи 

щотижня ЦПЧ 



1 2 3 4 5 6 

7 «Мовознавчі ласощі»: розмовний клуб 

української мови 

просування української мови, 

як державної 
дискусійні 

майданчики, бесіди, 

обговорення, 

перегляд фільмів 

щотижня ЦПЧ 

8 «Енігма: таємне життя Яна Батейка» всесвітній тиждень медійної 

та інформаційної грамотності 
антилекція жовтень Відділ ІТЕР 

9 Тиха вечірка в навушниках «Good Silent 

Party» 

програма Молодь Луганщини всеукраїнська акція ІІ-ІІІ квартал Відділ ІТЕР, ЦПЧ 

10 «Шевченко-масон: теорії зародження генія 

нації» 

 навчально-освітні 

відео на каналі 

YouTube 

березень --------//------ 

11 «Кобзарі-мафіозі, або Кого насправді 

оспівував Шевченко» 

 ------||------ липень --------//------- 

12 «Пекельні жіночі будні: середньовічна 

ґендерна оказія» 

 --------||------ травень ---------//-------- 

13 «Гарбуз паті»: святкуємо Геловін  розважально – 

пізнавальна програма 

(сімейне свято) 

жовтень ---------//-------- 

14 «Битва за гірлянду»: новорічний батл 

 

 сімейний батл грудень ---------//-------- 

 

ІІІ.ІІІ КОНКУРСИ 

 

№п/п Назва заходів та діяльності Напрямок діяльності Форма роботи Термін виконання Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

1 «Читай-Пиши»: конкурс дитячої 

літературної критики 

 

Регіональна програма 

розвитку культури Луганської 

області 

 

конкурс 

 

 

І півріччя 

 

 

Відділ НМР, ЦПЧ 

1 2 3 4 5 6 



2 «Книгоманія»: всеукраїнський Конкурс 

дитячого читання  

 

Регіональна програма 

розвитку культури Луганської 

області 

 

конкурс І півріччя Відділ НМР, ЦПЧ 

 

ІІІ.IV  ЗАХОДИ ДО ЗНАКОВИХ ПОДІЙ 

 

№п/п Назва заходів та діяльності Напрямок діяльності Форма роботи Термін виконання Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

1 «Useful games»: до Дня Соборності України формування національної 

ідентичності  
інформаційний 

допис 

січень ЦПЧ 

2 «Пам’яті тридцяти»: до Дня героїв Крут формування національної 

ідентичності  
онлайн ребуси січень ЦПЧ 

3 «Янголи пам’яті»: до Дня героїв небесної 

сотні 

формування національної 

ідентичності  
флешмоб лютий ЦПЧ 

4 «Слово до сkова – зложиться мова»: до 

Міжнародного дня рідної мови 

формування національної 

ідентичності, просування 

української мови, як 

державної 

челендж лютий ЦПЧ 

5 «Це таки Леся»: до 150-річчя від дня 

народження 

відзначання ювілейних дат освітнє відео на 

YouTube 

лютий Відділ ІТЕР 

6 «Відлуння душі»: до Всесвітнього дня поезії 

 

 

 челендж березень ЦПЧ 

7 «Міф 86»: до дня пам’яті Чорнобильської 

трагедії 

 дискусійний 

майданчик 

квітень ЦПЧ 

8 «Дежавю»: до дня пам’яті та примирення  дискусійний 

майданчик 

травень ЦПЧ 

9 «Освітяни Луганщини»: до Дня пам’яті 

жертв політичних репресій 

 

Формування національної 

ідентичності краєзнавство 
інформаційна 

година, бесіда 

травень ЦПЧ 

1 2 3 4 5 6 



10 «Драники від Василя Стефаника»: до 150-

річчя від дня народження 

відзначання ювілейних дат антилекція Травень Відділ ІТЕР 

11 «Казкові стежини»: до Міжнародного дня 

дітей 

виховання нац. гідності, 

просування читання 
розважально-

пізнавальна 

програма, 

книжкова виставка 

челендж 

червень ЦПЧ 

12 «Конституція України: абетка 

громадянина»: до Дня Конституції України 

Формування національної 

ідентичності, відзначання 

державних свят 

вікторина, книжкова 

виставка 

червень ЦПЧ 

13 «Україна в просторі і часі» 

«Прапор, що пройшов через віки» 

до Дня державного прапора 

Формування національної 

ідентичності, відзначання 

державних свят 

розважально – 

пізнавальна 

програма, квест 

серпень ЦПЧ 

14 «Роман про Батьківщину» 

«Голуби миру» 

до Дня Незалежності України 

Формування національної 

ідентичності, відзначання 

державних свят 

книжкова виставка, 

майстер-клас 

серпень ЦПЧ 

15 «Невідома війна: партизанський рух в 

Україні»: до Дня партизанської слави 

Формування національної 

ідентичності 
інформаційна 

виставка 

вересень ЦПЧ 

16 Цикл заходів до Дня захисника України: Формування національної 

ідентичності, відзначання 

державних свят 

 жовтень ЦПЧ 

  «Час згадати нашу славу  зустріч з 

військовими 

------\\----- ЦПЧ 

  «Він чи вона?» до Дня збройних сил 

України   

 бесіда ------\\----- ЦПЧ 

  «Козацька покрова» до дня українського 

козацтва 

 бесіда ------\\----- ЦПЧ 

17 «Без вітамінів»: до Дня пам’яті жертв 

голодоморів 

 

Формування національної 

ідентичності 
освітня лекція листопад ЦПЧ 

18 «8 років потому…»: до Дня Гідності та 

Свободи 

Формування національної 

ідентичності 
дискусійний 

майданчик 

листопад ЦПЧ 

1 2 3 4 5 6 



19 «Скажи ні насильству!»: до Всеукраїнської 

акції «16 днів проти насильства» 

 вуличні акції листопад-

грудень 

ЦПЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ІНТЕРНЕТ ТА PR 

№ 

п/п 

Назва заходів та діяльності Напрямок діяльності Форма роботи Термін виконання Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

1 Підтримка  офіційних каналів комунікацій в 

соцмережах: 

Facebook , Instagram, Telegram 

 створення та 

розміщення дописів, 

комунікація з 

клієнтами, SMM 

протягом року Відділ ІТЕР 

2 Підтримка контенту офіційного вебсайту 

ЛОУНБ  

 розміщення 

інформаційних 

матеріалів на сайті, 

редагування розділів 

сайту 80 

протягом року Відділ ІТЕР 

3 Розсилка інформаційних матеріалів до ЗМІ   статті, прес-релізи, 

прес-анонси 

протягом року  Відділ ІТЕР 

4 Створення аудіо контенту на SoundCloud та 

інших платформах 

 подкасти, записи 

фрагментів книг 

протягом року Відділ ІТЕР 

5 Створення відеоконтенту на каналі YouTube  відео огляди, 

навчальні відео 

протягом року Відділ ІТЕР 

6 Створення рекламної продукції   афіші, флаєри, 

буклети тощо 

протягом року Відділ ІТЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. АДВОКАЦІЯ ТА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

№ п/п Назва заходів та діяльності Напрямок діяльності Форма роботи Термін виконання Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

1 «Дія. Цифрова освіта». Моніторинг роботи 

бібліотек-хабів цифрової освіти в регіоні. 

Неформальна освіта для 

населення 
аналіз, 

консультування 

Протягом року Відділ НМР 

ЦПЧ 

2 Літературно-медійні проєкти у співпраці з 

мистецькою агенцією ArtPole (проєкти 

«РоздІловІ», Безкінечна подорож, або Енеїда”, 

«паМ’ЯТАти», «Альберт, або Найвища форма 

страта» та інші). 

Неформальна освіта для 

населення 
 

розробка рекламної 

продукції, PR 

проєктів у 

соцмережах 

Протягом року Відділ НМР 

Відділ ІТЕР 

3 

  

«Ми – українці. Я і ти» Міжнародне 

співробітництво 

тренінги з 

української мови для 

дітей української 

діаспори в Польщі 

Протягом року Відділ ІТЕР 

4 
Участь у заходах європейської ініціативи Meet 

and Code 

Неформальна освіта для 

населення 
навчальі заходи, 

хакатони 
Протягом року Відділ ІТЕР 

5 

Міжнародний проєкт «Public Libraries as 

Active Citizens Hubs» від Biblioteca Nationala a 

Romaniei за підтримки Progress Foundation 

Romania» в межах Black Sea Trust for Regional 

Cooperation (Чорноморського регіонального 

співробітництва). 

Міжнародне 

співробітництво 

заходи в освітній 

середі MineCraft, 

організація MineCraft 

Team серед підлітків 

регіону 

1-2 квартал Відділ ІТЕР 

6 
«Coach for Coaching»: Школа менторів для 

волонтерів дитячих клубів програмування 

Неформальна освіта для 

населення 
навчальні заходи 

онлайн/офлайн 
Протягом року Відділ ІТЕР 

7 
Написання проєктних заявок до УКФ та інших 

донорських програм 
  Потягом року Адміністрація 

 



VI. АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

№ 

п/п 

Назва заходів та діяльності Напрямок діяльності Форма роботи Термін виконання Тренери 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Підтримка АБІС     

1.1 Забезпечення копіювання даних Автоматизація роботи 

бібліотек 
 щоденно Відділ ІТЕР 

1.2 Встановлення нових версій, апгрейд системи Автоматизація роботи 

бібліотек 
 щоквартально -------//------- 

2 Підтримка локальної комп’ютерної мережі 

та комп’ютерного парку 

    

2.1 Профілактика обладнання Забезпечення кіберзахисту  щомісяця -------//------- 

2.2 Поточний ремонт та заправка принтерів 

(ламінатора копіювальної техніки) 

Забезпечення кіберзахисту  протягом року -------//------- 

2.3 Налагодження нового обладнання 

 

Забезпечення кіберзахисту  протягом року -------//------- 

2.4 Підтримка Інтернет-каналу, забезпечення Wi-fi 

доступу 

Забезпечення кіберзахисту  протягом року -------//------- 

2.5 Забезпечення антивірусного захисту 

обладнання 

Забезпечення кіберзахисту  протягом року -------//------- 

3 Підтримка серверу     

3.1 Забезпечення захисту від кібератак Забезпечення кіберзахисту  протягом року -------//------- 

3.2 Забезпечення копіювання даних та створення 

резервних копій 

Забезпечення кіберзахисту  протягом року -------//------- 

4. Надання консультаційної допомоги з 

питань автоматизації бібліотекам області 

 консультації 

онлайн/офлайн 

 Адміністрація 

Відділ ІТЕР 

  Консультування Попаснянської ЦБС з 

підтримки АБІС UnieLibrary 

 

Безперервна бібліотечна 

освіта 

 

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

  Консультування НБ ЛНУ ім. Тараса 

Шевченка з підтримки АБІС 

УФД/Бібліотека 

Безперервна бібліотечна 

освіта 
  ------//------- 



ДОДАТОК 1 

 

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА БІБЛІОТЕЧНИХ ФАХІВЦІВ  

В МЕЖАХ РОБОТИ РЕГІОНАЛЬНОГО ТРЕНІНГОВОГО ЦЕНТРУ 

 
 

№п/п Назва заходів та діяльності 

 

Напрямок діяльності 

 

Форма роботи Термін виконання 

 

Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

1 «Новий правопис: шість кіл адаптації»: 
тренінг з культури українського мовлення 

Неформальна освіта для 

населення,  

просування української 

мови, як державної 

тренінг протягом року 

 

 

Літашова А. 

Дубова Ю. 

2 «Сепульки в Сепулькарії»: тренінг з 

інформаційної безпеки та медіаграмотності 

Неформальна освіта для 

населення, 

медіаграмотність 

тренінг протягом року 

 

 

Літашова А. 

Дубова Ю. 

3 «Ґендер для всіх»: формування гендерної 

культури в суспільстві 

Неформальна освіта для 

населення,  

проєкт «Полілог поколінь» 

тренінг протягом року 

 

 

Літашова А. 

Дубова Ю. 

4 «Непотрібний HTML»: тренінг зі створення 

сайтів і блогів 

Неформальна освіта для 

населення,  

безперервна бібліотечна 

освіта 

тренінг протягом року 

 

 

Козирев О. 

5 Організація навчання у клубах програмування 

для дітей мережі Code Club Луганщина 

 

 

 

 

 

Неформальна освіта для 

населення, 
заняття, підготовка та 

проведення 

презентацій, 

гакатонів, вікендів, 

мітапів, звітування та 

координація клубів 

програмування 

області 

 

 

 

протягом року Дубова Ю. 



1 2 3 4 5 6 

6 Coach for Coaching: Школа менторів для 

волонтерів дитячих клубів програмування 

 

Неформальна освіта для 

населення,  

безперервна бібліотечна 

освіта 

цикл тренінгів серпень 

 

Дубова Ю. 

7 «Цифрові штурми»: цифровізація на часі  (у 

межах школи «З ІТ на ти») 

Неформальна освіта для 

населення  

Безперервна бібліотечна 

освіта 

тренінг протягом року 

 

Букреєва О., 

Моісєєва С. 

8 Інструменти форм бібліотечних заходів Неформальна освіта для 

населення  

Безперервна бібліотечна 

освіта 

 

тренінг 

протягом року Сіпунова І. 

9 «Брейнпарк» – обласна школа для 

бібліотекарів (комплексне навчання з SMM-

менеджменту, копірайтингу, графічного 

дизайну, медіаграмотності, культури 

українського мовлення, мови ворожнечі на 

користування сервісами Google) 

Неформальна освіта для 

населення  

 

цикл тренінгів, 

практичні завдання, 

захист проєктів 

протягом року, 

за замовленням 

від закладів, 

підприємств 

Дубова Ю., 

Літашова А., 

Черв’як Д,  

Букреєв О., 

Букреєва О., 

Козирев О. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 2 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

 

Відділ НМР Відділ науково-методичної роботи 

Відділ ІТЕР Відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів 

Відділ ОК Відділ обслуговування користувачів 

Відділ ФФтаЕК Відділ формування фонду та електронного каталогізування 

ЦПЧ Центр просування читання 

ЕК Електронний каталог 

ЄРК Єдина реєстраційна картотека 


