План роботи Луганського регіонального відділення УБА
На 2017 рік

№

Назва заходу

Очікуваний
Вплив
Індикатор
Термін
результат
проведення
СН 1 Суспільство знань та інтелектуальна свобода
Формування
культури мовлення

Підвищення
Кількість осіб, що
національної
пройшли
свідомості
навчання
громадян
СН 2 Трансформація бібліотек

1

Культура мови: тренінги
для бібліотекарів та
представників місцевих
громад

2

Аналіз та моніторинг
трансформації
бібліотечної мережі у
зв’язку зі створенням
ОТГ

2.1

Організація спільної
діяльності регіональних
відділень УБА с
регіональними Офісами
реформ

Збереження та
вдосконалення
бібліотечного
обслуговування
населення

Зростання
впливу УБА

Кількість
спільних заходів

2.2

Організація тренінгів з
представниками органів

Підвищення
обізнаності
представників ОТГ

Збереження та
трансформація
методичної

Кількість
тренінгів

Протягом
року

Відповідальні

Ресурси

Дубова Ю.

Регіональне
відділення УБА,
ЛОУНБ
ім.Горького

Сап’ян А.І

Регіональне
відділення УБА,
ЛОУНБ
ім.Горького
Регіональний
офіс реформ

Протягом
року

Сап’ян А.І

Регіональне
відділення УБА,
ЛОУНБ
ім.Горького
Регіональний
офіс реформ

Січеньквітень

Сап’ян А.І

Регіональне
відділення УБА,

2.3

3

ЛОУНБ
ім.Горького
Регіональний
офіс реформ

управління ОТГ щодо
функціонування бібліотек

щодо роботи
бібліотечної мережі

роботи
публічних
бібліотек на
територіях, де
відбулась
адміністративна
реформа

Публікація в мас-медіа
матеріалів щодо
популяризації найкращого
досвіду реорганізації
бібліотек

Вироблення
оптимальних рішень
щодо реорганізації
бібліотечного
обслуговування

Запобігання
негативному
впливу процесів
децентралізації
на бібліотечне
обслуговуванн

Кількість
публікацій

Протягом
року

Сап’ян А.І

Регіональне
відділення УБА,
ЛОУНБ
ім.Горького
Регіональний
офіс реформ

Шкільна бібліотека в
об’єктиві УБА

3.1

Взаємодія з методичними
об’єднання шкільних
бібліотек області

Залучення шкільних
бібліотек до
реалізації стратегії
розвитку
бібліотечної справи

Сприяння
трансформації
шкільних
бібліотек

Кількість
консультацій,
розсилок

Протягом
року

Фатєєва І.В.

ЛОВ УБА,
шкільні
бібліотеки

3.2

Приймати участь в
методичних семінарах
шкільних бібліотек з
презентаціями основних

Залучення шкільних
бібліотек до
реалізації стратегії

Сприяння
трансформації
шкільних
бібліотек

Кількість
презентацій

Протягом
року

Фатєєва І.В.

ЛОВ УБА,
шкільні
бібліотеки

4

5

завдань, що стоять перед
бібліотеками

розвитку
бібліотечної справи

Участь у навчальних та
тренінгових програмах
всеукраїнського та
регіонального рівнів:
- Всеукраїнська
конференції «Сучасна
бібліотечно-інформаційна
безперервна освіта:
європейські орієнтири»
- Зимова школа млодих
бібліотекарів
- Літня школа бібліотечної
адвокації
- Львівський бібліотечний
форум

Підвищення фахової
освіти працівників
бібліотек регіону

Трансформація
свідомості
бібліотекарів та
отримання
навичок
ефективного
менеджменту

Кількість
учасників
тренінгів та
програм

СН 3 Розбудова безперервної освіти
Підвищення медіа
Запобігання
Кількість
Організувати цикл
розповсюдженн тренінгів
тренінгів для бібліотечних грамотності
бібліотечних
ю «фейкової» та
фахівців щодо
фахівців та
антидержавної
запобігання
отримання навичок
інформації
інформаційній агресії
роботи з громадами
Організувати цикл
тренінгів з менеджменту в
соціальних мережах

Впровадження SMM
в роботу бібліотек

Більш ефективне
та оперативне
професійне
спілкування

Кількість
тренінгів

СН4: Адвокація

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

Риб’янцева І.П.

Регіональне
відділення УБА,
ЛОУНБ
ім.Горького,
бібліотеки
регіону

Моісєєва С.А.
Луганське ОВ
УБА

ЛОВ УБА,
бібліотеки ВНЗ

Черв’як.

Регіональне
відділення УБА

6

«Публічна бібліотека на
селі – змінюємо імідж»:
проект для сільських
бібліотекарів

Створення моделі
сучасної бібліотеки
на селі

Підвищення ролі
громад у
розвитку
сільських
бібліотек

6.1

Організувати тренінги з
бібліотечної адвокації

Отримання
бібліотекарями
навичок взаємодії з
різними
представниками
громад

Підвищення ролі Кількість
громад у
тренінгів
розвитку
сільських
бібліотек

Протягом
року

Риб’янцева І.П.
Моісєєва С.А.

6.2

Організувати тренінги з
проектного менеджменту

Залучити бібліотеки
до написання
проектів та
грантових заявок

Залучення
бібліотек до
партнерства з
НУО

Кількість
реалізованих
проектів

Протягом
року

Риб’янцева І.П.
Моісєєва С.А.

6.3

Провести конкурс проектів
на кращий іміджевий захід
для сільської громади

Зміна ставлення
місцевих громад
до бібліотек

Кількість поданих
заявок

вересень

Риб’янцева І.П.
Моісєєва С.А.

7

Бібліотекар NEXT:
нульовий відлік: конкурс
на креативну молодіжну
ідею

Покращення іміджу
сільських бібліотек
серед місцевих
громад
Залучення молодих
фахівців до процесів
змін, що
відбуваються в
бібліотеках

Зміна
відношення до
професії

Кількість ідей

Липень

Черв’як Д.,
Юник А.

Регіональне
відділення УБА,
управління
культури,
ЛОУНБ
ім.Горького,
Старобільська
ЦБС
Регіональне
відділення УБА,
управління
культури,
ЛОУНБ
ім.Горького,
Старобільська
ЦБС
Регіональне
відділення УБА,
управління
культури,
ЛОУНБ
ім.Горького,
Старобільська
ЦБС
ЛОВ УБА

Бібліотеки
регіону,
навчальні
заклади ЛОВ
УБА

8

Моя Слобожанщина –
квітучий край:
Літературний маршрут

Привернення уваги
мешканців регіону
до культурного
надбання

Зростання
національної
свідомості
громадян

Кількість заходів
в рамках
маршруту

Протягом
року

Риб’янцева І.П.

9

Організувати та провести
в мас-медіа та соцмережах
інформаційну кампанію:
«Молодь читає?!» щодо
загальних тенденцій
популяризації книги серед
молоді

Розгортання дискусії
щодо впливу
читання на розвиток
суспільства та
формування
національної
свідомості громадян

Привернення
уваги молоді до
бібліотеки як
інституції,
здатної
підвищувати їх
інтелектуальний
потенціал

Кількість
публікацій, охват
користувачів в
соцмережах

Січень вересень

Моісєєва С.А.

Протягом
року

Президія ЛОВ
УБА

10

Залучення бібліотечних
працівників та членів
місцевих громад до
членства в УБА

11

Проведення засідань
Президії ЛОВ УБА

СН 5 Ефективний менеджмент УБА
Фінансова та
Залучення
Кількість членів
організаційна
якомога більшої ЛОВ УБА
підтримка ЛОВ УБА кількості людей
до громадської
діяльності
Налагодження
Підвищення
Кількість
взаємодії членів
організаційної
пропозицій щодо
УБА в регіоні,
складової в
актуалізації
моніторинг
роботи президії

щоквартальн Риб’янцева І.П.
о

Регіональне
відділення УБА,
управління
культури
Луганської ОДА,
бібліотеки
регіону, органи
місцевого
самоврядування,
громадські
організації
ЛОВ УБА,
представники
ЗМІ, громадські
активісти

Бібліотеки
регіону,
мешканці
регіону
Регіональне
відділення УБА

реалізації плану
роботи

роботі
організації

