
Звіт 

про роботу Луганського обласного відділення  

ВГО Українська бібліотечна асоціація  

за  2020 рік 

 

Луганське обласне відділення у 2020 рік здійснювало свою діяльність відповідно 

до Стратегії Української бібліотечної асоціації на 2019-2021 рр., Положення та 

річних планів роботи.  

 

У 2020 році кількість членів відділення становила 315, з них бібліотечних 

працівників - 310, держслужбовців - 5. Сума річних добровільних пожертвувань 

склала 31500 грн. 

Ціль 1. Впровадження інноваційних моделі діяльності бібліотек 

Звітний рік видався дуже складним, перед нами постали нові виклики, пов’язані 

з пандемією коронавірусу Covid-19. Це була неочікувана форс-мажорна ситуація 

- іспит, який бібліотекарі витримали.  

Бібліотечна спільнота Луганщини на чолі з Президією Луганського обласного 

відділення УБА (далі – ЛОВ УБА) почали шукати нові форми роботи, нові 

можливості комунікації між собою та з користувачами, звернули увагу на 

важливість власної присутності в інтернет-просторі. Зрозуміло, що для цього 

потрібно було розробити певні рекомендації, що й було зроблено в співпраці з 

науково-методичним відділом Луганської обласної бібліотеки, спираючись на 

рекомендації ВГО УБА. Протягом року видано низку рекомендацій по роботі 

онлайн. Як результат – публічним бібліотекам регіону вдалося швидко 

перебудувати свою роботу та не втратити читачів. 

Ще один виклик, який постав перед бібліотечною спільнотою – закінчення 

реформи децентралізації та зміна адміністративно-територіального устрою. ЛОВ 

УБА активно долучилася до цих процесів: організовано щомісячні онлайн наради 

з керівникам бібліотек з метою підготовчої роботи до нових умов роботи, 

моніторингу мережі бібліотек. 

Як громадська організація, ЛОВ УБА швидко реагувала на ситуації з порушенням 

законодавства, умов праці бібліотекарів, що виникали в процесі реформування. 

В кінці року розроблено лист-звернення до новообраних органів 

самоврядування з метою упередження порушень та пропозицією звертатися до 

Президії ЛОВ УБА за консультаціями у випадку непорозумінь, складних випадків 



тощо. В кінці року надано 6 консультацій органам місцевого самоврядування, які 

дозволили мінімізувати проблеми. 

Ц.2. Розвиток професійної компетентності бібліотекарів через розбудову 

безперервної освіти 

Навчання бібліотекарів в 2020 році також точилося навколо ситуації, що викала 

пандемія. Луганське обласне відділення долучилося до цієї роботи. На базі 

Регіонального тренінгового центру організовано та проведено в онлайн-форматі 

24 навчальних заходів, в яких прийняли участь 209 фахівців області. 

Протягом року ЛОВ УБА активно спонукало бібліотекарів області долучитися до 

процесів самоосвіти та діяла під гаслом «Рекомендуємо іншим та навчаємось 

самі».  

308 фахівців області підвищили свою кваліфікацію на онлайн-курсах та онлайн-

конференціях. З них – понад 200 осіб долучалися до вебінарів та конференцій 

ВГО УБА. 

Серед відвіданих: 

 Вебінар УБА «Культурні та креативні індустрії для бібліотекарів» 

 Тренінг «Бібліотечні послуги у розвитку громад» в межах проєкту 

«Спроможні бібліотеки сприяють досягненню цілей сталого розвитку ООН 

до 2030 року»  

 Онлайн-конференція «Бібліотека в умовах пандемії COVID-19»  

 Онлайн-презентація моделі «Чотири простори бібліотеки»  

 Щорічна онлайн-конференція ВГО УБА «Виклики, дії, рішення» 

 Вебінар «Навички стрес стійкості для бібліотекарів» 

 Вебінар «Як бібліотеки згуртовують громаду під час карантину»  

 Вебінар  «Управління конфліктами у бібліотеках»  

Перелік освітніх  онлайн-платформ, якими скористалися бібліотечні фахівці 

області у 2020 році (від найпопулярнішої до найменш популярних): 

 «Дія.Цифрова освіта» 

 ВУМ (Вільний університет майдану) 

 PROMETHEUS 

 «ВИЩЕ» 

 EdEra. 

 ЛітОсвіта 

 Olimp. 

 Освітні серіали «Дія. Цифрова освіта» 

 онлайн-вебінар на тему «особливості сучасної освіти для активу ОТГ». 



 

Ц.3. Поширення дієвих інструментів бібліотечної адвокації 

В звітному році робота відділення була спрямована на допомогу найбільш 

успішним та потенційно потужним бібліотекам регіону змінити напрямки 

роботи, навчитись співпрацювати з місцевим самоврядуванням, шукати 

партнерів та шляхів вирішення проблем. Найбільш вдалим досвід роботи 

сільських бібліотек Троїцької ТГ. 

Разом з ЛОУНБ та Молодіжною секцією ВГО УБА організовано онлайн хакатон де 

обговорювалась концепція проведення 4-ї «Тихої вечірки»-2021, в якому взяли 

участь виконавчий продюсер Радіо Сковорода Артем Галецький, представниця 

Програми ООН Анна Борова, співорганізатори вечірки Nina Salii , Сергій Жадан, 

Олександр Дюбін та багато інших  (загалом більше ста чоловік). 

В 2020 році видано черговий (3-й номер) Бюлетеня Луганського обласного 

відділення УБА. Організовано групу у мережі Фейсбук «Луганське відділення 

УБА», де висвітлюється досвід роботи бібліотек області та проблемні питання 

галузі. 

Відділення активно підключилось до процесу передачі бібліотечних закладів до 

нової комунальної власності. До органів місцевого самоврядування надіслано 

листи-рекомендації з проханням забезпечити громади якісними культурними 

послугами – книгою, неформальною освітою, інформацією. 

Ц.4. Перебудувати систему послуг та сервісів 

В 2020 році завдяки проєктній діяльності ЛОВ УБА сплачено користування 

сервісом онлайн конференцій - Zoom Pro, яка надається для організації заходів 

членам ЛОВ УБА. 

 

Ц.5. Досягти максимальної ефективності менеджменту відділення 

В 2020 році проведено звітно-виборчу конференцію відділення. Це був перший 

досвід проведення звітно-виборчих конференцій, який відділення намагається 

розповсюдити на всі регіони.  

Протягом року відбулися 4  засідання Президії, на яких розглядалися наступні 

питання: 

 затвердження напрямків діяльності за окремими членами Президії; 

 підготовка звітно-виборчої конференції; 

 написання проєкту «Школа менторів мережі Code Club»; 

 фінансове звітування. 



 

Ц.6. Покращення комунікації та включеність членів відділення 

Для ефективної комунікації між членами ЛОВ УБА використовувалася група в 

мережі Фейсбук «Луганське відділення УБА», де кожна бібліотека представляє 

свою роботу - https://www.facebook.com/groups/1504255283224297/ .  

Робота відділення висвітлюється на офіційній сторінці Луганського обласного 

відділення УБА, що міститься на сайті Луганської обласної універсальної наукової 

бібліотеки - http://library.lg.ua/uk/pearl/lula . На сторінці представлена вся 

поточна інформація про діяльність відділення: плани, звіти, контактна 

інформація, банківські реквізити, опис основних акцій, листи-звернення.  

В 2020 році проведено традиційний обласний професійний конкурс для 
бібліотекарів області. Цього разу – вирішили нагадати про актуальну тему 
медійної грамотності. Тож конкурс мав на меті створення відеороликів з 
медіаграмотності. До участі долучилися 7 бібліотек області, переможцем стала  
Марківська центральна бібліотека.  

За підтримки регіонального відділення бібліотекарі Луганщини впродовж року 

приймали участь в наукових професійних заходах всеукраїнського та 

міжнародного рівня, організованого ВГО «Українська бібліотечна асоціація», де 

гідно представляли Луганську область: 

 Всеукраїнська Зимова школа молодого бібліотекаря (участь представників 

ЛОВ УБА в якості тренерів); 

 Міжнародна наукова конференція «Сучасна бібліотечна освіта: орієнтири 

співтворення» (участь представників ЛОВ УБА в якості спікерів); 

 Міжнародний Львівський бібліотечний форум» (участь в якості спікерів та 

учасників);  

 Семінар «Бібліотека в пошуку нових ідей» у межах програми ООН 

«Громадська безпека та соціальна згуртованість» (участь у якості слухачів); 

 Щорічна звітна конференція УБА (участь у якості організаторів окремих 

подій). 

В 2020 році за фінансової підтримки Ресурсного центру ГУРТ ЛОВ УБА розвивала 

роботу в межах національного волонтерського проєкту Code Clab UA. Протягом 

року проведено 3 IT- хакатони для учасників клубів кодування. В серпні 

організовано школу менторів для клубів кодування, результатом якої 

бібліотечна спільнота регіону отримала 9 бібліотекарів-менторів клубів, а 

Луганська обласна мережа волонтерських клубів програмування за проєктом 

Code Club Ukraine під координуванням ЛОВ УБА розширилася до 17 клубів. 

Порівняно з іншими регіонами, наша область залучила найбільшу частку 

https://www.facebook.com/groups/1504255283224297/
http://library.lg.ua/uk/pearl/lula


фінансової допомоги від донорів та доброчинців задля просування проєкту в 

області – 57 122 тис грн. 

За підтримки ЛОВ УБА Луганська ОУНБ також перемогла у конкурсі проєктних 

ідей Public Libraries as Active Citizens Hubs за підтримки Progress Foundation 

Romania в межах Black Sea Trust for Regional Cooperation (Чорноморського 

регіонального співробітництва) та долучила 500 доларів до розвитку нового 

освітнього напрямку з програмування для дітей  "Minecraft team" у межах Code 

Club UA . 

В 2020 році ЛОВ УБА стало партнером всеукраїнської організації в проєкті 

«Спроможні бібліотеки сприяють досягненню Цілей сталого розвитку ООН до 

2030 року» та залучило до проєкту 5 публічних бібліотек області, які в межах 

проєкту прокачали свої зання та навички з розроблення стратегій розвитку 

бібліотек та організації нових креативних послуг. 

В 2020 році ЛОВ УБА взяла на себе роль координатора роботи мережі бібліотек-
хабів національного проєкту «Дія. Цифрова освіта» від Міністерства цифрової 
трансформації. З другого півріччя 2020 року щомісяця відбувалися 
наради/консультації/тренінги для методистів бібліотек області та 
безпосередньо тренерів проєкту: «Цифрові дискусії». Відділ науково-
методичної роботи Луганської ОУНБ здійснював моніторинг діяльності хабів 
цифрової освіти в області. Мережа бібліотека-хабів цифрової освіти в області 
сягає 45. 

До Всеукраїнського дня бібліотек ЛОВ УБА організували онлайн акцію 

«Бібліотекар читає…» - флешмоб відеороліків, в яких бібліотекарі 

рекомендували до читання свої улюблені книги. 

 

Ц.7. Активізувати включення молоді в роботу відділення то інноваційну 

діяльність бібліотек. 

В звітному році активніше почали працювати молоді члени нашого відділення. 

Так, молода бібліотекарка Катерина Кабанцева налагодила роботу Молодіжного 

центру при бібліотеці, який користується великим попитом серед молоді 

Троїцької ТГ. ЛОВ УБА розповсюджує цей досвід на регіональний рівень. 

Молодіжний актив ЛОВ УБА продовжує працювати над організацію 

Всеукраїнської акції «Тиха вечірка в бібліотеці» та планує проведення акції в 2021 

році. 

Саме молоді члени відділення приймають участь у всіх заходах всеукраїнського 

рівня, що організовує ВГО УБА та участь у яких подана в розділі Ц.6  



Представник ЛОВ УБА Олександр Козирев став фіналістом Конкурсу молодих 

бібліотекарів від УБА «Творчий злет». 

 

Підсумки 

Не зважаючи на складні обставини, в яких функціонували бібліотеки, Луганське 

обласне відділення УБА в 2020 році впоралося з викликами, які постали перед 

бібліотечною спільнотою області, а саме: 

 Тримали під контролем ситуацію з реорганізацію бібліотечної мережі 

 Спонукали бібліотекарів до якісних змін та гнучкості в роботі в умовах 

пандемії 

 Залучили  додаткове фінансування на розвиток бібліотек (разом 63 тис. 

грн.) 

 Розвивали  проєктну діяльність 

 

 

Голова Луганського ОВ УБА       Інна РИБ’ЯНЦЕВА 


