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План роботи ТОВ УБА на 2014 рік 
 

Основні завдання: 
 
– сприяння доступу громадян до всього обсягу накопичених в бібліотеках знань та 
інформації; 

– приймати активну участь у вдосконаленні бібліотечного законодавства, організації та 
управлінні бібліотечною справою; 

– брати участь у формуванні планів і програм розвитку бібліотечної справи в області; 
– забезпечувати інформування громадськості з проблем галузі та шляхів їх вирішення; 
–сприяти підвищенню професіоналізму членів ТОВ УБА та  формуванню середовища 

професійного спілкування; 
– проводити конкурси, семінари, конференції та інші заходи з питань бібліотечно-

інформаційної діяльності; 
– сприяти організації соціального захисту бібліотекарів, зміцненню професійної 

солідарності; 

 
Удосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування: 
 

– брати участь в обговоренні регламентуючих документів, що стосуються 
інформаційно-бібліотечної сфери;    

– продовжити партнерство з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів 
(IREX), забезпечити реалізацію проектів у партнерстві з Програмою 
«Бібліоміст»;  

– брати участь у міжнародних, всеукраїнських, галузевих конференціях, семінарах, 
тренінгах, нарадах;  

 
 
Формування    позитивного іміджу книгозбірень, підвищення престижу 
професії.  Захист інтересів читачів і працівників бібліотек: 
 

– провести конкурс на кращу бібліотечну рекламну продукцію за номінаціями: 
«Краще бібліотечне рекламне відео» 
«Кращий бібліотечний рекламний буклет» 
«Кращий бібліотечний плакат» 
«Кращий бібліотечний логотип» 

– нагородити активних членів ТОВ УБА Почесними грамотами з нагоди 
Всеукраїнського дня бібліотек; 

– підключитися до святкування 75-річчя з дня заснування Тернопільської обласної 
універсальної наукової бібліотеки; 

– підготувати статтю про діяльність ТОВ УБА до обласної газети «Вільне життя» або 
«Свобода». 

–  



Залучення нових членів, розширення партнерства: 
 

– підготувати для членів ТОВ УБА публічний звіт про роботу у 2014 році; 
– проводити щомісячні засідання президії ТОВ УБА; 
– активізувати індивідуальне членство в ТОВ УБА: 

направити лист-звернення до директорів ЦБС; 
провести зустріч із представниками бібліотек інших видів; 
організувати та провести звітно-виборчу конференцію; 

 
 

 
План основних  заходів (помісячний) 
 

 
1. Січень Обговорення плану роботи ТОВ УБА на 

2014 рік. 
Звіт про роботу ТОВ УБА у 2013 році. 
 

Вітенко В.І. 
 
 
 
 

2.        Лютий Проведення навчання у РНЦ для 
переможців четвертого туру конкурсу 
програми «Бібліоміст» (ОБМ, ОБД). 

Єрошенкова С.Т. 
 
 
 
. 

3.    Березень Проведення навчання у РНЦ для 
переможців пяۥтого туру конкурсу 
програми «Бібліоміст» (Чортківська 
ЦБС). 
Звіт (фінансовий ТОВ УБА). 

Єрошенкова С.Т. 
 
 
 

Ліскова О.Г., 
Гасай О.О. 

 
4. Квітень Взяти участь у проведенні Дня директора 

ЦБС «Стиль керівництва як індивідуальна 
форма успішної діяльності бібліотеки» 

Проведення навчання у РНЦ для 
переможців четвертого туру конкурсу 
програми «Бібліоміст» (ОБМ, ОБД). 

Обговорення на засіданні президії ТОВ 
УБА Положення про конкурс на кращу 

бібліотечну рекламну продукцію 
. 

Вітенко В.І. 
Ліскова О.Г. 

 
Єрошенкова С.Т. 

 
 

Вітенко В.І. 
Гончарук О.С. 
Ліскова О.Г. 

5. Травень Взяти участь в :  
проведенні обласної школи методиста 

«Вчимося. Удосконалюємо. 
Упроваджуємо.» 

. 

 Вітенко В.І. 
Ліскова О.Г. 
Єрошенкова С.Т. 
 
Ліскова О.Г. 



Проведення додаткових тренінгів  у РНЦ. 
 

Єрошенкова С.Т. 
Проців О.Я. 
. 
 

6. Червень  Провести семінар-тренінг для завідувачів 
міськими бібліотеками «Повідомте всіх 
про діяльність бібліотеки» (Реклама в 
бібліотеці). 
Провести тренінг-семінар для завідувачів 
відділів обслуговування ЦБ «Сучасне 
бачення якісного обслуговування» 
Підведення підсумків роботи ТОВ УБА за 
перше півріччі 2014 року (сплата 
членських внесків). (Інформація для ЦБС 
області). 
 

 

Єрошенкова С.Т. 
 
 
 
НМВ, Відділи 
обслуговування 
 
 
Вітенко В.І. 
Ліскова О.Г. 

7. Липень Проведення зональних  майстер-класів 
бібліографів центральних бібліотек 
«Бібліографічна продукція: вимоги щодо 
структурування та бібліографічного 
опису» на базі Збаразької ЦБ (10.07.2014) 
та Чортківської ЦБ (17.07.2014) 
 
 

Ліскова О.Г. 
Оленич Л.Б. 
Пайонк М.В. 
 

8. Серпень Обговорення святкування 
Всеукраїнського дня бібліотек, 
нагородження активних членів ТОВ УБА 
Підведення підсумків конкурсу на кращу 
рекламну бібліотечну продукцію 
 

Вітенко В.І. 
Ліскова О.Г. 
Гончарук О.С. 
Гук Л.С. 
Денисюк Н.А. 
Василюк О.І. 
 

9. Вересень Відзначення Всеукраїнського дня 
бібліотек: -підготовка вітання 
працівникам ЦБС від ТОВ УБА, 
Нагородження кращих працівників  
членів ТОВ УБА відзнаками УБА 
Провести День спеціаліста для 
працівників бібліотек різних видів 
«Бібліотека – середовище розвитку 
нового покоління». 

Вітенко В.І. 
 
 
Вітенко В.І. 
 
Вітенко В.І. 
Гончарук О.С. 
Ліскова О.Г. 
Єрошенкова С.Т. 

10. Жовтень Обласний семінар директорів ЦБС 
«Діяльність публічної бібліотеки: критерії 
оцінки» 
 

Вітенко В.І. 
Ліскова О,Г. 
 
 



11. Листопад Урочиста академія з нагоди 75-річчя 
заснування Тернопільської обласної 
універсальної наукової бібліотеки 

Президія ТОВ 
УБА 

12. Грудень Підведення підсумків роботи у 2014 році. 
Планування роботи на 2015 рік. 

Президія ТОВ 
УБА 

    
 
 
 

 


