
 Затверджений на засіданні  президії 

Тернопільського обласного відділення УБА 

 

План роботи  

Тернопільського обласного відділення Української бібліотечної 

асоціації на 2016 рік 

У 2016 році діяльність Тернопільського обласного відділення УБА 

реалізовуватиметься відповідно до прийнятої Стратегії Української 

бібліотечної асоціації на 2015 - 2018 роки, Положення Тернопільського 

ОВ УБА (ТОВ УБА), місії бібліотек в умовах кризи, заявленої в 

Маніфесті УБА 2015 року. 

Основні завдання : 

� Сприяти утвердженню бібліотек, відкритих і доступних центрів 

інформації, освіти, науки, самореалізації, культури і дозвілля. 

� Працювати у партнерстві з владою, громадянським суспільством, 

бізнесом. засобами масової інформації, утворюючи простір для 

комунікації і діалогу, реалізації соціальних проектів. 

� Зберігати, популяризувати культурно-історичну спадщину країни, 

краю і місцевої громади, українську мовну культуру, як основу 

національно-патріотичного розвитку особистості. 

� Сприяти реалізації програм професійної підготовки нової генерації 

бібліотечного менеджменту, кваліфікованих працівників, які 

відповідають сучасній візії і місії бібліотек, викликам реформування у 

державі. 

� Впливати на інформаційне забезпечення суспільства про сутність і 

важливість реформ для сталого розвитку країни, європейські цінності і 

стандарти суспільного устрою. Підтримувати прозорість прийняття 

управлінських рішень і боротьбу з корупцією, сприяти доступності 

громадян до офіційної інформації засобами е-врядування. 



� Актуалізація діяльності щодо вдосконалення бібліотечно-

інформаційного обслуговування людей з особливими потребами. 

� Розбудова Тернопільського обласного відділення УБА, залучення 

нових членів, сприяння правовому та соціальному захисту інтересів 

членів Тернопільського обласного відділення УБА. 

№ 

п/п 

 

Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальний 

СН 1: Суспільство знань та інтелектуальна свобода 

1.1 Виступити співорганізаторами та взяти участь у 

заходах:  

конкурсі «Кращий бібліографічний покажчик» 

акціях:  

 

 

 

«Книги у пошуках читача» 

«Милосердя - патріотам України» 

 

 

 

Лютий 2016 

року 

(початок) – 

вересень 

2017 року 

 

Квітень 

I – IV кв. 

 

 

Вітенко В.І., 

голова ТОВ 

УБА, Польова 

Г.І. 

 

 

Гончарук О.С.,  

Єрошенкова 

С.Т. 

 

 

СН 2: Трансформація бібліотечно-інформаційної сфери 

 

2.1 Сприяти в організації та проведенні  

пленарнарного засідання ТО НТШ.  

березень Вітенко В.І., 

голова ТОВ 

УБА,  



Ковалькова Т.П. 

2.2 Взяти участь у соціальному проекті DAISY-

бібліотеки та начитуванні аудіокнижок 

Січень-

грудень 

Ковалькова Т.П. 

СН 3: Розбудова безперервної освіти 

3.1 Професійні навчальні поїздки: вивчення досвіду 

провідних бібліотек України (за планом УБА) 

 

Січень-

грудень 

Польова Г.І., 

Воробель С.І. 

3.2 «Сучасні аспекти та напрямки діяльності  

публічних бібліотек» (семінар директорів) 

 

жовтень Польова Г.І., 

Єрошенкова 

С.Т. 

 

 

3.3 «Ефективний менеджмент ЦБС — запорука 

успішної діяльності бібліотечних закладів» 

(Обласна школа методиста) 

 

травень 

 

Польова Г.І., 

Єрошенкова 

С.Т. 

 

3.4 «Нові можливості та практики розвитку 

бібліотечного обслуговування». 

Тренінг-семінар для завідувачів міськими 

бібліотеками. 

червень  

 

Польова Г.І., 

Єрошенкова 

С.Т. 

 

3.5 «Основи користування Інтернетом. Електронні 

сервіси у бібліотеці. Адвокація бібліотек.» 

Тренінги. Регіональний навчальний центр. 

 

II-IV кв. Єрошенкова 

С.Т., Воробель 

С.І. 

 

3.6 «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в 

пунктах ЄІ в бібліотеках» (Тренінг. Центр 

європейської інформації). 

 

III кв. 

 

Воробель С.І. 

 



3.7 Публічні бібліотеки: проекція на майбутнє. 

(Вебконференція до Всеукраїнського дня 

бібліотек.) 

 

вересень Польова Г.І. 

Єрошенкова 

С.Т. 

СН 4: Адвокація 

4.1 Моніторинг проблем діяльності публічних 

бібліотек області, адвокація в умовах бюджетної 

кампанії місцевих громад. 

I кв. Президія УБА, 

Єрошенкова 

С.Т. 

4.2 Звернутися до голів райрад з петицією ТОВ 

УБА щодо збереження централізованих 

бібліотечних систем 

березень Президія УБА 

4.3 Підготувати пам’ятку з питань юридичного 

захисту ЦБС в умовах децентралізації 

лютий Вітенко В.І., 

голова ТОВ 

УБА, юрист 

СН 5: Ефективний менеджмент Тернопільського обласного відділення УБА 

 

5.1 Залучати нових членів та підтримувати членів 

ТОВ УБА 

Січень-

грудень 

Президія УБА 

5.2 Здійснювати реєстрацію індивідуальних членів 

УБА, організовувати сплату добровільних 

пожертвувань та видачу членських квитків. 

Січень- Президія УБА 

5.3 Підготувати флаєр про діяльність ТОВ УБА Серпень Гук Л.С. 

5.4 Організувати PR-кампанію на XVII 

Всеукраїнському фестивалі лемківської 

культури «Дзвони Лемківщини» в урочищі 

Бичова 06-07 серпня 2016 року. 

06-07 серпня  Президія УБА 

5.5 Застосовувати е-розсилку листів у поточному 

інформуванні членів ТОВ УБА 

Упродовж 

року 

Польова Г.І., 

секретар УБА 

5.6 Виготовити презентаційну листівку ТОВ УБА 

для комунікацій із партнерами 

Січень Гук  Л.С. 



 


