
Затверджено на засіданні президії 

ТОВ ВГО УБА 

«___»________________ _______ р. 

 

 

План роботи  

Тернопільського обласного відділення  

Всеукраїнської громадської організації 

«Українська бібліотечна асоціація» 

 

У 2017 році ТОВ ВГО УБА як незалежна громадська організація 

професійного спрямування позиціонує себе у якості лідера у відстоюванні 

права громадян на доступ до всього обсягу знань та інформації і здійснюватиме 

свою діяльність відповідно до прийнятої Стратегії УБА на 2015—2018 роки, 

Стратегії розвитку бібліотек Тернопільської області на період до 2020 року 

«Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України», 

Положенням ТОВ ВГО УБА. 

Основні завдання: 

1. Сприяти створенню нової архітектури інтегрованої бібліотечної системи 

області на основі універсального доступу та економічної доцільності. 

2. Лобіювати та відстоювати права користувачів бібліотек і мешканців громад 

на бібліотечне обслуговування та рівноправний доступ до інформації в 

умовах суспільних перетворень та об’єднання територіальних громад. 

3. Працювати спільно з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, професійними та громадськими об’єднаннями, ЗМІ, 

утворюючи простір для реалізації соціальних проектів, комунікації та 

діалогу. 

4. Надавати правову підтримку незахищеним верствам населення, 

організовуючи доступ до офіційної інформації та адміністративних послуг. 

5. Сприяти реалізації програм професійної підготовки кваліфікованих 

бібліотечних працівників, здатних реалізовувати європейську систему 

надання бібліотечних послуг. 



6. Розбудова ТОВ ВГО УБА, залучення нових членів, правовому та 

соціальному захисту інтересів членів ТОВ ВГО УБА. 

№ 

п/п 

 

Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальний 

СН 1: Суспільство знань та інтелектуальна свобода 

1.1 Виступити співорганізаторами та взяти участь у: 

— заходах:  

1.1.1. Конкурсі «Кращий бібліографічний покажчик»,  

- підготовка організаційних документів; 

- підсумки. 

 

 

— акціях:  

1.1.2. «Подаруй книги рідній бібліотеці» від партнера 

ВГО УБА благодійного фонду «Бібліотечна країна». 

1.1.3. «Бібліотека українського воїна». 

1.1.4. «Книги у пошуках читача». 

1.1.5. «Бібліотека, милосердя, турбота» 

 

 

2016-2017 рр. 

лютий 2016 р. - 

вересень 

2017р. 

 

 

Упродовж 

року 

 

 

Вітенко В.І., 

голова ТОВ ВГО 

УБА,  

Польова Г.І. 

Оленич Л.Б. 

 

Ковалькова Т.П. 

Гончарук О.С.,  

Єрошенкова С.Т. 

 

 

1.2. Взяти участь у ХХІV Міжнародному книжковому 

«Форумі видавців у м. Львові»   

вересень Польова Г.І. 

Ковалькова Т.П. 

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 Продовжити участь у соціальному проекті DAISY-

бібліотека та начитуванні аудіокнижок 

 

січень-грудень Ковалькова Т.П. 

2.3. Сприяти удосконаленню діяльності бібліотечно-

інформаційного обслуговування людей з особливими 

потребами. 

січень-грудень Ковалькова Т.П. 

Рюміна Л.О. 

2.4. Підготувати пропозиції щодо реформування 

бібліотечної мережі області  

березень Польова Г.І. 

2.5. Брати участь в реалізації Стратегії розвитку бібліотек 

Тернопільської області на період до 2025 року «Якісні 

зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку 

України». 

упродовж  

року 

Президія  

ТОВ ВГО УБА 

2.6. Брати участь у розробці моделей функціонування та 

організації діяльності бібліотек (бібліотечних мережах) 

окремих територіальних громад 

упродовж 

року 

Вітенко В.І. 

Польова Г.І. 

Єрошенкова С.Т. 

Гук Л.С. 



 

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 «Роль та місце бібліотеки в сучасному інформаційному 

суспільстві» (обласний семінар директорів ЦБС) 

ІV кв.,  

жовтень 

Дирекція, 

НМВ 

3.3 «Методична діяльність бібліотек в умовах 

адміністративно-територіальної реформи (Обласна 

школа методиста) 

ІІ кв., травень НМВ 

3.4 «Ефективна бібліотека: різноманітність функцій та 

моделей розвитку» (семінар для завідувачів відділів 

обслуговування центральних бібліотек) 

ІІ-ІІІ кв., 

червень-

липень 

НМВ 

3.5 «Нові можливості та практики розвитку бібліотечного 

обслуговування» (тренінг-семінар для завідувачів 

міських бібліотек) 

ІІ кв., 

 червень 

НМВ 

3.6 «Використання інтернет-сервісів у діяльності бібліотек 

різних видів» (День фахівця для працівників бібліотек 

різних видів) 

ІІІ кв., 

вересень 

НМВ 

3.7 Забезпечити діяльність Регіонального навчального 

центру: організація підвищення кваліфікації. 

Провести вебінари: 

— «Соціальні сервіси організації віртуальних виставок у 

бібліотеках»;  

— «Шлях до читача: як інтернет змінює видавничу 

діяльність бібліотек»; 

— «Геолокаційні сервіси в бібліотеках»; 

— «Просування книги та читання за допомогою 

соціальних медіа» 

— «Безкоштовні е-сервіси в діяльності бібліотек» 

II—IV кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І кв. 

ВІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Польова Г.І. 

Шумська ЦБС 

3.8. Взяти участь у проекті «Інтегрований ярмарок ідей 

щодо роботи Пунктів Європейської інформації в 

бібліотеках» 

І кв. Польова Г.І. 

Воробель С.І. 

 

3.9. «Публічна бібліотека в реаліях реформи місцевого 

самоврядування» (веб-конференція) 

ІІ кв., 

квітень 

Дирекція, 

НМВ 

3.10. «Плануємо роботу бібліотеки на 2018 рік» (вебінар для 

завідувачів методичних відділів ЦБ) 

ІV кв., 

жовтень 

 

НМВ 

3.11. «Бібліотека в новому форматі» (до Всеукраїнського дня 

бібліотек) (веб-конференція) 

ІІІ кв., 

вересень 

НМВ, 

ІБВ, 

ВКЛБ 

СН 4: Адвокація 

4.1 Звернутися до голів райрад з петицією ТОВ ВГО УБА 

щодо використання «Методичних рекомендацій з 

організації мережі публічних бібліотек в об’єднаних 

територіальних громадах» розроблених Національною 

бібліотекою України імені Ярослава Мудрого за 

дорученням Мікультури України (лист від 27.02.2017 

№ 172/9/15-17) 

квітень Президія УБА 

Польова Г.І. 



 

4.2 Участь в судових справах: 

— по захисту прав читача на користування послугами 

центральної бібліотеки м. Бережан; 

— по дотриманню законодавства щодо проведення 

конкурсу на посаду директора Бережанської ЦБС. 

І кв. Вітенко В.І., 

голова  

ТОВ ВГО 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-грудень Президія УБА 

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

5.4 Застосовувати е-розсилку листів у поточному 

інформуванні членів ТОВ УБА 

Упродовж 

року 

Польова Г.І., 

секретар УБА 

5.5 Виготовити презентаційну листівку ТОВ УБА для 

комунікацій із партнерами 

Січень Гук  Л.С. 

5.6. Налагодити ефективну комунікацію з органами влади та 

місцевого самоврядування в умовах реформування 

бібліотечної справи в області 

упродовж 

року 

Президія  

УБА 


