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План заходів 
Тернопільського обласного відділення УБА на 2012 рік 

 
Діяльність ТОВ УБА у 2012 р. буде здійснюватися відповідно до свого 

Статуту та Стратегії Української бібліотечної асоціації на 2010-2014 роки. З 
урахуванням потреб організаційного розвитку, розбудови потужної асоціації 

та формування основ для майбутніх ініціатив. 
1. Січень Обговорення плану роботи ТОВ УБА на 2012 рік. 

Оголошення конкурсів: 
обласних – «Кращий бібліографічний посібник 
Тернопільщини», «Кращий матеріал із досвіду 
роботи бібліотек» (ОУНБ); 
районних – «Краща бібліотека», «Кращий 
бібліотекар» (Борщівська ЦБС) 
 

2. Січень - 
грудень 

Ініціювати розгляд та брати участь в обговоренні 
нормативно-правових актів, що стосуються 
діяльності та розвитку інформаційно-бібліотечної 
сфери. 

3. Січень - 
грудень 

Забезпечити реалізацію проектів у партнерстві з 
Програмою сприяння Парламенту ІІ, сприяти 
розвитку мережі Пунктів доступу громадян до 
офіційної інформації у ЦБС області. Збільшення 
мережі ПДГ. 
 

4. Січень - 
червень 

Організація роботи регіонального навчального 
Центру. Навчання переможців другого та 
третього турів конкурсу «Організація нових 
бібліотечних послуг з використанням вільного 
доступу до Інтернету» за програмою «Бібліоміст» 

5. Січень - 
грудень 

Наповнити контентом та постійно актуалізувати 
розділ УБА на сайті ОУНБ. 
 

6. Січень - 
грудень 

Аналізувати інформацію з поточних проблемних 
питань діяльності галузі, готувати та надсилати 
відповідні адвокаційні запити, організувати 
зустрічі з представниками державної влади та 



управління, місцевого самоврядування, брати 
участь у спільних адвокаційних заходах. 

7. Лютий     Провести семінар «Розбудова потужних 
бібліотечних асоціацій» за участю президента 
УБА Шевченко І. А. та викладача Академії 
керівних кадрів культури і мистецтва Хіміч Я. О. 
    Підготувати про файли про колективних членів 
УБА Тернопільської області, розмістити їх на 
сайті бібліотеки у розділі УБА та надіслати до 
головного офісу. 

8. Лютий - 
червень 

Сприяти кращій обізнаності молоді про 
можливості навчання і перспективи 
працевлаштування та кар’єрного зростання у 
бібліотеках, взяти участь у спільних заходах із 
Теребовлянським вищим училищем культури, 
розміщувати відповідну інформацію на сайті 
бібліотеки та дошці оголошень. 

9.        Лютий Вітання переможців третього туру конкурсу 
«Організація нових бібліотечних послуг з 

використанням вільного доступу до Інтернету» за 
програмою «Бібліоміст» 

10. Лютий - квітень Організація на території області соціальної 
рекламної кампанії під девізом «Майбутнє 

починається в сучасній бібліотеці», 
запропонованій програмою «Бібліоміст». 

11. Квітень Взяти участь у проведенні Дня директора ЦБС 
«Сучасні пріоритети регіональної бібліотечної 

політики». 
12. Травень Взяти участь в :  

- організації спільно із міською ЦБС 
літературного фестивалю Дивокрай»; 
- проведенні обласної школи методиста «День 
творчої ініціативи: я пропоную свій досвід» на 
базі Чортківської ЦБ; 
- роботі обласного семінару для завідувачів 
відділами комплектування фонду та обробки 
літератури «Інформаційні ресурси публічної 
бібліотеки: формування, використання, 
зберігання». 

13. Червень  Провести обласний семінар-тренінг для 
завідувачів міськими бібліотеками «На шляху до 
відкритої бібліотеки: руйнуючи стереотипи та 
зберігаючи традиції». 

 



14. Червень - 
серпень 

Обласний тур Всеукраїнського конкурсу світлин 
«В об’єктиві я і книга» 

15. Липень-серпень Проведення громадських обговорень за темою 
«Бібліотека нашої громади: проблеми та 
перспективи» у Гусятинській, Заліщицькій, 
Козівській, Тернопільській , зборівській, 
Чортківській та інших ЦБС, бібліотеках м. 
Тернополя. 

16. Вересень До відзначення Всеукраїнського дня 
бібліотек:  

 - підготувати подання для нагородження 
відзнаками УБА;  

 - підготувати вітання працівникам ЦБС від 
ТОВ УБА; 

 - провести конкурс на кращого знавця 
бібліотечної справи «З любов’ю до своєї 
професії» (Монастириська ЦБС); 
 - провести акцію «Бібліотека йде в люди» 

(ОБМ); 
 - флеш-моб «Бібліотека чекає на тебе» за участю 
волонтерів(ОБМ);; 
відкриття виставки – хобі творчих робіт 
працівників бібліотек області(ОБМ); 

 - Провести День спеціаліста для працівників 
бібліотек різних видів «Бібліотека та електронне 
середовище»(ОУНБ); 

Скайп – конференцію «Успіхи бібліотек в 
історії успіху її користувачів» (ОУНБ). 

17. Впродовж року Розвивати партнерські стосунки та 
організовувати спільні заходи з книговидавцями, 
представниками бізнесу, іншими громадськими 
організаціями  тощо. Взяти участь у підготовці та 
проведенні книжкового фестивалю «Джура фест» 

18. Жовтень Взяти участь у обласному семінарі директорів 
ЦБС «Стратегія управління: актуальні питання 
бібліотечної роботи, планування, звітність» 
(ОУНБ). 

19. Листопад Проведення круглого столу за результатами 
громадських обговорень у Тернопільській області 

за участю представників органів влади та 
місцевого самоврядування, 

20. Грудень Підведення підсумків роботи у 2012 році. 
 

 


