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План заходів 
Тернопільського обласного відділення УБА на 2013 рік 

 
1. Січень Обговорення плану роботи ТОВ УБА на 

2013 рік. 
Звіт про роботу ТОВ УБА у 2012 році. 
Ознайомлення із переможцями  конкурсу 
Борщівського району – «Краща 
бібліотека», «Кращий бібліотекар». 
Проведення навчання у РНЦ для 
переможців третього туру конкурсу 
програми «Бібліоміст». 

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

2.        Лютий Вітання переможців четвертого туру 
конкурсу «Організація нових 

бібліотечних послуг з використанням 
вільного доступу до Інтернету» за 

програмою «Бібліоміст». 
Обговорення питання колективного 
членства переможців конкурсу 

«Організація нових бібліотечних послуг з 
використанням вільного доступу до 

Інтернету». 
Підготовка та розміщення на сайті ОУНБ 
про файлів про колективних членів ТОВ 

УБА. 
Проведення навчання у РНЦ для 
переможців третього туру конкурсу 
програми «Бібліоміст». 

Вітенко В.І. 
 
 
 
 

Вітенко В.І., 
Гук Л.С. 

 
 
 

Вітенко В.І. 
 
 

Ліскова О.Г. 

3.    Березень Оголошення конкурсу на кращу 
бібліотечну рекламну продукцію в 

номінаціях: 
- кращий рекламний буклет 
- кращий рекламний флаєр 

Проведення навчання у РНЦ для 
переможців третього туру конкурсу 
програми «Бібліоміст». 

Вітенко В.І. 
Гук Л.С. 

 
 
 

Ліскова О.Г. 

4. Квітень Взяти участь у проведенні Дня директора 
ЦБС «Особливості ефективного 

управління публічною бібліотекою» 

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



Провести спільний семінар голів 
райдержадміністрацій та директорів ЦБС 

щодо реалізації проекту програми 
«Бібліоміст» 

Проведення навчання у РНЦ для 
переможців третього туру конкурсу 

програми «Бібліоміст». 
. 

Вітенко В.І. 
 
 
 

Ліскова О.Г. 

5. Травень Взяти участь в :  
проведенні обласної школи методиста 
«Реалізація соціальних пріоритетів в 

бібліотечно-інформаційному 
обслуговуванні населення» 

 Обговорення кандидатур для 
нагородження відзнаками УБА до 
Всеукраїнського дня бібліотек. 
Проведення навчання у РНЦ для 

переможців третього туру конкурсу 
програми «Бібліоміст». 

-  
 

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

6. Червень  Провести семінар-тренінг для завідувачів 
міськими бібліотеками «Надання послуг 
соціально незахищеним верствам 
населеннч у публічних бібліотеках». 
Підведення підсумків роботи ТОВ УБА за 
перше півріччі 2013 року (сплата 
членських внесків) 

Проведення навчання у РНЦ для 
переможців третього туру конкурсу 

програми «Бібліоміст». 
 

 

 

7. Липень-
серпень 

Обговорення матеріалів до буклету про 
ОУНБ 

Проведення навчання у РНЦ для 
переможців третього туру конкурсу 

програми «Бібліоміст». 
Написання річного звіту щодо роботи 
Регіонального навчального центру 
 

Вітенко В.І. 
 
Ліскова О.Г. 

8. Вересень Підвести підсумки конкурсу на кращу 
рекламну бібліотечну продукцію 
Проведення рекламної акції – велопробіг 
«Бібліотека чекає на тебе» 

Вітенко В.І. 
Гук Л.С. 
Гук Л.С. 
 



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: інтеграція, інновація, 
інформація». 

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

9. Жовтень Обласний семінар директорів ЦБС 
«Сучасна бібліотека: функції, завдання, 
роль та місце в суспільстві» 

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

10. Листопад Робочі питання Президія ТОВ 
УБА 

11. Грудень Підведення підсумків роботи у 2013 році. 
Планування роботи на 2014 рікю 

Президія ТОВ 
УБА 

    
 
 
 


