Затверджено на засіданні президії
ТОВ ВГО УБА
«6» лютого 2018 р.
План роботи
Тернопільського обласного відділення
Всеукраїнської громадської організації
«Українська бібліотечна асоціація»
на 2018 рік
Тернопільське ОВ ВГО УБА в 2018 році реалізовуватиме політику
відстоювання права громадян України на доступ до накопичених знань та
інформації, права на свободу слова, розвитку відкритого інформаційного
суспільства відповідно до прийнятої Стратегії УБА на 2015—2018 роки,
Стратегії розвитку бібліотек Тернопільської області на період до 2025 року
«Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»,
Положення Тернопільського ОВ ВГО УБА.
Тернопільське ОВ ВГО УБА сприятиме реалізації Глобальних цілей
сталого розвитку до 2030 року, проголошених на Саміті ООН у рамках 70-ї
Генасамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні 2015 року, формуванню в громадян
області усвідомлення цінності бібліотек для всіх сфер життя.
Тернопільське ОВ ВГО УБА ставить своїм завданням 2018 року реалізацію
Програми адвокаційної діяльності ВГО УБА на 2017-2021 рр. «Дієва
бібліотека — успішна громада».
Основні завдання:
1. Брати участь у розробці та надавати пропозиції вищим органам
управління галуззю щодо ефективної організації системи бібліотечного
обслуговування, впровадження

нових стандартів в діяльність

бібліотек.
2. Ініціювати

та

брати

участь

у

розробці

органами

місцевого

самоврядування організовувати та оголошувати конкурси соціальних

проектів, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази
бібліотек, розширення послуг, корисних для громади;
3. Сприяти створенню нової архітектури інтегрованої бібліотечної
системи області на основі універсального доступу та економічної
доцільності.
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. Розбудовувати ТОВ ВГО УБА, залучати нових членів, відстоювати
правовий та соціальний захист інтересів членів ТОВ ВГО УБА,
сприяти залученню до професії активної, творчої та ініціативної молоді
шляхом організації профорієнтаційних заходів.
7. Сприяти модернізації матеріально-технічної бази та інформаційнотехнологічної інфраструктури бібліотек відповідно до міжнародних
стандартів для надання якісних бібліотечно-інформаційних послуг,
універсального доступу до інформації.
8. Лобіювати дієвий механізм систематичного (регулярного) поповнення
й оновлення бібліотечних фондів з урахуванням потреб користувачів;
9. Створювати інноваційні та ефективні партнерства для популяризації
читання, підвищення інформаційної грамотності.

№
п/п

1.1

Назва заходу

Термін
Відповідальний
проведення

СН 1: Суспільство знань та інтелектуальна свобода
1.1.2.Сприяти реалізації:
Глобальних цілей сталого розвитку до 2030
року в організації
Козелко С.С.,
«ЕКО — бібліотека твоє вікно у світ природи»
Упродовж
(проект Тернопільської МЦБС),
Ковалькова Т.П.
«Бібліотека, милосердя, турбота» (цикл заходів)
року
акцій
«Бібліотека українського воїна»,
«Книги у пошуках читача».
1.1.3 Реалізація проектів:
«Арт-кемп», галерейно-виставкова діяльність
«Аудіо-казки письменників краю» (створення
аудіо-фонду
для
дітей
з
обмеженими
можливостями)
проектів
1.1.4 Флешмоб з популяризації читання серед
молоді «Прочитав я — прочитай і ти!»
1.1.5 Відео-конкурс на кращий бук-трейлер
«Читай українське — читай українською»
1.1.6 БІБЛІОФЕСТ — VIII (До Всеукраїнського
дня бібліотек)
1.1.7 «Ми українці — я і ти» (Міжнародний
проект)

1.2.

2.

2.1

Ковалькова Т.П.
Гончарук О.С.
вересень
III-IV кв.
серпень

Козелко С.С.,
директор

червеньлипень

—* —

листопад

—*—

вересень

—*—

I, IV кв.

Новіцька Н.С.,
директор ОДБ

Взяти
участь
у
ХХV
Міжнародному вересень
книжковому «Форумі видавців у м. Львові»

Крицак Н.М.
Ковалькова Т.П
Козелко С.С.
СН 2: Трансформація бібліотечно-інформаційної сфери
Брати участь у реалізації Стратегії розвитку упродовж
Президія
бібліотек Тернопільської області на період до
року
ТОВ ВГО УБА
2025 року «Якісні зміни бібліотек для
забезпечення сталого розвитку України».
Сприяти в організації та проведенні пленарного
березень
Вітенко В.І.,
засідання ТО НТШ.
голова ТОВ
ВГО УБА,
Ковалькова

К

2.2

2.3.

2.4.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Популяризувати модельні стандарти кращих
світових практик бібліотечного обслуговування,
з метою формування нових ролей бібліотеки у
соціальній структурі громад.
Продовжити участь у соціальному проекті
DAISY-бібліотека та начитуванні аудіокнижок

упродовж
року

Сприяти удосконаленню діяльності бібліотечноінформаційного обслуговування людей з
особливими потребами.

січеньгрудень

січеньгрудень

СН 3: Розбудова безперервної освіти
Професійні навчальні поїздки: вивчення досвіду
Січеньпровідних бібліотек України (за планом УБА)
грудень
«Публічні бібліотеки області в соціальній
інфраструктурі регіону: кроки реформування»
(обласний семінар директорів ЦБС)
«Впровадження УДК у практику роботи
публічних бібліотек»

ІV кв.,
жовтень
I кв.

«Ефективна бібліотека: нові умови, нові
ІІ кв.,
можливості»
травень
(Обласна школа методиста)
«Національно-патріотичне
виховання:
ІІ-ІІІ кв.,
формування ціннісних орієнтирів й громадської червеньсвідомості»
(семінар
для
завідувачів липень
центральних бібліотек ОТГ)
Забезпечити діяльність Регіонального
навчального центру: організація підвищення
кваліфікації.
Провести вебінари:
II кв.
— «Що, як і для чого ми рахуємо: за
результатами електронної звітності»
«Плануємо роботу бібліотеки на 2019 рік»

IV кв.

Т.П.,
Пінь Л.Б.
Обласні
методичні
центри: ТОУНБ,
ОБМ, ОБД
Ковалькова Т.П.
Ковалькова Т.П.
Рюміна Л.О.

Президія
ТОВ ВГО УБА,
молодіжна
секція
Єрошенкова
С.Т.
Кульчицька
Л.М.,
Шеховцова Т.І.,
Марків О.П.
Єрошенкова
С.Т.
Єрошенкова
С.Т., Козелко
С.С.

Воробель С.І.

Воробель С.І.

3.9.

Провести школу сучасного бібліотекаря

ІVкв.,
листопад

Новіцька Н.С.,
директор ОДБ

СН 4: Адвокація
4.1 Ініціювати лист – звернення членів ВГО УБА до
квітень
Президія ТОВ
центрального органу про підвищення посадових
ВГО УБА
окладів бібліотечним працівникам
Польова Г.І.
4.2 Соціальні гарантії бібліотечним працівникам
І кв.
Юрист ТОУНБ
ЦБС в умовах реформування бібліотечних
систем (консультація)
СН 5: Ефективний менеджмент Тернопільського обласного відділення ВГО УБА
5.1
5.2

Залучати нових членів та підтримувати членів
ТОВ ВГО УБА
Створити молодіжну секцію ТОВ ВГО УБА

5.3

. Провести конкурс серед сільських бібліотек на
участь у IX Львівському бібліотечному форумі

5.4

Здійснювати реєстрацію індивідуальних членів
ТОВ ВГО УБА, організовувати сплату
добровільних
пожертвувань
та
видачу
членських квитків.
Видати рекламний плакат "Твоя бібліотека
поруч"

5.5

Січеньгрудень
І кв.,
березень

Президія ТОВ
ВГО УБА
Президія ТОВ
ВГО УБА

Січеньгрудень

Президія ТОВ
ВГО УБА

Серпень

Гук Л.С.
Польова Г.І.,
секретар ТОВ
ВГО УБА
Гук Л.С.
(ОБМ),
Новіцька
Н.С.(ОДБ),
Козелко С.С.
(ЦБ
м. Тернопіль)
Президія
ТОВ ВГО УБА

5.6

Застосовувати е-розсилку листів у поточному
інформуванні членів ТОВ ВГО УБА

Упродовж
року

5.7

Провести виїзні засідання президії ТОВ ВГО
УБА в бібліотеках м. Тернополя

упродовж
року

5.8

Налагодити ефективну комунікацію з органами
влади та місцевого самоврядування в умовах
реформування бібліотечної мережі області

упродовж
року

