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План роботи  

Тернопільського обласного відділення Української бібліотечної асоціації 

 

У 2015 році діяльність Тернопільського обласного відділення УБА 

спрямовуватиметься на реалізацію прийнятої Стратегії Української бібліотечної 

асоціації на 2015 - 2018 роки, відповідно до Положення Тернопільського ОВ УБА 

(ТОВ УБА) . 

Основні завдання : 

� сприяння розвитку бібліотек як осередків знань, культури, безперервної 

освіти, громадянської  та інформаційної рівності у суспільстві; 

� взаємодія з органами місцевого самоврядування, підтримка  ініціатив 

громадських рухів, установ та організацій, програм народних депутатів, 

спрямованих на розвиток культури та бібліотечної справи в регіоні; 

� сприяння доступу громадян до інформації, їх участі у формуванні фондів, 

захисту персональних даних користувачів, конфіденційності бібліотечно-

інформаційного обслуговування, даних про коло читання користувачів; 

� заохочення до підвищення професіоналізму бібліотечних працівників, 

дотримання етичних норм бібліотечної професії згідно з  Кодексом етики 

бібліотекаря, встановлення і розвиток виробничих і фахових стандартів, які 

відповідають інтеграційним процесам  країни; 

� участь у розробці і вдосконаленні законодавства з питань, що регулюють 

діяльність бібліотечної галузі і право на доступ громадян до інформації; 

• сприяння щодо  забезпечення прозорості у  діяльності бібліотек, боротьбі з 

корупцією;  



• актуалізація діяльності щодо вдосконалення бібліотечно-інформаційного 

обслуговування людей з особливими потребами; 

• сприяння правовому та соціальному захисту інтересів членів Тернопільського 

обласного відділення УБА; 

•  розбудова Тернопільського обласного відділення УБА,   залучення нових 

членів. 

  

 
 
 
№ 
п/п 

 

Назва заходу Термін 
проведення 

Відповідальний 

Стратегічний напрямок 1. Суспільство знань та інтелектуальна свобода 

1 Продовжувати співпрацю і партнерство за Програмою 
«Бібліоміст».  

січень —
грудень 

Президія 
ТОВ УБА 

1.1. Участь у тренінгу-навчанні з впровадження 
електронної системи моніторингу мережі публічних 
бібліотек області (ЕСМаР) 

лютий Єрошенкова С.Т. 

1.2 Залучити  бібліотеки області до участі в проекті УБА 
у партнерстві з Фундацією Дарини Жолдак, Форумом 
видавців та «Новою поштою» «100 тисяч книжок для 
сільських бібліотек».  

січень Єрошенкова С.Т. 

1.3 Взяти участь у тренінгах за темами 
енергоефективності та використання альтернативних 
джерел енергії.  

вересень-
листопад 

Вайшле М.Й. 

2 Спільно із Посольством США реалізація заходів на 
підтримку бібліотечно-ресурсного центру «Вікно в 
Америку». 

січень – 
вересень 

Президія 
ТОВ УБА 
 

3 Виступити співорганізаторами  та взяти участь у:  
— конкурсі «Кращий бібліотечний  блог»; 
— акціях: «Книги у пошуках читача»; 
— «Хранителі книг — хранителям Вітчизни»; 
— «Стань бібліотекарем на годину»; 
— проекті «Моя бібліотечна ініціатива» 

 
вересень 
квітень 
квітень 
вересень 
березень-
вересень 

Президія 
ТОВ УБА 
Гончарук О.С. 
Денисюк Н.А. 
Гук Л.С. 
Денисюк Н.А. 

4 Провести веб-конференцію «Велет віри, духу і 
любові» (до 150-річчя від дня народження 
митрополита УГКЦ Андрея Шептицького) 

липень Пайонк М.В., 
Проців О.Я. 



 

Стратегічний напрямок 2. Трансформація бібліотечно-інформаційної сфери 

1 Співпраця з ТО НТШ. Участь у заходах. січень-
грудень 

Вітенко В.І.,  
Ковалькова Т.П. 

2 Орієнтація на соціальне партнерство: співпраця з 
управлінням соціальної політики Тернопільської 
міської ради. 

січень-
грудень 

Президія 
ТОВ УБА 
 

3 Провести вебінар до Всеукраїнського дня  бібліотек 
«Європейське бачення публічної бібліотеки» 

вересень Проців О.Я. 

Стратегічний напрямок 3. Розбудова безперервної освіти 

1 Професійні навчальні поїздки: вивчення досвіду 
провідних бібліотек України (участь у конкурсі) 

лютий-
березень 

Проців О.Я. 

2 Виступати співорганізатором заходів: 
— «Публічні бібліотеки Тернопільщини: стан і 
тенденції розвитку» (обласний семінар директорів) 
  
—«Бібліотека — центр громади» (тренінг-семінар для 
завідувачів відділів обслуговування ЦБ) 
 
—«Робота сучасної бібліотеки та використання 
 електронного середовища» (День спеціаліста для 
бібліотек різних відомств ) 

 
жовтень 

 
 

червень –
липень 

 
вересень 

Вітенко В.І.,  
Польова Г.І.  
 
 
Польова Г.І., 
Єрошенкова С.Т. 
 
Вітенко В.І., 
Польова Г.І.  

3 Проведення дистанційного навчання для бібліотекарів 
області за програмою «Бібліоміст». Модуль 2: «Нова 
бібліотечна послуга: використання інформаційних 
технологій та Інтернету в бібліотеці» 

Упро-
довж 
року 

Польова Г.І. 
Єрошенкова С.Т. 

 

Стратегічний напрямок 4. Адвокація 

1 Взяти участь у тренінгу «Невідкладна адвокація» 
(проект «Бібліомоста») 

серпень Проців О.Я., 
Єрошенкова С.Т. 

2 Моніторинг та вирішення  проблем у діяльності 
публічних бібліотек області засобами адвокації 

січень-
грудень 

Президія УБА 

Стратегічний напрямок  5. Ефективний менеджмент ТОВ УБА 

1 Залучати нових членів  та підтримувати членів ТОВ 
УБА 

січень-
грудень 

Президія УБА 

2 Здійснювати реєстрацію індивідуальних членів УБА, 
організовувати сплату добровільних пожертвувань та 
видачу членських квитків. 

січень-
грудень 

Президія УБА 

3 Підготувати пам’ятку про діяльність ТОВ УБА серпень Гук Л.С. 

4 Удосконалення матеріально-технічної бази  
бібліотечно-ресурсного центру «Вікно в Америку»  

квітень-
серпень 

Вітенко В.І. 


