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Тернопільське ОВ ВГО УБА в 2020 році сприятиме сталому розвитку 

системи бібліотек області, розвитку та популяризації якісних бібліотечних 

послуг, захисту соціальних та професійних інтересів членів ГО «ВГО 

Українська бібліотечна асоціація» відповідно до прийнятої Стратегії УБА на 

2019—2021 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 у 2020 році працюватиме за Програмою 

адвокаційної діяльності ВГО УБА на 2017-2021 рр. «Дієва бібліотека — 

успішна громада», візьме участь у національній кампанії з цифрової 

грамотності «Будь на часі!», зокрема, проєкті «Дія. Цифрова освіта»  під 

девізом «Бібліотека - Всесвіт у зручному форматі». 

Основні завдання ТОВ ВГО УБА: 

- сприяння максимальному доступу громадян області до накопичених 

суспільством знань, інформації, поширення цифрової освіти; 

- сприяння формуванню у громадах усвідомлення пріоритету та престижу 

бібліотеки, як центру інформації та осередку культури, привернення 

уваги мешканців громад до її проблем; 

- взаємодія ТОВ ВГО УБА та органів місцевого самоврядування щодо 

утвердження ролі публічних бібліотек в соціокультурній та 

інформаційній діяльності; 

- інформування громадськості регіону щодо проблем у бібліотечній мережі 

області та прикладів їх вирішення; 

- розбудова ТОВ ВГО УБА шляхом активізації діяльності, партнерства та 

зростання кількісного складу; 

- сприяння професійному розвитку фахівців галузі, підвищенню 

кваліфікації молодих бібліотекарів, у тому числі, членів ТОВ ВГО УБА. 



 

п/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальний 

СН I. Розвиток галузі в цілому 

 

 Ціль 1: Впровадити інноваційні моделі діяльності бібліотек 

 «Адреси бібліотечних інновацій 

Тернопілля» –– рубрика в новинному 

блоці «Хроніка подій» на сторінці ТОВ 

ВГО УБА  

Упродовж 

року 

Президія ТОВ 

ВГО УБА, 

секретар 

 «Бібліотечний простір для громади» –– 

буклет 

Квітень Тернопільська 

ОУНБ 

 Ціль 2: Розвинути професійні компетентності бібліотекарів  

через розбудову безперервної освіти 

 Діяльність ТОВ ВГО УБА в рамках 

проєкту «Дія. Цифрова освіта»: 

• розробка сторінки в розділі ТОВ 

ВГО УБА на веб-сайті бібліотеки:  

http://library.te.ua/bblotekarevi/obla

sne-vddlennya-uba (робоча назва: 

«Публічні бібліотеки-амбасадори 

цифрової освіти») 

• інформація на сторінках місцевих 

ЗМІ, інтернеті  

• підготовка й розповсюдження 

інформаційно-методичних листів 

щодо проєкту «Дія. Цифрова 

освіта» та популяризації цифрової 

освіти 

• «Компетентний е-громадянин» 

 

 

 

I квартал 

 

 

 

 

 

 

Упродовж 

року 

 

 

 

 

листопад 

Тернопільська 

ОУНБ 

Тернопільська 

ОУНБ, відділ 

інформації 

 

 

 

 

Тернопільська 

ОУНБ,  

відділ інформації 

 

 

Тернопільська 

ОБМ 

 Участь у XI Львівському бібліотечному 

форумі 

III квартал, 

вересень 

Президія ТОВ 

ВГО УБА 

 Участь у Х ювілейній міжнародній 

конференції «Сучасна бібліотечно-

інформаційна безперервна освіта: 

орієнтири співтворення», 25 - 28 лютого 

2020 р., смт. Славське 

I квартал Президія ТОВ 

ВГО УБА 

 Менеджмент якості бібліотечної 

діяльності (школа методистів) 

ІІ квартал 

травень 

Тернопільська 

ОУНБ 

 «Організація діяльності публічних 

бібліотек області в сучасних умовах: 

підсумки і перспективи» (семінар 

директорів) 

ІV квартал Тернопільська 

ОУНБ 

 



 

 «Сучасна бібліотека — середовище 

адаптивної культури та громадянської 

участі» (семінар для завідувачів 

відділами обслуговування центральних 

бібліотек ЦБС та ОТГ) 

ІІ-ІІІ 

квартал. 

червень-

липень 

Тернопільська 

ОУНБ 
 

 «Традиції+ідеї=сучасна бібліотека» 

(школа молодого бібліотекаря) 

ІІ — IV 

квартал 

Тернопільська 

ОУНБ 

 Інформаційна підтримка бібліотек-

амбасадорів проєкту «Дія .Цифрова 

освіта  

Упродовж 

року 

Тернопільська 

ОУНБ 
 

 Ціль 3: Поширити дієві інструменти бібліотечної адвокації 
 Продовжити реалізацію проєкту «Файне 

читає» – ТОП-5 улюблених книг 

відомих Тернополян 

I–III 

квартал 

Молодіжна секція 

ТОВ ВГО УБА   

 Започаткувати рубрику проекту «Файне 

читає» у громадсько-політичній газеті 

«Вільне життя плюс» *(інформаційний 

партнер) 

I–II квартал Молодіжна секція 

ТОВ ВГО УБА   

 1.3.3. Провести фотоконкурс «Час 

яскравих книг» 

I–II квартал Молодіжна секція 

ТОВ ВГО УБА   

 День інновацій для керівників 

структурних підрозділів у сфері 

культури міських рад міст обласного 

значення, об’єднаних територіальних 

громад та керівників центральних 

бібліотек об’єднаних територіальних 

громад 

ІІ кв. 

 

Президія  ТОВ 

ВГО УБА   

 Ціль 4:Перебудувати систему послуг та сервісів Асоціації 

 Відео-конкурс на кращий бук-трейлер 

«Читай українське!»  

IV квартал. 

листопад 

Тернопільська 

міська ЦБС 

 Створення Арт-буків» – креативна 

діяльність сучасної бібліотеки. 

 

Упродовж 

року 

Тернопільська 

міська ЦБС 

 «БІБЛІОФЕСТ-Х» вересень Тернопільська 

міська ЦБС 

 Ярмарка бібліотечних ідей «Бібліотека 

XXI століття: створюємо новий образ» 

(формат Печа-куча) 

II квартал Молодіжна секція 

ТОВ ВГО УБА   



 

СН ІІ. Інституційний розвиток 

Ціль 6: Досягти максимальної ефективності менеджменту Асоціації 

 Виїзне засідання ТОВ ВГО УБА в 

Байковецьку ОТГ 

Травень Президія ТОВ 

ВГО УБА 

 Презентація «Тайм-менеджмент: 10 

технік та порад з управління часом» 

III квартал Молодіжна 

cекція ТОВ ВГО 

УБА 

Ціль 7: Покращити комунікації та включеність членів Асоціації 

 

 Упроваджувати заохочувальні форми 

впливу (преміювання, вітальні листи, 

відзнаки, публікації у ЗМІ) 

Упродовж 

року 

Президія ТОВ 

ВГО УБА 

 Ведення сторінки у Facebook 

Тернопільської молодіжної секції УБА 

Упродовж 

року 

Молодіжна 

секція ТОВ ВГО 

УБА  

 

СН III: Ресурсне забезпечення програмної діяльності 

Ціль 8: Активізувати включення молоді в роботу Асоціації та інноваційну 

діяльність бібліотек 

 Реклама сторінки у Facebook 

Тернопільської молодіжної секції УБА 

Упродовж 

року 

Молодіжна 

секція ТОВ ВГО 

УБА 

Ціль 9: Залучити експертів для розвитку інтелектуального капіталу 

Асоціації 

 Школа бібліотечної журналістики. II–III 

квартал 

Молодіжна 

секція ТОВ ВГО 

УБА 

Ціль: 10 Забезпечити стабільне фінансування програмної діяльності 

 Наповнення та контроль бюджету ТОВ 

ВГО УБА 

 

Упродовж 

року 

Президія ТОВ 

ВГО УБА 


