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Затверджено на засіданні Президії  

Харківського обласного відділення (філії) УБА 

«10 » січня 2017 р. 

ПЛАН РОБОТИ  

ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ (філії) ВГО «УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 

 НА 2017 РІК 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор Термін 

проведення 

Відповідальні Співвико-

навці 

1 2 3 4 5 6 7 

СН 1. Розвиток відкритого інформаційного суспільства.  

Удосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування 
1.1. Ініціювати розгляд у відповідних органах, 

установах та брати участь в обговоренні 

регламентуючих документів, що стосують-

ся інформаційно-бібліотечної сфери 

Розроблені та подані 

до відповідних уста-

нов пропозиції щодо 

розвитку бібліотечної 

галузі  

Кількість доку-

ментів, винесе-

них на обгово-

рення 

Січень-

грудень 

Президія  

ХОВ УБА 

ХОВ УБА, 

ХДНБ  

1.2. Реалізувати грантовий проект «Покращення 

можливостей для освіти, самоосвіти, 

творчої самореалізації та соціальній 

адаптації внутрішньо переміщених осіб у 

Харкові та Харківській області» за 

підтримки Німецької федеральної компанії 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 
1
. 

Покращення якості 

надання послуг насе-

ленню територіальних 

громадах, які прийма-

ють значну кількість 

внутрішньо переміщ-

ених осіб 

Кількість 

заходів. 

Кількість 

обслужених 

громадян 

І кв. ХДНБ,  

ХОВ УБА 

За підтримки 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 Організувати та провести:      

                                                           
1
 За результатами відкритого конкурсу проектів «Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб» у 

Харківській області, в рамках Ініціатив інфраструктурної програми для України на замовлення Уряду Німеччини. Заплановано відкриття Ресурсно-інформаційного 

центру для внутрішньо переміщених осіб у Харкові та Харківській області, проведення виїзних заходів на базі міських та районних центрів зайнятості Харківської 

області (міста Дергачі, Куп'янськ, Лозова, Чугуїв, Первомайський, Ізюм), тренінгів, творчих зустрічей, консультацій психологів, занять з нмецької, англійської мови, 

основ комп’ютерної грамотності тощо 
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1.3. Фестиваль-огляд освітніх Інтернет-ресурсів 

шкільних бібліотек 

Покращення якості 

інтернет-послуг 

Кількість учас-

ників заходулю 

Лютий ХАНО Шкільні б-ки 

Харків. обл. 

1.4. Круглий стіл «Університетська бібліотека: 

час змін, трансформацій та моделювання на-

уково-освітнього інноваційного просто-ру» 

Покращення якості 

надання послуг 

 Травень НБ НЮУ ХЗМО 

1.5. Творчу Skype-лабораторія «Віртуальний 

простір»: Інтернет-проект «VIP-персона без 

краватки» у рамках підтримки Всеукраїнсь-

кого проекту «Україна читає дітям» (забез-

печення трансляції в онлайн-режимі твор-

чих зустрічей у формі автограф-сесії з відо-

мими політичними і культурними діячами, 

письменниками, художниками тощо) 

Покращення якості 

надання послуг 

 Січень-

грудень  

ХОБД  

1.6. Обласний конкурс дитячої творчості «Ця 

дивовижна Японія»  

Покращення якості 

надання послуг 

Кількість учас-

ників конкурсу 

Травень-

жовтень 

ХОБД До Року Япо-

нії в Україні 

 

 

1.7 

Актуалізувати корпоративні ресурси: 

  

– БД «Метабібліографія Харківщини» 

 

Покращення бібліогр- 

афічних послуг 

 

Кількість 

нових записів 

 

Січень-

грудень  

 

 

ХДНБ 

 

Бібліотеки 

Харкова 

 

1.8. 

– БД «Електронний зведений каталог 

періодичних видань» 

Покращення якості 

надання послуг 

Кількість 

нових записів 

Січень-

грудень  

 

ХДНБ 

Бібліотеки 

Харкова 

 

1.9. 

– БД «Соціальні комунікації: зведений 

каталог надходжень до бібліотек Харкова» 

Покращення якості 

надання послуг 

Кількість 

нових записів 

Січень-

грудень 

 

ХДНБ 

Бібліотеки 

Харкова 

1.10 – електронний ресурс «Бібліотечна 

енциклопедія Харківщини»  

Покращення якості 

надання послуг 

Кількість 

нових записів 

Січень-

грудень 

Президія ХОВ 

УБА, ХДНБ 

Бібліотеки 

Харкова 

СН 2. Розвиток системи професійної підготовки та післядипломної освіти в Україні.  

Сприяння кадровому забезпеченню галузі 
 Організувати та провести:      

2.1 Заняття за дистанційними курсами на тему: 

– «Школа бібліотечного журналіста» 

Створення навчаль- 

ного середовища для 

безперервної освіти  

бібліотекарів 

Кількість біблі- 

отечних праців- 

ників, що прой- 

шли навчання 

І–ІV кв. ХДНБ ХОВ УБА 

2.2  – «Електронна бібліографія» Так само Так само І–ІV кв. ХДНБ 

 

Дистанц. акад. 

ВГ«Основа 
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2.3 Заняття з циклу «Соціальні медіа як інстру-

мент інформаційно-інтеграційного процесу 

бібліотеки» 

Створення навчаль- 

ного середовища для 

безперервної освіти  

бібліотекарів 

Так само І–ІV кв. ХДНБ Бібліотеки 

Харкова 

2.4 Дні фахівця «Нове у бібліотечній справі» (для 

працівників бібліотек різних систем та відо-

мств Харкова) 

Так само Так само Щокварталу ХДНБ Бібліотеки 

Харкова 

2.5 Навчальний семінар «Бібліотека вищого нав-

чального закладу І-ІІ рівня акредитації: суча-

сні тенденції оновлення» (для бібліотекарів 

ВНЗ Харкова та Харківської області) 

Створення навчаль- 

ного середовища для 

безперервної освіти  

бібліотекарів 

Так само Лютий-

березень 

 

ОНМЦ  

2.6 Тренінг «Буктрейлер як ефективний медіа-

ресурс сучасної бібліотеки» (для працівників 

с.-г. бібліотек Харкова та Харків. області) 

Формування якісних 

медіаресурсів в с.-г. 

бібліотеках 

Так само Березень Харківський р-н, 

ФБ ХНАУ 

 

2.7 Науково-практичний семінар «Збереження 

цінних і рідкісних видань» 

Забезпечення збере-

ження рідкісних 

видань 

Так само Березень 

 

ЦНБ ХНУ  

2.8 Семінар «Харківщина туристична. Бібліотеки 

і туризм» (для учасників обласного конкурсу 

краєзнавчої роботи «Ваш гід – бібліотека») 

Удосконалення крає-

знавчої роботи в пу-

блічних бібліотеках 

Так само Березень ХОУНБ, РІЦ 

«Харківщина» 

 

2.9 Вебінари «Читаємо в мережі: використання 

Facebok для реклами бібліотеки» (для праці-

вників бібліотек ЦБС) 

Удосконалення ви- 

користання Facebok 

для реклами б-тек 

Так само Березень, 

травень, 

жовтень 

ОУНБ  

2.10 П’ята Всеукраїнська школи бібліотечного 

журналіста 

Викоритання техно-

логій журналістики 

Кількість учас-

ників заходу 

Квітень ХДНБ  

2.11 Семінар – практикум «Організааційно – ме-

тодична робота: складові успіху в умовах 

викликів сучасності» (для новопризначених 

методистів публічних б-тек Харків. області) 

Створення навчаль- 

ного середовища для 

безперервної освіти  

бібліотекарів 

Так само Квітень ОУНБ, ОНМЦ  

2.12 Вебінар «Організація роботи бібліотеки спе-

ціального навчального закладу на засадах пе-

дагогіки партнерства» (для бібліотекарів спе-

ціальних навчальних закладів обласного 

Створення навчаль- 

ного середовища для 

безперервної освіти  

бібліотекарів 

Кількість 

учасників 

Квітень ХАНО  
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підпорядкування) 

2.13 Вебінар «Алгоритм замовлення навчальної 

літератури для загальноосвітніх навчальних 

закладів опорних шкіл та філіалів» (для біб-

ліотекарів опорних шкіл освітніх округів 

Харківської області) 

Створення навчаль- 

ного середовища для 

безперервної освіти  

бібліотекарів 

Так само Квітень ХАНО  

2.14 Серія вебінарів «Досвід бібліотек Харківсь-

кої області по розкриттю туристичного поте-

нціалу краю за матеріалами конкурсу «Ваш 

гід – бібліотека» (для працівників ЦБС) 

Удосконалення крає-

знавчої діяльності в 

публічних  бібліо-

теках 

Так само Квітень, 

червень 

вересень 

ХОУНБ  

2.15 Семінар «Документні пам’ятки в наукових 

бібліотеках: колекціонування, описування, 

розкриття» 

Удосконалення фор-

мування фондів до-

кументних пам’яток 

Так само Травень ХДНБ ХОВ УБА 

2.16 Семінар-практикум «Сучасні форми реклами 

книги: буктрейлер, буккроссинг, бібліофреш 

та ін.» (для працівників с.-г. бібліотек 

 Харкова та області) 

Оптимізація рекла-

мної діяльності 

Так само Травень ФБ ХНАУ  

2.17 Засідання обласного клубу професійного спі-

лкування директорів ЦБС «Ресурси і послуги 

публічної бібліотеки у відповідності до пот-

реб об’єднаних територіальних громад» 

Удосконалення біб-

ліотечного обслуго-

вування територіа-

льних громад 

Так само Червень ХОУНБ  

2.18 Обласний проблемний семінар «Діяльність 

дитячих бібліотек в умовах об’єднаних тери-

торіальних громад: нові реалії і виклики ча-

су» (для заступників директорів ЦБС по ро-

боті з дітьми та завідуючих ЦДБ) 

Удосконалення ро-

боти дитячих біблі-

отек в умовах тери-

торіальних громад 

Так само ІІ кв. ХОБД  

2.19 Науково-методичний семінар «Сучасний стан 

та перспективи розвитку бібліотек ВНЗ Харк-

івського зонального методичного об'єднання» 

Створення навчаль- 

ного середовища для 

безперервної освіти  

бібліотекарів 

Кількість учас-

ників заходу 

II кв. НБ УІПА, 

ЦНБ ХНУ  

 

2.20 Виїзний семінар «Програмно-цільова діяль-

ність бібліотеки та соціальне партнерство» 

(на базі Лозівської район. дитячої бібліотеки) 

Розвиток програмно-

цільової діяльності в 

дитячих бібліотеках 

Кількість 

учасників 

ІІ кв. ХОБД  
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2.21 Навчально-тематичний семінар «Діяльність 

публічних бібліотек-філій у соціокультурно-

му просторі регіону: пошук нових форм та 

методів роботи» (для завідувачів бібліотек-

філій публічних бібліотек міста Харкова та 

Харківської області) 

Пошук та упровад-

ження інновацій в 

соціокультурній дія-

льності публічних 

бібліотек 

Кількість 

учасників  

Вересень ОНМЦ ХОУНБ, РІЦ 

«Харківщина» 

2.22 Методична студія «Шкільна бібліотека в 

системі інноваційного освітнього простору 

нової української школи в умовах реформу-

вання загальної середньої освіти» (для керів-

ників методоб’єднань шкільних бібліотека-

рів Харків. області) 

Удосконалення ро-

боти шкільних біб-

ліотек в умовах ре 

формування загаль-

ної середньої освіти 

Кількість 

учасників 

Вересень ХАНО  

2.23 Відкритий дистанційний курс «Куратор 

змісту-6» 

Оптимізація інфор-

маційної діяльності 

Кількість 

учасників 

Жовтень-

грудень 

НТБ НТУ «ХПІ»  

2.24 Заняття на тему «Керівник: успіхи, складно-

щі, секрети …» (для директорів ЦБС Харків. 

області) 

Оптимізація управ-

ління публічними 

бібліотеками 

Кількість 

учасників 

Листопад ОНМЦ, ХОУНБ  

2.25 Четверта регіональна школа бібліотечного 

журналіста 

 Кількість 

учасників 

Листопад ХДНБ  

2.26 Семінар «Управління сучасною бібліотекою: 

нові вимоги та тенденції» (для директорів 

ЦБС Харківської області) 

Оптимізація управ-

ління публічними 

бібліотеками 

Кількість 

учасників 

Листопад ХОУНБ  

2.27 Семінар «Організація роботи та управління 

змінами в публічній бібліотеці в умовах інфо-

рматизації та соціально-економічних перетво- 

рень» (для директорів публічних бібліотек 

Харкова та Харківської області) 

Забезпечення якісно-

го обслуговування 

користувачів публіч- 

них бібліотек в умо-

вах інформатизації 

Кількість учас-

ників заходу 

Листопад ОНМЦ  

2.28 Вебінар «Робота шкільної бібліотеки в систе-

мі освітніх округів щодо забезпечення якіс-

ного обслуговування користувачів» (для біб-

ліотекарів опорних шкіл освітніх округів 

Харків. області) 

Забезпечення якісно-

го обслуговування 

користувачів шкіль-

них бібліотек 

Кількість 

учасників 

Грудень ХАНО  

2.29 Педагогічна майстерня в рамках XIV міжна- Удосконалення мето Кількість ІV кв. НБ НТУ «ХПІ»  
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родної методичної школи-семінару «Сучасні 

педагогічні технології в освіті» 

дичної діяльності в 

бібліотеках ВНЗ 

учасників 

2.30 Семінари-практикуми «Створення ЕК у 

ПЗ «Koha» та БД «Користувачі бібліотеки»» 

Використання інфор-

маційних технологій 

Кількість 

учасників  

Протягом 

року 

НБ ХНУМГ   

2.31 Семінари-практикуми «Школа методиста» Удосконалення мето 

дичної діяльності  

Кількість 

учасників 

Протягом 

року 

ЦНБ ХНУ  

 Провести міжнародні, всеукраїнські 

наукові галузеві конференці, семіари 

     

2.32 XIX Міжнародна науково-практична кон-

ференція «Короленківські читання 2017» 

Розвиток науково-

освітньої комуніка-

ції 

Кількість вис-

тупів від ХОВ 

УБА 

Вересень ХДНБ, ХДАК, 

ХОВ УБА 

 

2.33 Науково-практична конференція «Краєзнавча 

діяльність сільськогосподарських бібліотек 

Харківщини» 

Розвиток науково-

освітньої комуніка-

ції, розповсюдження 

інновацій 

Кількість вис-

тупів та презе-

нтацій від ХОВ 

УБА 

Вересень ФБ ХНАУ  

2.34 Науково-практична конференція «Бібліотека 

навчального закладу на новому етапі розви-

тку соціальних комунікацій» 

Розповсюдження 

інноваційного 

досвіду 

Кількість вис-

тупів від ХОВ 

УБА 

Вересень НБ ХНТУСГ  

2.35 Науково-практична конференція «Краєзнав-

ча діяльність сільськогосподарських бібліо-

тек Харківщини» 

Розвиток краєзнавчої 

діяльності 

Кількість вис-

тупів від ХОВ 

УБА 

Вересень ФБ ХНАУ  

2.36 Міжнародна науково-практична конференція 

«Книга і бібліотека у мистецькому просторі 

міста» 

Розвиток науково-

освітньої комуніка-

ції, мистецтвозна-

вства 

Кількість вис-

тупів від ХОВ 

УБА 

Жовтень 

 

ЦНБ ХНУ, б-ка 

ХНУМ, ХДНБ, 

ОДНБ, НБ ОНУ, 

УБА та ін. 

 

2.37 Наукова конференція «Бібліотечні сервіси і 

користувач: новий формат взаємодії» (до 50-

річчя НБ ХДУХТ) 

Розвиток науково-

освітньої комуніка-

ції 

Кількість вис- 

тупів та презе-

нтацій від ХОВ 

УБА 

Жовтень 

 

НБ ХДУХТ  

2.38 Науково-практична Інтернет-конференція 

«Бібліотеки і суспільство: рух у часі та про-

сторі» (сайт НБ ХНМУhttp://libr.knmu.edu.ua) 

Розвиток науково-

освітньої комуніка-

ції 

Кількість вис-

тупів та презе-

нтацій від ХОВ 

УБА 

Жовтень 

 

НБ ХНМУ 
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2.39 Науковий семінар «Бібліотека в контексті 

історичного бібліотекознавства: до 160-річчя 

від дня народження Д. І. Багалія» 

Розвиток історично-

го бібліотекознавст-

ва 

Кількість вис-

тупів від ХОВ 

УБА 

ІV кв. ХДНБ ХОВ УБА 

СН 3. Формування позитивного іміджу книгозбірень, підвищення престижу професії.  

Захист інтересів читачів і працівників бібліотек 

3.1 Здійснення моніторингу поточного законо-

давства з метою виявлення нормативно-пра-

вових актів, які можуть мати вплив на робо-

ту бібліотек, підготовка пропозицій щодо 

внесення до них змін 

Моніторинг законода- 

вчих та нормативно-

правових документів 

 

Кількість ана-

літичних запи-

сок, монітори-

нгових довідок 

Січень-

грудень 

Президія ХОВ 

УБА 

Спільно з 

президією 

УБА 

3.2 Надання юридичної допомоги членам ХОВ 

УБА з питань діяльності бібліотек та соціа-

льних прав їх працівників  

Підвищення юридич-

ної освіченості бібліо-

текарів 

Кількість звер-

нень про нада-

ння допомоги 

Січень-

грудень 

Виконавчий офіс 

ХОВ УБА 

ХОВ УБА,  

залучені 

експерти 

3.3 Участь у роботі громадських консультатив-

но-дорадчих органів при органах державної 

виконавчої влади. Підготовка проектів нор-

мативно-правових актів Міністерства куль-

тури України з питань діяльності бібліотек 

Експертиза з фахових 

питань представника-

ми ХОВ УБА 

Зміст пропози-

цій, включених 

до порядку де-

нного дорадчих 

органів 

Січень-

грудень 

Члени ХОВ УБА, 

які входять до 

складу громадсь-

ких рад  

ХОВ УБА, 

органи 

державної 

виконавчої 

влади 

3.4 Організація та проведення зустрічей з пред-

ставниками органів державної влади та міс-

цевого самоврядування, іншими авторитет-

ними особами з метою привернення уваги 

до проблем бібліотек 

 

Збільшення можливо-

стей для лобіювання 

інтересів бібліотек 

Кількість упра-

влінських рі-

шень, прийня-

тих на користь 

бібліотек 

Січень-

грудень 

Члени ХОВ УБА  

СН 4. Зміцнення інституційного потенціалу УБА. Залучення нових членів.  

Розширення партнерства 
4.1 Забезпечити фінансову життєздатність 

ХОВ УБА, виконання стратегії диверси-

фікації джерел фінансування  

Фінансова 

стабільність 

Кількість дже-

рел фінансува-

ння, зміна їх % 

відношення 

Січень- 

грудень 

Президія  ХОВ 

УБА 

ХОВ УБА 

4.2 Забезпечити розвиток членства в ХОВ 

УБА 

     

4.2.1 Активізувати роботу секцій (розвиток Розширення сфери Річні плани і Січень - Керівники секцій ХОВ УБА 
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ініціатив, створення нових секцій, плану-

вання їхньої діяльності, проведення публі-

чної звітності про роботу секцій, коорди-

нація діяльності на галузевому чи 

тематичному рівні) 

впливу. 

Системність у роботі 

секцій. 

Прозорість роботи 

секцій. 

звіти секцій. 

Проекти, про-

грами, заходи, 

акції, проведені 

секціями. 

грудень ХОВ УБА 

 

4.2.2 Розвивати індивідуальне членство  Збільшення кількості 

членів, підтримка 

їхньої активності 

Кількість нов-

их членів ХОВ 

УБА та тих, які 

поновили член-

ство  

Січень-

грудень 

Президія ХОВ 

УБА 

 

4.2.3 Здійснювати реєстрацію індивідуальних 

членів ХОВ УБА, актуалізувати базу даних 

членів УБА, організувати сплату добро-

вільних пожертвувань та видачу членських 

квитків і посвідчень єдиного зразка 

Наявна актуальна і 

достовірна інформація 

про членів ХОВ УБА. 

Регулярна сплата 

благодійних внесків 

Кількість но-

вих та відреда-

гованихзаписів 

Січень-

грудень 

Президія  

ХОВ УБА 

ХОВ УБА 

4.2.4 Надавати до Виконавчого офісу УБА 

інформаційні звіти про кількісний склад 

членів ХОВ УБА 

Системність та 

прозорість у роботі 

ХОВ УБА 

Кількість звітів Щокварталу Президія ХОВ 

УБА 

 

4.3 Розвивати і підтримувати ефективні 

кому-нікації, що сприятимуть 

зміцненню інсти-туційного потенціалу 

та залученню до членства 

     

4.3.1 Брати участь у міжнародних проектах, 

програмах. Розвивати партнерські стосун-

ки та організовувати спільні заходи з біб-

ліотечними асоціаціями інших країн
2
. 

Розвиток партнерства 

ХОВ УБА. Підвище-

ння обізнаності про-

фесійної спільноти 

про роботу ХОВ УБА  

Кількість 

спільних 

заходів 

Січень-

грудень 

Президія  

ХОВ УБА 

 

4.3.2 Розвивати партнерські стосунки з Гете-Інс- 

титутом в Україні, Посольством Австрії в 

Україні. Брати участь у реалізації спільних 

проектів, у т.ч. семінарах для працівників 

Розвиток партнерства 

ХОВ УБА із зарубіж-

ними організаціями 

Кількість спі-

льних заходів. 

Кількість 

учасників. 

Січень-

грудень 

Президія ХОВ 

УБА, ХДНБ, Ні-

мецький читаль-

ний зал у Харкові, 

Гете-Інститут 

у Києві, Посо-

льство Австрії 

в Україні 

                                                           
2
 Див. також п.1.2. 
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німецьких читальних залів з актуальних 

питань 

 Австрійська біб-

ліотека 

 

4.3.2. Розвивати партнерські стосунки та органі-

зовувати спільні заходи з книговидавцями 

та іншими громадськими організаціями в 

Україні 

Розвиток партнерства 

з бізнесом, представ-

никами сфери освіти, 

культури та ін. 

Кількість 

спільних 

заходів 

Січень-

грудень 

Президія  

ХОВ УБА 

 

4.3.3 Розвивати і підтримувати веб-портал ХОВ 

УБА, присутність ХОВ УБА у соціальних 

мережах, комунікацію з використанням 

соціальних мереж. 

Забезпечення якісної 

комунікації. Актуаль-

не інформування чле-

нів ХОВ УБА та заці-

кавлених сторін про 

роботу УБА, ХОВ 

УБА, розвиток біблі-

отечної галузі 

Кількість пові-

домлень, від-

відуваність по-

рталу. Кількіс-

ть акцій у соц-

мережах, пос-

тів на блогах 

Січень-

грудень 

Президія ХОВ 

УБА, виконавчий 

офіс 

 

4.3. 4 Підготувати план роботи ХОВ УБА на 

2017 р. Представити план на веб-порталі 

Упорядкована органі-

заційна діяльність 

ХОВ УБА.  

Річний план І кв. Президія ХОВ 

УБА, ХДНБ  

Бібліотеки 

Харкова 

4.3.5 

 

Пдготувати публічний звіт про роботу 

ХОВ УБА за 2016 р. 

Прозорість діяльності 

ХОВ УБА 

Річний звіт І кв. Президія ХОВ 

УБА, ХДНБ 

Бібліотеки 

Харкова 

4.3.6 Забезпечити діяльність секції науково-

методичної та науково-дослідної роботи 

ХОВ УБА. Обговорити питання: 

Розширення сфери вп-

ливу. Системність та 

прозорість у роботі 

секції 

Річні план і звіт 

секції. Проек-

ти, програми, 

заходи 

Протягом 

року 

ХДНБ Бібліотеки-

методичні 

центри 

 

 

 

 

– Основні підсумки науково-методичної та 

науково-дослідної роботи бібліотек – голо-

вних методичних центрів Харкова за 2016 

р. та завдання на 2017 р. 

Так само Кількість учас-

ників засідання 

І кв. ХДНБ Так само 

 

 

– Реалізація проекту «Бібліотечна 

енцикло-педія Харківщини» 

Так само Так само ІІ кв. ХДНБ Так само 

 

 

– Пріоритетні напрями діяльності бібліо-

тек-методичних центрів Харкова у 2018 р. 

Упорядкована органі-

заційна робота секції 

Так само ІV кв. ХДНБ Бібліотеки 

Хакова 

4.3.7 Брати участь у проектах УБА  Кількість учас-

ників проектів 

Протягом 

року 

Президія ХОВ 

УБА 

Бібліотеки 

Харкова 
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Список прийнятих скорочень: 
 

Бібліотека ХНУМ – Бібліотека Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського 

НБ НТУ «ХПІ» – Наукова бібліотека Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

НБ НЮУ – Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

НБ УІПА – Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної академії 

НБ ХДУХТ – Наукова бібліотека Харківського державного університету харчування та торгівлі 

НБ ХНМУ – Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету 

НБ ХНТУСГ – Наукова бібліотека Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка 

НБ ХНУМГ – Наукова бібліотека Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова 

НБ ХНУРЕ – Наукова бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки 

ОНМЦ – Обласний навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культурно-освітніх закладів 

ХАНО – Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти»  

ХДНБ – Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка 

ХЗМО – Харківське зональне методичне об`єднання бібліотек ВНЗ 

ХОУНБ – Харківська обласна універсальна наукова бібліотека 

ХОБД – Харкіська обласна бібліотека для дітей 

ХОБЮ – Харківська обласна бібліотека для юнацтва 

ФБ ХНАУ – Фундаментальна бібліотека Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва 

ЦНБ ХНУ – Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
 


