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Шановні колеги! 

Середина літа для нас відзначилась «новачками» у лавах ХОВ УБА. Вітаємо 

фахівців ЦБС Московського, Холодногірського районів, ЦМБ ім. В.Г. Бєлінського 

та Наукової бібліотеки ХНМУ та Харківської обласної бібліотеки для юнацтва з 

членством у ХОВ УБА. Тепер нас більше півтори сотні! 

Хто ще не з нами? Долучайтесь! 

 

Шановні колеги! 

Президія УБА оголошує щорічний Всеукраїнський конкурс «Бібліотека року 

2017». Проводиться спільно з Міністерством культури України. Термін подання 

документів – до 31 серпня 2017 року. Детальніше за лінком  

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо колег, фахівців архівної, музейної справи взяти участь у ХХ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Короленківські читання 2017» за 

темою «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів», 

яка відбудеться 26 жовтня 2017 р. у Харківській державній науковій бібліотеці 

імені В. Г. Короленка. 

Детальніше за лінком 

 

Шановні колеги! 

Видавництвом "Ліра-К" за підтримки державної наукової установи "Книжкова 

палата України імені Івана Федорова" видано оновлену версію УДК. Замовити 

дане видання Ви можете у видавництві "Ліра-К". 

Просимо прийняти до уваги, офіційне оновлене видання можливо замовити 

виключно у ТОВ "Видавництво Ліра-К", через інші організації дане видання 

розповсюджуватись не буде. 

E-mail: lira-k@ukr.net 

Web-сайт: http://lira-k.com.ua/ 

 

https://ula.org.ua/news/3743-konkursy-ta-vidznaky-ukrainskoi-bibliotechnoi-asotsiatsii-u-2017-r
http://korolenko.kharkov.com/korolenkivska-reading.html
http://korolenko.kharkov.com/kharkiv.uba/lira-k@ukr.net
http://lira-k.com.ua/


Шановні колеги! 

Секція Української бібліотечної асоціації з адвокації оголошує набір учасників у V 

Всеукраїнську літню школу адвокації для бібліотекарів «Адвокація у стилі 

ЕКО», що буде проходити з 3 по 7 липня 2017 р. у місті Заліщики, 

адміністративному, економічному і культурному районному центрі 

Тернопільщини, яке вважають південними воротами області. 

Дедлайн - 12 червня 2017р. Детальніше за лінком 

 

Шановні колеги! 

Молодіжна секція Української бібліотечної асоціації рада повідомляє про старт 

проекту «Програма обміну для молодих бібліотечних лідерів».  

Мета проекту – налагодити професійні зв’язки між бібліотекарями різних куточків 

України та сформувати робочі тандеми для реалізації спільних цілей. 

Детальніше за лінком 

 

Шановні колеги! 

Українська бібліотечна асоціація запрошує відвідати VII Міжнародний фестиваль 

Книжковий Арсенал, який відбудеться з 17 по 21 травня 2017 р. в м.Київ. 

Детальніше за лінком 

 

Шановні колеги! 

ПОТРІБНА ДОПОМОГА. Понад 30 років ГАЛИНА ВІКТОРІВНА 

СТУДЕНІКІНА працює в Харківській обласній універсальній науковій 

бібліотеці, 20 з них вона очолює роботу відділу комплектування. Скільки книжок 

за цей час пройшло через її руки, скільки надано допомоги у формуванні фондів 

бібліотек області, скількох молодих спеціалістів виховала Галина Вікторівна. 

Завжди усміхнена, доброзичлива, активна. Вже більше 4 роки вона бореться з 

важкою формою раку, яка потребує значних коштів. Зараз Галина Вікторівна 

розпочинає новий, вартісний курс лікування і ми, її колеги, звертаємось до усіх 

небайдужих з проханням фінансової допомоги. 

Кошти можна переслати на Картку  

Приват Банку 5168 7555 2357 2820 

Швець Євгенія Володимирівна (донька) 

http://bit.ly/2q8cqul
https://molod.ula.org.ua/programa-obminu-dlya-molodikh-bibliotechnikh-lideriv
https://ula.org.ua/news/3716-vii-mizhnarodnyi-festyval-knyzhkovyy-arsenal-17-21-05-2017-r-m-kyiv


 

Шановні колеги! 

Наукова бібліотека ХНУРЕ запрошує взяти участь у інтернет – конференції: 

«Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи», що 

проходитиме з 5 по 10 червня 2017 р. Детальніша за лінком 

 

12-13 квітня на базі Центральної міської бібліотеки ім. В. Г. Бєлінського 

м. Харкова відбувся тренінг «Бібліотека у віртуальному просторі». Тренінг 

проходив у межах циклу заходів для фахівців бібліотек м. Харкова: «Соціальні 

медіа як інструмент інформаційно-інтеграційного процесу бібліотеки». 

Обговорювалися тенденції, успішні практики та проблеми ефективного 

використання в інформаційно-інтеграційних процесах бібліотечних представництв 

у соціальних медіа. Проведено практичні заняття з налагодження ефективної 

мережевої комунікації. У тренінгу взяли участь 22 представника публічних 

бібліотек всіх районів м. Харкова. 

 

12 квітня у ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна відбувся науково-методичний семінар 

«Сучасний стан та перспективи розвитку бібліотек ВНЗ Харківського 

зонального методичного об'єднання». 

Організатори: Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної академії, та 

Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. 

Обговорювалися питання: інноваційні технології управління бібліотекою ВНЗ, 

оформлення бібліографічних посиланнь у наукових публікаціях, практичне 

впровадження УДК. У рамках заходу відбувся психологічний тренінг «Сучасні 

психологічні технології у подоланні стресів в умовах інноваційних змін». 

 

28 березня відбувся загальноміський день фахівця «Новини бібліотечної 

справи», організований відділом науково-методичної роботи за підтримки 

Харківського обласного відділення Української бібліотечної асоціації (ХОВ УБА). 

Учасники заходу, понад 130 бібліотекарів Харкова, обговорили найбільш значні 

події, що відбулися у бібліотечній галузі України. Детальніше за лінком 

 

http://lib.nure.ua/conference#main_konf
http://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/808.html


Шановні колеги! 

Запрошуємо фахівців, які мають досвід створення корпоративних медіа, на П’яту 

всеукраїнську школу бібліотечного журналіста, яка відбуватиметься впродовж 

19 – 21 квітня 2017 р. на базі Харківської державної бібліотеки імені 

В. Г. Короленко. 

Заявки на участь приймаються до 10 квітня 2017 р. за лінком  

 

Шановні колеги! 

13-15 березня 2017 р. у м.Харків відбувся другий семінар з лідерства для 

внутрішньо переміщених осіб в межах дворічного проекту "Містки громадської 

активності", що фінансується Європейським Союзом та впроваджується 

Українською бібліотечною асоціацією у партнерстві з ГО «Центр культурного 

менеджменту» (Львів), Благодійним фондом «Помагаєм» (Дніпро) та Фондом 

розвитку інформаційного суспільства (Варшава) у 2016-2018 рр. 

Участь у семінарі взяли 26 учасників, відібраних за конкурсом, із 

Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Львівської та Харківської областей. 

Детальніше за лінком 

 

Шановні колеги! 

Goethe-Institut Ukraine оголошує конкурс на інноваційне оформлення 

бібліотечного приміщення. Детальніше за лінком 

 

Шановні колеги! 

Академія української преси за підтримки DW Akademie запрошує до участі у 4-

денних тренінгах з підготовки тренерів з медіаграмотності, що відбудуться 

протягом березня-квітня 2017 року. У рамках тренінгу для тренерів ви маєте 

нагоду оволодіти ефективними тренінговими методиками, техніками успішної 

взаємодії з учасниками, пізнати секрети тренерської майстерності та стати 

компетентним фахівцем у сфері медіаграмотності. Детальніше за лінком 

 

17 лютого відбулося засідання секції науково-методичної та науково-дослідної 

роботи Харківського обласного відділення (філії) ВГО «Українська 

бібліотечна асоціація». Було обговорено основні підсумки науково-методичної та 

https://goo.gl/forms/5JdRGbRxKOZWsUfF2
http://www.ula.org.ua/ua/news/3665-seminar-z-liderstva-dlia-vnutrishno-peremishchenykh-osib-u-kharkovi
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/sup/wbw.html
http://www.aup.com.ua/aup-ogoloshuie-pochatok-naboru-do-uchasti/


науково-дослідної роботи бібліотек-головних методичних центрів Харкова у 

2016 р.; обговорено та затверджено положення про корпоративну БД «Соцiальнi 

комунiкацiї: зведений каталог надходжень до бiблiотек Харкова» кабінету 

бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної (SCOM Соціальні комунікації: зведений 

каталог); підбито підсумки реалізації корпоративних проектів, у т.ч. Третого 

регіонального конкурсу наукових робіт та інноваційних проектів 

імені Л. Б. Хавкіної. Членами секції затверджений «Зведений план науково-

методичної та науково-дослідної роботи … на 2017 рік». 

Учасники засідання мали можливість ознайомитися з тематичною виставкою 

«Харків бібліотечний: досягнення та інновації». 

Детальніше за лінком 

 

Шановні колеги! 

Українська бібліотечна асоціація оголошує прийом заявок на участь у 

триденному семінарі з лідерства за проектом "Містки громадської активності", що 

фінансується Європейським Союзом та впроваджується Українською бібліотечною 

асоціацією у партнерстві з ГО «Центр культурного менеджменту» (Львів), 

Благодійним фондом «Помагаєм» (Дніпро) та Фондом розвитку інформаційного 

суспільства (Варшава) у 2016-2018 рр. Детальніше за лінком 

 

Шановні колеги! 

Пропонуємо ознайомитись зі звітом про роботу Харківського обласного 

відділення (філії) ВГО "Українська бібліотечна асоціація". Детальніше у розділі 

Плани.Звіти 

 

2 лютого відбулася зустріч з колегами та однодумцями - педагогічна майстерня 

"Бібліотечна інноватика" в рамках ХІV Міжнародної методичної школи-

семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті» (1-3 лютого 2017 року). 

На заході були присутні представники чотирьох міст, 34 вишів. Усього відвідали 

майстерню 113 бібліотекарів та науковців. Детальніше за лінком 

 

 

 

http://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/735.html
http://ula.org.ua/ua/news/3602-seminar-z-liderstva-dlia-vnutrishno-peremishchenykh-osib-13-15-03-2017-r-m-kharkiv
http://korolenko.kharkov.com/kharkiv.uba/plan.zvit.html
http://library.kpi.kharkov.ua/uk/node/2455


Шановні колеги! 

Центральна наукова бібліотека вперше надає доступ до електронного варіанту 

газети «Южный край», яка виходила у Харкові щоденно з 1 грудня 1880 р. до 

3 грудня 1919 р. Детальніше за лінком 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо приєднуватись до всеукраїнської науково-теоретичної конференції 

молодих учених "Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття", що 

відбудеться 20-21 квітня у Харківській державній академії культури. Тези 

доповідей необхідно надіслати до 28 лютого. Детальніше за лінком 

 

30 січня відбувся науково-практичний семінар "Напрямки інноваційної 

роботи методичного об’єднання бібліотек шкіл-інтернатів обласного 

підпорядкування". Захід організовано в межах діяльності ХОВ УБА. На семінарі 

відбулися оглядово-пізнавальна екскурсія бібліотекою (провела завідуюча 

соціокультурним центром О.І. Крутас), ознайомлення з інноваційними формами 

бібліотечного обслуговування в різних структурних підрозділах ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка, з організацією довідково-пошукового апарату, зокрема 

електронного каталогу, роботою віртуальної довідкової служби. Із зацікавленням 

бібліотекарі слухали інформацію заступника директора з наукової роботи, 

кандидата наук із соціальних комуікацій Л.В.Глазунової про нові стандарти в 

галузі бібліотечної справи та повідомлення фахівців відділу науково-методичної 

роботи про реалізацію регіонального проекту «Бібліотечна енциклопедія 

Харківщини» (головного бібліотекаря В.В.Сафонової), про роботу ХОВ УБА 

(провідного бібліотекаря А.А.Тіщенко). 

Обговорювалася також нормативна документація для шкільних бібліотек, 

стратегічний план розвитку методичного об’єднання бібліотекарів шкіл-інтернатів 

на період до 2025 р., представлений керівником МО бібліотекарів шкіл-інтернатів, 

завідуючою бібліотекою КЗ «Спеціальний навчально-виховгний комплекс І-ІІ 

ступенів № 2» Харківської обласної ради Н. Л. Бєлих. 

Модератором семінару була завідуюча відділом науково-методичної роботи ХДНБ 

ім.В.Г.Короленка, голова секції методичної роботи ХОВ УБА О.П.Куніч.  

 

http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/3148
http://www.ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/konfer/konfer/KIS-2017.html


 

Шановні колеги! 

Президія Української бібліотечної асоціації оголошує конкурс на девіз УБА 

2017 р. Концепція девізу має відображати роль бібліотек у сучасному світі, 

сприяти розумінню суспільством і кожним громадянином значення книгозбірень 

для сьогодення та майбутнього України. 

Пропозиції на конкурс девізів (до 5 слів) просимо надсилати за цією формою до 

15лютого 2017 р. Не забудьте вказати своє ім`я, місце роботи, посаду, контактну 

інформацію. 

Заохочуємо до участі у конкурсі як колег, так і користувачів бібліотек! 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо вас опанувати дистанційний курс «Електронна бібліографія». 

Організатори та партнери: Дистанційна Академія ВГ «Основа», Харківська 

державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка за підтримки Харківського 

обласного відділення (філії) Української бібліотечної асоціації. Детальніше за 

лінком 

 

Шановні колеги! 

З 11 лютого у Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка 

(Харків, провулок Короленка, 18) в рамках проекту «Покращення можливостей 

для освіти, самоосвіти, творчої самореалізації та соціальній адаптації 

внутрішньо переміщених осіб у Харкові та Харківській області» 

проводитимуться безкоштовні арт-тренінги для внутрішньо переміщених осіб: 

розкриття індивідуального творчого потенціалу, знаходження нових ресурсів і 

можливостей, гармонізація внутрішнього стану.  

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАПИС – ОБОВ’ЯЗКОВИЙ! Детальніше за лінком 

 

Шановні колеги! 

Пропонуємо ознайомитись з планом роботи Харківського обласного відділення 

(філії) ВГО «Українська бібліотечна асоціація» на 2017 рік. 

 

 

https://docs.google.com/a/ula.org.ua/forms/d/e/1FAIpQLSe4VcbnTpYtI5CqFjn5dlJzdxNoGFhxBpGMHfqV-G0sjnb0DQ/viewform
../Документация/Тищенко/kharkiv.uba/doc/el%20bg%202017.pdf
https://www.facebook.com/events/744873132342374/
http://korolenko.kharkov.com/kharkiv.uba/plan.zvit.html


 

Шановні індивідуальні члени! 

Української бібліотечної асоціації та офіційні партнери! Повідомляємо, що за 

рішенням Президії УБА розмір добровільних пожертвувань на 2017 р. не 

змінився і становить: 

- для індивідуальних членів УБА - від 50 гривень на рік, 

- для індивідуальних членів-студентів – від 25 гривень на рік, 

- для офіційних партнерів УБА – від 500 гривень на рік (тільки через Виконавчий 

офіс УБА). 

Вступити до Асоціації або поновити своє членство у ній Ви можете через 

Виконавчий офіс УБА (для всіх охочих зі всієї України та інших країн) або через 

регіональне відділення ХОВ УБА. 

 

Шановні колеги! 

Українська бібліотечна асоціація та Національна академія керівних кадрів 

культури і мистецтв запрошують приєднуватись до VІI Міжнародної конференції 

«Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта: європейські 

орієнтири», що відбудеться 1–4 березня 2017 р., що проходитеме у смт. Славське 

Львівської області. 

Бажаючі взяти участь у конференції мають заповнити реєстраційну форму та 

надіслати її на yakhim@ukr.net. Детальніше за лінком 

 

Шановні колеги! 

Вітаємо з Новим 2017 роком та Різдвом Христовим!  

Хай рік, в який ступаємо, підходить до нас під знаком миру і добра, любові й 

поваги до ближнього, буде роком чистих помислів і добрих справ та багатим на 

нові здобутки і приємні події.  

Бажаємо усім міцного здоров’я, віри в процвітання нашої країни. Нехай збуваються 

мрії, нехай удачі й благодать приходить у кожен дім. Творімо, шукаймо, 

підкорюймо вершини наук! 

 

http://www.ula.org.ua/ua/konferentsii-seminary-treninhy/konferentsii/icalrepeat.detail/2017/03/01/3226/-/vii-mizhnarodna-konferentsiia-suchasna-bibliotechno-informatsiina-bezperervna-osvita-ievropeiski-oriientyry-1-4-bereznia-2017-r-smt-slavske

