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Затверджено на засіданні Президії
Харківського обласного відділення (філії) УБА
«23» січня 2018 р.
ЗВІТ ПРО РОБОТУ
ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЇ) ВГО «УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ»
ЗА 2017 РІК
№

1.1

Назва заходу

Участь в підготовці та
громадському обговоренні
регламентуючих
документів, що стосуються
інформаційно-бібліотечної
сфери

Результат

Індикатор

Термін
проведення
СН 1. Розвиток відкритого інформаційного суспільства.
Удосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування
Розроблені та подані на розгляд МКУ 11
Січеньпропозиції
до
проектів
нормативних розроблених і грудень
документів:
поданих
 Мінімальний кошик послуг, які надаються документів
закладами
культури
державної
та
комунальної форм власності;
 Нормативи
забезпечення
населення
бібліотечними
закладами
«Форми
функціонування бібліотечних закладів в
об’єднаних територіальних громадах»;
 до чинного законодавства України про
бібліотеки та бібліотечну діяльність у зв'язку
з децентралізацією;
 Проект стандарту вищої освіти зі
спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа».

Відповідальні

Президія ХОВ
УБА,
ХДНБ

Ресурси,
примітки
ХОВ УБА
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№

Назва заходу

1.1.2 Засідання
міжвідомчої
комісії
з
питань
впровадження
УДК
в
Україні.

1.1.3 Флешмоб «Молодь читає –
Харківщина процвітає»

Результат
На запит НБУ ім. В. І. Вернадського щодо
участі у вирішенні питань стандартизації у
галузі бібліотечної справи (від 09.06.2017 р.
№ 37/316), заступника директора з наукової
роботи ХДНБ ім. В.Г.Короленка, канд. наук
із соц. комунікацій Л. В. Глазунову включено
до складу підкомітету ПК 4 «Бібліотечна
діяльність»
Технічного
комітету
стандартизації ТК 144 «Інформація і
документація».
Забезпечена участь ХДНБ у засіданні комісії,
яке відбулося у режимі скайп-конференції.
До складу комісії увійшли представники
Міністерства культури України, Міністерства
освіти і науки України, Держкомтелерадіо,
фахівці з класифікаційних систем Книжкової
палати України, національних та провідних
державних бібліотек. ХДНБ представляла
заступник директора з наукової роботи,
Л.В.Глазунова.
Соціально-культурна
акція,
присвячена
Всеукраїнському дню бібліотек

Індикатор

Термін
проведення

Відповідальні

Ресурси,
примітки

НБУ
ім. В. І. Вернадського,
ХДНБ

Впровадження 30 травня
УДК в Україні

Представник із
ХДНБ як
учасник
засідання

Взяли участь
представники
26 ВНЗ та
бібліотек
різних систем

м. Харків,
28 вересня

ОКЗ «ХОБЮ»

15 листопада

ХДНБ

1.1.4 Форум
Ініціатив Участь у роботі Форуму. Представники Інтеграція
інфраструктурної програми обласної та місцевої влади, громадських та внутрішньо
для України «Створюємо неурядових організацій Харківщини, а також переміщених

ХОВ УБА. За
підтримки
Харківської
облдержадмін
істрації
(Управління
культури
і
туризму,
Департамент
науки
і
освіти)
У
межах
реалізації
грантового

3

№

Назва заходу
майбутнє разом».

1.2

Удосконалення
бібліотечноінформаційного
обслуговування. Науковопросвітницька діяльність
Регіональний тренінговий
центр
Харківської
обласної
універсальної
наукової бібліотеки

Реалізація
грантового
проекту
«Покращення
можливостей для освіти,
самоосвіти,
творчої
самореалізації
та
соціальної
адаптації
внутрішньо переміщених
осіб
у
Харкові
та
Харківській
області»,
переможця
відкритого

Результат

Індикатор

Термін
проведення

Відповідальні

німецької федеральної компанії Deutsche
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH презентували результати
спільних проектів у сфері інтеграції
внутрішньо переміщених осіб та зміцнення
спроможностей громад, що їх приймають.
Учасники Форуму також висловили своє
бачення реалізації таких проектів до 2019
року

осіб
та
зміцнення
спроможносте
й громад, що
їх приймають.

Продовжено роботу з реалізації головних
завдань Центру щодо розвитку регіональної
бібліотечної
інфраструктури
шляхом
підвищення кваліфікації, здобуття нових
знань та навичок працівників публічних та
інших бібліотек Харківщини, користувачів
бібліотек, представників громади (навчання
комп’ютерній грамотності та використання
можливостей інформаційних технологій;
надання безкоштовного доступу до Інтернет)
Проведено 26 заходів для внутрішньо
переміщених осіб у Харкові та Харківській
області та мешканців приймаючих громад,
які відвідали 124 особи: курс занять з основ
комп’ютерної грамотності та роботи в
Інтернет (12 занять), курс арт-терапії «Твори.
Малюй. Мрій», 6 арт-тренінгів, майстеркласи. Здійснено 5 виїздів до Харківської
області (м. Дергачі, Люботин, Чугуїв,
Балаклея, с. Пісочин Харківського району),

Тренінги,
м. Харків,
презентації,
січеньвебінари,
грудень
зустрічі,
відеоконференції,
круглі столи
тощо

ХОУНБ

У
межах січеньпроекту
грудень
відкрито
Інформаційно
-ресурсні
центри,
проведено
комплекс
заходів

ХДНБ, ОКЗ
«ХОБЮ»

Ресурси,
примітки
проекту

Ві За участю
ХОВ УБА

За підтримки,
ХОВ УБА,
Харківської
обласної
державної
адміністраці
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№

Назва заходу

Результат

конкурсу
проектів
«Підтримка територіальних
громад України у зв’язку зі
збільшенням
кількості
внутрішньо переміщених
осіб». 1
Всеукраїнська
науковопрактична
конференція
«Екологічна
безпека:
сучасні
проблеми
та
пропозиції»
(до
Міжнародного
дня
інтелектуальної власності).
Науково-практична
конференція
«Проблеми
винахідницької
та
раціоналізаторської
діяльності в Харківській
області».
До
Дня
винахідника
і
раціоналізатора України

під час яких проведено освітній семінар для
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) «Знай
права», тренінг з е-урядування. На базі ХДНБ
проведено освітній семінар для ВПО «Знай
права» та два майстер-класи тощо.

1

Індикатор

Термін
проведення

Відповідальні

Мета
заходу
–
вирішення
гострих
екологічних проблем країни в межах
реалізації програми науково-соціального
руху «Innovation-482», запровадженої ГО
«РЦеНТР».
Презентовано
унікальні
вітчизняні науково-технічні розробки.

Вирішення
екологічних
проблем
України

21 квітня

ХДНБ

Взяли участь винахідники, провідні фахівці
різних галузей виробництва, працівники
вищих навчальних закладів, підприємці
малого та середнього бізнесу, представники
Харківської обласної державної адміністрації,
преси, телебачення, незалежних профспілок.
Висвітлено питання інноваційного розвитку
регіону в умовах економічної кризи,
обговорені
рекомендації
з
активізації
винахідницької діяльності, підбито підсумки
винахідницької
і
раціоналізаторської
діяльності, її інформаційного забезпечення

Понад 100
учасників.
Презентовано
26 доповідей

21 вересня

ХДНБ

Ресурси,
примітки

Спільно з ГО
«Регіональний
центр науковотехнічного
розвитку», за
підтри-мки
ХОВ УБА
За підтримки
ХОРТВіР,
ХОВ УБА

Конкурс проводився в рамках Ініціатив інфраструктурної програми для України на замовлення Уряду Німеччини, запропонованого Німецькою
федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, за підтримки Харківської обласної державної адміністрації.
Основні завдання проекту: організувати якісну правову допомогу; навчання комп’ютерній грамотності та користуванню сучасними інструментами еурядування; психологічну підтримку за допомогою проведення арт-тренінгів. Під час реалізації грантового проекту «Покращення можливостей для
освіти, самоосвіти, творчої самореалізації та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб у Харкові та Харківській області (за період лютийберезень 2017 року) було проведено 26 заходів для внутрішньо переміщених осіб у Харкові та Харківській області та мешканців приймаючих громад.
Всього відвідали заходи 124 особи, із яких 68 – внутрішньо переміщенні особи у Харкові та Харківській області, 12 осіб - представники влади, ГО, що
займаються справами ВПО.
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№
1.3

Назва заходу
Формування
корпоративних ресурсів:
Науково-довідковий
професіональний ресурс
«Бібліотечна
енциклопедія Харківщини»
(http://libenc.korolenko.khark
ov.com/)2

БД «Метабібліографія
Харківщини»

Результат

Індикатор

Здійснено
підготовку
та
редагування
енциклопедичних статей (за розділами:
«Бібліотеки Харкова та області», «Професійні
асоціації, об'єднання, з’їзди, конференції,
наради», «Документні фонди», «Бібліотечне
обслуговування.
Інформаційне
обслуговування»,
«Соціокультурна
діяльність», «Науково-дослідна діяльність»,
«Науково-методична робота, інноваційна
практика», «Історія бібліотечної справи
Харківського регіону», «Персоналії» тощо)
Покращення
роботи
з
інформаційнобібліотечного обслуговування

Підготовлено
31
енциклопедич
ну статтю.
Представлено
– 35.
Кількість
переглядів
1742

м. Харків,
січеньгрудень

ХОВ УБА
ХДНБ

Кількість
нових записів

м. Харків,
січень-грудень
м. Харків,
січеньгрудень

ХОВ УБА,
ХДНБ

98

2.1

Термін
проведення

Відповідальні

Ресурси,
примітки
Бібліотеки
Харкова

БД
«Електронний Покращення якості надання послуг
Кількість
ХОВ УБА,
нових записів
ХДНБ
зведений
каталог
678
періодичних видань, які
надійшли до провідних
бібліотек Харкова»
БД «Соціальні комунікації: Покращення якості надання послуг
Кількість
м. Харків,
ХОВ УБА,
нових записів січеньХДНБ
зведений
каталог
252
грудень
надходжень до бібліотек
Харкова»
СН 2. Розвиток системи професійної підготовки та післядипломної освіти в Україні.
Сприяння кадровому забезпеченню галузі
Проведення
галузевих
семінарів,
тренінгів.
Розповсюдження
2

«Бібліотечна енциклопедія Харківщини» – регіональний корпоративний проект, мета якого – інтелектуальна інтеграція для виявлення загального здобутку
бібліотечної галузі регіону та його популяризація. Завдання проекту – персоніфікація окремих сторінок історії бібліотечної справи та об’єктивне відтворення сучасної
ситуації у бібліотечній та культурній сфері відповідно до системи наукових поглядів, покращення іміджу бібліотек як провідних культурно-освітніх закладів та
створення умов для вирішення низки проблемних питань бібліотечної практики

6

№

2.1.1

Назва заходу
прогресивного
досвіду
бібліотечної діяльності
Науково-практичний
семінар
«Напрямки
інноваційної
роботи
методичного об’єднання
бібліотек
шкілінтернатів
обласного
підпорядкування»

2.1.2

Дистанційний курс
«Електронна бібліографія»

2.1.3

Науково-навчальний
семінар
«Сучасна
бібліотека в культурноосвітньому
пр-осторі»
(для
бібліотекарів
методичного об’єднання бібліотек ПТНЗ Харківської
області)

3

Результат

Індикатор

Термін
проведення

Бібліотекарі ознайомилися з інноваційними
формами обслуговування користувачів в
ХДНБ ім. В.Г.Короленка, організацією ДПА
тощо. Розглянуто нові стандарти в галузі
бібліотечної
справи,
реалізацію
регіонального
проекту
«Бібліотечна
енциклопедія Харківщини», роботу ХОВ
УБА,
нормативну
документацію
для
шкільних бібліотек, стратегічний план
розвитку
методичного
об’єднання
бібліотекарів шкіл-інтернатів на період до
2025 р.
Слухачі курсу знайомилися з текстами
лекцій,
заслухали
записи
вебінарів,
завантажувати презентації та додаткові
матеріали, закріплювали отримані знання на
практиці (виконання «домашніх» завдань),
спілкуватися з куратором та колегами на
форумі3.
Заслухано лекції-консультації про нові
стандарти
в
галузі
інформаційної,
бібліотечної та видавничої справи (заст.
директора ХДНБ Л.В.Глазунова), авторське
право для бібліотекарів (професор ХДАК, д-р
наук із соц. комунікацій Г.В.Шемаєва), огляд
«Електронні
бібліотечно-інформаційні
ресурси та сервісні он-лайн послуги
Державної науково-педагогічної бібліотеки
України імені В.О.Сухомлинського та

Взяли участь
27
бібліотекарів

м. Харків
30 січня

ХДНБ,
за запитом

У межах
діяльності
ХОВ УБА

м. Харків,
20 лютого – 6
березня

ХДНБ,
ХОВ УБА

За
партнерства
Дистанційної
академії ВГ
«Основа»

Дистанційний курс «Електронна бібліографія» започатковано у 2016 р.

Взяли участь
50
працівників
бібліотек
України
Взяли участь
32
бібліотекаря.

м. Харків
1 березня

Відповідальні

Ресурси,
примітки

ХДНБ

План роботи
представила
керівник
об’єднання
Ю.М.Руденко
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№

2.1.4

Назва заходу

Результат

Харківської державної наукової бібліотеки
ім. В.Г.Короленка». Обговорено план роботи
об’єднання бібліотекарів ПТНЗ на 2017 р.
Тренінг
Розглянуто
особливості
інформаційної
«Медіаграмотність
для поведінки сучасної людини у медіа-просторі,
громадян»
за
темою ключові маркери медіаспоживання, он-лайн
«Інформація та масс-медіа» сервіси перевірки інформації в Інтернеті. На
практичних заняттях, «мозковому штурмі»
учасники заходу аналізували за критеріями
журналістських стандартів інформаційні
повідомлення та фейки в соціальних
мережах, телебаченні,пресі.
Науково-практичний
Обговорено актуальні питання збереження
семінар «Збереження та
документального надбання: спеціалізація
роботи зі зберігання документних пам’яток;
безпека бібліотечних
сучасні методи цифрового збереження
фондів»
документних
пам’яток;
проекти
з
автоматизованої
обробки
інформації;
проблемні питання щодо збереження у
цифровому вигляді комплексної інформації
про культурні цінності. Проведено майстерклас
на
тему
«Актуальні
питання
спеціалізації роботи зі (зав. відділу ХДНБ,
професор ХДАК, д-р філол. наук І. Я.
Лосієвський)
День фахівця «Новини
Висвітлено роботу VIІ Міжнародної науковопрактичної
конференції
«Сучасна
бібліотечної справи»
інформаційно-бібліотечна освіта: європейські
орієнтири» (А.АСоляник, Н.В.Подошовка),
Міжнародного семінару «Адвокація на
користь сталого фінансування бібліотек в
умовах
економічної
нестабільності»,
організованого УБА та Goethe-Institut в
Україні (Н.КФірсова), реалізацію грантового

Індикатор

Термін
проведення

Відповідальні

Взяли участь
32
бібліотекаря.

м. Харків
1 березня

ХДНБ

Взяли участь
бібліотекарів
вузів

Взяли участь
понад 120
бібліотекарів
Харкова.

м. Харків
ЦНБ ХНУ
14–15 березня ім. В.Н.
Каразіна,
ХДНБ

м. Харків
28 березня

ХДНБ

Ресурси,
примітки

Спільно з
Науководослідним,
проектноконструкторс
ьким та
технологічни
м інститутом
мікрографії,
Спеціалізован
им центром
БАЛІ
Проводився у
межах роботи
ХОВ УБА
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№

Назва заходу

Круглий стіл «Інноваційні
ідеї та проблеми сучасної
шкільної бібліотеки» (за
участю видавців часопису
«Шкільний
бібліотекар»,
ВГ
«Основа»,
ХОБЮ,
ХОБД,
ЦМБ
ім. В.Г.Бєлінського,
методичних
об'єднань
шкільних
бібліотекарів
Індустріального,
Новобаварського,
Холодногірського
управлінь
освіти
Департаменту
освіти
Харківської
міськради,
методичного
об'єднання
шкіл-інтернатів Харківської
області)
2.1.5

Науково-методичний
семінар «Сучасний стан
та перспективи розвитку

Результат
проекту ХОБЮ та ХДНБ ім. В.Г.Короленка
«Покращення можливостей для освіти,
самоосвіти,
творчої
самореалізації
та
соціальній адаптації внутрішньо переміщених
осіб у Харкові та Харківській області»
(М.С.Медведська).
Обговорено
порядок
навчання бібліотекарів з питань провадження
УДК в практику роботи бібліотек України на
базі Інституту публічного управління та
кадрової
політики
НАКККіМ
(Л.М.Федотова).
Обговорено успішні практики сучасної
шкільної бібліотеки. Представлено науковометодичний часопис «Шкільний бібліотекар
(голов. редактор видання, канд. наук із соц.
комунікацій О.М.Куликова) та огляд статей
часопису, повідомлення про участь у
Всеукраїнських,
міжрегіональних
та
обласних бібліотечних конкурсах (зав.
сектору ХОБД В.М.Лупіцька); бібліотечні
інноваційні та просвітницькі проекти, які
сприяють заохоченню молоді до науковотехнічної творчості (зав. відділу ХОБЮ
С.І.Бацамут, зав. ВІП ХДНБ В.Г.Прохорова),
бібліографічні та інформаційні краєзнавчі
ресурси.
Проведено
бінарний
урок
(бібліотекар ВУ Ю.О.Уткіна), обговорено
можливості та виклики децентралізації на
прикладі культурно-дозвіллєвих комплексів
Рівненщини (голов. бібліотекар ХДНБ
І.А.Карнаух) тощо
На заході відбулось обговорення питань
впровадження
в
практику
нових
національних стандартів, УДК. Висвітлено

Індикатор

Термін
проведення

Відповідальні

Ресурси,
примітки

Взяли участь
74
бібліотекаря

м. Харків
5 квітня

ХДНБ

До Міжнародного дня
дитячої книги

Взяли участь
28
бібліотекарів

м. Харків
12 квітня

ЦНБ ХНУ ім.
В.Н.Каразіна

За участю
ХДНБ
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№

2.1.6

2.1.7

2.1.1
0

Назва заходу

Результат

реалізації
проекту
«Бібліотечна
бібліотек
ВНЗ хід
Харківщини»,
методику
Харківського
зонального енциклопедії
енциклопедичних
статей
методичного об’єднання» підготовки
https://www.slideshare.net/methodicaldepartmen
t/ss-75013847
Тренінг
для
фахівців Розглянуто тренди для бібліотек у соціальних
публічних
бібліотек медіа,
ризики
присутності,
тренди
Харкова «Бібліотека у журналістики
(подкасти
та
плакати,
віртуальному просторі» бібліотечний нетикет, лонгрід, нетикет
(на
базі
ЦМБ ділового спілкування та ін.). Опрацьовано
В.Г.Бєлінського)
питання створення слайдкасту; експертизи
представництв; роботи з конфліктними
нетизянами; просування нотаток у Facebook
(тренери працівники ХДНБ О.В.Соцков,
А.А.Тіщенко)
П’ята
Всеукраїнська Учасники знайомилися з тенденціями у нових
школа
бібліотечного медіа та можливостями їх застосування у
бібліотечній
діяльності,
візуальними
журналіста
трендами,
мобільною
журналістикою,
сервісами для створення медійного контенту.
Проведено анти-конференцію за темою
«Корпоративне бібліотечне видання: данина
моді
чи
надійний
комунікаційний
інструмент?» (модератор – керівник пресслужби НБУ ім. В.І.Вернадського НАН
України Л.А.Поперечна). По завершенні
навчання слухачі отримали сертифікати,
ексклюзивне
видання
«Бібліотечна
журналістика: методичні матеріали до
курсу». Сторінка заходу в Facebook
https://www.facebook.com/events/15890257129
6104/?fref=ts
Майстер-клас для фахівців Тренери
–
заст.
директора
ХДНБ
публічних
бібліотек Л.В.Глазунова,
зав.
сектором
ХДНБ

Індикатор

Термін
проведення

Відповідальні

Взяли участь
20 осіб

м. Харків,
12–13 квітня

ЦМБ ім. В.Г.
Бєлінського

Взяли участь
фахівці
вузівських та
публічних
бібліотек
Харкова,
Львова
(19 осіб)

19–21 квітня

Ресурси,
примітки

ВНЗ

ХДНБ

Спільно з
ХДНБ

У межах
роботи ХОВ
УБА, у
партнерстві з
НБ НЮУ ім.
Ярослава
Мудрого

Взяли участь 17–18 травня ЦМБ ім.
Спільно з
34 бібліотекаря
В. Г. Бєлінського ХДНБ, ХОВ
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№

Назва заходу

Результат

Індикатор

Харкова
«Віртуальна
виставка – провідник у
потоці
інформації.
Вивчаємо технології» (у
межах
огляду-конкурсу
серед публічних бібліотек
Харкова
«Віртуальна
виставка – провідник в
потоці інформації»)
Воркшоп «Як залучити
читача»
(на
базі
комунального
закладу
культури
«Центральна
бібліотека ім. А.П.Чехова
ЦБС
Індустріального
району м. Харкова»)

К.М.Вірютіна. Розглянуто комунікаційну
роль виставки у бібліотеці, теоретичні основи
виставкової роботи, різноманітні сервіси для
створення і поширення віртуальних виставок
(на прикладі віртуальних проектів бібліотек
України, у т.ч. ХДНБ). На практичному
занятті
«Моя
віртуальна
виставка»
створювалися віртуальні проекти в сервісах
Tilda Publishing і Smore.
Розглянуто
культурно-просвітницькі
та Учасники
культурно-дозвільні ініціативи бібліотек, воркшопу
технології івент-маркетингу в бібліотечній (14 осіб)
практиці, ефективні методи і форми роботи з
просування читання. Прочитано лекції
«Воркшоп
–
майстерня
професійного
розвитку для бібліотекарів», «Event-marketing в публічних бібліотеках» (голов.
бібліотекар ХДНБ І.А.Карнаух), відбулися
практикум (робота в соцмережах), обмін
досвідом проведення івентів у бібліотеках,
брифінг
методиста.
Проаналізовано
маркетингові
комунікації
та
вебпредставництво ЦБС Індустріального району,
інноваційні практики та роботу в соцмережах
тощо.
стіл Взяли участь представники Харківського Взяли участь
зонального методичного об`єднання бібліотек
43
бібліотекаря
змін, ВНЗ.

2.1.1
1

Круглий
«Університетська
бібліотека:
час
трансформацій,
нововведень»
День фахівця «Новини Представлено повідомлення про визначні
події бібліотечного життя України: VII
бібліотечної справи»
міжнародну науково-практичну конференцію
«Інформаційний простір бібліотеки» (Львів,

Учасників
заходу –
понад 100
бібліотекарів

Термін
проведення

Відповідальні

Ресурси,
примітки
УБА

31 травня

ХДНБ, ЦБС У межах ХОВ
Індустріального УБА
району Харкова

м. Харків
13 червня

НБ ХНУ ім.
В.Н.Каразіна,
НЮУ
ім. Ярослава
Мудрого
НМР

м. Харків,
15 червня

У межах
роботи ХОВ
УБА
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№

Назва заходу

Результат

18–19 травня 2017 р.; доповідь директора
НТБ
НТУ
«ХПІ»
Л.П.Семененко);
Всеукраїнській
семінар
«Інформаційнопросвітницька діяльність у центрах "Вікно в
Америку" в Україні» (Полтава, 15–19 травня;
координатор Центру при ЦНБ ХНУ ім.
В.Н.Каразіна К.Лискова); ІІ Форум молодих
бібліотекарів УБА «Бібліотека в тренді»
(Київ, 6–7 квітня; голов. бібліотекар КБ
Ю.Ходарєва); тренінг з підготовки тренерів з
медіа-грамотності (Полтава, 21–28 квітня
2017 р.; бібліотекар ХОУНБ О.В.Зубренко).
Заст. директора Л.В.Глазунова висвітлила
питання впровадження УДК у практику
бібліотек, навчання бібліотекарів Харкова за
цим напрямком тощо.
Цикл методичних заходів за Проведено
з
метою
формування
у
темою
«Впровадження бібліотекарів знань та вмінь методики
Універсальної десяткової індексування за таблицями УДК. 4
класифікації
(УДК)
в
практику
роботи
наукових та публічних
бібліотек»
Дистанційний курс
Платформа – MOODLE. Курс складався з 11
«Вузівська бібліотека в
тем (104 год.). Учасники курсу прослухати
записи вебінарів, ознайомитися з текстами
цифровому середовищі.
4

Індикатор

Термін
проведення

Відповідальні

Ресурси,
примітки

Відбулися
семінари
,
тренінги,
практичні
заняття тощо

ІІ–ІV кв.

ХДНБ,
ХДАК

Проведено у
межах роботи
ХОВ УБА,
спільно з
бібліотекми
Харкова

24
фахівця
вузівських
бібліотек

9–29 жовтня

Харкова

ХДНБ

На базі
Дистанційної
академії

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної
десяткової класифікації» (від 22 березня 2017 р. № 177), організовано цикл заходів з метою впровадження в практику роботи бібліотек Харкова та ХДНБ Універсальної
десяткової класифікації: науково-практичний семінар «Впровадження УДК в практику роботи наукових та публічних бібліотек» (у межах роботи ХОВ «УБА»; взяли
участь доцент кафедри документознавства та книгознавства ХДАК, канд. пед. наук В. В. Сєдих, 86 систематизаторів та каталогізаторів бібліотек Харкова); практичниі
заняття та тренінги з методикиіндексування за УДК; он-лайн- вебінари «УДК: загальне уявлення, принципи та методика класифікування», «Розвиток теорії і методики
предметизації: основні категорії, принципи і правила» (у межах дистанційниго курсу «Вузівська бібліотека в цифровому середовищі. Електронна бібліографія»). За
участю фахівців ХДНБ, проводилися курси підвищення кваліфікації «Особливості впровадження УДК в бібліотеках України» на базі ХДАК, для бібліотекарів різних
систем м. Харкова та інші заходи.
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№

Назва заходу

лекцій, презентаціями; виконали практичні
завдання; обговорили актуальні теми,
поділитися власними думками та досвідом
роботи на форумі. Доц. ХДАК, канд. пед.
наук В.В.Сєдих провів он-лайн- вебінари на
тему: «УДК: загальне уявлення, принципи та
методика класифікування», «Розвиток теорії і
методики предметизації: основні категорії,
принципи і правила». Всі учасники успішно
виконали завдання та отримали сертифікати.
День фахівця «Новини Представлено повідомлення: про 24-й Форум
видавців у Львові та VІІІ Львівський
бібліотечної справи»
міжнародний бібліотечний форум (проходили
13–16 вересня 2017 р.; виступили директор
бібліотеки ХНМУ І.В.Киричок; фахівці ЦБС
Слобідського району Харкова В.Г.Іванова,
О.В.Терещенко; голов. бібліотекар НМР
В.В.Лужанчук);
семінар
«Міжнародні
стандарти діяльності наукових бібліотек» в
межах Міжнародної наукової конференції
«Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні
завдання розвитку наукових бібліотек» (Київ,
3–5 жовтня; заст. директора ХДНБ
Л.В.Глазунова); інновації публічних бібліотек
Львова, за результатами навчальної поїздки
(заст. директора ХОБЮ М.С.Медведська).
Бібліотекарі ознайомилися з виставкою нових
надходжень з питань бібліотечної справи
(організатор КБ), поновили членство у лавах
ХОВ УБА.
Семінар
«Еколого- Модератор
–
заступник
голови
екологічної
ліги
О.В.
просвітницька діяльність Всеукраїнської
Пащенко (м. Київ) поділилася досвідом
бібліотечних установ»
проведення
інформаційно-просвітницької
Електронна бібліографія»

2.1.13

Результат

Індикатор

Термін
проведення

Відповідальні

Ресурси,
примітки
ВГ «Основа»

У межах
роботи ХОВ
УБА

України

Учасники –
понад 100
фахівців
бібліотек
Харкова

10 жовтня

ХДНБ

Взяли участь
53 фахівця
районних та
міських

м. Харків,
10 листопада

Всеукраїнська За підтримки
екологічна ліга, ХОВ УБА
ХДНБ
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№

2.1.1
4

Назва заходу

Результат

роботи серед дітей та дорослих, представила
програми акцій, конкурсів та інших
інформаційно-просвітницьких заходів, які
систематично
проводить
Ліга.
Продемонстровано
форми
та
методи
інформаційно-просвітницької
роботи
у
природоохоронній
сфері.
Зав.
ВІП
В.Г.Прохорова поділилися досвідом екологопросвітницькій діяльності ХДНБ.
Школи
ознайомилися
з
Четверта
регіональна Слухачі
організації
роботи
школа
бібліотечного особливостями
журналіста.
мультмедійної редакції, сервісами для
створення медійного контенту, подкастингом,
теорією та практикою редагування тощо. У
медіа-центрі «Время» заст. директора з
наукової роботи ХДНБ Л.В.Глазунова
ознайомила
з
жанрами
бібліотечної
журналістики;
про
розвиток
медіаінформаційної
грамотності
бібліотекаря
розповів директор Науково-педагогічної
бібліотеки
м.
Миколаєва
К.Картузов;
стратегії просування бібліотеки у соцмедіа –
методист ХДНБ О.Соцков; практичні поради
з написання якісних текстів надала заст.
директора ХОЮБ М.Медведська. Розглянуто
успішні практики бібліотек в соціальних
мережа (презентація К.Картузова). Відбулася
зустріч
з
телеведучим,
кінознавцем,
медіамене-джеромом І.Л.Жуковим. Набуті
знання використано при створенні та
презенттації електронних газет, нотаток у
Facebook. За підсумками голосування кращі
корпоративні видання отримали дипломи і
відзнаки.
Розроблені
мультитексти

Індикатор

Термін
проведення

Відповідальні

Ресурси,
примітки

бібліотек
Харкова

14
21–24
представників листопада
публічних,
наукових
бібліотек
Харкова,
студенти ф-ту
соц.
комунікацій
ХДАК

ХДНБ

За підтримки
ХОВ УБА.
Медіапартнер медіа
центр
«Время»
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№

Назва заходу

Семінар для бібліотекарів
методичного
об’єднання
бібліотек ВНЗ І–ІІ рівнів
акредитації

2.2.

2.2.3

Організація
та
проведення міжнародних,
всеукраїнських галузевих
конференцій
І-conference
2017
«Вимірювання
в
бібліотеках:
оцінка
ефективності та якості
роботи»
(http://lib.nure.ua/conference
Всеукраїнська
науковопрактична
інтернетконференція
«Інформаційно-

Результат

Термін
проведення

Відповідальні

Взяли участь
25
бібліотекарів
ВНЗ І-ІІ
рівнів
акредитації м.
Харкова

м. Харків,
21 грудня

ХДНБ
ХДАК

Взяли участь бібліотеки міста, бібліотеки
ВНЗ та інші заклади культури та освіти
Харкова.

Понад
40 учасників

м.Харків,
6 –10 червня

НБ ХНУРЕ

ХОВ УБА

Конференція
присвячена
50-річчю
заснування
Харківського
державного
університету харчування та торгівлі Взяли
участь працівники бібліотек ВНЗ, ХДНБ та

Понад 50
учасників,
близько 20
доповідей

м. Харків 23- НБ ХДУХТ
31 жовтня

ХОВ УБА

(функціонал
«Нотатка»
у
Facebook),
об’єднані
в
електронну
стінгазету
«#4регіональна_ШБЖ», також відзначено
організаторами школи. Усі слухачі отримали
сертифікати та методичні матеріали з
прослуханих курсів.
Розглянуто питання впровадження УДК у
бібліотеках України (доцент ХДАК, канд.
пед. наук В.В.Сєдих, зав. сектору ХДНБ
Л.П.Козоріз); прочитана лекція «Нетикет:
правила без правил»; презентовано книжкову
виставку «Впровадження УДК у бібліотеках
України»; проведено практи-не заняття
«Швидкочитання
та
запам’ятовування
інформації» (директор Харківського центру
розвитку пам'яті О.Безсонов). Бібліотекарі
ознайомилися з умовами вступу до
магістратури (педагогіка вищої школи,
педагогіка і психологія вищої школи,
управління вищим навчальним закладом)
Забезпечення науково-освітньої комунікації.
Поінформованість громади про діяльність
УБА, ХОВ УБА та її членів.

Індикатор

Ресурси,
примітки
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№

Назва заходу
бібліотечний
сервіс
і
користувач:
новий
формат взаємодії»
ХХ Всеукраїнська науковопрактична
конференція
«Короленківські читання
2017» на тему «Бібліотеки,
архіви, музеї: динамічний
розвиток і пошук нових
форматів»

Круглий стіл «Соціальні
медіа
для
бібліотек:
середовище, ресурс, сервіс»

2.3

Участь у міжнародних,
всеукраїнських, галузевих
конференціях, семінарах,
тренінгах

Результат

Індикатор

Термін
проведення

Відповідальні

Ресурси,
примітки

Понад 140
учасників.
Представлено
40 доповідей
та
повідомлень.

м. Харків
26 жовтня

ХДНБ

За підтримки
МК України,
ХОВ УБА.
Більш
детально за
адресою:

інших бібліотек Харкова.
Взяли участь фахівці бібліотек, архівів та
музеїв з Києва, Дніпра, Львова, Луцьку,
Черкас, Полтави, Рівного, Запоріжжя, Сум,
Одеси, Харкова, Хмельницького та ін. міст
України. Проведено пленарне, секційні
засідання
на
тему:
«Інтелектуальне
партнерство бібліотек, архівів, музеїв.
Проектна діяльність», «Актуальні питання
роботи з бібліотечними, архівними та
музейними
колекціями
документних
пам’яток», «круглий стіл» «Проблеми
інтелектуальної власності та авторського
права в бібліотечно-інформаційній сфері» та
інші заходи.
Представлено
повідомлення
на
тему
«Жанрові особливості створення «Нотатки» у
Facebook»
(заст.
директора
ХДНБ
Л.В.Глазунова); «Нетикет тренд сучасного
бібліотекаря-нетизянина», «PR-кампанія з онлайн анкетування в Харківській державній
науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка»,
«Бібліотечні спільноти у Facebook як
інструмент
організації
комунікаційного
простору бібліотекаря», «Бібліотеки у
соціальних
мережах:
особливості»
(працівники НМР) тощо
Ознайомлення з прогресивним досвідом з
метою його впровадження

http://korolenko.
kharkov.com/ko
rolenkivskareading.html

Взяли участь
понад 30
бібліотекарів

м. Харків,
31 жовтня

Наукова
бібліотека
ХНМУ, ХДНБ,
інші бібліотеки

За участю
ХОВ УБА
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№
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

Назва заходу

Результат

VІІ Міжнародна наукова Участь у роботі. Підсумки роботи
конференція
«Сучасна конференції висвітлено на Дні фахівця
безперервна бібліотечно- «Новини бібліотечної справи»
інформаційна
освіта:
європейські орієнтири»

Міжнародний
семінар
«Адвокація на користь
сталого
фінансування
бібліотек
в
умовах
економічної
нестабільності»
ІІ форум молодих
бібліотекарів «Бібліотека в
тренді»

У роботі семінару взяла участь заст.
директора ХДНБ Н.К.Фірсова. Повідомлення
за результатами відрядження на Дні фахівця
«Нове у бібліотечній справі»
У роботі взяли працівники ХДНБ, доповідь
на тему «Бібліотечна молодь у фокусі
регіонального конкурсу ім. Л.Б.Хакіної»
(голов. бібліотекар Ю.В. Ходарєва).

Участь у заходах Форуму: пленарному
засіданні «Золотий перетин бібліотеки»,
студіях «Освіта», «Технології» (науковопрактичний семінар «Хмарні технології в
бібліотеці»), «Дизайн сучасної бібліотеки»,
«Бібліохакатон», «Ефективна бібліотека =
бібліотека ідеальна: невигадані історії»,
стартап-студії «Бібліотечний мейнстрім» та
ін.
Повідомлення
за
результатами
відрядження на науково-методичній раді
НМР, Дні фахівця «Нове у бібліотечній
справі».
Науково-практична
Взяли участь фахівці ХДНБ. Участь у роботі,
конференція з нагоди 140- виступ
з
повідомленням
«Мережеві
VІІІ Львівський
міжнародний бібліотечний
форум, 24-й Міжнародний
«Форум видавців»

Індикатор
Участь в
обговоренні
актуальних
питань

Так само

Так само

Обговорення
актуальних
питань,
бібліотечних
інновацій

Термін
проведення
смт. Славське
Львів. обл.,
28 лютого – 4
березня

м. Київ
19–20
березня

Відповідальні
УБА

Ресурси,
примітки
За підтримки
ХОВ УБА,
брала участь
зав ВСК Н.В.
Подошовка

УБА, Go-etheInstitut в
Україні

м. Київ,
6-7квітня

Молодіжна
секція УБА,
Міністерство
молоді та спорту
України

м. Львів
13–16 вересня

За підтримки
МКУ та Гетеінститут

м. Чернігів
26–29 вересня

Чернігівська
ОУНБ ім. В.Г.

За підтримки,
НТБ КПІ ім.
Ігоря
Сікорського,
компанії
«Антиплагіат»
Взяли участь
представники
бібліотек
Хар-кова,
За підтримки
ХОВ УБА

За підтримки
Чернігівської
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№

2.3.6

2.3.7

3.1

Назва заходу

Результат

річчя від часу заснування
Чернігівської
ОУНБ
ім. В. Г.
Короленка
«Чернігівська
ОУНБ
ім.В.Г.Короленка:
від
витоків до сьогодення»
Міжнародна
наукова
конференція «Бібліотека.
Наука.
Комунікація.
Стратегічні
завдання
розвитку
наукових
бібліотек».
Семінар
«Міжнародні стандарти
діяльності
наукових
бібліотек».

краєзнавчі ресурси ХДНБ ім. В.Г.Короленка:
з досвіду формування та організації» (зас.
директора Л.В. Глазунова»

Індикатор

Термін
проведення

Відповідальні
Короленка

Відбувся за участі фахівців провідних Взяли участь
м. Київ
НБУ
бібліотек України та наукових установ: понад 40
3 жовтня
ім. В.І.Вернадс
Українського
науково-дослідного
і фахівців
ького
навчального центру проблем стандартизації, провідних
сертифікації та якості, НБУ ім. Ярослава бібліотек
Мудрого, НБУ для дітей, Книжкової палати України та
України ім. Івана Федорова, ХДНБ ім. наукових
В.Г.Короленка, ДНТБ України та інших. установ
Розглянуто
питання
сучасного
стану
вітчизняної стандартизації та бібліотечної
зокрема.
Так само
м.Київ
УБА
Щорічна
конференція На пленарному засіданні вручено нагороди і
23-24
Української
бібліотечної відзнаки УБА, у тч. ХДНБ ім. В.Г. Короленка.
Ключові
питання
конференції
–
трансформація
листопада
асоціації «Партнерство –
та стабільність у контексті розвитку УБА,
розвиток
–
дія».
соціальне партнерство для розвитку асоціації,
Розширене
засідання інтеграція бібліотечної та книжкової галузей.
президії УБА
Презентовано проект Плану заходів на
виконання Стратегії розвитку бібліотечної
справи на період до 2025 року «Якісні зміни
бібліотек для забезпечення сталого розвитку
України», відбувся діалог бібліотекарів з
видавцями, представниками Українського
інституту книги.
СН 3. Формування позитивного іміджу книгозбірень, підвищення престижу професії.
Захист інтересів читачів і працівників бібліотек
Моніторинг
поточного Моніторинг законодавчих та нормативно- Кількість
Січень
- Президія ХОВ
законодавства з метою правових документів. Звернення до суб’єктів, аналітичних
грудень
УБА

Ресурси,
примітки
облдержадмін
істрації,
обласного
відділення
УБА
Взяла участь
заст.
директора
ХДНБ
Л.В.Глазунов
а

Взяли участь
члени
ХОВ
УБА

ХОВ УБА
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№

3.2

3.3

3.4

Назва заходу
виявлення
нормативноправових актів, окремих
норм, які можуть мати
вплив
на
діяльність
бібліотек,
підготовка
звернень до суб’єктів, які
затвердили
вказані
нормативно-правові акти,
щодо внесення змін
Надання юридичної
допомоги членам ХОВ УБА
з питань, які стосуються
діяльності бібліотек або
зачіпають соціальні та
трудові права працівників
бібліотек
Участь
у
роботі
громадських
консультативно-дорадчих
органів
при
органах
державної
виконавчої
влади, підготовка проектів
нормативно-правових актів
Міністерства
культури
України з питань діяльності
бібліотек

Результат

Індикатор

Термін
проведення

Відповідальні

Ресурси,
примітки

які затвердили вказані нормативно-правові довідок – 12
акти, з пропозиціями щодо внесення змін

Підвищення юридичної освіченості
бібліотекарів

Кількість
звернень –5

Січеньгрудень

Експертиза фахових питань представниками Зміст
СіченьХОВ УБА
пропозицій,
грудень
врахованих
при розгляді
питань,
що
стосуються
бібліотечної
галузі

Участь у конкурсах УБА:
Забезпечено участь у 7-х конкурсах УБА 2017
пропаганда конкурсів і р. (девіз УБА 2017 р., «Бібліотека року 2017»,
відзнак УБА
бібліотечних веб-сервісів тощо,.). Члени ХОВ
УБА отримали грамоти та інші відзнаки УБА:
 грамотою УБА нагороджена НБ НУЮ
імені Ярослава Мудрого за створення

Лютийвересень

Виконавчий
офіс ХОВ УБА

ХОВ УБА,
залучені
експерти

Члени
ХОВ
УБА,
які
входять
до
складу
громадських
рад,
інших
дорадчих
органів
при
органах
державної
виконавчої
влади
Президія,
члени ХОВ
УБА

ХОВ
УБА,
органи
державної
виконавчої
влади
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№

Назва заходу

3.5

Участь у інших конкурсах

3.6

Здійснення рекламноінформаційної діяльності

Забезпечення фінансової
життєздатності ХОВ УБА
4.1.1 Забезпечення виконання
стратегії диверсифікації

Результат

Індикатор

Термін
проведення

сучасного бібліотечного простору для
забезпечення
інформаційно-освітнього
процесу;
 у
номінації
«Кращий
сайт
районної/міської
централізованої
бібліотечної системи (ЦБС)» переміг КЗК
«Центральна міська бібліотека ім. В. Г.
Бєлінського ЦБС Шевченківського району м.
Харкова»;
 у номінації Кращий сайт бібліотеки
вищого навчального закладу – НБ ХНУРЕ;
 у номінації – Кращий бібліотечний
інтернет-проект – ХДНБ імені В. Г.
Короленка. Веб-ресурс «Краєзнавство»;
 Почесною відзнакою УБА «За відданість
бібліотечній справі» нагороджена Капустіна
Н. І., зав. кабінету бібліотекознавства імені
Л. Б. Хавкіної ХДНБ ім. В. Г. Короленка
ХОБД переможець Всеукраїнського оглядугрудень
конкурсу обласних бібліотека для дітей.
Гран-прі за проект «Десять кроків назустріч
миру»
Підвищення іміджу бібліотек, УБА,
Кількість
Січеньбібліотечної професії
інформаційно грудень
-рекламних
матеріалів,
публ. у ЗМІ–
50
СН 4. Зміцнення інституційного потенціалу УБА.
Залучення нових членів. Розширення партнерства

Відповідальні

Ресурси,
примітки

Національна
бібліотека для
дітей
Президія ХОВ
УБА

Всі можливі
джерела

Президія ХОВ
УБА

ХОВ УБА

4.1

Розвиток структури джерел фінансування
ХОВ УБА

Грантові
проекти,

Січеньгрудень
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Результат

джерел фінансування ХОВ
УБА
Забезпечення виконання
Програми розвитку
членства в ХОВ УБА
4.2.1 Розвиток індивідуального
.
членства

Індикатор

Термін
проведення

Відповідальні

Ресурси,
примітки

благодійні
членські
внески

4.2

4.2.2 Реєстрація індивідуальних
членів ХОВ УБА,
організація сплати
добровільних пожертвувань
та видачи членських
квитків і посвідчень
єдиного зразка
4.3
Розвиток і підтримка
ефективних комунікацій
4.3.1 Участь у міжнародних
проектах, програмах.
Розвиток партнерських
стосунків
4.3.2 – Розвиток партнерських
стосунків з Гете-Інститутом
в Україні, участь у
реалізації спільних проектів

Висвітлення завдань та основних напрямків
діяльності УБА, ХОВ УБА на науковопросвітницьких заходах, у видавничій
діяльності тощо. Підтримка активності членів
ХОВ УБА

Січеньгрудень

Президія ХОВ
УБА

ХОВ УБА

Наявна повна, актуальна і достовірна
інформація про членів ХОВ УБА. Регулярна
сплата благодійних внесків

Кількість
нових членів
–58.
Поновили
членство –
183
Актуалізація
БД членів
УБА

Січеньгрудень

Президія ХОВ
УБА

ХОВ УБА,
бібліотеки
Харкова

Участь у семінарах для працівників німецьких
читальних
залів,
ознайомлення
з
прогресивним досвідом з метою впровадження
його в роботу бібліотек, проведення спільних
науково-просвітницьких заходів

Кількість
заходів – 6.
Кількість
учасників –
180.

Січень грудень

ХДНБ,
президія ХОВ
УБА

Гете-Інститут
у Києві,
Німецький
читальний зал
у Харкові,
ХОВ УБА
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4.3.3 Забезпечення
діяльності
«Австрійської бібліотеки у
Харкові» за підтримки
Посольства
Республіки
Австрія в Україні та
Австрійського культурного
форуму,
Австрійської
академічної служби обмінів
(OeAD) у Львові
4.3.4 Розвиток та підтримка вебпортала ХОВ УБА,
сторінок у соцмережах5:
– веб-портал ХОВ УБА

4.3.5 – сторінки ХОВ УБА у
соціальних мережах

4.3.6 – блог «Школа
бібліотечного журналіста»

4.3.7 – блог «Регіональний
конкурс імені
Л. Б. Хавкіної»

5

Результат

Індикатор

Участь ХДНБ у V Міжнародному форумі
«Дні Австрії у Дрогобичі»

Забезпечення
якісної
комунікації.
Інформування членів ХОВ УБА та
зацікавлених сторін про діяльність УБА,
розвиток
бібліотечної
галузі.
Поінформованість та включення фахівців
бібліотечної справи в сферу професійної
комунікації. Здійснено редизайн сайту.
Так само

Так само

Так само

Термін
проведення
м. Львів
23-30 квітня

Опубліковано Січень132
грудень
повідомлення,
зареєстровано
1597
відвідувань
Повідомлення
у Facebook –
697;
Вконтакте –
319, Twitter –
637
Розміщено 20
публікацій,
зареєстровано
27 860
відвідувань
Зареєстровано
653
відвідування
блогу

Відповідальні

Президія ХОВ
УБА, ХДНБ

Ресурси,
примітки

За участю
бібліотек
Харкова

642
Січеньгрудень

ХДНБ

642
Січеньгрудень
Березеньлистопад

ХДНБ
ХДНБ

Сайт ХОВ УБА: http://korolenko.kharkov.com/kharkivuba.html\; Фейсбук: https://www.facebook.com/how.uba; Твиттер https://twitter.com/howuba
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4.3.8 Підготовка:
– Плану роботи ХОВ УБА
на 2017 рік

Результат

Індикатор

План.
Організаційне забезпечення та прозорість
Поданий на
діяльності
сайті ХОВ
УБА
Відображено наукові, методичні та інші Зведений
заходи, тематику наукових досліджень, план
видавничої
продукції
за
хронологією
проведення
заходів
(http://korolenko.kharkov.com/kharkiv.uba/doc/z
veden%20plan%202016.pdf)

– Зведеного плану науково-методичної та науководослідної роботи бібліотекметодичних центрів, ВНЗ
культури,
громадських
бібліотечних об'єднань м.
Харкова на 2017 рік
4.3.9 – Публічного звіту про
Прозорість діяльності ХОВ УБА
роботу ХОВ УБА у 2016
році

Звіт. Подано
на сайті ХОВ
УБА

Термін
проведення

Відповідальні

Ресурси,
примітки

Січень

Президія ХОВ
УБА, ХДНБ

Бібліотеки
Харкова

Січень-лютий

Методична
секція ХОВ
УБА, ХДНБ

Бібліотеки
Харкова

Січень-лютий

Президія ХОВ
УБА,
виконавчий
офіс.
ХДНБ

Бібліотеки
Харкова

23

Список прийнятих скорочень:
Бібліотека ХНУМ – Бібліотека Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
МКУ – Міністерство культури України
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
УБА – ВГО «Українська бібліотечна асоціація»
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
ХОВ УБА – Харківське обласне відділення (філія) ВГО «Українська бібліотечна асоціація»
ХОР ТВіР – Харківська обласна рада товариства винахідників і раціоналізаторів
ХОУНБ – Харківська обласна універсальна наукова бібліотека
ХОБД – Харківська 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

