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Членство у ХОВ УБА 

2015 2016
2017

2018
2019

221 153 

180 

141 
134 



Члени на 2019 рік 
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Реалізація спільних зусиль 
• робота секції НМНДР бібліотек – методичних центрів та 

громадських бібліотечних об'єднань Харкова 

• міжнародні, всеукраїнські науково-практичні конференції, 
семінари, круглі столи 

• дистанційні курси  

• регіональні, всеукраїнські проекти  

• партнерства  

• акції, флешмоби, екскурсії, демонстрації фільмів, презентації 
книг 

• дні фахівця, інше 

 



Школа бібліотечного журналіста 

6 
всеукраїнських 

5  
регіональних 

1 
обласна 

3 
локальних 



Партнери Школи 
• журнал «Бібліотечний форум: історія, теорія, практика» 

• Наукова бібліотека Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого 

• медіацентр «Время» 

• Наукова бібліотека Харківського Національного медичного 
університету 

 



Бібліотеки-учасники Школи 

2 національні 

1 
президентська 

31 публічна 14 ЗВО 

17 обласних  



Електронна бібліографія 
• 14 тем 

• сертифікати для учасників 

• варіативна модульність курсу 

• сучасна форма – вебінари, онлайн-семінари 

• викладачі – провідні бібліографознавці та бібліографи-практики 
ХДНБ імені В. Г. Короленка, ХДАК, інших ВНЗ та бібліотек 

• партнери: дистанційний курс - Дистанційна академія  та 
видавнича група «Основа» 

 



Вузівська бібліотека в 
цифровому середовищі. 
Електронна бібліографія 

• 13 вебінарів 

• сертифікати для учасників 

• вебінари / тексти лекцій, презентацій / практичні 
завдання / обмін досвідом 

• партнери: дистанційний курс - Дистанційна академія  та 
видавнича група «Основа» 



Професійні заходи 

• цикл тренінгів та майстер – класів на базі ЦМБ ім. Бєлінського 

• курси «Особливості впровадження УДК в бібліотеках України» 

• семінар «Актуальні питання каталогізації у сучасних умовах. Практичне 
індексування та використання УДК для організації систематичних 
каталогів» 

• семінар «Впровадження УДК в практику роботи шкільних бібліотек» 

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

• обласний флеш-семінар «Бібліотека як третє місце та центр розвитку 
громади» 

• всеукраїнська науково-практична конференція «Короленківські читання 
2018»  

 

 

 



Креативність класики: сучасна 
бібліотека очима молодих 



Креативність класики: сучасна 
бібліотека очима молодих 



Короленківські читання 2018 



Професійні заходи 
• Дні фахівця «Новини бібліотечної справи» (ХДНБ ім. В.Г. Короленка) 

• робота регіонального тренінгового центру (ХОУНБ) 

• Інтернет-конференція ''Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі'‘ (НБ 
ХНМУ) 

• семінар "Librarians vs plagiarism": питання академічної доброчесності 
(ЦНБ ХНУ ім. В.Н. Каразіна) 

• інтернет-конференція «Модель бібліотеки ХХІ століття» (НБ НУЮ ім. 
Ярослава Мудрого) 

• презентація книг (наприклад М. Єщенко «Бібліотекарки не виходять 
заміж») 

• Всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених 
«Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття»  (ХДАК) 

• Вікімарафони 

• Дні безпечного Інтернету 

• Професійні конкурси («Бібліотекар року», «Віртуальна виставка - 
провідник в потоці інформації», огляд-конкурс рекламних заходів 
публічних бібліотек міста Харкова ) 

 



Флешмоб  
«Молодь читає – Харківщина процвітає» 



Співпраця з DOCUDAYS UA  



Благодійність 



Співпраця з іншими ГО 

• Белорусская библиотечная ассоциация 

• Ресурсний центр «Гурт» 

• Національний екологічний центр України 

• Центр гендерної культури 

 



Проекти  

РЕГІОНАЛЬНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ПРОЕКТ 
БІБЛІОТЕЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ХАРКІВЩИНИ (З 2014) 

КОРПОРАТИВНИЙ ПРОЕКТ 
МЕТАБІБЛІОГРАФІЯ ХАРКІВЩИНИ (З 2013) 

БД «ЕЛЕКТРОННИЙ ЗВЕДЕНИЙ КАТАЛОГ ПЕРІОДИЧНИХ 
ВИДАНЬ, ЯКІ НАДІЙШЛИ ДО ПРОВІДНИХ БІБЛІОТЕК 

ХАРКОВА» 

ЗВЕДЕНОГО КАТАЛОГУ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО ПРОВІДНИХ 
БІБЛІОТЕК ХАРКОВА «БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. 

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО» 





ІІІ  регіональний  конкурс  імені  Л. Б. Хавкіної  на 
кращу наукову роботу та інноваційний проект  

 

«БІБЛІОТЕКИ, ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ  І  ТЕХНІКА» 
 



Гранти 

• Е-життя разом з бібліотекою: орієнтир на громаду 
Харківщини  (2015 р., ХДНБ) 

• «Вікно в Америку» (2015 -р., ЦНБ ХНУ ім. В. Н.Каразіна) 

• «Нарощування цифрового потенціалу громадянського 
суспільства». Грант від посольства США, проект «Куратор 
змісту - 4» (2015 р., НТБ НТУ «ХПІ») 

• «Вікно в Америку» (2016, ЦНБ ХНУ ім. В.Н. Каразіна) 

• Покращення можливостей для освіти, самоосвіти, творчої 
самореалізації та соціальній адаптації внутрішньо 
переміщених осіб у Харкові та Харківській області (2017 р., 
ХДНБ, , ХОБЮ) 

 



Членські внески 

7320 
9150 

13900 
2016 2017 2018

Видатки на 
відрядження 

4576 

4532 

2017 2018



Відрядження 



Відзнаки та нагороди 

Відзнаки УБА: 
• за створення сучасного бібліотечного простору для забезпечення 

інформаційно-освітнього процесу грамотою УБА (НБ НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого); 

• «Кращий сайт районної/міської централізованої бібліотечної системи 
(ЦБС)»  (ЦМБ ім. В. Г. Бєлінського); 

• «Кращий сайт бібліотеки вищого навчального закладу» (НБ ХНУРЕ); 
• «Кращий бібліотечний інтернет-проект» Веб-ресурс «Краєзнавство» (ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка); 
• За відданість бібліотечній справі  
• - Н. І. Капустіна, зав. кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка 
• - Гонтаренко Лілія Дмитрівна, бібліотекар І категорії ХДНБ ім. В. Г. Короленка 

 
Відзнаки ХОВ УБА: 
• за інноваційний підхід до розвитку бібліотечної справи, вагомий внесок у 

розвиток галузі, значні творчі здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 
Всеукраїнського дня бібліотек нагороджено активних членів ХОВ УБА, 
команду тренерів проекту «Школа бібліотечного журналіста» 



Харківська бібліотечна періодика 

• «Невичерпний скарб» (НБ ХНПУ ім. Г.С. Сковороди) 

• «Бібліотерапевт» (НБ ХНМУ) 

• «Книжковий Черв'ячок» (Центральна дитяча бібліотека 
Немишлянського району міста Харкова) 

• «The library young people» (ЦБ ім. Д. І. Писарєва) 

• Станіславка News (Харківська спеціалізована музично-
театральна бібліотека ім.К. С. Станіславського) 

• «Бібліотечний PRяник» (ЦБ ім. І.С. Тургенєва) 

 

 



Сайт ХОВ УБА 



Сайт майже за 6 років 

розділів 
постів 

відвідувань 

10 

3550 

14800 


