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Назва заходу Результат Індикатор Термін 

виконання 

Відповідальні Ресурси, 

примітки 

1 2  3 4 5 

СН 1. Розвиток системи професійної підготовки та післядипломної освіти в Україні. 

Сприяння кадровому забезпеченню галузі 

Проведення семінарів, 

тренінгів та інших заходів 

     

Науково-навчальний семінар 

«Трансформація діяльності 

сучасних бібліотек» (для 

працівників методичного 

об’єднання бібліотек про-

фесійно-технічних навчал-

ьних закладів Харківської 

області) 

Розглянуто пріоритетні напрямки діяльності 

бібліотек у системі масових комунікацій, 

результати роботи об’єднання за 2017 р. 

Проведені: практичне заняття «Впровадження 

УДК в практику роботи наукових та публічних 

бібліотек», презентація виставки «Впровад-

ження УДК в бібліотеках України», 

бібліографічний огляд методичних матеріалів з 

питань класифікації документів за УДК КПУ 

імені Івана Федорова та ДНПБУ ім. 

В. О. Сухомлинського тощо. 

 

Взяли участь 

35 

бібліотекарів. 

 

17 січня 

 

ХДНБ 

 

Тренінг-консультація «Як 

написати грантову заявку» 

Проведено для працівників бібліотек різних 

систем і відомств Харкова, членів ХОВ УБА. 

Спікер заходу, бізнес-тренер, фахівець з 

написання бізнес-планів Г. Першина, 

висвітлила питання грантової діяльності 

некомерційних організацій: як і де шукати 

грантодавців для бібліотеки; особливості 

Взяли участь 

40 

бібліотекарів 

Харкова 

15 березня ХДНБ За підтримки 

ХОВ УБА 
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Назва заходу Результат Індикатор Термін 

виконання 

Відповідальні Ресурси, 

примітки 

оформлення грантових заявок; типові причини 

відхилення заявок; можливості 

краундфандингової діяльності. Надано поради 

з написання бюджету проекту. Учасники 

заходу отримали сертифікати, поновили 

членство в ХОВ УБА. 

День фахівця «Новини 

бібліотечної справи» 

Заслухані повідомлення про VІIІ Міжнародну 

конференцію «Сучасна бібліотечно-

інформаційна безперервна освіта: стратегічні 

орієнтири» (А. А. Соляник, декан факультету 

соціальних комунікацій ХДАК, доктор пед. 

наук); V Зимову школу молодих бібліотекарів 

УБА (І. П. Зарвирог, бібліотекар НБ НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого). Працівники ХДНБ 

доповіли про VI Всеукраїнську школу 

методиста «Методична служба: індикатор та 

імпульс інноваційної культури в умовах 

децентралізації», семінар «Мобільні технології 

в обслуговуванні користувачів бібліотек»; 

базовий тренінг «Молодіжний працівник» в 

Українській академії лідерства, презентували 

оновлений сайт ХОВ УБА. Учасники заходу 

поновили членство у ХОВ УБА. 

Взяли участь 

70 

бібліотекарів 

Харкова 

28 березня ХДНБ За підтримки 

ХОВ УБА 

Науково-практичний семінар 

«Актуальні питання 

каталогізації у сучасних 

умовах. Практичне індек-

сування та використання 

УДК для організації 

систематичних каталогів» 

Заст. директора з наукової роботи ХДНБ, 

старший викладач ХДАК, член міжвідомчої 

Комісії з питань упровадження УДК в Україні, 

канд. наук із соц. комунікацій Л. В. Глазунова, 

поінформувала про роботу Комісії тощо. 

Розглянуто питання: «Упровадження УДК в 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка» (Н. В. Подошовка, 

зав. віділом ХДНБ), «Адаптування індексів 

розділу 004 УДК у практиці роботи НБ 

Взяли участь 

98 фахівців 

бібліотек 

Харкова  

3 квітня ХДНБ, ХОВ 

УБА 
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Назва заходу Результат Індикатор Термін 

виконання 

Відповідальні Ресурси, 

примітки 

ХНУРЕ» (Т. Є.Шевченко, зав. відділом, 

О. В. Омельченко, зав. сектором), «УДК – 

лінгвістичний засіб забезпечення комфортності 

пошуку в ІПС бібліотеки» (О. М. Грабарь, зав. 

відділом НТБ НАУ ім. М. Є. Жуковського 

«ХАІ»), «Використання УДК для 

систематизації документів соціогуманітарного 

циклу» (В. В.Сєдих, доцент ХДАК, канд. пед. 

наук; Л. М. Луханіна, бібліотекар ХДАК). 

Проведено практичне заняття «Формування 

бібліографічних описів в автоматизованому 

режимі»), презентована виставка «Практичні 

рекомендації з індексування документів за 

таблицями УДК» тощо. 

Тренінг «Бібліотека у 

віртуальному просторі» 
(для кураторів веб-сайтів, 

представництв публічних 

бібліотек Харкова в 

соціальних мережах) 

Обговорено загальні тенденції, тренди, успішні 

практики та проблеми створення бібліотечних 

веб-сайтів, інструменти просування веб-сайтів 

у пошукових системах, використання 

соціальних мереж у керівництві репутацією 

публічної бібліотеки. Бібліотекарі 

поглиблювали знання з нетикету; на 

монопрезентації «Бібліотечні заходи: яскраві 

зірки чи чорні дірки мережевого Всесвіту» – з 

питань перетворення культурно-масових 

заходів на успішну подію, що викликає 

позитивні емоції. Проаналізовані заходи 

публічних бібліотек Харкова у веб-предс-

тавництвах, ефективні івенти, презентована 

націо-нальна навчальна програма «Моло-

діжний працівник»; на інсайт-навчанні 

«Instagram як спосіб керування репутацією 

бібліотеки» – сучасні комунікаційні канали 

Взяли участь 

33 фахівця 

бібліотек 

Харкова 

4–5 квітня ЦМБ ім. 

В. Г.Бєлін-

ського 

Співорганіза-

го, 

торпартнер 

ХОВ УБА 
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Назва заходу Результат Індикатор Термін 

виконання 

Відповідальні Ресурси, 

примітки 

бібліотечного контенту, ефективні методики 

спілкування у соціальних мережах, фун-

кціонали Instagram тощо  

Дистанційний курс 

«Вузівська бібліотека в 

цифровому середовищі. 

Електронна бібліографія» 

Курс складався з 13 вебінарів. Платформа – 

MOODLE. Слухачі курсу, викладачі КЗ 

«Харківський вищий коледж мистецтв»,  

працівники вузівських бібліотек України 

прослухали записи вебінарів, ознайомилися з 

текстами лекцій та презентацій; виконали 

практичні завдання; поділилися досвідом 

роботи тощо
1
.  

Слухачі – 22 

особи 

16 квітня –6 

травня 

ХДНБ У партнерстві 

з Дистан-

ційною 

академією ВГ 

«Основа», 

ХОВ «УБА 

Шоста Всеукраїнська 

школи бібліотечного 

журналіста  

Бібліотечні фахівці Львова, Хмельницького, 

Вінниці, Києва, Мелітополя, Дніпра, Харкова 

та студенти ХДАК знайомилися з жанрами 

універсальної журналістики, трендами у нових 

медіа та можливостями їх застосування у 

бібліотечній діяльності, розглянули соціальну 

мережу Instagram тощо.
2
 Заняття проводили 

фахівці ХДНБ, запрошені тренери, досвідчені 

бібліотечні журналісти. 

Слухачі – 19 

працівників 

бібліотек, 

студенти 

17– 20 квітня ХДНБ Партнери: НБ 

НЮУ ім. 

Ярослава 

Мудрого, 

медіа-центр 

«Время»; за 

підтримки 

ХОВ УБА 

Семінар публічних бібліотек 

Харкова «Нове обличчя 

бібліотек – нові послуги 

громаді» (на базі ЦМБ ім. 

В. Г. Бєлінського ЦБС 

Шевченківського району м. 

Харкова) 

Обговорено проблеми трансформації бібліотек 

з погляду бібліотекарів та читачів. Фахівці 

ХДНБ виступили з повідомленями: «Чи 

встигнемо застрибнути до останньо-го вагона? 

Про формати розвитку бібліотек» 

(О. В. Соцков); «Дослідницький проект 

"Інформаційні потреби і запити користувачів 

ХДНБ ім.В.Г.Короленка з позиції 

Взяли участь 

50 фахівців 

30 травня ЦМБ ім. 

В. Г. Бєлінськ

ого 

Партнери: 

ХДНБ, ін. 

бібліоеки 

                                                 
1
 Більш детально про роботу Школи: http://journalist-library.blogspot.com/2018/04/6_30.html  у розділі 2.2. Організація науково-практичних конференцій, 

семінарів, «круглих столів», інших заходів 
2
 Так само 
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Назва заходу Результат Індикатор Термін 

виконання 

Відповідальні Ресурси, 

примітки 

моніторингу": організація, методичне 

забепечен-ня, PR-кампанія, результати» 

(І. А. Карнаух). Заслухані також повідомлення 

«"Хто Ви, наш любий читачу?": підсумки 

анкетування бібліотек ЦБС Шевченківського 

району» (зав. відділом ЦМБ ім. В. Г. 

Бєлінського О. Адайкіна), «Проектна грантова 

діяльність як чинник розвитку бібліотеки та 

стимул розширення спектру бібліотечних 

послуг: з досвіду роботи ОКЗ "Харківська 

обласна бібліотека для дітей'' тощо.  

День фахівця «Новини 

бібліотечної справи» 

Учасники заходу заслухали повідомлення про 

ХІ Всеукраїнську науково-практичну 

конференцію «Бібліотека і книга в контексті 

часу» за темою «Трансформація діяльності 

публічних бібліотек України» (директор 

ХОУНБ Н Шостко, заст. директора ХДНБ Л. 

Глазунова); XIX Всеукраїнську виставку-

форум «Українська книга на Одещині» (зав. 

відділом ХДНБ Н. Капустіна); тренінг «PR-

технології для бібліотек» (зав. відділом ХДНБ 

О. І. Крутас, бібліотекар І. Зубрицька), 

переглянули виставку нових надходжень до 

кабінету бібліотекознавства тощо 

Взяли участь 

понад 50 

фахівців 

бібліотек 

Харкова 

5 червня ХДНБ За підтримки 

ХОВ УБА 

Тренінг для фахівців 

публічних бібліотек Харкова 

«Сучасні бібліотечні 

продукти – сучасні способи 

просування книги в 

бібліотеці. Віртуальні 

виставки: нові сервіси» 

Учасників тренінгу ознайомлено із сучасними 

формами популяризації книги і читання: 

буктьюбом, фанбуком, букслемом; з 

можливостями рекомендаційних сервісів і 

соціальних мереж у просуванні 

бібліографічних; сервісами для розміщення і 

створення віртуальних виставок. Розглянуто 

алгоритм роботи та основні вимоги до 

Взяли участь 

30 

бібліотекарів 

5–6 вересня ЦМБ ім. 

В. Г.Бєлін-

сько, ХДНБ 

 

За підтримки 

ХОВ УБА 
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Назва заходу Результат Індикатор Термін 

виконання 

Відповідальні Ресурси, 

примітки 

оформлення, навігації і дизайну віртуальних 

проектів. На прикладах зарубіжних і 

вітчизняних бібліотек – можливості 

використання сервісів у професійній діяльності 

Проведено: бібліотечний Book Slam – змагання 

на кращу «рекламну кампанію» з просування 

книги; творча лабораторія «Моя віртуальна 

виставка», де опановувався сервіс Genial тощо.  

Он-лайнові лекції з курсу 

«Електронна бібліографія» 
(для фахівців Президентської 

бібліотеки Республіки Біло-

русь, слухачів Інституту 

підвищення кваліфікації та 

перепідготовки кадрів, сту-

дентів та викладачів Біло-

руського ДУКіМ) 

Прочитано лекції на тему: «Інновації у 

створенні та популяризації рекомендаційних 

бібліографічних ресурсів», «Віртуальна 

виставка у бібліотеці як бібліографічний 

ресурс», «Можливості функціоналу «Нотатка» 

у Facebook для створення і просування 

бібліографічних продуктів»; «Сервіси для 

створення віртуальних виставок», 

«Використання мобільних технологій в 

бібліотеці»).  

Загальна 

кількість 

учасників – 92. 

Прочитано 5 

лекцій 

4–13 вересня ХДНБ На запитом 

Президентськ

ої бібліотеки 

Республіки 

Білорусь 

Он-лайнові лекції з курсу 

«Бібліотечна журналісти-

ка» (для працівників Прези-

дентської бібліотеки РБ, 

слухачів Інституту підвище-

ння кваліфікації та перепі-

дготовки кадрів, студентів, 

викладачів Білоруського 

ДУКіМ). 

Прочитано лекції: «Сайт бібліотеки з точки 

зору журналістики» (заст. директора Л.В. 

Глазунова), «Огляд інтернет-сервісів для 

створення медіа-контенту» (зав. сектором 

К. М. Вірютіна), «Співпраця зі ЗМІ як важлива 

частина рекламної діяльності бібліотек» 

(голов. б-р Ю. В. Ходарєва). Загальна кількість 

учасників – 92 особи 

Кількість 

учасників – 92. 

Прочитано 3 

лекції 

18–21 

вересня 

ХДНБ Так само 

Дистанційний курс 

«Бібліотека в цифровому 

середовищі. Електронна 

бібліографія».  

 

Спікери: заст. директора ХДНБ, канд.. наук із 

соц.. комунікцій Л. В. Глазунова, доцент, канд. 

пед. наук, доцент кафедри інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи ХДАК Сєдих 

В. В.; зав. сектору Вірютіна К. М. Платформа: 

Кількість 

учасників – 17. 

26 листопада 

–  

15 грудня 

ХДНБ Організатори 

та партнери: 

Дистан-ційна 

Академія ВГ 

«Основа», , за 
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Назва заходу Результат Індикатор Термін 

виконання 

Відповідальні Ресурси, 

примітки 

MOODLE. Слухачам запропоновано: 

знайомитися з текстами лекцій у робочий та у 

вільний час; слухати записи вебінарів у 

зручний для вас час; завантажувати презентації 

та додаткові матеріали; ставити питання 

куратору дистанційного курсу; закріпити 

отримані знання на практиці (виконати 

«домашні» завдання); поспі-лкуватися 

колегами на форумі, поділитися власними 

думками та досвідом роботи. Розглянуто теми: 

«Бібліотека в цифровому середовищі. Сутність 

та специфіка електронної бібліографії», 

«Структура бібліографічної діяльності в 

електронному середовищі. Класифікація 

бібліографічних електронних ресурсів (БЕР)»; 

«Бібліографічний пошук: стратегія в 

електронному середовищі» тощо. 

підтримки 

ХОВ УБА 

Перегляд та обговорення 

фільму Фредерiка Вайзмена 

(США) «Ex Libris: Нью-

Йоркська публiчна біблі-

отека». Подіумна дискусія 

«Бібліотеки як центри 

громад: виклики, можли-

ості, стратегії успіху» 

Пiсля демонстрацiї фiльму глядачі 

дискутували про подiбностi та вiдмiнностi 

публiчних бiблiотек України та США. 

Модератор – заступник  директора Харківської 

обласної бібліотеки для юнацтва, член 

президвї ХОВ УБА М. Мєдведська. 

Взяли участь 

понад 90 

бiблiотекарiв 

Харківщини 

27 листопада  ХДНБ Організатори: 

ХОВ УБА, 

Docudays Ua 

П’ята регіональна школа 

бібліотечного журналіста  

Працювала на базі ХДНБ ім. В. Г. Короленка 

та Наукової бібліотеки ХНМУ. Фахівці 

бібліотек Харкова, Вінниці, Полтави 

знайомились з жанрами бібліотечної жур-

налістики; теоретичними основами 

редагування; соціальними медіа в діяльності 

бібліотек; програмами та сервісами для 

Взяли участь 

15 фахівців 

публічних 

бібліотек та 

бібліотек ЗВО  

27-30 

листопада 

ХДНБ Співорганізат

ори: НБ 

ХНМУ 

За підтримки 

ХОВ УБА 

За участю 

представникі
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Назва заходу Результат Індикатор Термін 

виконання 

Відповідальні Ресурси, 

примітки 

створення мультимедійного контенту; 

методикою створення та поширення подкастів, 

трендами у нових медіа і можливістю їх 

використання у бібліотечній журналістиці; 

сучасними тенденціями візуалізації контенту. 

Проведено майстер класи від провідних 

фахівців бібліотек України та Республіки 

Білорусь (программа за посиланням: 

http://journalist-library.blogspot.com/2018-

/11/blog-post.html ). Учасники долучилися до 

благодійного проекту НБ ХНМУ «Світ у 

дитячих долоньках». У межах проекту 

«Бібліотечний туризм» відбулися екскурсії 

ХДНБ ім. В.Г.Короленка, науковими бібліо-

теками ХНМУ та НЮУ ім. Ярослава 

Мудрогою. Відвіданно музей історії та музей 

анатомії людини ХНМУ тощо. 
3
 

в Білоруської 

бібліотечної 

асоціації та 

Наукової 

бібліотеки 

БНТУ 

День фахівця «Новини 

бібліотечної справи» 

Директор ХДНБ, голова президії ХОВ УБА В. 

Д. Ракитянська виступила з повідомленняи про 

результати робочих зустрічей з пред-

ставниками бібліотечної сфери у МКУ, у т.ч. 

засідання робочої групи з розробки нової 

редакції Закону України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу» та вручила подяки заст. 

директора ХОБЮ М. Медведській та заст. 

директора ЦБС Слобідського району Харкова 

О. Терещенко за плідне співробітництво, 

високий професіоналізм та активну участь у 

проекті «Школа бібліотечного журналіста». 

Заслухано повідом-лення про роботу науково-

Взяли участь 

90 фахівців. 

20 грудня ХДНБ ХОВ УБА 

                                                 
3
 Докладніше за посиланням: http://journalist-library.blogspot.com/2018/12/5.html 

http://journalist-library.blogspot.com/2018-/11/blog-post.html
http://journalist-library.blogspot.com/2018-/11/blog-post.html
http://journalist-library.blogspot.com/2018/12/5.html
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Назва заходу Результат Індикатор Термін 

виконання 

Відповідальні Ресурси, 

примітки 

практичного семінару «Міжнародні бібліотечні 

стандарти» (заст. директора ХДНБ Л. В. 

Глазунова), IX Львівського міжнародного 

біблі-отечного форуму (директор бібліотеки 

ХНТУСГ ім. П. Василенка, канд. наук із соц. 

комунікацій Н. М. Ніколаєнко, заст. директора 

ЦБС Слобідського району м. Харкова О. В. 

Терещенко), Першої міжнародної науково-

практичної конференції «Стратегії розвитку 

бібліотек: від ідеї до втілення» (зав. відділом 

ЦБ ім. Д. І. Писарєва ЦБС Немишлянського 

району м. Харкова А. С. Обідіхіна). Учасники 

заходу поновили членство у ХОВ УБА. 

Поведення науково-

практичних конференцій 

     

Міжнародна науково-практ-

ична інтернет-конференція 

«Модель бібліотеки ХХІ 

століття»  

Організована та проведена за участю бібліотек 

України, Харкова та зарубіжних. 

Взяли участь 

понад 50 

фахіців 

15 червня - 15 

липня 

Наукова 

бібліотека 

НЮУ 

ХОВ УБА 

Міжнародна наукова 

конференція «Креативність 

класики: сучасна бібліо-

тека очима молодих 

бібліотекарів» (м. Харків; 

організатори: Міністерство 

освіти і науки України, 

Інформаційно-ресурсний 

центр Window on America in 

Kharkiv, УБА, Бібліотека 

Ягеллонського університету 

(Польща) 

У межах коференції проведено комплекс 

заходів, у т ч. пленврне та секці1йні засідання, 

віртуальна зустріч з Дженніфер Веласкес – 

міжнародним лідером у галузі філософії та 

практики бібліотечного обслуговування, 

членом Американської бібліотечної асоціації, 

неформальні заходи (бібліотечний лабіринт 

«Вхід там, де вихід: молодий бібліотекар і 

молодий читач: створюємо креативну 

бібліотеку разом», «НеКруглий стіл – “Non est 

res subsiciva philosophia, ordinaria est. 

Філософія–бібліотека–філософія бібліотеки: 

від класичної епохи до епохи ”пост»), 

Взяли уччасть 

понад 120 

фахівців 

26–27 вересня ЦНБ ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна, 

УБА та ін. 

організації 

Бібліотеки 

України, 

Харкова, 

зарубіжні 
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Назва заходу Результат Індикатор Термін 

виконання 

Відповідальні Ресурси, 

примітки 

соціокультурні заходи «Поетичний батл: 

молоді поети і молоді читачі», «Бібліотечний 

бульвар», презентації книг, виставок тощо. 

ХХІ Міжнародна науково-

практична конфенція «Коро-

ленківські читання 2018» 

за темою «Бібліотеки, архів-

и, музеї як центри освіти та 

саморозвитку особистос-

ті».
4
. Інформаційний партнер 

– журнал «Бібліотечний 

форум: історія, теорія і 

практика».  

У роботі конференції брали участь фахівці 

бібліотечної, музейної, архівної справи, та 

громадських організацій з Вінниці, Дніпра, 

Запоріжжя, Києва, Львова, Ніжина, Одеси, 

Полтави, Рівного, Сум, Харкова, інших міст 

України, а також Республіки Білорусь. 

Проведено пленарне, три секційні засідання, 

тренінг, постерна сесія та ін заходи. 

Представлено понад 40 доповідей та 

повідомлень.  

Взяли участь 

близько 200 

фахівців 

24 жовтня Міністерство 

культури 

України, 

ХДНБ ім. В. 

Г. Короленка, 

ХДАК, ХОВ 

УБА 

 

СН 2. Участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних заходах з професійного розвитку бібліотекарів 

Цикл тренінгів для 

директорів закладів 

культури та освіти (за під-

тримки Федерального уряду 

Німеччини) 

Участь в межах реалізації проекту 

«Покращення можливостей для освіти, 

самоосвіти, творчої самореалізації та 

соціальній адаптації внутрішньо переміщених 

осіб у Хркові та хХрківській області» 

 Протягом 

року 

Німецьке 

товариство 

міжнародного 

співробітницт

ва GIZ 

 

 Тренінг «Стратегічне 

планування для покра-

щення якості надання 

послуг внутрішньо перем-

іщеним особам та насел-

енню приймаючої громади 

на базі бібліотек та буди-

нків культури» (м. Дніпро) 

Розглядалися питання: «Що таке стратегія? 

Важливість стратегічного підходу при 

плануванні діяльності організації», «Ключові 

поняття стратегії, покрокове побудова 

алгоритму стратегічного планування», 

«SWOT-аналіз», «Розробка операційного 

плану щодо впровадження нових послуг для 

громади та вимушених переселенців» тощо. 

 26-27 лютого Так само Участь 

ХДНБ, ОБЮ 

                                                 
4
 Мета заходу – визначення шляхів подальшого розвитку бібліотечної, архівної та музейної справи України в умовах європейської інтеграції та 

популяризації європейських демократичних цінностей, обговорення теоретичних і практичних аспектів наукової діяльності в цих галузях культури, обмін 

передовим досвідом, розширення і зміцнення міжнародних контактів. Відповідно до цього визначені основні напрями роботи конференції та формат її 

проведення. Більш детально про роботу конференціїза посиланням: http://korolenko.kharkov.com/korolenkivska-reading.html . 

 

http://korolenko.kharkov.com/korolenkivska-reading.html
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Назва заходу Результат Індикатор Термін 

виконання 

Відповідальні Ресурси, 

примітки 

 Тренінг «Управління 

персоналом – одна із найг-

оловніших компетенцій 

керівника» (м. Запоріжжя) 

Проводився для директорів закладів культури 

та освіти (організатор Німецька федеральна 

компанія GIZ). 

 21–22 травня Так само Участь 

ХДНБ 

 Навчальна поїздка 

«Обмін найкращим досві-

дом щодо інтеграції ВПО 

та інституційного розвитку 

бібліотек і будинків куль-

тури у Східній Україні»  

(м. Львів) 

Участь в обговоренні стратегічних пріоритетів, 

успішних практик. Презентовано один із 

напрямів проектної діяльності ХДНБ «Харків-

щина туристична». Участь в екскурсіях, 

тренінгах, зустрічах 

 17–21 вересня Так само Участь 

ХДНБ 

 Тренінг з фандрейзин-

гу для бібліотек та будинків 

культури (м. Дніпро) 

Відбувся в бібліотеці Національного 

технічного університету «Дніпровська 

політехніка». Тренінг проведено з ініціативи 

Німецької федеральної компанії «Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH» в межах проекту «Підтримка 

територіальних громад України у зв’язку зі 

збільшенням кількості внутрішньо пере-

міщених осіб (ВПО)». 

 11–12 жовтня Так само Участь 

ХДНБ 

 Тренінг «Розвиток 

навичок партисипації та 

фасилітації групових обго-

ворень базовий рівень»  
(м. Запоріжжя) 

Брали участь представники бібліотек та 

закладів культури із Дніпропетровської, 

Харківської та Запорізької областей Навчання 

проводили М. Завійська - консультантка з 

питань залучення, керуюча партнерка Open 

Space.Works, фасилітаторка та асоційована 

партнерка Інституту колективного лідерства в 

Україні та Т. Тимчук - незалежний 

консультант, співзасновник Open Space Works 

Cooperative.  

 28–30 

листопада 

Так само Участь 

ХДНБ 

Семінар «Мобільні техно-

логії в обслуговуванні 

Учасники знайомилися з мобільними трендами 

для книгозбірень, кращими закордонними та 

 28 лютого УБА, 

Goethe-Institut 

Так само 
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Назва заходу Результат Індикатор Термін 

виконання 

Відповідальні Ресурси, 

примітки 

користувачів бібліотек». 

(м. Київ)  

вітчизняними практиками використання 

мобільних технологій у бібліотеці; мобільними 

додатками з вивчення німецької мови від 

Goethe-Institut. На практичних заняттях 

аналізували додатки від провідних бібліотек 

світу, ділилися власним досвідом 

використання мобільних технологій в 

професійній діяльності. Висвітлено досвід 

роботи ХДНБ з використання мобільних 

технологій. 

в Україні 

ХІ Всеукраїнська науково-

практична конференція «Біб-

ліотека і книга в контексті 

часу», тема року – «Транс-

формація діяльності пуб-

лічних бібліотек України»  

Участь у роботі, доповідь «Досвід формування 

авторитетних файлів ХДНБ імені В. Г. 

Короленка». 

 25–26 квітня НБУ ім. 

Ярослава 

Мудрого, 

УБА 

Участь 

ХДНБ, 

ОУНБ 

XIX Всеукраїнська виставка-

форум «Українська книга 

на Одещині» (Одеса, ОННБ) 

Презентовано міжнародний проект 

«Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і 

кордоном». Роботу форуму висвітлено на дні 

фахівця «Новини бібліотечної справи». 

 18–20 травня Одеська  

національна 

наукова 

бібліотека 

Участь ЦНБ 

ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна, 

ХДНБ 

ІІІ Літня школа молодого 

бібліотекаря «High level 

library: бібліотека, яку 

створюємо ми» (смт. 

Кирилівка) 

Взяли участь працівники ХДНБ та ін. бібліотек 

Харкова. На творчій майстерні презентовано 

проект «Покращення можливостей для освіти, 

самоосвіти, творчої самореалізації та 

соціальній адаптації внутрішньо переміщених 

осіб у Харкові та Харківській області». 

Створено інтерактивну дошку «Нові горизонти 

#libsummerschool». 

 6–9 серпня УБА, Меліто-

польська ЦБС 

Запорізької 

обл.; 

За підтримки 

Німецького 

товариства 

міжнародного 

співробітницт

ва GIZ 

Науково-практичний семінар 

«Міжнародні бібліотечні 

стандарти» (м. Київ) 

Взяли участь представники національних, 

державних бібліотек України, ОУНБ та 

бібліотек ЗВО. Розглядалися такі питання: 

організація роботи з питань стандартизації в 

 9–10 вересня УБА,  

Goethe-Institut 

За участі 

ХДНБ 

https://padlet.com/libjournalist/libsummerschool
https://padlet.com/libjournalist/libsummerschool
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Назва заходу Результат Індикатор Термін 

виконання 

Відповідальні Ресурси, 

примітки 

Німеччині, Австрії та Швейцарії; 

впровадження правил RDA, опис ресурсу та 

доступ у науково-технічній бібліотеці КПІ ім. 

І. Сікорського: стан та очікування; міжнародні 

стандарти каталогізації в українських 

бібліотеках: виклики та перспективи; 

перспективи впровадження міжнародного 

стандарту каталогізації RDA у бібліотеках 

України тощо. 

IX Львівський міжнар-

одний бібліотечний форум 

(м. Львів) 

Участь у заходах Форуму, виступ з доповіддю 

«Комунікаційна культура бібліотек м. Харкова 

в мережі», висвітлення подій Форуму на 

сторінці ХОВ УБА у Facebook тощо. 

 19–22 вересня УБА та ін 

організації 

За участю 

ХДНБ та ін. 

ін. бібліотек 

Харкова 

Навчальна поїздка «Обмін 

найкращим досвідом щодо 

інтеграції ВПО та інстит-

уційного розвитку бібліо-

тек і будинків культури у 

Східній Україні» (м. Львів)  

Взяли участь працівники ХДНБ. Презентовано 

один із напрямів проектної діяльності ХДНБ 

«Харківщина туристична».  

 17–21 вересня Німецьке 

товариство 

міжнародного 

співробітницт

ва GIZ,) 

За підтримки 

Федерального 

уряду 

Німеччини 

Круглий стіл «Культурне 

розмаїття Південної Укра-

їни – вагомий чинник 

європейської інтеграції»  
(м. Одеса) 

Участь у роботі, виступ з доповіддю 

«Краєзнавчі проекти ХДНБ ім. В. Г. Короленка 

для збереження і популяризації документної 

культури національних меншин» голов. б-ря 

ВУ Г. М. Лях. 

 4–5 жовтня ОННБ Організатори: 

УБА, Goethe-

Institut в 

Україні 

Круглий стіл «Неформальна 

освіта в Україні: стан та 

перспективи розвитку»  

(м. Київ) 

Мета круглого столу — створити оф-лайн 

простір для провайдерів освітніх послуг і 

обговорити стан та перспективи розвитку 

нефоральної освіти в Україні. Взяли участь 

регіональні представники й активні учасники 

платформи неформальної освіти у т. ч. зав. 

сектором НМР К.М. Вірютіна), які 

ознайомилися з результатами соціологічного 

 1 листопада Представницт

во DVV 

International в 

Україні, 

Міжнародний 

центр 

неформальної 

освіти, 

Взяли участь 

фахівці 

ХДНБ 
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Назва заходу Результат Індикатор Термін 

виконання 

Відповідальні Ресурси, 

примітки 

дослідження «Тенденції та розвиток 

неформальної освіти в Україні»
5
, станом ринку 

освітніх послуг, новим функціоналом он-лайн-

платформи. Під час обговорення функціоналу 

учасники домовилися продовжити роботу в он-

лайновому режимі і створили робочу групу. 

Другою частиною заходу була командна 

робота провайдерів з розробки критеріїв якості 

у неформальній освіті. Напрацювання 

представлені на робочій групі з обговорення 

проекту Закону України «Про освіту 

дорослих» (2 листопада 2018 р., Київ). 

Українська 

асоціація 

освіти 

дорослих 

Міжнародна наукова конфер-

енція «Бібліотека. Наука. 

Комунікація», прис-вяченої 

100-річчю НБУ імені 

В. І. Вернадського (м. Київ)  

Участь у роботі, доповідь на тему 

«Інноваційний вектор розвитку ХДНБ ім. В. Г. 

Короленка»  

 6–8 листопада НБУ ім. 

В. І. Вернадсь

кого 

Участь ХДНБ 

Семінар «Гравюра у фондах 

бібліотек: питання вив-

чення, опису та популя-

ризації» в межах щорічного 

фахового семінару «Пам'ят-

ки писемності та культури 

у фондах бібліотек: 

проблеми розкриття та 

доступу» (м. Одеса) 

Участь у роботі семінару  20–23 

листопада 

Одеська  

національна 

наукова  

бібліотека 

За участю 

ХДНБ 

Звітно-виборна конференція 

УБА «Українська бібліоте-

чна асоціація – нове лідер-

На конференції заслухано звіти президента, 

президії та ревізійної комісії УБА про роботу в 

2015–2018 рр., розглянуто та затверджено 

 22-23 

листопада 

УБА За участю 

ХДНБ, ін. ін. 

бібліотек 

                                                 
5
 Попередні результати дослідження вперше були представлені на пленарному засіданні ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Короленківські читання 2018» головою ГО «Міжнародний центр неформальної освіти», кандидатом філософських наук Л. Москаленко. 
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Назва заходу Результат Індикатор Термін 

виконання 

Відповідальні Ресурси, 

примітки 

ство» (м. Київ) зміни до статуту УБА, стратегію УБА на 2019–

2021 рр., положення про експертну раду, 

обрано президента та президію УБА, 

експертну раду, Ревізійну комісію (докладніше 

за посиланням: https://bit.ly/2KDQ10t). Підбито 

підсумки Всеукраїнського конкурсу «Творчий 

злет: молодий бібліотекар року 2018». На 

урочистій церемонії вручення нагород і 

відзнак УБА, почесною відзнакою «За 

відданість бібліотечній справі» нагороджено 

бібліотекаря ВІП ХДНБ імені В. Г. Короленка 

Гонтаренко Л. Д. На конференції проводилися 

паралельні заходи: «Бібліотека: відкрита 

інформація та відкритий простір», де 

розглядались нові формати 

СН 3. Зміцнення інституційного потенціалу УБА.  

Залучення нових членів,  розширення партнерства 
Назва заходу Результат Індикатор Термін 

виконання 

Відповідальні Ресурси, 

примітки 

2  3 4 5  

Забезпечення фінансової 

життєздатності ХОВ УБА 

     

Забезпечення виконання 

стратегії диверсифікації 

джерел фінансування ХОВ 

УБА 

Розвиток структури джерел фінансування 

ХОВ УБА 

Грантові про-

екти, благо-

дійні членські 

внески 

Січень-

грудень 

Президія ХОВ 

УБА 

ХОВ УБА 

Організація діяльності 

секції науково-методичної 

та науково-дослідної ро-

боти ХОВ  

     

Розробка «Зведеного плану 

науково-методичної та нау-

Зведений план (1,2 а.а.) відображає 

наукові, методичні заходи, тематику 

 лютий ХОВ УБА, 

ХДНБ 

За участю 

бібліотек 

https://bit.ly/2KDQ10t
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Назва заходу Результат Індикатор Термін 

виконання 

Відповідальні Ресурси, 

примітки 

2  3 4 5  

ково-дослідної роботи бібл-

іотек-головних методичних 

центрів та громадських 

бібліотечних об'єднань 

м. Харкова на 2018 рік» 

досліджень, видавничої продукції з питань 

бібліотечної справи тощо. План 

представлено  на сайті ХДНБ (веб-роділ 

«ХОВ УБА»; 

http://korolenko.kharkov.com/kharkivuba/uba

/UBA_File_00000000013.pdf 

Харкова 

Засідання секції  Обговорено підсумки роботи методичних 

центрів Харкова за 2017 р., завдання 2018 

р. Висвітлено роботу ХДНБ та ін. 

бібліотек з професійного розвитку 

бібліотекарів, реалізацію проекту «Школа 

бібліотечного журналіста», стан 

актуалізації «Бібліотечної енциклопедії 

Харків-щини», БД «Бібліотеки Харкова», 

презен-товано оновлений сайт ХОВ УБА. 

Обговорено та затверджено «Зведений 

план науково-методичної та науково-

дослідної роботи бібліотек – головних 

методичних центрів Харкова та 

громадських бібліотечних об’єднань на 

2018 р.» тощо. 

Взяли участь 

члени секції 

(13 праців-

ників біблі-

отек-головних 

методичних 

центрів) 

23 лютого ХДНБ  

Забезпечення виконання 

Програми розвитку 

членства в ХОВ УБА 

 

Розвиток індивідуального 

членства 

Висвітлення завдань та основних напрям-

ків діяльності УБА, ХОВ УБА на наук-

ово-просвітницьких заходах, у видавничій 

діяльності тощо. Підтримка активності 

членів ХОВ УБА 

Кількість 

членів ХОВ 

УБА – 141, у 

т.ч. нових – 

30. 

Січень-

грудень 

Президія ХОВ 

УБА 

ХОВ УБА  

Реєстрація індивідуальних 

членів, організація сплати 

Наявна повна, актуальна і достовірна 

інформація про членів ХОВ УБА. 

Актуалізація 

БД членів 

Січень-

грудень 

Президія ХОВ 

УБА 

ХОВ УБА, 

бібліотеки 

http://korolenko.kharkov.com/kharkivuba/uba/UBA_File_00000000013.pdf
http://korolenko.kharkov.com/kharkivuba/uba/UBA_File_00000000013.pdf
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Назва заходу Результат Індикатор Термін 

виконання 

Відповідальні Ресурси, 

примітки 

2  3 4 5  

добровільних пожертвувань 

та видачи членських 

квитків єдиного зразка  

Регулярна сплата благодійних внесків УБА Харкова 

Розвиток і підтримка ефе-

ктивних комунікацій 

 

Участь у міжнародних про-

ектах, програмах. Розвиток 

партнерських стосунків 

 в    

– Партнерські стосунків з 

Гете-Інститутом в Україні, 

реалізація спільних 

проектів 

 

Участь у семінарах для працівників німе-

цьких читальних залів, ознайомлення з пр-

огресивним досвідом з метою впровадже-

ння його в роботу бібліотек, проведення 

спільних науково-просвітницьких заходів
6
  

Кількість 

заходів – 4. 

Кількість 

учасників – 

130 

Січень - 

грудень 

ХДНБ,  

президія ХОВ 

УБА 

Гете-Інститут 

у Києві, 

Німець-кий 

читальний зал 

у Харкові, 

                                                 
6
 За підтримки Goethe-Institut в Україні «Німецький читальний зал в Харкові» взяв участь у міжнародних проектах «Заочний абонемент. Україна» 

та «Onleihe – E-Books та E-Reader». На черговій зустрічі студентів з Німеччини та м. Харкова (взяли участь понад 40 осіб) лектор DAAD в Харкові С. 

Райхель продемонстрував гостям принцип роботи семінару з ораторської майстерності,. Семінар «Гендер та ідентичність» відбувся в межах занять 

літньої мовної школи «Die internationale Go East Sommerschule – Identitätsgestaltung: Die Ukraine und ich» з лектором DAAD у Харкові Вєрою Терстееген. 

У заході взяли активну участь студенти з країн Західної та Східної Європи (з Німеччини, Білорусі, України, Польщі та Молдови). 

У межах Українсько-німецького Року мов, поширився спектр заходів з популяризації німецької мови, проведених в Австрійській бібліотеці та 

Німецькому читальному зал. Для студентів різних груп за фахом, але які вивчають німецьку як другу іноземну мову проведено цикл практичних занять з 

німецької мови для початківців. Ведуча – лекторка OeAD пані Б’янка Кос. Цикл занять з підготовці до іспиту з німецької мови на отримання диплому 

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) для студентів вищих навчальних закладів м. Харкова провів лектор DAAD Седрик Райхель. В 

циклі інтенсивних занять з німецької мови для дітей проведено 3 заняття: «Zu Gast in der alpinen Märchenwelt /Зустріч з Альпійською казкою» для учнів 

Харківської загальноосвітньої школи № 66; «Länderstudien in Deutschland / Країнознавство Німеччини» для дітей з Німецького центру (Deutsches Zentrum 

Charkiw); «Kulinarische Geheimnisse aus Österreich: Kürbiskernölaufstrich /Кулінарні таємниці за Австрії: сирна крем-паста з гарбузовою олією» для 

учасників дитячого літнього німецькомовного табору «Sonnenstrahlen». Для вчителів німецької мови м. Харкова та Харківської області пройшов IV 

Міжнародний семінар з підвищення кваліфікації. Референт заходу –  пані д-р Астрід Постль (Федеральне міністерство освіти, науки та досліджень 

Австрії, м. Відень) презентувала матеріал за темами «Музика на заняттях німецької мови» та «Метод фотоопитування на заняттях німецької мови». 

Семінар проведено у кооперації з Федеральним міністерством освіти,  науки та досліджень Австрії, а саме з відділом «Культура та мова» і за підтримки 

Представництва Австрійської служби академічних обмінів у Львові та Австрійського культурного форуму. Слухачі отримали підтверджувальні 

сертифікати від Міністерства освіти, науки та досліджень Австрії. Також для вчителів німецької мови м. Харкова та Харківської області організовано два 

заходи з підвищення кваліфікації: майстер-клас  «Zeitunglesen, Radiohören und Fernsehen! Drei wunderbare Möglichkeiten für den DaF-Unterricht und das 
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Назва заходу Результат Індикатор Термін 

виконання 

Відповідальні Ресурси, 

примітки 

2  3 4 5  

ХОВ УБА 

Забезпечення діяльності 

«Австрійської бібліотеки 

у Харкові» за підтримки 

Посольства Республіки 

Австрія в Україні та 

Австрійського культурного 

форуму, Австрійської 

Проведено комплекс заходів, у яких взяли 

участь мешканці Харкова, України та 

зарубіжних країн
7
 

 Січень-

грудень 

ХДНБ ХОВ УБА 

                                                                                                                                                                                                                                                    
Selbststudium. Eine Reise durch Österreichs Qualitätsjournalismus»/«Газети, радіо та телебачення! Три чудових можливості для вивчення німецької мови як 

іноземної на заняттях або при самонавчанні. Подорож за допомогою австрійської журналістики» та воркшоп «Österreichisches Deutsch im Unterricht: 

zwischen Norm und Variation»/«Австрійський варіант німецької мови на заняттях: розбіжності між класичною мовою та діалектом». 

У контексті культурних заходів «Тижнів Німеччини в Україні 2018», проведено інтерактивне ралі «Wie man Deutsche/r wird / Як стати 

німцем/німкенею».  Відкрив зустріч Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку/офіс Дніпро Вольфганг Мессінгер. Завдання, 

які виконували учасники події, були створені на основі книги Адама Флетчера «Як стати німцем/німкенею: 50 простих правил». Командам 

пропонувалося перевірити свої практичні навички і знання німецької мови, культури Німеччини, звички та особливості існування німців у 

повсякденному житті. Дню німецької єдності був присвячен семінар «Auf den Spuren deutscher Geschichte. Grundwissen DDR / По слідах німецької історії. 

Виникнення НДР». Учасники розглянули важливий розділ німецької історії – створення та причини розвалу НДР, ознайомилися з особливостями життя 

населення цієї країни, історією будівництва і ліквідації стіни, яка на довгі роки розділила столицю країни Берлін. Ведучі семінару, лектори DAAD у 

Харкові Вєра Терстееген і Керстін Дальо, надали чимало нової цікавої інформації про об’єднання Німеччини. 
7
 За підтримки Посольства Республіки Австрія в Україні та Австрійського культурного форуму у циклі наукових тематичних вечорів 

«Wissenschaftliche Österreich-Abende» «Австрійська бібліотека в Харкові» провела вечір поезії «Klangmalerei in lyrischen Gedichten von Rainer Maria 

Rilke»/«Звукопис у ліричних поезіях Райнера Марії Рільке»; вечір художнього модерну «Klimt und Schiele» – «Jugendstil und Expressionismus»/«Клімт та 

Шіле» – «Сецесія та Еспресіонізм»; вечір філософії «Der Innsbrucker Philosophieprofessor Wolfgang Röd (1926–2014) und die Ukraine»/«Іннсбрукський 

професор філософії Вольфганг Рьод (1926–2014) та Україна».; вечір історії  «Verwissenschaftlichung der Politik oder Politisierung der Wissenschaften. Das 

Wissen des Staates von der späten Habsburger Monarchie bis zur Zweiten Republik» / «Межі взаємодії науки та політики від часів Габсбурзької монархії до 

Другої республіки: антропоцентричний вимір»; вечір таємниць «Mystisches Wien / Містичний Відень» та вечір кулінарії «Kulinarische Erinnerungsorte 

Österreichs / Кулінарні традиції Австрії».  

Презентація роботи «Австрійської бібліотеки у Харкові» відбулася на міжнародному семінарі учасників проекту «Австрійські бібліотеки за 

кордоном», що пройшов у Федеральному міністерстві з питань Європи, інтеграції та зовнішніх справ Республіки Австрія (Відділ культурної політики) у 

м. Відень. Обговорення напрямів подальшої співпраці проходили під час робочого візиту керівника відділу «Інформація і бібліотека» Goethe-Institut в 

Україні пані Беттіни Венцель до ХДНБ ім. В.Г. Короленка та Німецького читального залу тощо, а також під час Міжнародного семінару для лекторів 

служби OeAD (Австрійська служба академічних обмінів) та керівників мережі Австрійських бібліотек України у Київі. 
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Назва заходу Результат Індикатор Термін 

виконання 

Відповідальні Ресурси, 

примітки 

2  3 4 5  

академічної служби обмінів 

(OeAD) у Львові 

Ралізація грантового 

проекту «Покращення  

можливо-стей для освіти, 

само-освіти, творчої 

самореа-лізації та 

соціальної адаптації 

внутрішньо переміщених 

осіб у Харкові та 

Харківській області» 

. 

Проект діє в рамках проекту «Підтримка 

українських громад у зв’язку зі 

збільшенням кількості внутрішньо 

переміщених осіб», що є одною з Ініціатив 

інфраструктурної програми для України, 

які фінансуються німецьким урядом та 

виконуються німецькою федеральною 

компанією Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

Забезпечена роботи Інформаційно-

ресурсного центру, створеного в межах 

проекту. Проведено 30 занять з основ 

 Протягом 

року 

Deutsche 

Gesellschaft für 

Internationale 

Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH, 

ХДНБ 

За підтримки 

ХОВ УБА 

 

 

комп'ютерної грамотності, 16 арт-тренінгів  

для внутрішньо переміщених осіб, 10 арт-

тренінгів для людей старшого віку, що 

отримують допомогу у Територіальному 

центрі надання соціальних послуг 

Слобідського району м. Харкова тощо 

    

Розвиток та підтримка веб-

портала ХОВ УБА, 

сторінок у соцмережах8: 

– веб-портал ХОВ УБА 

Забезпечення якісної комунікації. Інформ-

ування членів ХОВ УБА та зацікавлених 

сторін про діяльність УБА, розвиток бі-

бліотечної галузі. Поінформованість та 

включення фахівців біблітечної справи в 

сферу професійної комунікації.  

Опубліковано 

163 

повідомлення, 

зареєстровано 

1357 

відвідувань 

Січень-

грудень 

Президія ХОВ 

УБА, ХДНБ 

За участю 

бібліотек 

Харкова 

 

– сторінки ХОВ УБА у 

соціальних мережах 

Так само Повідомлення

у Facebook –

 642 

Січень-

 

 

 

                                                 
     

8
 Сайт ХОВ УБА: http://korolenko.kharkov.com/kharkivuba.html\; Фейсбук: https://www.facebook.com/how.uba; Твиттер https://twitter.com/howuba 

 

http://korolenko.kharkov.com/kharkivuba.html/
https://www.facebook.com/how.uba
https://twitter.com/howuba
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Назва заходу Результат Індикатор Термін 

виконання 

Відповідальні Ресурси, 

примітки 

2  3 4 5  

600; Вконта-

кте –319, 

Twitter –537 

грудень ХДНБ 

– блог «Школа 

бібліотечного журналіста» 

Так само Повідомлень 

– 20; перег-

лядів –14711 

 642 

Січень-

грудень 

 

 

ХДНБ 

 

– блог «Регіональний кон-

курс імені Л. Б. Хавкіної» 

Так само Відвідувань 

блогу –785 

Січень-

грудень 

ХДНБ  

Підготовка: 

– Плану роботи ХОВ УБА 

на 2018 рік 

 

Організаційне забезпечкння та прозорість 

діяльності 

План. Пода-

ний на сайті 

ХОВ УБА 

 

Січень 

 

Президія ХОВ 

УБА, ХДНБ 

 

Бібліотеки 

Харкова 

– Зведеного плану науко-

во-методичної та науково-

дослдної роботи бібліотек-

методичних центрів, ВНЗ 

культури, громадських біб-

ліотечних об'єднань м. Хар-

кова на 2018 рік  

Відображено наукові, методичні та інші за-

ходи, тематику наукових досліджень, ви-

давничої продукції за хронологією 

проведення заходів  (веб-роділ «ХОВ 

УБА»; 

http://korolenko.kharkov.com/kharkivuba/uba

/UBA_File_00000000013.pdf 

Зведений 

план 

Лютий Методична сек-

ція ХОВ УБА, 

ХДНБ 

Бібліотеки 

Харкова 

– Публічного звіту про ро-

боту ХОВ УБА у 2017 році 
9
 

Прозорість діяльності ХОВ УБА Звіт. Подано 

на сайті ХОВ 

УБА 

Січень Президія ХОВ 

УБА 

 

Бібліотеки 

Харкова 

 
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 

                                                 
9
  Плани та звіти  про роботу ХОВ УБА див. посиланням: http://korolenko.kharkov.com/kharkivuba/uba-zvity.html  

http://korolenko.kharkov.com/kharkivuba/uba/UBA_File_00000000013.pdf
http://korolenko.kharkov.com/kharkivuba/uba/UBA_File_00000000013.pdf
http://korolenko.kharkov.com/kharkivuba/uba-zvity.html
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НБУ імені Ярослава Мудрого – Національна бібліотека України імні Ярослав Мудрого 

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 асоціаціація» 

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 – 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. Каразін  

 

 

 

 

 

 

Проект звіту підготувала: 

зав. відділом науково-меодичної роботи ХДНБ ім. В.Г. Короленка О. П. Куніч 


