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ПЛАН РОБОТИ
ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ (філії)
ВГО «УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ» НА 2015 РІК
№
з/п

Назва заходу

Участь у підготовці пропозицій до
проекту «Довгострокової національної культурної стратегії 2015–
2025 рр.» («Культура 2025») ».

1.

Термін
проведення
СН 1. Розвиток відкритого інформаційного суспільства.
Удосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування
Проект
Кількість поданих
Січень–
пропозицій
грудень

Участь у підготовці та обговоренні
нормативно-правових актів інформаційно-бібліотечної сфери.
Участь у реалізації проекту зі створення електронної бібліотеки «Культура України».
Підтримка проектів Програми модернізації
українських
бібліотек
«Бібліоміст», у т. ч. таких:

Очікуваний результат

Удосконалення нормативно-правової бази бібліотечної галузі
Збереження та популяризація культурної спадщини
Якісні зміни в бібліотечній мережі Харківщини.
Поінформованість громади про послуги бібліотек
– конкурсний проект «Е-життя разом Сприяння розвитку електз бібліотекою: орієнтир на громаду рон. врядвання, виконан.
Харківщини»
Програми інформатизації
Харк. обл. «Електронна
Харківщина» на 2014–
2016 рр.1

2.

3.

4.

Індикатор

Відповідальні

Президія ХОВ УБА,
ХДНБ

Кількість поданих
та врахованих пропозицій
Кількість оциф
рованих документів

Січень–
грудень

Кількість реалізоаних проектів.
Кількість учасників – членів УБА

Січень–
грудень

Президія ХОВ УБА,
ХДНБ, Харк. ОУНБ,
бібліотеки Харкова

Січень–
грудень

ХОВ УБА, ХДНБ,
ХОУНБ

Комплекс заходів2

Січень–
грудень

Примітки

Президія ХОВ УБА,
ХДНБ,
бібліотеки
Харкова
ХДНБ, бібліотеки
На базі НПБ
Харкова
України

За підтримки
програми «Бібліоміст», Посольства
США в
Україні

Програма затверджена рішенням обласної ради від 30 січня 2014 р. №937-VІ (ХХVІІ сесія VІ скликання).
Заняття виїзної Е-лабораторії для активних представників громад, бібліотекарів на базі інтернет-центрів публічних бібліотек Дергачівського,
Куп’янського, Зачепилівського, Чугуївського, Сахновщинського р-нів Харківщини тощо.
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5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

12.

Розвиток партнерських стосунків з Ознайомлення з передоГете-Інститутом в Україні (м. Київ), вим досвідом роботи,
участь у проектах
впровадження його в
практику Німецького читального залу в Харкові
Створення корпоративного інформа- Створення та популяційного ресурсу «Метабібліографія ризація
інформаційного
Харківщини»
ресурсу

Кількість заходів.
Кількість учасників. Приклади
впровадження

Січень–
грудень

Гете-інститут
Україні, ХДНБ

Кількість учасників. Кількість
записів

Січень–
грудень

ХДНБ, бібліотеки
Харкова

Організація та проведення регіонального дослідження «Бібліотечна
енциклопедистика
(Бібліотечна
енциклопедія Харківщини)»
Представлення ХОВ УБА в соціальних
мережах. Розміщення інформації про
його роботу в інших інтернет-ресурсах

Кількість: учасників дослідження,
публікацій

Січень–
грудень

ХДНБ, бібліотеки
Харкова

Кількість: прихильльників УБА, новин про ХОВ УБА
на сайтах партнерів
Кількість
публікацій,
кількість
відвідувань

Січень–
грудень

Президія ХОВ УБА,
ХДНБ

Січеньгрудень

Президія ХОВ УБА,
ХДНБ, бібліотеки
Харкова

травень

ХОБЮ,
ОМОБ

ІІІ кв.

ХОВ УБА, ХДНБ,
бібліотеки Харкова

Здійснення актуалізації веб-сторінки
«ХОВ УБА»

Вивчення історії розвитку бібліотечної справи
на Харківщини. Створення веб-ресурсу.
Активні профілі ХОВ
УБА в соцмережах. Новини про ХОВ УБА на
інших ресурсах
Актуальний веб-ресурс,
що відповідає запитам
членів асоціації та зацікавлених сторін
Професійний розвиток
бібліотекарів

Обласний семінар за темою «Основи
Кількість
стратегії маркетингової діяльності
учасників
бібліотеки»
Підготовка зведеного каталогу нових Забезпечення
інформ. Друкований
надходжень до бібліотек Харкова потреб фахівців бібліо- каталог
«Бібліотечна справа. Бібліотеко- течної галузі
знавство. Бібліографознавство. 2014»

в

Н 2. Розвиток системи професійної підготовки та післядипломної освіти в Україні.
Сприяння кадровому забезпеченню галузі
Виступити організаторами, учасниками Поінформованість громіжнародних, всеукраїнських галузевих мади про роботу ХОВ
конференцій, семінарів; поширювати
УБА. Ознайомлення з
Кількість організопрогресивний досвід інформаційнопрогресивним досвідом. ваних заходів, висПрезидія ХОВ УБА,

для б-карів
ВНЗ І-ІІ рівн.
акредитації
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бібліотечної діяльності, заохочувати
молодих бібліотекарів до участі у цих
заходах
Провести заходи в межах реалізації
проекту
«Школа
бібліотечного
журналіста», у т.ч. такі:
– Третя Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста
– Актуалізація блогу «Школа бібліотечного журналіста»
Заходи за професійно-інноваційним
проектом «Електронна бібліографія»
Вебінар «Проектна діяльність –
складова ефективного розвитку
юнацької бібліотеки»
Творча Скайп-лабораторія «Віртуальний простір»

13.

14.
15.

16.

Міжнародний проект
«Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза
часом і кордоном»: до 125-річчя
бібліотечної діяльності і 145-річчя від
дня народження

17.

Впровадження у
практику

тупів. Кількість
учасників заходів

Січень–
грудень

ХДНБ, бібліотеки
Харкова

Січень–
грудень

ХДНБ, ХОВ УБА

Професійний розвиток
бібліотекарів
Професійний розвиток
бібліотекарів
Професійний розвиток
бібліотекарів
Професійний розвиток
бібліотекарів

Кількість заходів.
Кількість учасників
Кількість: заходів,
учасників
Кількість публікацій, перегляді
Кількість вебінарів, учасників3
Кількість
учасників

14–17 квітня

ХДНБ, ХОВ УБА

Січень–
грудень
Січень–
грудень
І–ІІ кв.

ХДНБ

Професійний розвиток
бібліотекарів

Кількість: заходів,
учасників.4

I–IV кв.

ХОБД

Професійний розвиток
бібліотекарів, популяризація творчої спадщини
Л. Б. Хавкіної

Кількість учасників

ІІ–ІV кв.

ХОВ УБА, ХДНБ

Професійний розвиток
бібліотекарів

За підтримки
програми
«Бібліоміст»

ХОВ УБА, ХДНБ,
РДГУ, ХДАК, інші
ХОБЮ

Он-лайн конференції та он-лайн трансляції семінарів за темами «Структура бібліографічної діяльності в електронному середовищі», «Класифікація
бібліографічних електронних ресурсів», «Бібліографічний пошук: стратегія в електронному середовищі», «Корпоративна каталогізація. Типологія
корпоративних АІБС», «Аналітико-синтетична обробка ресурсів віддаленого доступу», «Авторитетний файл колективного автора (з досвіду ХДНБ)»,
«Організація і управління ЕБР» та ін. Он-лайн трансляція міжнародного семінару «Віртуальна виставка у бібліотеці як бібліографічний ресурс» (травень).
4
Творча Скайп-лабораторія «Віртуальний простір»: Інтернет-проект «VIP-персона без краватки» (у рамках підтримки Всеукраїнського проекту
«Україна читає дітям»): забезпечення трансляції в он-лайн режимі творчих зустрічей у формі автограф-сесії з відомими політичними і культурними
діячами, письменниками, художниками, журналістами тощо; Скайп-наради (обговорення поточних питань з основних напрямків роботи дитячих
бібліотек області)
3

4

18.
19.
20

21.

22.

Серія вебінарів з основ редагування
Вікіпедії «Віртуальна Харківщина»
Серія вебінарів «Сервіси Веб 2.0:
Calameo»
Обласний Веб-конкурс професійної
майстерності бібліотекарів «Слобожанська КНИГиня»
Семінар «Комунікаційна культура сучасного методиста: професійна етика,
зв’язки зі ЗМІ, інтернет-маркетинг»

Професійний розвиток
бібліотекарів
Професійний розвиток
бібліотекарів
Професійний розвиток
бібліотекарів

Кількість: заходів,
учасників
Кількість учасників

ІІ–ІІІ кв.

ХОУНБ

ІІ–IV кв.

ХОУНБ

Кількість учасників

травень –
серпень

ХОБЮ

Професійний розвиток
бібліотекарів

Кількість учасників

ІІІ кв.

ХОБЮ

Заняття Школи проблемного навчання
«Патріот. Громадянин. Читач: героїко-патріотичне виховання як фактор
консолідації українського суспільства»
(флеш-семінар)
Загальноміські дні фахівця на тему
«Новини бібліотечної справи»

Професійний розвиток
бібліотекарів

Кількість учасників

ІІІ кв.

ХОБЮ

Кількісь заходів.
Кількість учасників заходів
Кількість: учасників, доповідей.

24.

Наук. конф. «Бібліотека і користувач у
сучасному інформаційному середовищі»

Професійний розвиток
бібліотекарів, популяризація інновацій
Професійний розвиток
бібліотекарів

25.

Всеукраїнський науково-практичний
семінар «Експертиза цінності книжкових пам’яток: текстологічний аспект»

Професійний розвиток
бібліотекарів, популя ризація інновацій

26

Обласний семінар на тему «Основи
стратегії маркетингової діяльності
бібліотеки»
ХVІІ міжнародна науково-практична
конференція «Короленківські читання
2015» на тему «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку»

23.

28.

Щокварталу

для працівників ЦБС

бібліотекарі
області та
міста
для
методистів
ЦБС області

ХОВ УБА, ХДНБ,
бібліотеки Харкова

Квітень

НБ ХДУХТ, АСІБТ

Кількість учасників
заходу

Травень

ХДНБ, НБ НЮУ,
бібліотеки Харкова

Професійний розвиток
бібліотекарів

Кількість учасників

Травень

ХОБЮ, ОМОБ

Розвиток бібліотекознавства. Професійний
розвиток бібліотекарів

Кількість учасників заходу. Кількість публікацій

Жовтень

ХДНБ, ХДАК, ХОВ
УБА, бібліотеки
України, Харкова,
зарубіжні

для бібліотекарів ВНЗ І-ІІ
рівн. акредит.
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29

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36

Наукова конференція «Харків як універ- Професійний розвиток
Кількість учасниЖовтень
ЦНБ ХНУ, ХНУМ,
ситетське місто» (Секція: «Sapientia
бібліотекарів
ників. Кількість
Харк. худож. музей,
gubernator navis: університетська біблдоповідей, повідоАрхів Польської
іотека та архіви в епоху Е-культури»)
млень
академії наук
Майстер-клас «Реставрація і консерПрофесійний розвиток
Кількість
IV кв.
ЦНБ ХНУ, ЛНБУ ім.
вація рідкісних документів на паперобібліотекарів
учасників
В. Стефаника
вих носіях та пергамені»
СН 3. Формування позитивного іміджу книгозбірень, підвищення престижу професії.
Захист інтересів читачів і працівників бібліотек
Аналізування інформації з поточних
проблемних питань діяльності галузі,
організація зустрічі з представниками
державної влади та управління,
місцевого самоврядування, участь у
спільних адвокаційних заходах
Організувати
відзначення
Всеукраїнського
дня
бібліотек,
залучати до проведення заходів
молодих бібліотекарів, підтримувати
їхні ініціативи
Брати участь у конкурсах УБА,
пропагувати відзнаки УБА, зокрема
серед молодих бібліотекарів

Вирішення
проблемних Кількість зустріпитань діяльності бібліо- чей. Кількість потек на всеукраїнському та зитивних рішень
регіональному рівнях

Піднесення іміджу бібліотек.
Участь
корис
тувачів у заходах до
Всеукраїнського
дня
бібліотек
Збільшення кількості конкурсантів від ХОВ УБА,
зокрема молодих бібліотекарів
Здійснювати підтримку проекту УБА Підтримка читання
«Читай! Формат не має значення!»
Забезпечити рекламно-інформаційну Громадськість, влада,
діяльність, зв`язки з громадськістю. партнери поінформовані
Підготувати
та
розповсюдити про про діяльність ХОВ
відповідні рекламні матеріали
УБА
Провести дослідження на тему Професійний розвиток
«Портрет сучасного бібліотекаря бібліотекарів. Підвищення
очима читачів»
престижу професії

Січеньгрудень

Президія ХОВ УБА,
ХДНБ, б-ки Харкова

Кількість заходів,
публікацій в ЗМІ.
Відгуки користувачів, влади,
громади
Кількість учасників конкурсів

ІІ–ІІІ кв.

Президія ХОВ УБА,
ХДНБ , бібліотеки
Харкова та області

Січеньгрудень

Президія ХОВ УБА,
бібліотеки Харкова

Цикл заходів

Січеньжовтень
Січеньгрудень

Президія ХОВ УБА,
бібліотеки Харкова
Президія ХОВ УБА,
бібліотеки Харкова та
Харк. області

Кількість інформ.реклам. матеріалів,
прес-релізів,
публікацій у ЗМІ
Анкетування

I–IV кв.

ХОУНБ

За участю
партнерів
бібліотек

6

37

38.

39.
40.

41.

42.

43.

44.

СН 4. Зміцнення інституційного потенціалу УБА, ХОВ УБА.
Залучення нових членів. Розширення партнерства
Розробити та обговорити на засіданні Зміцнення інституційного Документ
І кв.
президії ХОВ УБА:
потенціалу ХОВ УБА.
– «План роботи ХОВ УБА на 2015 Організація
роботи
рік»:
бібліотек з вирішення
завдань
– «Звіт про роботу ХОВ УБА за Так само
Документ
І кв.
2014 рік»
Організувати роботу секції науково- Співпраця бібліотек у
Кількість спільних Січень–
методичної та науково-дослідної робо- методичній та науково- метод.
заходів, грудень
ти ХОВ УБА. Обговорити питання:
дослідній роботі
дослід. проектів
– підсумки методичної та дослідн. Аналіз результатів
Засідання секції.
І кв.
роботи бібліотек Харкова за 2014 р.
виконаної роботи
– основні завдання ХОВ УБА відповідно до «Зведеного плану науково-методичної та науково-дослідної роВизначення пріоритетів,
боти бібліотек-головних методичних поточних завдань
Засідання секції
І кв.
центрів Харкова на 2015 рік»
Визначення пріоритетів,
Засідання секції.
– мета, завдання та етапи реалізації
І кв.
поточних завдань
проекту «Бібліотечна енциклопедія
Харківщини»
Засідання секції
– мета та порядок проведення регіона- Визначення пріоритетів,
ІІІ кв.
поточних
завдань
льного конкурсу інноваційних проектів ім. Л. Б. Хавкіної
Організувати: сплату добровільних по- Наявність актуальної ін- Кількість дійсних І–IV кв.
жертвувань та видачу членських формації про членів ХОВ членів УБА з Харквитків і посвідчень єдиного зразка, УБА. Сплата добровіль- кова, Харк. області.
електронний облік членів ХОВ УБА.
них пожертвувань
Сприяти
виконанню
Програми Збільшення кількості чле- Кількість індивіду- Січеньрозвитку членства в ХОВ УБА, збіль- нів ХОВ УБА, в т.ч. моло- альних членів ХОВ грудень
шенню
кількості
індивідуальних дих бібліотекарів Харкова УБА, в т.ч. молочленів з пріоритетною увагою до
дих бібліотекарів

Президія ХОВ УБА

Подати на
веб-сайті
ХОВ УБА

Президія ХОВ УБА

Так само

ХОВ УБА, ХДНБ, бібліотеки-методичні
центри, ХДАК
ХДНБ, члени секції
Так само
Так само
ХДНБ, члени секції
ХДНБ, члени секції

Так само

ХДНБ, члени секції

Так само

Президія ХОВ УБА,
ХДНБ, б-ки Харкова

Президія ХОВ УБА
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45.

46.

47.

молодих бібліотечних працівників.
Розвивати партнерські стосунки та
організовувати спільні заходи з
бібліотечними
асоціаціями
за
кордоном, у т.ч. їх відділеннями у
містах-побратимах Харкова.
Пропагувати політику та послуги
УБА, ХОВ УБА.
Розвивати партнерство та організувати
спільні заходи з книговидавцями,
представниками бізнесу, громадськими організаціями у Харкові, Україні.
Поширювати серед членів УБА
інформацію про навчальні програми і
стипендії.

Розвиток
партнерства
ХОВ УБА з міжнародними та іншими професійними об`єднаннями
Кількість спільних
заходів
Збільшення кількості
Кількість користукористувачів, які
тувачів, які отриотримують послуги УБА, мали послуги
ХОВ УБА
Розвиток
партнерства
ХОВ
УБА
з Кількість спільних
представниками бізнесу, заходів
сфери освіти, культури
тощо

Січень–
грудень
Січень–
грудень

Президія ХОВ УБА,
бібліотеки Харкова
Президія ХОВ УБА,
ХДНБ

Січень–
грудень

Президія ХОВ УБА,
ХДНБ, інші бібліотеки Харкова
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Список скорочень
АСІБТ
ЛНБУ
НПБУ
НБУ
НБУД
НБ НЮУ
НБ ХДУХТ
ОМОБ
РДГУ
УБА
ХДНБ
ХДАК
ХОБЮ
ХОБД
ХОВ УБА
ХОУНБ
ХНУМ

Асоціація сучасних інформаційно-бібліотечних технологій
Львівська національна бібліотека ім. В. Стефаника
Національна парламентська бібліотека України
Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
Національна бібліотека України для дітей
Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Наукова бібліотека Харківського державного університету харчування і торгівлі
Обласне методичне об’єднання бібліотекарів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації
Рівненський державний гуманітарний університет
Українська бібліотечна асоціація
Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка
Харківська державна академія культури
Харківська обласна бібліотека для юнацтва
Харківська обласна бібліотека для дітей
Харківське обласне відділення (філія) ВГО «Українська бібліотечна асоціація»
Харківська обласна універсальна наукова бібліотека
Харківський національний університет мистецтві м. І. П. Котляревського

