
План роботи  

Харківського обласного відділення УБА на 2021 рік  

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальні Ресурси Очікуваний 

результат 

Ціль 1: Впровадити інноваційні моделі діяльності бібліотек 

1 Брати участь у заходах з 

реалізації Стратегії розвитку 

бібліотечної справи України 

до 2025 р. 

Протягом 

року 

Харківське ОВ УБА ХДНБ, 

ХОУНБ, 

ХДАК, 

ЦНБ ХНУ 

 ім. В. Н. Каразіна 

Розроблені плани 

реалізації напрямів 

Стратегії з 

урахуванням фахової 

експертної думки 

членів УБА 

Результативність 

заходів та реалізація 

Стратегії за активної 

участі членів УБА 

Ціль 2: Розвинути професійні компетентності бібліотекарів через розбудову безперервної освіти 

1 
Дистанційний курс 

«Бібліотека в цифровому 

середовищі. Цифрова 

бібліографія» 

18 – 31 

січня 

Харківське ОВ УБА ХДНБ,  

корпорація «Ранок», 

Дистанційна академія 

ВГ «Основа» 

Отримання нових 

знань та навичок 

2 
Обласна онлайн школа 

методиста 

24 лютого Харківське ОВ УБА ХОУНБ Забезпечення 

науково-освітньої та 

професійної 

комунікації 



3 
ХІ Всеукраїнська онлайн 

школа бібліотечного 

журналіста 

«Мультиплатформна 

бібліотечна журналістика. 

Інстаграм: базові навички» 

квітень Харківське ОВ УБА ХДНБ Отримання нових 

знань та навичок з 

ефективних 

комунікацій 

4 Організація і проведення 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

«Короленківські читання 

2020» 

жовтень Харківське ОВ УБА ХДНБ, ХДАК, 

корпорація «Ранок», 

журнал 

«Бібліотечний 

форум: історія, теорія 

і практика» 

Забезпечення 

науково-освітньої та 

професійної 

комунікації 

5 Інтернет-конференція 

«Бібліотеки: історія, 

сучасність і майбутнє» : до 

205-річчя від часу заснування 

ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

жовтень Харківське ОВ УБА НБ ХНТУСГ Забезпечення 

науково-освітньої та 

професійної 

комунікації 

6 Семінар для завідувачів 

публічними бібліотеками 

філіями Харківської області на 

тему: «Діяльність публічних 

бібліотек-філій у 

соціокультурному просторі 

жовтень Харківське ОВ УБА ХОУНБ Забезпечення 

науково-освітньої та 

професійної 

комунікації 

  



Ціль 6: Покращити комунікації та включеність членів відділення 

1 Популяризувати діяльність та 

залучення до членства в ХОВ 

УБА 

Протягом 

року 

Харківське ОВ УБА Харків, Харківська 

обл. 

Активізація 

діяльності 

відділення.  

Збільшення кількості 

членів регіонального 

відділення 

2 Фестиваль стендових 

презентацій за участю 

бібліотечних працівників 

Харківської області 

«Бібліотечний екоформат» 

III–IV кв. Харківське ОВ УБА ХОБД Активізація 

діяльності 

відділення.  

Збільшення кількості 

членів регіонального 

відділення 
3 Всеукраїнський Місячник 

шкільних бібліотек 

«Краєзнавство в шкільній 

бібліотеці: нові традиції та 

цінності» 

жовтень Харківське ОВ УБА 
КВНЗ 

ХАНО 

Активізація 

діяльності 

відділення.  

Збільшення кількості 

членів регіонального 

відділення 
  



Ціль 7: Активізувати включення молоді в роботу відділення та інноваційну діяльність бібліотек 

1 Всеукраїнський конкурс для 

молодих бібліотекарів імені Л. Б. 

Хавкіної на кращу наукову 

роботу та інноваційний проєкт 

квітень Харківське ОВ УБА УБА, ХДНБ Заохочення молодих 

фахівців до наукової 

роботи 

 

 

 

Голова 

Харківського обласного 

відділення (філії) ВГО 

Українська бібліотечна 

асоціація,  

канд. наук із соц. 

комунікацій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. В. Глазунова 

 


