
Звіт про роботу 

Харківського обласного відділення 

ВГО Українська бібліотечна асоціація 

за 2020 р. 

 

1. Вступна частина 

Харківське обласне відділення у 2020 р. здійснювало свою діяльність 

відповідно до Стратегії Української бібліотечної асоціації на 2019–2021 рр. та 

власного Положення. 

У 2020 р. кількість членів відділення становила 150 осіб  

(149 бібліотечних фахівців, один – представник ГО), сума добровільних 

пожертвувань склала 30 125 грн. 

2. Реалізація Стратегії: 

Ціль 1: Впровадити інноваційні моделі діяльності бібліотек.  

Голова ХОВ УБА Л. В. Глазунова та членкиня Президії ХОВ УБА, 

заступниця голови Н. І. Шостко працювали у складі Робочої групи з розробки 

Стратегії розвитку Харківської області на період 2021–2027 та Плану заходів її 

реалізації на 2021–2023 (підгрупа № 6 Розвиток культури та туризму). Відбулось 

два засідання (14 та 16 січня). Подано пропозиції щодо стратегії розвитку 

бібліотек як складової сектору культурних та креативних індустрій Харківщини. 

Ціль 2: Розвинути професійні компетентності бібліотекарів через 

розбудову безперервної освіти. 

За сприяння ХОВ УБА відбулись: 

● VIIІ, ІХ та Х Всеукраїнська (з міжнародною участю) онлайн школа 

бібліотечного журналіста за темою «Мультиплатформна бібліотечна 

журналістика. Інстаграм: базові навички». Заняття відбувалися дистанційно у 

закритій групі у фейсбуці. Протягом двох тижнів учасники опанували 10 

модулів: самостійно опрацювали навчальні матеріали (презентації, 

рекомендовані джерела, тьюторіали), пройшли тестування, долучились до відео 

наживо із тьюторами і виконали практичне завдання. Кількість учасників всього 

116, четверо з Республіки Білорусь. Організатор - ХДНБ ім. В. Г. Короленка.  

Х ШБЖ (25 серпня – 4 вересня 2020 р.) відбулась за грантової підтримки 

House of Europe (Дім Європи) — програми, що фінансується Європейським 

Союзом: https://houseofeurope.org.ua. 

● дистанційний курс «Бібліотека в цифровому середовищі. 

Кросплатформні сервіси та кросмедійний контент» (30 березня - 10 квітня 2020 

року) на базі партнерів – Дистанційної академії ВГ «Основа» (платформа 

MOODLE). Організатори: ХОВ УБА, ДА ВГ «Основа», ХДНБ ім. В. Г. 

Короленка. Партнер: корпорація «Ранок». Тематичний план складався з 11 тем, 

тестів, практичних завдань. На курс зареєструвалося: 36 осіб. Пройшли навчання 

та отримали сертифікати – 32. Учасники: викладач кафедри соціальних 

комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська 

політехніка» та бібліотекарі публічних та шкільних бібліотек України. Учасники 

отримали електронні сертифікати, подарунки від організаторів та партнерів. 

https://houseofeurope.org.ua/?fbclid=IwAR196kiRR2STK3RLXH6_jD6FVqmj_ukL-2tu44WGciAnMHzOEp8u6P24flk


● дистанційний курс «Журналістика в школі/Журналістика в бібліотеці: 

базові навички» (1-12 червня). Організатори: ХОВ УБА, ДА ВГ «Основа», ХДНБ 

 ім. В. Г. Короленка. Партнери: корпорація «Ранок», «Школа практичної 

журналістики», Харківська обласна бібліотека для юнацтва. Платформа: 

MOODLE. Всього учасників – 56 осіб: вчителів, бібліотекарів. 

● У межах другого циклу конференції «Бібліотека I_покоління: виклики, 

проекції, очікування» (3 грудня). Організатори: ЦНБ Харківського 

національного університету ім. В. Н. Каразіна, за участю Харківського 

методичного об’єднання бібліотек ЗВО III-IV рівня акредитації, НТБ 

національного університету «Львівська політехніка», Українська Ліга зі зв’язків 

із громадськістю (Українська PR-ліга). Відбулись: майстер-клас 

найавторитетнішого вченого-методолога української школи репутаційного 

менеджменту, професора, доктора економічних наук, віцепрезидента 

Української PR-ліги, керівника Агентства PR-Service О. Дерев’янко; круглий 

стіл Покоління «Z» та покоління «А» – завдання для бібліотек. 

● VIІ міжнародний науковий семінар «Ad fontes: манускрипти в бібліотеках 

і архівах» (17-18 листопада). Організатори: ЦНБ Харківського нац. університета 

імені В.Н. Каразіна, НБ Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова.  

● Всеукраїнська науково-практична конференція «Короленківські читання 

2020» (22-23 жовтня) за темою «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та 

актуальні тенденції розвитку» (дистанційно) на базі ХДНБ ім. В. Г. Короленка. 

У роботі конференції взяли участь 150 працівників культури, освіти, архівних 

установ, громадських організацій з Дніпра, Івано-Франківська, Запоріжжя, 

Львова, Києва, Одеси, Полтави, Сум, Ужгорода, Харкова, Чернігова, інших міст 

України, а також Мінська (Республіка Білорусь). Було представлено 48 

доповідей та повідомлень. Працювали дві постерні сесії (платформа Padlet): 

напрям 1. «Бібліотеки, архіви, музеї: культурно-ціннісні орієнтири сучасного 

світу»; напрям 2. «Роль документних пам’яток в історії формування та діяльності 

українських бібліотек, архівів та музеїв», відбувся майстер-клас «Організування 

і просування крос-медійних проєктів» (платформа Google Meet). Тренер: 

редактор, видавець, доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри 

видавничої справи та редагування Київського національного університету ім. Т. 

Шевченка М. І. Женченко. У заході взяли участь 50 бібліотекарів наукових, 

публічних бібліотек, а також бібліотек закладів вищої освіти України і 

Республіки Білорусь, представники громадських організацій.  

● Цикл зональних семінарів-практикумів «Бібліотека: ідеї, майстерність, 

досвід». Організатор: Харківська обласна бібліотека для юнацтва. Партнер: 

корпорація “Ранок”. Відбулись виїзди до м. Чугуїв та Дергачі (Харківська обл.). 

Кількість учасників: 50. 

У межах договору про надання послуг з підвищення кваліфікації між 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв та ХОВ УБА 

проведене дистанційне підвищення кваліфікації працівників бібліотечних 

категорій Харківського методичного об'єднання бібліотек закладів вищої освіти 

III–IV рівнів акредитації для 15 фахівців бібліотек ЗВО м. Харкова. Тема 



«Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та 

ініціативної діяльності бібліотек». 

Ціль 4: Перебудувати систему послуг та сервісів Асоціації/відділення.  

На регіональному рівні надаються послуги: інформування про актуальні 

нормативно-правові документи галузі, конкурси тощо; оплата участі членів ХОВ 

УБА у різноманітних заходах. 

Ціль 5: Досягти максимальної ефективності менеджменту відділення. 

Відбудись три засідання: 1. Про оплату реєстраційного внеску члену 

Президії ХОВ УБА А. А. Соляник для участі у Х Ювілейній міжнародній 

конференції «Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта: орієнтири 

співтворення» (25 – 28 лютого 2020 р., у смт. Славське Львівської області), 

2. Питання до розгляду: 1. Про затвердження звіту про роботу Харківського 

обласного відділення (філії) ВГО Українська бібліотечна асоціація за 2019 рік. 2. 

Про затвердження плану роботи Харківського обласного відділення (філії) ВГО 

Українська бібліотечна асоціація на 2020 рік.  

3. Про оплату реєстраційних внесків членкиням ХОВ УБА В. М. Лупіцькій, 

С. І. Передерій, Р. В. Вороніній, Н. С. Ківшар для участі у XI Львівському 

міжнародному бібліотечному форумі (15-20 вересня 2020 р. в онлайн-форматі на 

платформі Zoom) 

Всі засідання Президії ХОВ УБА відбувались дистанційно, у закритій групі 

у фейсбуці. 

27 лютого відбулось засідання секції науково-методичної та науково-

дослідної роботи ХОВ УБА. Учасники, працівники бібліотек – головних 

методичних центрів Харкова (15 фахівців) обговорили підсумки методичної 

роботи у 2019 році та завдання 2020 року, стан реалізації корпоративних 

проєктів, ініційованих ХДНБ ім. В.Г. Короленка тощо. 

 

Ціль 6: Покращити комунікації та включеність членів відділення. 

Проведено обласний конкурс «Краща бібліотека Харківщини 2020». 

Організатор: Харківська обласна бібліотека для юнацтва за підтримки 

Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації 

та за участі Харківського обласного відділення Української бібліотечної 

асоціації. Генеральний партнер – видавництво «Ранок». 

Конкурс було організовано з метою зміцнення іміджу бібліотек, 

популяризації кращих практик та інновацій з досвіду їх роботи, а також 

заохочення творчої ініціативи бібліотечних працівників. Взяли участь 35 

публічних бібліотек різних рівнів підпорядкування: районні, міські, селищні, 

сільські, бібліотеки новостворених об’єднаних територіальних громад. 

Учасникам вручені сертифікати, а ХОВ УБА нагородила три бібліотеки у 

номінації «За популяризацію бібліотеки і читання засобами журналістики» 

(сплата за навчання на дистанційних курсах).  

 

  



Ціль 7: Активізувати включення молоді в роботу відділення та 

інноваційну діяльність бібліотек. 

У звітний період  організація проведення Всеукраїнського конкурсу для 

молодих бібліотекарів імені Любові Борисівни Хавкіної на кращу наукову 

роботу та інноваційний проєкт включала здійснення цілого комплексу заходів 

організаційного, методичного, координаційного та рекламного характеру: 

-  затвердження Положення про конкурс Президією ВГО Українська 

бібліотечна асоціація 19.03.2020 р., до складу Оргкомітету увійшли члени ХОВ 

УБА:  

Н. І. Капустіна, Ю. В. Ходарєва, співробітник НМР А. А. Тіщенко, Журі – В. Д. 

Ракитянська, Л. В. Глазунова; 

- обмін інформацією з представниками УБА, членами Оргкомітету, Журі 

конкурсу, координацію завдань між членами Оргкомітету конкурсу шляхом 

листування, очного і дистанційного спілкування щодо організаційних питань, 

підготовку пропозиції щодо проведення церемонії нагородження переможців 

конкурсу; 

-  проведення потужної інформаційної кампанії на підтримку конкурсу: 

розробку фірмового стилю конкурсу (підготовлено пропозиції до девізу, банеру 

конкурсу; підготовлено і надіслано УБА інформаційні плакати, банер, закладку. 

Підготовлені мотиваційні відео, банери, плакати, в т.ч. інтерактивний плакат – 

https://bit.ly/3l3V0rz); анонсування та висвітлення інформації про конкурс в 

мережі інтернет:  на сайті МС УБА,  веб-сайті та офіційних сторінках ХОВ УБА, 

ХДНБ, ХДАК, КБ в Facebook, блозі «Регіональний конкурс ім. Л. Б. Хавкіної»; 

заходах, що відбувалися дистанційно (зокрема, форумі слухачів дистанційного 

курсу ««Бібліотека в цифровому середовищі. Кросплатформні сервіси та 

кросмедійний контент»; ХХІІІ Всеукраїнській дистанційній науково-практичній 

конференції «Короленківські читання 2020»; онлайн-засіданні робочої групи 

бібліотек-учасниць корпоративного проєкту «БД «Соціальні комунікації: 

зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова»). Відкрито офіційну 

сторінку конкурсу в Facebook, як інтерактивний інформаційний ресурс, що 

акумулює найважливішу інформацію про конкурс і виконує функцію 

комунікативного майданчика між учасниками та організаторами 

(https://bit.ly/2W0cdZu), із загальною кількістю підписників 168 (станом на 

01.01.2021), чому сприяли використання pull та push комунікаційних стратегій, в 

т.ч. розсилка-запрошень до ресурсу. Загалом опубліковано 56 постів із загальним 

охопленням 5460, що отримали 168 вподобань, 104 поширення, 3 коментаря. 

Крім того, активно застосовувався репостинг (на сторінках КБ, ХОВ УБА, МС 

УБА в соціальній мережі «Фейсбук»); поширення інформації про конкурс 

шляхом розсилки інформаційних листів, листів звернень директорам бібліотек 

методичних центрів – членам ХОВ УБА і провідних книгозбірень країни, 

проведення роз’яснювальних та консультативних бесід щодо концепції, правил 

та умов конкурсу, методики оцінювання конкурсних робіт серед бібліотек та 

молодих фахівців Харкова, Львова, Волині, професорсько-викладацького складу 

факультету соціальних комунікацій і музейно-туристичної діяльності ХДАК, 

факультету міжнародних комунікацій та підготовки іноземних громадян ХНАУ 

https://bit.ly/3l3V0rz
https://bit.ly/3l3V0rz
https://bit.ly/3l3V0rz
https://bit.ly/2W0cdZu


ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», в т.ч. електронною поштою та телефоном,  під час 

засідання для молодих фахівців ХДНБ. 

Всього подано заявок - 19, із них 9 - членів ХОВ УБА. 

 

4. Загальні висновки 

Відділення наполегливо працює над заохоченням до вступу до лав 

професійної спільноти. У звітному році основним мотиватором була оплата 

членам відділення участі у різноманітних професійних заходах.  
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