
 
ХАРКІВСЬКЕ  

ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ: 

ЗВІТ ЗА 2019 – 2023 рр. 

Час випробувань, викликів, 
катаклізмів 



ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
УБА 

Кількість членів 

2019 - 204 

2020 - 150 

2021 - 137 

2022 – 107 

2023 – 60 

Структура 

• секція науково-
методичної та 
науково-дослідної 
роботи ХОВ УБА 

 



ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
УБА 

Фінансові  
надходження 

2019 -  20 850 грн. 

2020 -  30 125 грн. 

2021 – 15 710  грн. 

2022 – не здійснювались 
фінансові операції 

Витрати 

Підвищення кваліфікації 29 
848 грн. 

Матеріальні витрати – 20 865 
грн. 

Послуги банку – 12 472 грн. 

Відрядження – 3 500 грн. 



КОНКУРСИ, ПРОЄКТИ, ГРАНТИ 

• Всеукраїнський конкурс для молодих бібліотекарів  
імені Л. Б. Хавкіної на кращу наукову роботу та інноваційний 
проєкт  

•  IV Міжнародний форум молодих бібліотекарів Української 
бібліотечної асоціації  «Бібліотека: перезавантаження» 

• П’ять Всеукраїнських Digital інтелектуальних студентських батлів 

• Онлайн-круглий стіл «Посилення спроможності публічних 
бібліотек в контексті цифровізації суспільства» об'єднав 
членів Рівненського та Харківського ОВ УБА (23 вересня 2020 р.) 

• Краща бібліотека Харківщини 2020 

• Бібліотека об’єднує нації та культури 

• «Бібліотечний інтерактив: цифрові інструменти для освіти та 
саморозвитку» за підтримки Європейського Союзу за програмою 
Дім Європи 

• Миколаївська книжкова толока у Харкові 
 

 



КОНКУРСИ, ПРОЄКТИ, ГРАНТИ 

• Благодійний проєкт  

«Світ у дитячих долоньках»  

Наукова бібліотека ХНМУ спільно зі студентами 

Харківського національного медичного університету 

http://libr.knmu.edu.ua/index.php/svit-u-dytjachyh-

dolonkah 

• Миколаївська книжкова толока у Харкові 
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Школа бібліотечного журналіста 

• дистанційні курси 
«Мультиплатформна 
бібліотечна 
журналістика. Інстаграм: 
базові навички», 
Бібліотека в цифровому 
середовищі. 
Кросплатформні сервіси 
та кросмедійний 
контент 

 
• Майстер класи, тренінги 

БібліоSPACE 

Невичерпний 
скарб 

Бібліотерапевт 



Конфренції, семінари 
• науково-практичний семінар «Актуальні питання каталогізації у сучасних умовах» 

• Цикл семінарів – практикумів в області. Спільно з фвхівцями ХОБЮ та Ранок. Для 

Чугуївської та Дергачівської громади. 

• Тиха вечірка у Харкові (грудень, 2020)  

• Бібліотечна енциклопедія Харківщини 

• Короленківські читання 

• науково-практичної конференції «Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі» 

(НБ ХНМУ) 

• наукові семінари «Ad fontes: наукові дослідження книжкових пам’яток та рідкісних 

видань» (ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна) 

• Бібліотека і_ покоління: виклики, проекції, очікування (ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна) 

• Патріотичний форум (ХОБД) 

• Трансформація діяльності публічних бібліотек засідання обласного клубу 

професійного і творчого спілкування директорів ЦБС 

• Клуб професійного і творчого спілкування директорів ЦБС на тему: 

«Трансформація діяльності публічних бібліотек» (ХОУНБ) 

• Семінари для фвхівців спільно з Методичним об`єднанням бібліотечних працівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти у Харківській області 

• Віківишколи спільно з ГО Вікімедія 
 



Якою має бути сучасна бібліотека?  
 

• У Харківському прес-клубі 11 червня 2020 р. 
відбувся круглий стіл - «Якою має бути 
сучасна бібліотека?». Учасниці - 
представниці професійної спільноти 
Харківщини 

• У Всеукраїнський день бібліотек відбулась 
зустріч заступника директора Харківської 
обласної бібліотеки для дітей, членом ХОВ 
УБА Романа Драгана з активним читачем 
бібліотек, ведучим програми 
''Віддзеркалення'' Філіпом Діканем 

 



ХАРКІВЩИНА ПРИФРОНТОВА 



БІБЛІОТЕКИ ХАРКІВЩИНИ  

в умовах збройною агресії 

російської федерації 
• Фіксуємо пошкодження 
• Інформаційний рамштайн 
• Актуалізація бібліотечних фондів в умовах 

збройною агресії російської федерації 
• Грантрайтинг 
• Мультиплатформні проєкти 
• Професійний розвиток за межами України 

 

 

 



БІБЛІОТЕКИ ХАРКІВЩИНИ: 
 НЕЗАГОЄНІ РАНИ ВІЙНИ 

• Бібліотекарі України, зокрема Харкова розповіли 
американським колегам про умови та послуги бібліотек в 
сучасній Україні на симпозиумі, організованому Школою 
інформації Університету Сан-Хосе (SJSU iSchool), штат 
Каліфорнія, що займається підготовкою інформаційних фахівців. 
Доповідь: «Бібліотеки Харківщини: незагоєні рани війни» 
представили: Наталя Петренко, директорка Харківської 
державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка; Iрина 
Карнаух, головна бібліотекарка Харківської державної наукової 
бібліотеки ім. В. Г. Короленка; Людмила Глазунова, голова 
Харківського обласного відділення Української бібліотечної 
асоціації, заступниця директорки з наукової роботи Харківської 
державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, кандидатка 
наук із соціальних комунікацій 
 



Бібліотеки Харківщини  
в умовах воєнного стану 

• Частина мультиплатформного проєкту «Бібліотеки Харківщини в умовах 
воєнного стану».  

• OSINT-розвідку на основі відкритих джерел з інтернету розпочато відразу 
після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну та планується 
завершити протягом року після припинення дії режиму воєнного стану. Збір та 
аналіз інформації виконується дослідниками Харківської державної наукової 
бібліотеки імені В. Г. Короленка в партнерстві з членами Харківського 
обласного відділення (філія) ВГО Українська бібліотечна асоціація. 
Публікується на знак підтримки маніфесту діячів культури та мистецтва 
«Культурна консолідація задля перемоги». 
 

• Детальніше https://sites.google.com/view/kharkiv-libraries-
resistance/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD
%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-
%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%
D0%B8 
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