
                                                                                                                              Затверджено на засіданні Президії ГО «ДОВ УБА» 

                                                                                                                                                                      11 січня 2018 р. 

 

План роботи ГО «Донецьке обласне відділення Української бібліотечної асоціації» 

на 2018 рік 

1. Громадська організація «Донецьке обласне відділення Української бібліотечної асоціації» (далі в тексті ГО «ДОВ УБА») є 

відокремленим підрозділом Всеукраїнської громадської організації «Українська бібліотечна асоціація» (далі в тексті ВГО «УБА»). 

2. Метою діяльності ГО «ДОВ УБА» є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи і забезпеченню права читачів та споживачів 

інформації на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захист соціальних та інших 

спільних інтересів членів ГО «ДОВ УБА». 

3. Діяльність ГО «ДОВ УБА» у 2018 р. буде здійснюватися відповідно до Положення про ГО «ДОВ УБА» та Статуту ВГО «УБА». 

Основні пріоритети діяльності ГО «ДОВ УБА» у 2018 р.: 

- Моніторинг бібліотечної мережі Донецької області у зв’язку зі створенням ОТГ (об’єднаних територіальних громад).  

- Участь у громадських обговореннях. 

- Проведення маркетингових досліджень з метою вивчення думки місцевої громади для подальшого інноваційного розвитку 

бібліотечних закладів. 

- Забезпечення бібліотек кваліфікованими кадрами, збереження і розвиток професійної освіти, особливо в  районних ЦБС.. 

- Методичне забезпечення усіх напрямів діяльності бібліотек області. 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Вплив Індикатор Термін 

проведення 

Відповідальні Ресурси 

СН 1. Відкритість інформаційного суспільства. Удосконалення бібліотечного обслуговування 

1. Продовження 

реалізації проекту 

ПСП ІІ по 

створенню  

пунктів доступу 

Впровадження 

електронного 

врядування 

Зростання 

обізнаності з 

роботою 

владних 

структур  

Кількість ПДГ, 

кількість 

обслужених 

громадян через 

ПДГ 

Протягом 

року 

 ГО «ДОВ УБА», 

бібліотеки регіону 



громадян (ПДГ) 

до офіційної 

інформації 

органів державної 

влади (ВГО УБА, 

USAID)  

2. Робота пунктів 

європейської 

інформації «Все 

про Європу: 

читай, слухай, 

дізнавайся в 

пунктах» (проект 

УБА за підтримки 

програми 

Європейського 

Союзу «Еразмус 

+ (Жан Моне)» 

Поширення 

інформації про 

діяльність ЄС 

Надання 

широкого 

доступу 

громадян до 

ресурсів з 

питань 

європейської 

інтеграції  

Кількість ПЄІ 

та проведених 

заходів для 

відвідувачів 

Протягом 

року 

 ГО «ДОВ УБА», 

бібліотеки регіону 

3. Продовження 

реалізації проекту 

зі створення 

кіноклубів медіа 

просвіти з прав 

людини Docudays 

UA («Бібліоміст» 

та міжнародний 

фестиваль 

документального 

кіно з прав 

людини Docudays 

UA) 

Підсилення 

ролі бібліотеки 

як центру 

громади 

Формування 

правової 

культури 

населення  

Кількість кіно 

клубів при 

бібліотеках 

Протягом 

року 

 ГО «ДОВ УБА», 

бібліотеки регіону 

4. Участь у 

всеукраїнських та 

Сприяння 

креативному 

Залучення ще 

більше 

Створення 

нових 

Протягом 

року 

 ГО «ДОВ УБА», 

бібліотеки регіону 



міжнародних 

проектах 

розвитку 

бібліотек 

користувачів до 

бібліотек  

бібліотечних 

послуг 

СН 2. Впровадження маркетингової стратегії розвитку 

5. Обласне експрес- 

опитування 

- «Що читає 

молодь?» 

Обласне 

соціологічне 

дослідження 

«Донеччина – 

територія 

читання» 

Визначення 

напрямків 

діяльності 

бібліотек 

Аналіз 

ефективності, 

результативності 

послуг та 

бажаних 

перспектив 

розвитку 

бібліотек 

Залучення 

нових 

користувачів  

І кВ. 

 

 

 

ІІ кВ. 

 ГО «ДОВ УБА», 

бібліотеки регіону 

6.  Проведення 

обласного 

Фестивалю ідей 

«Ідеї: від джерел 

до втілення» 

Інноваційні 

зміни в 

діяльності 

бібліотек 

регіону 

Сприяння 

зростанню 

ефективності та 

затребуваності 

діяльності 

бібліотек  

Кількість 

учасників 

фестивалю та 

ідей 

18 жовтня  ГО «ДОВ УБА»,  

бібліотеки регіону 

 Видання 

«Методичний 

бібліосвіт 

Донеччини – 

2017: аналізуємо, 

підсумовуємо, 

звітуємо» 

Аналіз 

діяльності 

публічних 

бібліотек 

області за 

різними 

напрямами  

Отримання 

аналітичного 

матеріалу для 

стратегії 

розвитку 

бібліотек 

Спрямування 

бібліотечних 

фахівців на 

вирішення 

першочергових 

проблем та 

завдань 

2 кв.  ГО «ДОВ УБА», 

ОМВ ЦМПБ м. 

Краматорська, 

бібліотеки регіону 

7. Розробка 

локальних 

програм розвитку 

пріоритетних 

напрямків 

діяльності 

бібліотек, форм 

Створення 

локальних 

програм 

бібліотечної 

діяльності 

Посилення 

впливу бібліотек 

на життя громад 

Поява 

сучасних форм 

ослуговування 

Протягом 

року 

 Управління культури 

облдержадміністрації, 

громадські 

організації,  

ГО «ДОВ УБА», 

бібліотеки регіону 



бібліотечного 

обслуговування 

СН 3. Оптимізація мережі публічних бібліотек Донецької області 

8. Проведення 

паспортизації 

бібліотек області 

з метою 

визначення 

відповідності 

наявної мережі 

бібліотек 

мінімальним 

соціальним 

нормативам 

бібліотечного 

обслуговування 

населення 

Упорядкування 

мережі 

публічних 

бібліотек 

області 

Відповідність 

наявних 

бібліотек 

нормативам 

бібліотечного 

обслуговування 

населення  

Забезпечення 

організаційних 

умов 

ефективної 

діяльності 

бібліотечних 

закладів 

4 кв.  Управління культури 

облдержадміністрації, 

ГО «ДОВ УБА», 

бібліотеки регіону 

СН 4. Формування інноваційного кадрового потенціалу 

9. Налагодження 

зв’язків з 

учбовими 

закладами, які 

здійснюють 

підготовку кадрів 

для публічних 

бібліотек 

Прийом на 

заочне 

відділення 

працюючих 

бібліотекарів 

Підвищення 

професійної 

кваліфікації 

бібліотечних 

спеціалістів 

Кількість 

студентів-

заочників 

2018-2019 

учбовий рік 

 ГО «ДОВ УБА», 

бібліотеки регіону 

10. Заняття обласної 

школи- семінару 

«Упроваджуємо 

УДК» 

Підвищення 

фахової освіти 

працівників 

бібліотек 

області 

Успішний 

перехід до УДК 

в роботі з 

бібліотечними 

фондами 

Кількість 

учасників  

1 – 4 кв.  ГО «ДОВ УБА», 

бібліотеки регіону 

11. Проведення 

тренінгу 

Підвищення 

фахової освіти 

Поширення ролі 

публічної 

Кількість 

учасників 

22 березня  ГО «ДОВ УБА», 

бібліотеки регіону 



«Фандрейзинг та 

проектний 

менеджмент для 

сільських 

бібліотек» 

працівників 

сільських 

бібліотек 

області 

бібліотеки на 

розвиток 

громади села 

12. Проведення 

конкурсу «Краща 

бібліотека року - 

2018» 

Покращення 

іміджу 

публічних 

бібліотек серед 

місцевої 

громади 

Зміна ставлення 

місцевих громад 

до бібліотек 

Кількість 

поданих заявок 

3 кв.  ГО «ДОВ УБА» 

 Проблемно-

цільове навчання 

«Дитячі 

бібліотеки 

Донеччини: 

різноманітність 

форм діяльності 

та єдність цілей» 

Підвищення 

фахової освіти 

працівників 

дитячих 

бібліотек та 

інших, що 

обслуговують 

дітей 

Нові форми та 

методи роботи з 

дитячим 

читачем 

Кількість 

учасників 

19 квітня  ГО «ДОВ УБА» 

13. День директорів 

ЦБС та РЦБС 

області, бібліотек 

ОТГ  

Розробка 

основних 

напрямів 

діяльності 

ЦБС, РЦБС та 

бібліотек ОТГ 

на 2019 рік 

Зміна та 

переорієнтація 

статусу 

публічної 

бібліотеки 

Кількість 

присутніх 

Листопад   ГО «ДОВ УБА», 

бібліотеки регіону 

14. Участь у 

навчальних 

тренінгових 

програмах 

всеукраїнського 

рівня: 

«Сучасна 

Підвищення 

фахової освіти 

працівників 

бібліотек 

області 

Трансформація 

свідомості 

бібліотекарів та 

отримання 

навичок 

ефективного 

менеджменту 

Кількість 

учасників 

1 – 3 кв.  ВГО «УБА», 

ГО «ДОВ УБА», 

бібліотеки регіону 



бібліотечно-

інформаційна 

безперервна 

освіта: 

європейські 

орієнтири»; 

Зимова школа 

молодих 

бібліотекарів; 

Літня школа 

бібліотечної 

адвокації; 

Львівський 

бібліотечний 

форум 

 

 СН – стратегічний напрям 

 

 

Голова ГО «ДОВ УБА»                                                     Л.М. Мельник 


