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План
роботи ГО “Черкаське обласне відділення”
на 2022 рік

План
роботи ГО ” Черкаське обласне відділення УБА”
на 2022 рік
Діяльність ОВ УБА здійснюватиметься відповідно до Статуту та Положення ОВ УБА , нової Стратегії ВГО УБА.
Серед пріоритетів:
- консолідація бібліотечної спільноти області на реалізацію права громадян на доступ до інформації та знань;
- сприяння впровадженню новітніх технологій та інноваційних напрямків роботи в бібліотечних закладах задля
підвищення якості життя громади та особистості;
- популяризація моделей кращих практик просування читання;
- сприяння здобуттю фахової компетентності та самовдосконаленню бібліотечних працівників;
- підвищення іміджу бібліотек і професії бібліотекаря шляхом адвокаційної діяльності;
- забезпечення організаційної стабільності ОВ УБА

№

1.

2.

3.

Назва заходу

Термін про- Відповідальні
Ресурси
Очікуваний результат
ведення
Ціль 1: Впровадити інноваційні моделі діяльності бібліотек
Долучення до вироблення узгоУпродовж
Президія ОВ
ОВ УБА, Управ- Збереження та розбудова публідженої позиції та плану дій щодо року
УБА
ління культури та чних бібліотек та ЦКД ТГ
реформування бібліотечної гаохорони культурлузі та розбудови бібліотечної
ної спадщини
мережі в умовах територіальних
громад (ТГ).
Обласний конкурс на кращий
Квітень-вереПозитивні якісні зміни впровапроєкт трансформації закладу
сень
джені в бібліотеках
“Бібліотека майбутнього.”
Сприяння реалізації Глобальних Упродовж
Президія ОВ
Члени ОВ УБА
Підвищення якості життя. Комцілей сталого розвитку ООН шля- року
УБА
фортний , дружній і відкритий
хом активізації соціальних акцій:
простір для осіб з обмеженнями
“Бібліотека українського воїна”,
в життєдіяльності.
“Ми – поруч” (бібліодопомога
людям похилого віку геріатричного пансіонату).
Співпраця з ГО ”Крила добра”,
ГО “Перспектива,” ГО “Школа.
Віра” щодо обслуговування та
проведення інтерактивних заходів для дітей та молоді з інвалідністю.
“Про внесок бібліотек Черкащини в реалізацію Цілей сталого
IV кв.
розвитку: виклики та особливості” (моніторинг, аналіз)
Популяризація моделей кращих Упродовж
Президія ОВ
Члени ОВ УБА
Впровадження та використання
практик
бібліотечного року
УБА
інноваційних форм і методів обслуговування користувачів

4..

1.

2.

3.

4.

обслуговування (Досвід роботи
бібліотек Черкаської області) .
Сприяння розвитку читання:
Сформовано навички та потучасть у реалізації Всеукраїн Квітень
реби в читанні. Особистісний і
ського проєкту “Тиждень дитячої
професійний розвиток особиста юнацької книги.”
тості. Збільшення кількості чи“Сучасна українська книга.”
тачів.
Флешбук.
II кв.
Підготовка та поширення метоОбізнаність бібліотекарів з
дичних рекомендацій “Промоція
інноваціями
читання: бібліотечні форми та
Впровадження та використання
методи”.
інноваційних форм і методів об“Промоція читання: практичний -//-//слуговування користувачів
внесок публічних бібліотек” (вільний мікрофон, онлайн).
Ціль 2: Розвинути професійні компетентності бібліотекарів через розбудову безперервної освіти
Забезпечення участі членів ОВ
Упродовж
Президія ОВ
Фінанси ОВ УБА Обізнаність бібліотекарів з
УБА в навчальних програмах
року
УБА
інноваціями задля якісних змін
ВГО УБА та XII Львівському бібліотечному форумі
Залучення до проведення навЧервень, сер- Заступник гоФінанси ОВ УБА, Фахова компетентність сільсьчання в Обласній школі сільсьпень
лови ОВ УБА
бібліотек
кого бібліотекаря,
кого бібліотекаря “СоціальноУправління куекономічна цінність публічної більтури та охобліотеки ТГ”
рони культурної спадщини
Участь в організації та проветравень
Заступник гоФінанси ОВ УБА, Підвищення професійної комденні навчання в Обласній школі
лови ОВ УБА
бібліотек
петентності методиста, зросметодиста
тання ролі методичної служби в
умовах новоутворених ТГ
Використання соцмереж у попу- Травень
Президія ОВ
Актив ОВ УБА
Обізнаність бібліотекарів, зросляризації можливостей бібліотек
УБА
тання іміджу бібліотеки

5.

(методико-презентаційні матеріали)
“Бібліотека моєї громади”: печакуча (обмін досвідом)

вересень

-//-//-

-//-//-

Обізнаність бібліотекарів з
інноваціями задля якісних змін

Ціль 3: Поширити дієві інструменти бібліотечної адвокації
1.

Налагодження ефективної комунікації з органами місцевої
влади.

Упродовж
року

Президія ОВ
УБА

ОВ УБА

2.

Брати участь у громадських обговореннях проєктів нормативноправових актів.

-//-//-//-

-//-//-//

Члени ОВ УБА

3.

Організація вебінарів, тренінгів
“Сучасна бібліотека в правовому
полі” в Школі бібліотечної інноватики (онлайн)

Липень,
Заступник
Фінанси ОВ УБА, Врегулювання правових відносерпень, жов- голови ОВ УБА бібліотек
син бібліотек і місцевої влади в
тень
умовах ТГ

4.

Бібліотеки для дітей в умовах де- II кв.
централізації: виклики сьогодення

Президія ОВ
УБА, Л. В
Ушакова

Актив ОВ УБА

5.

Нове у бібліотечному законодавстві: коментарі

Президія ОВ
УБА

Актив ОВ УБА

6.

Участь у розробці заходів до Все- III кв.
українського дня бібліотек

Голова ОВ
УБА

ОВ УБА, Управління культури

II кв.

Сприяння розвитку бібліотечної
галузі регіону. Відстоювання інтересів громади щодо бібліотечних послуг.
Партнерство з владою. Зацікавленість членів ОВ УБА в процесах законотворення.

Врегулювання правових відносин дитячих бібліотек і місцевої влади в умовах ТГ, збереження мережі дитячих бібліотек.
Обізнаність бібліотекарів із нормативно-правовими доку ментами
Підвищення іміджу і престижу
бібліотек і бібліотекарів. Увага
громади і влади.

7.

Підтримка проєктів ПБ у конкур- Упродовж
сах Громадських бюджетів місце- року
вого самоврядування.

Голова ОВ
УБА

8.

Надання рекомендаційних листів -//-//-//підтримки претендентам на посаду директора бібліотеки при
конкурсному доборі.

-//-//-//-//

Громадський бюджет

Позитивні якісні зміни впроваджені в бібліотеках.
Підвищення якості життя
громади.
Захист інтересів членів УБА.
Підтримка престижу керівних
кадрів

Ціль 4: Перебудувати систему послуг та сервісів відділення
1.

2.

Здійснення моніторингу та ана- Упродовж
Президія ОВ
Фінанси ОВ УБА, Усунення та запобігання негалізу роботи ПБ ТГ задля вияв- року
УБА
бібліотек
тивним процесам в діяльності
лення негативних тенденцій у роПБ ТГ. Якісне надання бібліотезбудові мережі та бібліотечному
чних послуг
обслуговуванні з метою організації
консультативної допомоги
щодо їх усунення.
Надання допомоги бібліотекам Упродовж
Заступник
Бібліотечні праці- Обізнаність бібліотекарів з
профтехосвіти у підвищенні фа- року
голови ОВ УБА вники
інноваціями задля якісних змін
хового рівня бібліотечних працівників.
Ціль 5: Досягти максимальної ефективності менеджменту відділення

1

Активізація діяльності Президії Упродовж
щодо розширення членства та року
партнерства в ОВ.УБА.

2.

Провести звітно-виборну конференцію ОВ УБА

II кв.

Голова ОВ
УБА

-//-//-//-//

Зацікавлені в пар- Збільшення членів і партнерів
тнерстві та підтОВ УБА.
римці ОВ УБА
Члени ОВ УБА

Обрання нового складу Президії та голови осередку

Ознайомлення нових членів осе- Упродовж
Члени Президії
Нові члени ОВ
Обізнаність щодо завдань оргаредку з установчими докумен- року
УБА
нізації
тами
4. Оновлення бази даних членів
Упродовж
Римська О. Г.
Збільшення поінформованості
УБА
року
про членів УБА
Ціль 6: Покращити комунікації та включеність членів ОВ УБА
3.

1.

Участь у професійних заходах, Упродовж
програмах ВГО УБА
року

Президія ОВ
УБА

2.

Розширити коло партнерів ОВ
-//-//-//-//
УБА
Активізувати промоцію осередку Упродовж
в соціальних мережах.
року

//-//-//-//-

Інформування про діяльність осе- -//-//-//редку на принципах звітності (наради, семінари тощо).

Президія ОВ
УБА,

3.

4.

Президія ОВ
УБА, С.Хаустова

Члени ОВ УБА

Актив ОВ УБА

-//-//-//-//

Участь у заходах. Впровадження інновацій, професійне
вдосконалення
Збільшення кількості офіційних
партнерів
Презентація осередку, налагодження комунікацій, привернення уваги спільноти
до діяльності ПБ.
Презентація ОВ УБА, прозорість діяльності, зростання іміджу

1.

Ціль 7. Активізація включення молоді в роботу відділення та інноваційну діяльність бібліотек
Залучення молоді до діяльності в Упродовж
Молодіжна сек- Молоді фахівці
Активна позиція молодих фахіосередку
року
ція ОВ УБА
вців у розбудові

2.

Залучення студенті у якості волонтерів для проведення заходів

Голова ЧОВ УБА

-//-//-//-

-//-//-//-

Молоді активісти

Громадська активність молоді

Капкаєва Л. П.

