Звіт
про діяльність Черкаського обласного відділення
Української бібліотечної асоціації у 2019 – 2021 роках
Черкаське обласне відділення УБА здійснювало свою діяльність
відповідно до Положення (про громадську організацію), річного плану,
розробленого на основі стратегії УБА на 2019 – 2021 рр.
Робота відділення була зосереджена на виконанні пріоритетних
завдань:
- активний вплив на формування та реалізацію регіональної
політики в бібліотечній галузі в період реформ щодо розбудови
бібліотечної мережі;
- сприяння впровадженню інноваційних напрямків діяльності в
бібліотечних закладах;
- долучення до збереження професійного розвитку кадрів
бібліотек;
- забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів;
- привернення
уваги
до
необхідності
удосконалення
обслуговування людей з особливими потребами;
- забезпечення організаційної стабільності ОВ УБА та інші.
Упродовж звітного періоду Президія та члени ЧОВ УБА
налагоджували взаємовигідне партнерство, обʼєднували зусилля
бібліотек задля реалізації Стратегії розвитку бібліотечної справи
України до 2025 року, брали участь у заходах, програмах, грантах з
реалізації Стратегії, долучилися до проєкту Програми розвитку
бібліотечних закладів Черкаської міської ЦБС на 2020 – 2024 роки.
Продовжувалась участь у реалізації Проєкту сприяння академічної
доброчесності.
Президія та активні члени ОВ УБА сприяли інноваційній моделі
«Екобібліотека» (Катеринопіль) – демонстрування ролі бібліотеки як
лідера екологічного просвітництва.
Активно
сприяли
бібліотекам
Корсунь-Шевченківській
та
Чигиринській ЦБ у впровадженні інноваційного напрямку розвитку
«Бібліотека і зелений туризм».
Члени ОВ УБА популяризували досвід фітнес-бібліотеки
Моринської ТГ. Вивчено досвід ПБ Степанецької ТГ (Канів) «Організація
простору для молоді ТГ» для подальшого його поширення.
Узагальнено і поширено досвід бібліотек Христинівської ТГ
«Соціокультурна діяльність бібліотек: нові теми та напрямки».
Президія ОВ УБА долучилась до формування регіональної політики
шляхом подання пропозицій до Стратегії розвитку Черкаської області на
період 2018 – 2020 роки в частині галузі культури, розробки та
лобіювання прийняття Програми поповнення бібліотечних фондів у
Черкаській області на 2018 – 2023 роки.

Здійснювались заходи, що сприяли розбудові правового
суспільства.
Надавалась організаційна та інформаційна підтримка центрів
Європейської інформації та проведення комплексу заходів до Дня
Європи в Україні. Члени ОВ УБА організовували заходи з просування
читання. За підтримки ОВ проведено Всеукраїнський тиждень дитячої
та юнацької книги в ОБД та ОБЮ. В його рамках проведено конкурси,
зустрічі з письменниками тощо.
Особливе місце в діяльності відділення займала організація заходів
із забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек регіону.
Президія, актив ОВ УБА та працівники методичного відділу ОУНБ
брали активну участь у розробці програм, організації та проведенні
навчання директорів ЦБС і завідувачів публічних бібліотек ТГ на
обласних курсах підвищення кваліфікації.
Члени ОВ підготували програму та тренінги для виїзних курсів
підвищення кваліфікації бібліотечних працівників районної та сільської
ланки.
Актив ОВ УБА взяв участь у проведенні тренінгів у Школі
методиста, яка проходила на базі (по зонах) Христинівської ЦБ,
Катеринопільської РБ, Черкаської ЦМБ.
Для працівників публічних бібліотек ТГ організовувались заняття у
Школі бібліотечної інноватики (в режимі онлайн) для міських ЦБС –
Черкаської та Уманської, бібліотекарів Тальнівської, Шполянської,
Христинівської, Камʼянської ТГ.
Традиційною стала участь в організації навчання сільських
працівників у Школі сільського бібліотекаря.
Для організації занять активно використовувалась навчальна
платформа ВГО УБА, Національної бібліотеки ім. Ярослава Мудрого.
Була забезпечена участь членів ОВ УБА у ХІІ Львівському
міжнародному бібліотечному форумі (онлайн).
Викликав інтерес німецько-український науково-практичний
семінар «Діяльність культурних інституцій: політика та фінансування».
Завдяки навчальній платформі Національної бібліотеки ім.
Ярослава Мудрого організована участь бібліотек області в онлайнконференції «Бібліотека в умовах пандемії Covid-19» У форматі «Ви
запитували – ми відповідаємо».
На час весняного карантину було визначено і викладено на сайті
ОУНБ 13 тем для дистанційного навчання бібліотекарів області.
Підвищили свій фах та отримали сертифікати працівники 7
районних та 5 публічних бібліотек ТГ.
Обласне відділення сприяє участі бібліотекарів у міжнародних
програмах з обміну досвідом.
Так, член молодіжної секції взяла участь у форумі молодих
бібліотекарів, який проходив у Польщі (м. Познань). Хочу підкреслити,
що Президія ОВ УБА та актив осередку привертали увагу влади та

громадськості до проблем бібліотек ТГ, функціонування мережі та
успішних інноваційних заходів бібліотек.
Проведено навчання в онлайн-форматі для спеціалістів –
керівників галузі культури ТГ області «Організація діяльності публічних
бібліотек ТГ: правові та методичні аспекти».
Проведено зустріч з представниками влади та бібліотечними
працівниками Смілянської МЦБС щодо збереження мережі.
Проаналізовано спроможність обслуговування населення Уманської
міської бібліотечної системи у звʼязку зі скороченням закладів та
реорганізацією мережі.
Цікавою та змістовною була тематика форуму «Зупинити не можна
продовжити. Де поставити кому в децентралізації» за участю
бібліотекарів Черкаської та Миколаївської областей. Було розглянуто
негативні ситуації, в яких опинились бібліотеки ТГ та обговорено шляхи
ефективних змін.
ОВ УБА ініційовано та організовано проведення «Культурологічної
магістралі-зустрічі» (онлайн) між бібліотечними закладами Черкаської
та Кіровоградської областей з питань партнерства заради інноваційних
змін, створення позитивного іміджу бібліотеки. У зустрічі взяли участь
Президент ВГО УБА, спеціалісти НБУ ім. Ярослава Мудрого.
Президія відділення взяла участь в організації та проведенні
«Культурологічного мосту» «Бібліотека обʼєднує громаду», учасниками
якого були 50 публічних бібліотек ТГ Черкащини, керівники галузі
культури громад, бібліотечні працівники.
Актив долучився до розробки та проведення заходів з відзначення
Всеукраїнського дня бібліотек, які сприяли підвищенню іміджу бібліотек,
залученню нових користувачів, приверненню уваги суспільства та
влади.
Надавалась допомога у співпраці з Методичним центром
профтехосвіти бібліотекам відомства щодо проведення конкурсу на
кращу організацію бібліотечного простору. Проведено ряд консультацій
щодо планування роботи.
Надано допомогу з розробки Статуту бібліотек Тальнівської,
Іркліївської, Канівської, Паланської ТГ.
Для вирішення нагальних питань проводились засідання Президії.
Обговорювались та затверджувались Плани і Звіти ОВ УБА. Але в
умовах пандемії більшість проблем вирішувалося у телефонному та
онлайн спілкуванні.
Здійснено 5 виїздів у бібліотеки ТГ: Смілянську міську ЦБС,
публічну бібліотеку Степанецької ТГ, Тальнівську, Черкаську міську ЦБС
щодо нормативно-правових аспектів функціонування та збереження
мережі, моніторингу активності вступу у члени ОВ УБА та сплати
благодійних внесків, у Городищенську, Черкаську міську дитячу
бібліотеки для відзначення ювілеїв.

Президія в умовах карантинних обмежень інформувала членів
відділення про нові програми та ініціативи ВГО УБА про роботу
осередку.
Як інструмент комунікації було задіяно сайт ОУНБ, де відкрито
сторінку ГО «Черкаське ОВ ВГО УБА». Тут подано інформацію про
відділення та основні події.
Президія доклала зусилля до залучення нових та підтримки дійсних
членів відділення. На 1 січня 2022 року є 176 членів ОВ.
Дещо зросла кількість членів відділення за рахунок молоді, які
активно включилися в діяльність осередку.
Так, члени молодіжної секції взяли участь у V-му Міжнародному
форумі молодих бібліотекарів УБА «Партнерство і співпраця», ХІ
Всеукраїнській школі бібліотечного журналіста, IV-ій Літній школі
молодих бібліотекарів УБА.
Ще багато можна наводити прикладів позитивної роботи. Але нам
ще потрібно і багато зробити для залучення нових членів до відділення.
Шановні колеги! Ми просимо вас допомогти нам у цьому питанні –
залучення до членства в УБА.
А ми будемо допомагати вам і підтримувати.

