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м. Хмельницький 

15 квітня, понеділок 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

(м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 28) 

 

До 9.30 – Заїзд учасників 

9.30 – 10.00 Реєстрація учасників семінару директорів, завідуючих опорними 

бібліотеками ОТГ. Збір матеріалів домашнього завдання. Заповнення 

анкет учасника семінару. 

Працівники відділу науково-методичної роботи та 

інновацій у бібліотечній справі  

10.00 – 10.30 Відкриття семінару, вітальні слова, огляд програми. Визначення 

очікувань 

Трунова І.М, начальник управління культури, 

національностей, релігій  

та туризму Хмельницької ОДА 

Чабан К.А., директор Хмельницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки 

Навроцька Л.Ц., методист І категорії відділу перепідготовки 

та підвищення кваліфікації кадрів Хмельницького 

обласного науково-методичного центру культури та 

мистецтв 

10.30 – 11.30 Доповідь-презентація «Основні завдання бібліотек ОТГ Хмельниччини 

на етапі реформування органів місцевого самоврядування» 

Чабан К.А. 

11.30 – 12.30 «Надання бібліотечних послуг дітям в умовах децентралізації» 

Черноус В.Ю., директор Хмельницької обласної бібліотеки 

для дітей ім.Т.Г.Шевченка  

12.30 – 13.00 «Роль Української бібліотечної асоціації у підвищенні компетентності 

бібліотекарів» 

Синиця Н.М., учений секретар Хмельницької ОУНБ, голова  

Хмельницького обласного відділення ВГО «Українська 

бібліотечна асоціація» 

 

13.00 – 14.00 Перерва. Поселення учасників семінару. 

 

14.00 – 16.30 Секція «Організація бібліотечного фонду у ОТГ» 

 «Комплектування книжкових фондів та забезпечення обліку» 

Лавренчук І.О., завідуюча відділу 

комплектування та наукового опрацювання 

бібліотечного фонду 

 «Організація збереження бібліотечного фонду» 

Шелегеда В.М., завідуюча відділом 

зберігання та реставрації бібліотечного 

фонду 

 

 



16.30– 17.20 Секція «Організація обслуговування мешканців громад » 

 «Технологічні аспекти обслуговування користувача» 

Грицишина О.О., завідуюча відділом  

абонементу ОУНБ 

 «Бібліотека як інформаційна платформа медичної реформи» 

Козак І.М., завідуюча відділом медичної 

літератури ОУНБ 

17.20 – 18.00 Обмін досвідом учасників семінару «Моделі інформаційно-бібліотечного 

обслуговування в ОТГ відповідно соціальних нормативів забезпечення публічними 

бібліотеками населення України: досвід співпраці влади та бібліотеки» 

Модератор: Маковська В.В., заступник директора з наукової 

роботи та інформатизації 

 

16 квітня, вівторок 

Бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту 

(м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3 ) 

 

9.30 – 10.00 Театралізована екскурсія бібліотекою 

Фрадинська Н.О., в.о. директора бібліотеки Хмельницького 

кооперативного торговельно-економічного інституту 

10.00 – 11.00 «Проектна діяльність – важлива складова розвитку бібліотеки та 

професійного зростання бібліотекарів» 

Маковська В.В. 

11.00 – 12. 00 Тренінго-дискусійна презентація «Робота в електронній системі звітності 

публічних бібліотек України (ЕСМаР): від внесення статистичних даних до 

повсякденного використання бібліотеками ОТГ. Державний стандарт надання 

безоплатних послуг бібліотечними закладами».  

Грудецька Т.В., завідуюча відділом науково-методичної 

роботи та інновацій у бібліотечній справі 

12.00 – 13.30 Презентація книги Станіслави Старостіної «Ти – герой України». 

Модератор: Церклевич В.С., проректор з науково-

педагогічної та виховної роботи Хмельницького 

кооперативного торговельно-економічного інституту 

13.30 -14.30 Перерва на обід.  

14.30 – 15.00 Зміна дислокації (друга частина занять на базі Хмельницької ОУНБ) 

15.00 – 15.45 Книжкова орбіта тінейджера «Замовляйте літературу для підлітків». 

Матвєєва Д.М., провідний бібліотекар Хмельницької 

обласної бібліотеки для юнацтва 

 

15.45 – 16.30 Паралельні заходи: консультаційно-практичні заняття в секціях: 

Секція 1  

«Організація бібліографічного обслуговування в бібліотеках ОТГ» 

Ярмолюк А.Г., головний бібліограф відділу наукової 

бібліографії та інформації 

 

 

Секція 2 

«Правова робота в бібліотеці. Наповнення інформаційних кутків 

«Бібліотека. Влада. Громада» 

Борейко В.М., завідуюча відділом краєзнавства, Дощук 

В.М., провідний бібліотекар відділу краєзнавства 

16.30 – 18.30 Тренінгове навчання «Медіаграмотність». 

Грудецька Т.В.  

 

17 квітня, середа 

9.00 – 09.30 Презентація «Організація діловодства у бібліотеці ОТГ як засіб 

менеджменту» 

Синиця Н.М., учений секретар Хмельницької ОУНБ, голова  

Хмельницького обласного відділення ВГО «Українська 

бібліотечна асоціація» 

 

09.30 – 10.00 «Реєстрація на веб-сайті УБА. Використання «закритих» ресурсів для 

дійсних членів асоціації. Отримання електронного членського квитка » 

Грудецька Т.В. 

 

10.00 – 11.00 Обласний форум «Книжкова весна на Хмельниччині». Підсумки 

обласного анкетування «Краща книга Хмельниччини 2018» 

 

11.00 -12.00 Робота в тематичних групах: 

модератори: Чабан К.А., Баваровська О.О. 

  залучення мешканців громад до громадських обговорень; 

 підготовка та проведення авторських зустрічей з 

подільськими письменниками;  

 

12.00 – 13.00 Автограф-сесія письменника-дослідника Володимира Шевченка  

   модератор: Маковська В.В. 

 

13.00 – 14.00 Перерва 

 

14.00 – 15.00  Методи, джерела та форми краєзнавчої роботи. Презентація довідково-

бібліографічного видання «Сакральні пам’ятки Хмельниччини».  

 

15.00 – 16.00 Підведення підсумків. Вивчення ефективності проведеного семінару. 

Анкетування. 

 

 

 

 

 

 


