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Хмельницьке обласне відділення протягом
звітного періоду здійснювало свою діяльність
відповідно до:

• Стратегії Української бібліотечної асоціації на
2019-2021 рр.,

• Плану дій щодо виконання в області
Програми адвокаційної діяльності УБА «Дієва
бібліотека- успішна громада»,

• власного Положення та Планів роботи
відділення
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ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ

- об'єднує на добровільних засадах осіб, які

професійно пов'язані з бібліотечною справою,

бібліографічною й інформаційною діяльністю, та

зацікавлених осіб у їх розвитку на основі єдності

інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод

на всій території України;

- є неприбутковою організацією та не ставить на меті

отримання прибутку в процесі здійснення своєї

діяльності;

- є відокремленим підрозділом ВГО УКРАЇНСЬКА

БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ без статусу юридичної

особи.



Місія

• Відділення

пропонує активним

бібліотекарям, 

готовим до змін, 

інноваційну

платформу для 

розвитку

професійного

потенціалу

Мета

• Сприяння розвитку  єдиного 

інформаційно-бібліотечного 

простору регіону;

• Корпоративна комунікація  

бібліотек і бібліотекарів;

• Створення  умов до вільного 

доступу до інформації в 

бібліотеках всіх систем і 

відомств;

• Підвищення авторитету  

бібліотеки та бібліотечної

професії серед користувачів та  

жителів регіону.

Хмельницьке обласне відділення ВГО Українська 

бібліотечна асоціація  - відкрита професійна

спільнота професіоналів, обєднаних задля

розвитку бібліотечної справи



Кількість Членів Хмельницького  

регіонального  відділення

Рік

• 2019

• 2020

• 2021

Кількість членів

• 526

• 458

• 477

Член президії відділення  Тетяна 
Грудецька щорічно  здійснює 
актуалізацію персональних  даних  
членів  відділення УБА та контактну 
інформацію в реєстрах  системи 
«УБА-CRM».  





2019 - 2021 роки

Виклики

• Адміністративна 

реформа

• Зміни у мережі

• Зміна керівництва

бібліотеками і у 

бібліотеках

• Пандемія

Інновації
• Активізація бібліотек

• Реалізація Стратегії розвитку 

бібліотечної справи до 2025 року

• Стратегія розвитку читання на 2021-

25 роки «Читання як життєва

стратегія»

• співпраця з ГО «Форум видавців»

Інформаційна та медійна грамотність

• Проєкт «Чотири простори бібліотеки: 

інноваційна модель діяльності»

• Проекти цифрової трансформації : Е-

книга, Дія. 

• Залучення більшої кількості

бібліотекарів через ZOOM



Впровадження інноваційних 

моделей в діяльність 

бібліотек

• 2019-2021 рік 

кардинально 

змінив мережу 

бібліотек: 

сформовано нові 

територіальні 

громади, нові 

моделі 

функціонування у 

них бібліотек. 

• В області діє 790  

публічних бібліотек, які 

входять  до 60 

територіальних громад

• У бібліотеках діє 328 

Хабів

• більше 20-ти публічно-

шкільних бібліотек,

• одна бібліотека входить 

до культурно-

дозвіллєвого Центру 

громади



Наші переможці конкурсів та нагороджені відзнаками

ВГО Українська бібліотечна асоціація

2019р.  Маковська Валентина     

Володимирівна, заступник директора 

з наукової роботи  та інформатизації;

2021р. Тарчевська Віра Борисівна, 

заступник директора з наукової 

роботи  та інформатизації обласної 

бібліотеки для юнацтва

Почесна вiдзнака ВГО Українська бiблiотечна 

асоцiацiя

«ЗА ВIДДАНIСТЬ БIБЛIОТЕЧНIЙ СПРАВI»



Почесне звання
«Бібліотека року 2021»

ІІ місце у конкурсі у номінації «Середні
бібліотеки» отримала

• Хмельницька
обласна бібліотека
для дітей
ім. Т. Г. Шевченка за
інклюзивний проєкт
«Особлива книга для
особливих дітей».



Кращий хаб цифрової освіти

серед бібліотек України

• Центральна публічна
бібліотека
Централізованої
бібліотечної системи
Хмельницької міської
територіальної громади

• Центральна публічна бібліотека Централізованої бібліотечної 
системи Хмельницької міської територіальної громади



Впровадження 

інноваційних моделей в 

діяльність бібліотек

• У співпраці з обласним відділенням 7 бібліотек області  працювали 

над реалізацією  проекту «Ради Міжнародних наукових досліджень 

та обмінів (IREX) «Розробка курсу на зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні» «Моя громада-мій добробут» протягом 

2017-2020 року 

• Організація  інформаційного простору у бібліотеках: зонування, 

центри активної дії, молодіжні простори, куточки інформації.  

• Відділення отримало Диплом від USAID, Асоціації міст України та 

IREX « За активну участь і успішну реалізацію цілей проекту

• У лютому 2020 року  на  конференції  у Славську  представлено  

досвід реалізації  цього проєкту у бібліотеках Хмельницької 

області.  

• •

g

h



Підтримка членів УБА  в 

умовах COVID-19

• Підтримка членів 

онлайновими 

подіями, 

навчаннями  і 

ресурсами;

• Розвиток

цифрових

складників 

послуг

• Спеціальні  

програма 

навчання, 

конкурси, 

відзнаки, де 

враховано 

пандемічні 

виклики



Включення членів УБА у коло 

професійного спілкування.

Участь  членів відділення у заходах УБА

• наукових конференціях

• зимовій школі молодих бібліотекарів

• літній адвокаційній школі

• Львівському бібліотечному форумі

• Навчальних програмах УБА



Представлення кращого досвіду 

бібліотек Хмельниччини

8 Всеукраїнська літня школа адвокації для бібліотекарів у Сумах»

• член президії УБА  директор  ЦБС 

Хмельницької міської

територіальної громади Тамара 

Козицька, ознайомила учасників

школи з планами громади свого

міста, що активно розвивається в 

європейському векторі, та роллю, 

котру в цьому процесі відіграють

бібліотеки. Зокрема це

напрацювання бібліотечних

фахівців , які виступають надійними

помічниками втілення міських

новацій: ознайомлюють

користувачів з контентом веб 

порталу MYCiti – єдиної

інформаційної системи міста

Хмельницького, інформують про 

можливості сервісу DOZOR CITI та ін

• директор Чемеровецької

Центральної бібліотеки селищної

територіальної громади Марія

Кульпінська, яка  поділилась

цікавим досвідом реалізації низки 

бібліотечних проектів у співпраці з 

громадськими організаціями. 

Громада  об’єднує 22 старостати, 46 

населених пунктів, де мешкають

понад 36 тисяч жителів.



Розвиток  професійних компетентності 

бібліотекарів через розбудову безперервної 

освіти

Співпраця з бібліотеками- методичними центрами 

області.

• Надання членам відділення 

дистанційних сервісів УБА та 

сертифікатних спеціалізованих  

дистанційних  програм 

навчання Національної академії 

керівних кадрів культури і 

мистецтв, спрямованих на 

отримання, оновлення та 

розширення знань, 

формування нових 

професійних компетентностей, 

засвоєння інноваційних 

технологій , форм і методів 

роботи бібліотек у сучасних 

умовах.

• Надання фінансової 

підтримки членам 

відділення у 

проходженні 

навчання.



2019 Фінансова підтримка відділенням 

підвищення кваліфікації бібліотекарів 

області, представників керівництва  ОТГ

• На конкурсній основі відділення  фінансово 

підтримало   кандидатури членів ХУБА на 

участь у Х Міжнародній  конференції 

«Сучасна бібліотечно - інформаційна 

безперервна освіта: стратегічні орієнтири» 

(Славське ),

• VII Всеукраїнській літній школі адвокації

для бібліотекарів «Нова бібліотечна 

геометрія: адвокація, молодь, ОТГ»,  (м. 

Світловодськ, Кіровоградська обл.);

• у 12 Форумі молодих бібліотекарів у складі 

делегації УБА в м. Познань  (Польща);  

всеукраїнських та міжнародних наукових 

конференціях з питань бібліотечної справи, 

навчальних  програм УБА: «Українська 

бібліотечна асоціація: сталий розвиток»,

• «Зелена бібліотека», «Забезпечення 

інклюзивності бібліотечних просторів та 

послуг» тощо

• . Після повернення з навчань бібліотекарі

ділилися  отриманими знаннями з 

колегами задля поширення кращого 

досвіду.

• Бібліотекарі брали участь у он-лайн курсі  

ВГО УБА «Бібліотека-відкритий  Простір»; 

• проходили  навчання через дистанційні 

онлайн платформи  з отриманням 

підтверджуючих  сертифікатів на 

платформі Prometheus, курс «Ґендерно

орієнтоване бюджетування розвитку 

громад»;

• платформі ВУМ (вуличний університет 

майдану), курс «Бібліотека – відкритий 

публічний простір»;

• Брали участь у практикумі «Підтримка 

просування реформи місцевого 

самоврядування через інформаційні 

майданчики у Хмельницькій області»;

• вебінарі «Не вір – перевір»; 

всеукраїнському занятті з пошуку фактів 

«Не вір – перевір»

• тренінгу «Використання мультимедійної 

дошки. Створення QR-кодів та візуалізація 

інформації» тощо.



Творчі  професійні поїздки

• організовано групову поїздку членів відділення (24

чол.) на X Львівський бібліотечний форум «Нова

бібліотека- відповідальність кожного». Напередодні

форуму бібліотекарі ознайомились з кращими

бібліотеками Львова, здійснили екскурсію

«Літературно-меморіальна мапа Львова».



• В рамках співпраці  з 

Тернопільським відділенням 

УБА  група бібліотечних 

фахівців у червні  здійснила 

творчу професійну поїздку 

до  бібліотек 

Тернопільщини. 



У 2020 році 

Для працівників територіальних громад  членами 

відділення УБА спільно з зацікавленими 

організаціями  проведено 12 заходів,  яких взяли 

участь  понад 600 учасників з 58 територіальних 

громад. 

У заходах брали участь і бібліотеки Житомирської, 

Тернопільської, Чернівецької областей.



2020
• засідання за «круглим столом»

«Бібліотека громади: відповідність

соціальним нормативам»;

• прес-конференція для ЗМІ.

«Бібліотечна Хмельниччина мовою

цифр. Чи відповідають бібліотеки

Хмельниччини Мінімальним

соціальним нормативам?»

• обговорення проекту «Мінімальні

стандарти забезпечення культурними

послугами, Концепції реформування

фінансування системи забезпечення

населення культурними послугами.



Фінансова підтримка відділенням підвищення

кваліфікації бібліотекарів області, представників 

керівництва  ОТГ

На платформі ZOOM

• протягом 

2021року 

проведено 31 

захід

• підвищення кваліфікації, в яких взяли 

участь 1860 працівників бібліотек 

області.



Поширення  дієвих інструментів 

бібліотечної адвокації

2021
• Підготовлено і надіслано пропозиції

до проєкту Закону України «Про

бібліотеки і бібліотечну справу».

• Обговорення Стратегії розвитку

читання на 2021-2025 роки «Читання

як життєва стратегія»;

• Ознайомлено бібліотекарів, 

представників органів місцевого 

самоврядування з заявою ВГО 

Українська бібліотечна асоціація 

"ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У 

БІБЛІОТЕКАХ"



• Форуми бібліотекарів 

Хмельниччини  

• 2021р. XІІІ 

обласний Форум

«Бібліотека- твоя точка 

опори»; 

• 2020 XІІ обласний Форум 

«Бібліотека- всесвіт у 

зручному форматі»;

• 2019 XІ обласний Форум 

«Бібліотека: час змін, час 

дій!»

•

ВІДДІЛЕННЯ УБА - співорганізатор

обласних форумів, конкурсів, семінарів



Конкурси

• Конкурс на кращу 

бібліотеку ОТГ

• Конкурс на кращу дитячу 

бібліотеку

• Конкурс «Кращий 

керівник-менеджер»

• Кращий методист

• Краще облаштування 

прилеглої території 

«Бібліотечний простір»

• «Найкреативніший

керівник-2020». 



На форумах  бібліотеки представляють  кращі практики діяльності 

бібліотек;

звертається увага громадськості до проблем бібліотек.

проводяться  підсумки конкурсів: «Бібліотека-громаді», “Кращий 

бібліотекар року: у номінаціях «Краща міська бібліотека», «Краща 

сільська бібліотека», «Краща бібліотека для дітей»  ініційовані 

обласними бібліотеками.

В он-лайн режимі  у три етапи через соціальну мережу  у три етапи 

проведено конкурс серед методистів бібліотек ОТГ. 

2020 обласний конкурс соціальних інновацій «Весна, що нас змінила: 

пропоную свій досвід».

Усім переможцям конкурсів вручено  грамоти, подарунки.



Система послуг та сервісів Асоціації/відділення

На семінарах, конференціях, школах розповідаємо

про місію УБА, сервіси, послуги, які сприяють

професійному розвиткові, адвокаційній діяльності,

удосконаленню бібліотечної освіти, практики та

теорії, покращанню доступу до інформації громадян

України.

Проводили фестиваль бібліотечних соціальних

інновацій «Я пропоную свій досвід»;

Щорічно беремо участь у конференціях бібліотек

вишів;

Проводили мотиваційні зустрічі з потенційними

членами УБА безпосередньо у бібліотеках;

навчання щодо доступу членів відділення до

дистанційних сервісів УБА



Видано довідково-інформаційне видання « 

Постаті бібліотечної плеяди»

За рішенням Президії обласного відділення 

Протокол№3 від 20.08.21 року підготовлено і 

видано за фінансової підтримки відділення. 

Епіграфом до видання  ми взяли  вислів з 

книги відомих авторів Умберто Экота Жан-

Клод Карьера «Не сподівайтеся позбутися 

книжок»

"…немає нічого складнішого,

ніж упорядкувати бібліотеку.

Складніше хіба що впорядкувати світ".



• Надано фінансову підтримку  онлайн-

проекту  УБА «Карта бібліотек України: 

бібліотека для тебе-Libraru for you»,

• Члени відділення беруть активну участь у  

написанні статей до ВІКІПЕДІЇ

• Медійна грамотність

• Бібліотека українського воїна

• Впроваджують ініціативи з цифрової

грамотності в країні





Активізувати включення молоді в роботу 

відділення та інноваційну діяльність бібліотек

надано фінансову підтримку молодому члену

відділення Аліні Войтюк для участь у 4 літній

школі молодих бібліотекарів «Виклики

сьогодення. Перезавантаження», яка

проходила у Закарпатській області, де

розглядались питання антикризового

менеджменту, адаптації до нової реальності,

допомогти молодим бібліотекарям, надати

дієві інструменти роботи у період пандемії .

Зараз надамо підтримку для участі к Зимовій

школі

Члени відділення взяли участь у конкурсі

фотографій 2021 « Книга, яка змінила моє

життя».



Комунікація та включеність членів 

відділення

Досягнуто залучення сталої кількості членів

відділення.

Потребує удосконаленням система комунікації між

відділенням та членами (не завжди подається повна інформація про

члена), що не дає можливості отримати актуальну інформацію,

бути в курсі новин асоціації та відділення);

Необхідно актуалізувати сторінку відділення

Підтримувались  дружні зв’язки та партнерські відносини,  

обмін  досвідом з регіональними відділеннями УБА 

Тернополя, Чернівців та  Бібліотечною асоціацією 

Херсонських бібліотек.





Зростання кількості членів показує довіру до професійної 

громадської організації, участь бібліотекарів у 

різноманітних заходах,   що сприяє їх включенню у коло 

професійного спілкування.

• На жаль через 

виклики, 

спричинені 

COVID-19, 

відділення не 

змогло виконати 

заплановані 

поїздки,  

провести та 

відвідати офлайн

заходи.



Хмельницьке обласне відділення ВГО УБА своїми 

діями підтверджує бачення своєї місії як 

- центру підтримки розвитку особистості, 

інноваційної платформи для розвитку 

професійного потенціалу членів/потенційних 

членів УБА, запровадження нового підходу у 

наданні якісних та доступних культурних послуг 

населенню; 

сприяє професійному розвитку бібліотекарів 

самостійних бібліотек ОТГ 










