
Розбудова Хмельницького обласного відділення ВГО УБА: 

нотатки з обласного семінару 

          15 -16 червня 2022 року на платформі Zoom Хмельницька ОУНБ  під 

егідою обласного відділення ВГО УБА провела обласний семінар директорів, 

завідуючих центральними бібліотеками територіальних громад Хмельницької 

області  на тему: «Сучасні умови організації діяльності бібліотек: підсумки та 

перспективи розвитку». На семінарі висвітлювались важливі питання 

організації діяльності бібліотек,  завдання бібліотек в умовах російсько-

української війни, актуалізації  бібліотечних фондів, розбудови  Хмельницького 

обласного відділення ВГО УБА. 

           З доповіддю  «Публічні бібліотеки  Хмельниччини: підсумки  у році, що 

минув, та сучасні виклики виступила директор бібліотеки, голова 

Хмельницького обласного відділення  ВГО УБА Катерина Чабан. 

 

 



      У роботі семінару взяли участь провідні фахівці Національної бібліотеки 

імені Ярослава Мудрого:   заступник директора з наукової роботи Наталія 

Розколупа, 

  

 завідуюча науково-методичним відділом Світлана Кравченко, які  надали 

фахові консультації, відповіді на запитання учасників семінару.

  

 

     Виконавчий директор  ВГО УБА Ярослава Сошинська у своєму виступі 

«Українська бібліотечна асоціація та бібліотечна спільнота в протистоянні 

російській агресії» окреслила завдання, які стоять сьогодні  перед бібліотеками 

і бібліотекарями, наголосила, що  головне завдання – нести людям правду,  

боротися  з дезінформацією, зберігати культурну спадщину. 



         

 Важливим у діяльності та дієвості УБА, зазначила пані Ярослава,- є робота 14 

регіональних відділень, з яких  Хмельницьке відділення є найбільш чисельним. 

  

Ярослава Сошинська зупинилась на основних напрямках роботи УБА на 2022 

рік, серед яких -  розробка Стратегії на  2022 – 25 роки, програми з адвокації, 

просування інноваційних моделей діяльності бібліотек, розвиток  цифровізації 

та професійного діалогу між відділеннями тощо. 

 



 

      Голова  Хмельницького обласного відділення  ВГО УБА Катерина Чабан 

зупинилась на розвитку  професійних можливостей членів відділення, надання 

доступу до професійних ресурсів на сайті УБА. Звернула увагу на  необхідність 

розширення членства серед бібліотекарів територіальних громад. Відзначила 

найбільш дієвими та чисельними бібліотеки Хмельницької міської ТГ, 

Кам’янець- Подільської міської ТГ,  Волочиської міської ТГ, Віньковецької ТГ, 

Хмельницької бібліотеки для дітей ім. Т.Г. Шевченка. 

.  

     Хмельницьке обласне відділення ВГО УБА по відношенню до своїх членів 

бере на себе  завдання надавати їм послуги (конференції, публікації, 

лобіювання інтересів бібліотекарів і професії, навчальні програми тощо); 



забезпечувати демократичну участь членів у діяльності асоціації на всіх рівнях; 

здійснювати інформування про свою діяльність. 

 

 


