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У вересні відбувся ХІІІ Форум бібліотекарів Хмельниччини «Бібліотека –

твоя точка опори», приурочений 120-річчю з часу заснування бібліотеки.
Детальніше.

В рамках ХІІІ Форуму бібліотекарів Хмельниччини відбулася науковопрактична конференція «Хмельницька ОУНБ в інформаційному просторі
України: історія і сьогодення». Детальніше.

До 120-річчя з часу заснування Хмельницької ОУНБ видано довідники
«Бібліотека наша доля» та «Постаті бібліотечної плеяди. Директори
бібліотек Хмельницької області», які згодом поповнять електронну бібліотеку, а також підготовлено сувенірну продукцію з нагоди ювілею.

Завершився підсумковий етап обласного конкурсу серед публічних
бібліотек «Бібліотека — громаді», визначено переможців. Детальніше.

В Україні затвердили Державну програму національно-патріотичного
виховання до 2025 року, метою якої є удосконалення та розвиток цілісної
загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання
шляхом формування та утвердження української громадянської ідентичності. Детальніше.

Бібліотеки області увійшли до переліку бібліотек, які обрані для реалізації
програми поповнення бібліотечних фондів у 2021 році Українським
інститутом книги. Детальніше.
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У БІБЛІОТЕКАХ ОБЛАСТІ
У вересні в Старокостянтинівській центральній бібліотеці відбулася
творча зустріч з реконструктором середньовіччя, мандрівником,
байкером, краєзнавцем, філологом, письменником Юрієм Даценком,
який успішно дебютував романом «Пастка для різника». Детальніше.

До Дня читання книг працівники Ярмолинецької центральної бібліотеки
провели
бібліотечний
бульвар
День_читання_книг_Читаємо_разом! Детальніше.

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека приєдналася до IV Всеукраїнської тихої вечірки в навушниках «Good Silent
Party» та організувала локальну вечірку, присвячену 30-й річниці
Незалежності України. Детальніше.

До 30-річчя Незалежності України бібліотеками Кам’янецьПодільської МЦБС було проведено ряд заходів в рамках бібліодня
«Інформуємо! Креативимо! Навчаємо!». Детальніше.

В Староушицькій селищній бібліотеці відбулася презентація книги
«В обіймах життя» поетеси Олени Свистун. Детальніше.

Урочисте відкриття хабу цифрової освіти в рамках проєкту «Дія.
Цифрова освіта» відбулося на базі бібліотеки-філії с. Великий
Олександрів КЗ «Центральна бібліотека Віньковецької селищної
ради». Детальніше.
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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
В рамках обласної програми з підвищення кваліфікації
бібліотечних працівників «Обласна бібліотека – бібліотекам села»
фахівцями Хмельницької ОУНБ проведено ряд заходів. Детальніше.
Бібліодень для працівників сільських бібліотек територіальних
громад «Сільська бібліотека – центр громади: сучасне бачення»
відбувся на платформі Zoom. Детальніше.

Центральною публічною бібліотекою Централізованої бібліотечної
системи Хмельницької міської територіальної громади проведена
четверта Школа медіаграмотності. Детальніше.

День обласної бібліотеки для працівників бібліотек Жванецької,
Орининської, Слобідсько-Кульчієвецької, Гуменецької, Староушицької, Китайгородської, Кам’янець-Подільської територіальних
громад у форматі вебінару відбувся на платформі Zoom.
Детальніше.

На платформі Zoom відбувся вебінар «Відеоконструктори для
створення бібліотечних роликів або відеоконтенту» для працівників сільських бібліотек територіальних громад. Детальніше.

Фахівці Хмельницької ОУНБ провели 10 тренінгів для працівників
сільських бібліотек територіальних громад області, які отримали
комп’ютерну техніку в рамках реалізації кампанії з цифрової
грамотності
населення
за
проєктом
«Дія.
Цифрова
освіта». Детальніше.

Центральною бібліотекою Полонської міської територіальної громади
проведено онлайн-семінар «Просвітницька діяльність бібліотек з
профорієнтації та професійної адаптації молоді». Детальніше.
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ONLINE-ОСВІТА
Студія онлайн-освіти EdEra «Фактчек: Довіряй-перевіряй» для тих, хто
хоче споживати тільки правдиву інформацію і не потрапляти у пастку
фейків та міфів та «Very Verified: онлайн-курс з медіаграмотності» пояснює,
як орієнтуватися в інформації довкола та як розпізнавати дезінформацію та
пропаганду.

Дистанційний курс «Медіаграмотність для громадян» та онлайн-гра
«Медіаграмотна місія» створений IREX у партнерстві з Академією
української преси та StopFake. Програма розрахована на дорослу
аудиторію та знайомить громадян із найбільш розповсюдженими видами маніпуляцій і пропаганди, а також надає базові інструменти перевірки інформації та критичного мислення. Детальніше.
Дистанційний курс «Верифікація в Інтернеті» на онлайн-платформі
громадянської освіти Вум online допоможе перевіряти та критично
осмислювати потоки інформації, якими перевантажені користувачі інтернету. Завдяки даному курсу ви дізнаєтеся як розпізнати фейкову інформацію, як перевірити джерело фото- та відеоматеріалів, як користуватися
геолокацією для перевірки місця події, як знайти архівну інформацію про
користувачів мережі та багато інших. Детальніше.

«Медіаграмотність у часи пандемії» – освітній серіал на національній
платформі «Дія. Цифрова освіта», дає можливість дізнатися, як відрізняти
фейки від фактів, які існують ресурси для перевірки візуального контенту, які
слова в новинному повідомленні мають насторожити та як не потрапити на
гачок маніпуляторів. Детальніше.

Платформа онлайн-освіти Prometheus пропонує курс «Медіаграмотність:
практичні навички» – авторська розробка відомого політолога, викладача,
автора досліджень гібридної війни Євгена Магди. Курс присвячений медіаграмотності та головним викликам сучасного світу – дезінформації та
фейкам. Детальніше.

Сайт «Відеотека» пропонує освітній курс «Новинна грамотність»,
мета якого – сприяти підвищенню рівня медіаграмотності серед населення в умовах воєнного конфлікту. Даний курс розроблений за підтримки Internews Network і розрахований на широке коло користувачів:
від студентів та викладачів факультетів журналістики, медіапедагогів
до всіх, кому цікава тема медіа. Детальніше.
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НОВИНИ УБА
30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек ‒ наше спільне свято!
Вітання Президента України до Всеукраїнського дня бібліотек.
Детальніше.
Привітання Президентки ВГО Українська бібліотечна асоціація.
Детальніше.

До Всеукраїнського дня бібліотек за поданням регіональних
відділень та офіційних партнерів Президія ВГО Українська
бібліотечна асоціація визначила переможців конкурсів та нагороджених відзнаками Української бібліотечної асоціації. Серед
них і публічні бібліотеки Хмельниччини. Детальніше.

Новий логотип та фірмовий стиль ВГО Українська бібліотечна
асоціація. Детальніше.

15-18 вересня в онлайновому форматі на платформі Zoom у
межах 28-го BookForum відбувся XIІ Львівський міжнародний
бібліотечний форум. Переглянути відеотрансляцію можна на
сторінці Української бібліотечної асоціації у соціальній мережі
Facebook або за посиланням.

Оголошено переможців конкурсу фотографій «Книга, яка змінила
моє життя» Молодіжної секції Української бібліотечної асоціації та
фоточеленджу «Бібліотека - твоя точка опори» у соціальній мережі
Facebook Української бібліотечної асоціації.

Акція для бібліотек від офіційного партнера ВГО Українська
бібліотечна асоціація Видавничо-освітній проект «Портал».
Детальніше.
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ВІТАЄМО

Шановні друзі, колеги!
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека
щиро вітає Вас з Всеукраїнським днем бібліотек. Зичимо
творчих успіхів, невичерпної енергії, нових ідей, майбутніх
проєктів, цікавих форм та напрямків роботи. Побільше
читачів нашим бібліотекам та нових книг!
За дорученням колективу,
директор Хмельницької ОУНБ Катерина ЧАБАН

Шановні колеги!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята ‒ Всеукраїнського дня бібліотек.
Бібліотеки є важливим чинником інтелектуального, духовного і естетичного збагачення кожної
нації.
Від щирого серця вітаю бібліотечних фахівців зі святом. Нехай ваша працьовитість, життєва
цілеспрямованість і високий професіоналізм допоможуть зберегти і примножити інтелектуальний і
культурний потенціал нашого рідного краю.
Бажаю вам нових ініціатив, цікавих перспективних проєктів, нехай ваша праця й надалі слугує
благородній справі – збереженню та примноженню духовних надбань народу. Доброго здоров'я
вам, оптимізму, благополуччя, нових творчих здобутків і вдячних читачів!
З повагою голова Хмельницького обласного відділення
ВГО Українська бібліотечна асоціація Надія СИНИЦЯ
Шановні колеги!
Колектив відділу науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі щиро вітає Вас з
професійним святом!
Бажаємо, щоб кожен день приходили нові читачі і черпали знання в ваших стінах. Нехай полиці
заповнять нові книги, а бібліотека буде тим місцем, куди хочеться прийти, де завжди цікаво і
захоплююче!
Бажаємо Вам творчої наснаги, натхнення, міцного здоров’я, благополуччя та нових творчих
здобутків!
Нехай супроводжує Вас Віра у власні сили, Надія на те, що наша праця буде гідно поцінована,
Любов і повага користувачів.
Контакти: 29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 28
Відділ науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі
E-mail: nmvkmoblbib@gmail.com
Телефон: +(382) 79-56-40
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