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Розпочато роботу з передачі книг, отриманих від Українського інституту книги за Державною програмою поповнення бібліотечних
фондів. Детальніше.

У Будапешті відбувся Міжнародний кінофестиваль про права
людини Verzio офлайн за участю працівників бібліотек Хмельниччини. Детальніше.

Відбувся конкурс професійної майстерності серед методистів
бібліотек області «Кращий методист-2021». Визначено переможців. Детальніше.

У жовтні відбулося відкриття Бібліотечного простору у Шибенській
сільській бібліотеці Теофіпольської селищної територіальної громади. Детальніше.

Кіноклуб Docudays UA «Право в об’єктиві» отримав перемогу у
Конкурсі на кращі адвокаційні заходи з проєктом «Мобільна інфобот-платформа «Бережи довкілля – сортуй сміття». Детальніше.

БібліоЖиття Хмельниччини, №4, 2021

м ельниц ька обласн а універсальн а н аукова бі бліот ек а

У БІБЛІОТЕКАХ ОБЛАСТІ
На базі Ізяславської центральної бібліотеки відкрито резиденцію
Святого Миколая. Детальніше.

Бібліотеки Хмельниччини активно долучилися до Національного
тижня читання та провели низку цікавих заходів. Дізнатися як проходив тиждень читання можна за хештегами #тижденьчитання і
#знайдисвоюкнижку.

В рамках проєкту «Платформа ідей» Комунальний заклад
«Центральна бібліотека Чорноострівської селищної ради» взяв
участь у написанні міні-проєкту ART-простір «Мистецька галерея»,
де отримав перемогу. Детальніше.

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека підписала угоду про співпрацю з Хмельницьким кооперативноторговельним інститутом ХКТЕІ. Детальніше.

Фахівці Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки взяли участь у конкурсі з наповнення україномовного розділу Вікіпедії матеріалами про об’єкти культурної спадщини та видатних постатей за
регіонами України «Культурна спадщина та видатні постаті». Детальніше.

Фахівці Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки
взяли участь у науково-практичній конференції «Стратегія розвитку бібліотек закладів вищої освіти», яка проходила на платформі Zoom. Організувала захід наукова бібліотека Хмельницького національного університету. Детальніше.
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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Відбувся День керівника центральної бібліотеки територіальної
громади «Про підготовку до звітності про роботу бібліотек за
2021 рік та планування роботи на 2022 рік». Детальніше.

Працівниками Старокостянтинівської центральної бібліотеки
проведена креатив-лабораторія «Вчимося писати плани і звіти
творчо. ЕСМАР. Сучасні форми бібліотечної статистики». Детальніше.

На базі Городоцької центральної бібліотеки проведено семінар
«Звітність бібліотек. Особливості планування на 2022 рік» для працівників бібліотек Городоцької міської територіальної громади. Детальніше.

Для працівників бібліотек Волочиської територіальної громади
проведено методичний день «Планування і звітність бібліотек в
стилі сучасних вимог». Детальніше.

Проведено триденний обласний семінар завідуючих методичнобібліографічними підрозділами центральних бібліотек територіальних громад «Контент-маркетинг – стратегія просування бібліотечної роботи». Детальніше.

В центральній бібліотеці ім. Костя Солухи Кам'янець-Подільської
МЦБС пройшов методичний день для керівників бібліотек-філій та
структурних підрозділів центральної бібліотеки. Детальніше.
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ONLINE-ОСВІТА
Курс «Як громаді стати цифровою» на Національній онлайнплатформі Дія. Цифрова освіта розроблений Міністерством цифрової
трансформації України та ГО SocialBoost у межах Програми USAID
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE). Детальніше.

Курс «Від ідеї до змін: проєктний менеджмент для соціальних ініціатив» на онлайн-платформі громадянської освіти Вум online про те, як
ставати змінами та долучатись до змін; як реагувати на виклики та
проблеми громади та спільно привносити зміни, реалізуючи проєкти
соціальної дії. Детальніше.

Платформа онлайн-освіти Prometheus курс «Соціологія та соціальні
дослідження: що, як, навіщо?» має на меті дати базове розуміння
основ прикладного соціального дослідження та орієнтований на широке коло слухачів. Детальніше.

Digital Workshop, проєкт команди Google, пропонує курс у форматі
відеопосібника «Ділове спілкування», завдяки якому ви отримаєте
поради, що допоможуть навчитися писати зрозуміло, читабельно та
по суті. Детальніше.

Інформаційний ресурс Культура і креативність пропонує курс
«Комунікації» який дасть можливість дізнатися, як ефективно
просувати свій проєкт, які існують основні елементи комунікаційної стратегії, у тому числі, як підібрати відповідні повідомлення та
канали для своїх ключових аудиторій. Детальніше.

Освітній майданчик Креативна Практика пропонує курс «Європейські
гранти для культурних та креативних проєктів», завдяки якому ви дізнаєтеся про всі етапи роботи з залучення грантів рамкової програми Європейського Союзу «Креативна Європа», спрямованої на розвиток культурних та
креативних проєктів. Детальніше.
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НОВИНИ УБА
29 листопада відбулася Дія.Educon – масштабна онлайн-подія
фанатів цифрової освіти в Україні. Переглянути онлайнтрансляцію тут.

17-18 листопада відбулася звітно-виборна конференція Української бібліотечної асоціації. Тема конференції: «Українська бібліотечна асоціація в екосистемі нової реальності». Детальніше.

1 листопада в межах проєкту Міністерства цифрової трансформації Дія. Цифрова освіта проходив Місяць цифрової грамотності. Детальніше.

27 жовтня пройшла онлайнова лекція «Критична медіаграмотність у формуванні інформаційної стійкості» на платформі
ZOOM. Переглянути запис вебінару тут.

8 жовтня відбувся онлайновий тренінг «Global MIL Week 2021:
гід по офіційному сайту», тренер – директор Хмельницької
міської ЦБС Тамара Козицька. Переглянути запис вебінару тут.

24-31 жовтня проходив Всесвітній тиждень медійної та інформаційної грамотності за темою «Media and Information Literacy for
the public good ‒ Медійна та інформаційна грамотність для суспільного блага». Детальніше.
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ВІТАЄМО

Шановні колеги!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Нового року та Різдва Христового.
Хай прекрасні зимові свята принесуть мир, спокій і злагоду. Зичимо Вам міцного здоров’я, успіхів,
родинного щастя, достатку і благополуччя! Бажаємо гарного настрою і любові, нехай у Вашому
житті панує гармонія та вдача!
Дай Боже Вам любові і тепла,
Добра в сім'ї і затишку в оселі,
Щоб щастя світла музика текла
В різдвяні свята, щедрі і веселі!
Хай здійснює бажання рік Новий,
Хай ваша установа процвітає,
З чудовим святом, радості і мрій
Ми щиро і сердечно Вас вітаєм!

За дорученням колективу
директор Хмельницької ОУНБ Катерина ЧАБАН
Шановні колеги!
Колектив відділу науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі Хмельницької
обласної універсальної наукової бібліотеки щиро вітає Вас з Новим 2022 роком та Різдвом
Христовим!
Нехай новий рік принесе Вам тільки добробут, благополуччя, родинне тепло, шану від колег,
рідних та близьких людей.
Бажаємо творчої наснаги, завзяття в роботі, миру, здоров’я, оптимізму, мудрості в житті, надії та
любові в серці. Хай доля буде прихильною до Вас, дарує приємні враження, цікаві зустрічі, віру у
власні сили.
Приємних Новорічних та Різдвяних свят!
Контакти: 29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 28
Відділ науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі
E-mail: nmvkmoblbib@gmail.com
Телефон: (0382) 79-56-40
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