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1. Вступ 
 
Черкаське обласне відділення здійснювало свою діяльність відповідно до 

Стратегії УБА на 2019 – 2021 роки, Положення відділення та річного плану. 
У 2020 році кількість членів відділення становила 135 осіб. Сума річних 

добровільних пожертвувань склала 13500 грн. В умовах пандемії не вдалося 
збільшити кількість членів, хоча відділення поповнилося новими особами з ПБ 
ОТГ, які ще не мали членства в ОВ УБА. 

 
2. Реалізація Стратегії 

 
Ціль 1. Впровадити інноваційні моделі діяльності бібліотек 

 
Президія та активні члени ОВ УБА сприяли розбудові інноваційних 

моделей діяльності бібліотек регіону. Поширювався досвід інноваційної 
моделі «Екобібліотека» (Катеринопіль), демонстрування соціальної ролі 
бібліотеки, як лідера екологічного просвітництва. 

Інноваційним напрямкам у розбудові бібліотечних закладів є краєзнавчий 
бібліотуризм. Члени ОВ УБА активно сприяли бібліотекам Корсунь-
Шевченківській та Чигиринській ЦБ у впровадженні інноваційного напрямку 
розвитку «Бібліотека і зелений туризм» (за маршрутами «Видатні земляки» та 
«Зелений туризм»). 

Члени ОВ УБА долучилися до популяризації Фітнес-бібліотеки 
Моринської ОТГ. 

Вивчено досвід ПБ Степанецької ОТГ щодо діяльності «Ste PHUB» – 
організації простору для молоді ОТГ – для подальшого його поширення. 

Сприяли розширенню кола учасників мережі хабів цифрової освіти та 
активізації їх роботи. 

 
Ціль 2: Розвинути професійні компетентності бібліотекарів через 

розбудову безперервної освіти 
 
Президія та актив ОВ УБА у взаємодії з інституціями, діяльність яких 

пов’язана з підготовкою та розвитком професійної компетентності 
бібліотекарів, на засадах творчого та диференційованого підходу 
організовували навчання працівників бібліотек області. Внаслідок 
карантинних обмежень майже всі форми навчання проводилися в режимі 
онлайн. 

Активно використовувалась для організації занять навчальна платформа 
ВГО УБА та НБ ім. Ярослава Мудрого. Зокрема організована участь бібліотек 
області в онлайн-конференції «Бібліотека в умовах пандемії COVID-19» у 
форматі «Ви запитували – ми відповідаємо». 

На час весняного карантину було визначено і викладено на сайті ОУНБ 
13 тем для дистанційного навчання бібліотекарів області. В результаті 



підвищили свій фах та отримали сертифікати працівники 7 районних бібліотек 
та 5 ПБ ОТГ. 

Організовано і проведено навчання в режимі онлайн щодо створення 
партнерських офлайн-хабів метою перегляду користувачами освітніх серіалів. 

Для працівників трьох обласних методичних центрів організовано участь 
в онлайн-форматі в Львівському міжнародному бібліотечному форумі. 
Матеріали форуму було поширено на бібліотеки області, які не змогли взяти 
участь у заходах Форуму. 

Для членів ОВ УБА була організована участь у циклі вебінарів  від ВГО 
УБА «Культура та креативні індустрії для бібліотекаря». Було залучено також 
бібліотекарів Чорнобаївської та Драбівської ОТГ. 

Провідних спеціалістів обласних бібліотек було залучено до участі у 
вебінарах «Психологічні нюанси бібліотечної роботи», організованих ВГО 
УБА. 

Актив ОВ УБА організував і провів навчання у Школі бібліотечної 
інноватики для міських ЦБС – Черкаської та Уманської, бібліотекарів 
Тальнівської, Шполянської, Христинівської і Кам’янської ОТГ. 

Заступник голови та члени ОВ УБА взяли участь в організації та 
проведенні тренінгів «Становлення та розвиток публічних бібліотек ОТГ» в 
обласній Школі методиста. Працівники 12 бібліотек ОТГ навчались 
укладанню установчих документів, обліку книжкового фонду, роботі в 
соцмережах та ін. 

Члени Президії сприяли проведенню онлайн на платформі ZOOM дня 
сільського бібліотекаря, в якому взяли участь 80 закладів. Працівників 
бібліотек ознайомили зі змінами в законодавстві України щодо діяльності 
бібліотек ОТГ, надано консультації щодо планування та звітності. Також 
заступником голови ОВ УБА надано консультацію щодо членства в УБА. 

На поглиблення професійних знань, розвиток творчих ініціатив 
спрямовано оголошення конкурсу на кращу відеопрезентацію «Візитна картка 
бібліотеки». Відзначено кращі доробки працівників. 

Започатковано і проведено онлайн-конкурс міні-проєктів «Бібліозупинка 
Святого Миколая» на кращу презентацію заходів до зимових свят для членів 
громади. Визначено і відзначено кращі проєкти. 

 
Ціль 3: Поширити дієві інструменти бібліотечної адвокації 

 
Президія і члени ОВ УБА привертали увагу влади та громадськості до 

проблем бібліотек ОТГ, функціонування мережі, успішних інноваційних 
заходів бібліотек. 

З метою запобігання негативного вирішення проблем процесів 
децентралізації, ефективної співпраці з владними структурами щодо 
розбудови мережі бібліотек ОТГ проведено навчання в онлайн-форматі для 
спеціалістів-керівників галузі культури ОТГ області «Організація діяльності 
ПБ ОТГ: правові та методичні аспекти». 



Проведено зустріч з представниками влади та бібліотек Смілянської 
МЦБС щодо збереження мережі. 

Президія та актив ОВ УБА долучилися до розробки плану проведення 
заходів щодо відзначення Всеукраїнського дня бібліотек «Бібліотечне асорті», 
що сприяло підвищенню іміджу ПБ і приверненню до них уваги суспільства і 
влади. 

 
Ціль 4: Перебудувати систему послуг та сервісів відділення 

 
Президія ОВ УБА працювала над розширенням надання послуг 

інформаційного та методичного спрямування бібліотекарям, певним цільовим  
аудиторіям. 

ОВ УБА надавалися послуги з підготовки  та розробки установчих та 
регламентуючих документів щодо функціонування ПБ ОТГ, алгоритму 
переходу бібліотек до складу ОТГ. 

Надано допомогу з розробки Статуту бібліотек Тальнівської, Іркліївської, 
Канівської, Паланської ОТГ. 

 
Ціль 5: Досягти максимальної ефективності менеджменту 

відділення 
 
В умовах пандемії проведено лише два засідання Президії ОВ УБА. 

Розглядалась діяльність відділення за минулий рік, акцентувалась активізація 
роботи з розширення членства та адвокаційної діяльності щодо збереження 
мережі в умовах ОТГ. Назрілі проблематичні питання вирішувались між 
членами Президії в телефонному спілкуванні. 

Здійснено 2 виїзди: Смілянську МЦБС, ПБ Степанецької ОТГ щодо 
нормативно-правових аспектів функціонування та збереження мережі. 

 
Ціль 6: Покращити комунікації та включеність членів відділення 

 
Президія ОВ УБА в умовах карантинних обмежень намагалась 

удосконалювати систему комунікацій, інформування членів відділення про 
роботу і розширення членства, розвивати участь у програмах та ініціативах 
ВГО УБА, розвивати представництво у соціальних мережах. Проте не 
створено окремого вебресурсу, як інструмента комунікації. 

Члени Президії взяли участь у щорічній конференції ВГО УБА у форматі 
онлайн, ХІ Львівському міжнародному бібліотечному форумі та інших 
заходах УБА. 

 
Ціль 7: Активізація включення молоді в роботу відділення та 

інноваційну діяльність бібліотек 
 



Карантин негативно вплинув на можливість включення нових молодих 
членів УБА в діяльність відділення. Президія націлювала молодь на 
відвідування заходів з підвищення фаху та самовдосконалення. 

 
3. Загальні висновки про роботу відділення 

 
Президія ЧОВ УБА та актив працювали над виконанням плану. 
В умовах карантинних обмежень основна увага акцентувалась на 

організації та проведенні заходів з підвищення кваліфікації бібліотечних 
працівників, використовуючи для цього навчальні майданчики  партнерських 
організацій (в основному онлайн). 

Не вдалося висвітлювати діяльність ОВ УБА у ЗМІ, вебресурсі. Президія 
має активізувати   роботу з розширення членства. 

 
 
Голова Черкаського ОВ УБА     Капкаєва Л. П. 


