І. ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ БІБЛІОТЕКАРІВ
№ з/п
Назва заходу
Форма заходу
Місце і час проведення
Організатори
1
2
3
4
5
Науково-практичні конференції, наукові читання
1
2
3
4
5

Науково-практична конференція до 55-річчя від дня заснування НБУ для дітей
Всеукраїнська науково-практична конференція
м. Київ 
травень 
НБУ для дітей

Всеукраїнська науково-практична конференція директорів обласних бібліотек для дітей 
Всеукраїнська науково-практична конференція
м. Суми
жовтень
НБУ для дітей, Управління культури Сумської ОДА, КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»

Сучасні методи та пошук нових форматів у бібліотечному обслуговуванні дітей
Обласна науково-практична конференція
м. Луцьк
жовтень
Управління культури, з питань релігій та національностей Волинської ОДА, 
Волинська ОБД
Семінари, вебінари, тренінги, інші заходи
1
2
3
4
5

Бібліотека як інформаційно-культурний центр територіальної громади: досягнення та шляхи розвитку
Обласний семінар 
м. Київ 
березень 
КЗ Київської ОР «Київська ОБД»

Соціокультурні послуги бібліотеки для розвитку читання дітей із циклу «Ступені майстерності»
Година професійної майстерності
м. Маріуполь
березень
КЗК «Донецька ОБД»

Бібліотекар, автор, читач: спілкування, взаєморозуміння, співпраця
Круглий стіл в онлайн-форматі
м. Запоріжжя
березень-квітень
КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР

Читання як життєва стратегія. Бібліотеки для дітей у реалізації Стратегії розвитку читання на 2021-2025рр.
Обласний семінар
м. Херсон 
березень 
Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської ОДА, 
КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР

Промоція книги та читання: новітні підходи і можливості
Обласний семінар
м. Маріуполь
березень
КЗК «Донецька ОБД»

PRO-контент для дітей: організація роботи бібліотеки в онлайн-середовищі
Обласна творча лабораторія
м. Миколаїв
березень
Миколаївська ОБД ім. В. Лягіна

Досвід кожного — багатство всіх
Методичний бібліомайданчик
м. Суми
березень
ОКЗ «Сумська ОБД»

Інноваційні зміни в дитячих бібліотеках
Проблемно-цільові навчання
м. Київ
квітень, травень, жовтень  
НБУ для дітей, Центр неперервної культурно-мистецької освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Формування та зберігання фондів бібліотек, що обслуговують дітей: сучасні вимоги, проблеми, тенденції
Обласний семінар
м. Луцьк
квітень
Управління культури з питань релігій та національностей Волинської ОДА, 
Волинська ОБД

Сучасні тенденції у краєзнавчому ресурсі бібліотек для дітей
Обласний семінар
м. Дніпро
квітень
КЗК «Дніпропетровська ОБД»

Банк бібліотечних інновацій: творимо майбутнє разом із циклу «Ступені майстерності»
День професійного спілкування 
м. Маріуполь
квітень
КЗК «Донецька ОБД»

Особливості бібліотечно-інформаційного обслуговування читачів-дітей територіальних громад Київської області
Обласний семінар
м. Київ 
квітень
КЗ Київської ОР «Київська ОБД»

Бібліотека як центр розвитку активностей та ініціатив для дітей у громадах
Обласна школа професійного розвитку
м. Миколаїв
квітень
Миколаївська ОБД ім. В. Лягіна

Захоплююче краєзнавство: практика пізнання рідного краю
Обласний семінар
м. Одеса
квітень
КУ «Одеська ОБД ім. В. Катаєва»

Сучасний бібліотекар: стереотипи та новий імідж із циклу «Ступені майстерності»
Професійний діалог
м. Маріуполь
квітень
КЗК «Донецька ОБД»

ОТГ: проблеми та перспективи функціонування бібліотек для дітей
Обласна панельна дискусія
м. Кропивницький
квітень
Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка

Створення дизайнів у програмі «Canva»
Обласна віртуальна школа «Вчимося онлайн»
м. Суми
квітень
ОКЗ «Сумська ОБД»

У світі хештегів і сторіз: публікації матеріалів на блогах КУ «ЦМБС для дітей» м. Одеси
Обласний семінар
м. Одеса
травень
ЦМДБ ім. А.П. Гайдара КУ «ЦМБС для дітей» м. Одеси

Бібліотечне обслуговування дітей: ідеї для розвитку у громадах
Обласний семінар
м. Миколаїв
травень
Миколаївська ОБД ім. В. Лягіна

Актуальні послуги для сучасної громади
Обласний вебсемінар
м. Миколаїв
травень
ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка 
м. Миколаєва

Дитячі бібліотеки в житті сучасного суспільства
Професійний онлайн-діалог
м. Рівне
травень
КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР

Бібліотека — провайдер сучасних послуг для дітей
Творча лабораторія
м. Хмельницький
травень
Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка

Суч@сний бібліотекар
Школа професійного розвитку
м. Чернігів
травень
КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР

Надання послуг дітям у бібліотеках громад області
Обласна виїзна лабораторія 
м. Гайворон
смт Вільшанка
червень
Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка

Формування читацького інтересу до української книги в бібліотеках для дітей
Обласне професійне навчання
м. Суми
червень
ОКЗ «Сумська ОБД»

БібліоКре@тив-2022
Фаховий форум
м. Херсон
червень
Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської ОДА, 
Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки

Проведення днів, тижнів інформації бібліографії
Обласний семінар
м. Кривий Ріг
ІІ кв.
ЦБ КЗК «МДБ» Криворізької МР

Ідеї. Практика. Досвід.
Школа професійного розвитку
м. Хмельницький
липень
Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка

ІІ міжрегіональний форум бібліотекарів Донеччини
Форум
м. Маріуполь
вересень
КЗК «Донецька ОБД»

Бібліотека — відкритий майданчик ідей і творчості
Курси підвищення кваліфікації 
м. Одеса
травень
КУ «Одеська ОБД ім. В. Катаєва»

Інтерактивні ігри у бібліотеці: навчаємось і вчимо
Обласний тренінг
ІІІ кв.
КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР

Бібліотека для дітей: нові ідеї + кращий досвід
Обласний семінар
м. Рівне
жовтень
КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР

Бібліотеки для дітей і час: нові реалії
Обласний семінар
м. Полтава
жовтень
Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного

Роль і місце дитячої бібліотеки в громаді
Обласний семінар
м. Кропивницький
жовтень
Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка

Будь еко: формуємо екологічну свідомість юних читачів
Обласний семінар 
м. Тернопіль
жовтень
Тернопільська ОБД

Бібліотека для дітей — центр національно-патріотичного виховання юних громадян України
Обласний семінар
м. Запоріжжя
жовтень 
КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР

Дитяча бібліотека ХХІ століття: Всесвіт інформації і культури
Обласний тренінг
м. Чернігів
жовтень
КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР

Бібліотека для дітей: модернізація діяльності, пошук нових ідей та рішень
Обласний семінар
м. Дніпро
листопад
КЗК «Дніпропетровська ОБД»

Бібліотека: стратегічні напрями та професійні орієнтири розвитку із циклу «Ступені майстерності»
Година професійного спілкування
м. Маріуполь
листопад
КЗК «Донецька ОБД»

Організаційно-методична робота: складові успіху в умовах викликів сучасності
Обласний семінар
м. Київ 
листопад
КЗ Київської ОР «Київська ОБД»

Краєзнавча робота бібліотек: новий підхід
Обласний семінар
м. Ужгород,
листопад
КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР

Роль і можливості бібліотек у поширенні знань про українську мову як національну цінність
Обласний круглий стіл
м. Миколаїв
листопад
Миколаївська ОБД ім. В. Лягіна

Бібліотека в сучасному форматі: професійні ідеї, творчі проєкти
Обласний семінар 
м. Маріуполь
листопад
КЗК «Донецька ОБД»

Метаморфози бібліотечної роботи в сучасних умовах: нові форми роботи і поняття
Обласний семінар
м. Одеса
листопад
КУ «Одеська ОБД ім. В. Катаєва»

Бібліотека без обмежень (до 85-річчя від дня заснування Хмельницької обласної бібліотеки для дітей)
Всеукраїнський пленер
м. Хмельницький
листопад
Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка

Формування креативного іміджу бібліотек, що обслуговують дітей: відповідь на вимоги сьогодення
Обласний семінар
м. Чернівці
листопад
КУ «Чернівецька ОБД»

Медіаграмотність — тренд чи необхідність?
Обласний тренінг
м. Рівне
грудень
КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

V Бібліотечний форум Житомирщини 2022
Обласний форум
м. Житомир
IV кв.
Департамент культури, молоді та спорту
Житомирської ОДА, ОБД Житомирської ОР

Час відвертої розмови
Дні професійного спілкування 
щоквартально
ОБД Житомирської ОР

Бібліотека: зараз, до і після
Обласний семінар
м. Львів
IV кв.
КЗ Львівської ОР «Львівська ОБД»

Бібліотека у досягненні Цілей сталого розвитку — екологічний формат
Обласний семінар
м. Харків
IV кв.
ОКЗ «Харківська ОБД»

Сучасні практики в роботі бібліотеки. Digi Skills бібліотекаря
Обласний семінар
м. Івано-Франківськ
протягом року
Івано-Франківська ОБД

Сучасна дитяча бібліотека як інформаційний інтелект-центр: виклики часу та перспективи розвитку
Обласний семінар
м. Рівне
протягом року
КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР
Конкурси з фахової майстерності
1
2
3
4
5

ТОП-бібліотека-2022
Обласний конкурс на кращий електронний рекламний продукт 
м. Суми
лютий-червень
КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»

Краща бібліотека для дітей Рівненщини — 2022
Професійний конкурс
м. Рівне
березень-листопад
КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР

Краща дитяча бібліотека Харківщини
Обласний огляд-конкурс 
м. Харків
І-ІІ кв.
ОКЗ «Харківська ОБД»

Мислити глобально — діяти локально
Обласний конкурс на кращий відеоролик 
м. Полтава
квітень-вересень
Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного

Обласний конкурс на кращий ігровий проєкт екологічної тематики
Обласний конкурс авторських розробок серед дитячих бібліотек територіальних громад
м. Херсон
квітень-вересень
КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР

Дитина не може чекати
Обласний конкурс на кращого дитячого бібліотекаря у сільській місцевості
м. Чернігів
вересень
КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР

Бібліотекар: майстерність без меж
Обласний конкурс професійної майстерності 
м. Житомир
III-IV кв.
Департамент культури, молоді та спорту Житомирської ОДА, ОБД Житомирської ОР


