


БІБЛІОТЕКАР



Бази та форми 

підвищення кваліфікації 

 Методичні центри  (всеукраїнські, зональні конференції     

вузівських і галузевих бібліотек)

 Вінницький обласний навчально-

методичний  центр галузі культури,   

мистецтв та туризму

Українська бібліотечна асоціація

 програма «Бібліоміст»

 «Сучасний бібліотекар – 2»

 літня та зимова школи молодих бібліотекарів

 Вінницька обласна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

 майстер-клас 

 університет культури «Книга і суспільство»



Розвиток бібліотеки через 

розвиток персоналу

«Стратегічний план розвитку бібліотеки ВНМУ

ім. М.І. Пирогова»

«Програма підвищення кваліфікації працівників

бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова»

 Бібліотекар-професіонал 

 Інформаційна культура бібліотекаря 

 Етика та культура бібліотечного спілкування

 Бібліотекар і сучасний літературний процес 

 Розширення загальноосвітнього кругозору     



Щотижневі заняття колективу



Психологічні тренінги



Цікаві зустрічі



Експрес-університет

Створення інституційного 

репозитарію

Проведення інвентаризації 

в автоматизованому режимі

Аналітико-синтетична обробка ресурсів 

локального та віддаленого доступів

Правове поле бібліотеки



Майстер-клас

“Крокуємо в сучасність”

Теми:

Професійні облікові записи

Ефективна презентація

Розширений пошук Google

Моніторинг та оцінка

Цифрова розповідь

Бібліотечний блогінг

Хмарні сервіси

Соціальні мережі для бібліотек



Майстер-клас

“Крокуємо в сучасність”

Теми:
Програмне забезпечення

Аудіо-, відеоредактори

Оцінка потреб спільноти

Жанри бібліотечної журналістики

Комунікація в групах (колективі)



Рік англійської мови



Секція керівного складу 

«Лідер»

Методика підготовки виступів на Вчену раду

Методи і стиль керівництва: проблеми та 

шляхи їх вирішення

Номенклатура справ у бібліотеці

Вміння бути публічним: майстерність чи талант?

Організація управління сучасною бібліотекою ВНЗ



Методичні видання 



Методичні видання 



Конкурси 

бібліотеки ВНМУ

 «Краща електронна виставка» 

(До Всеукраїнського дня бібліотек)

 Емблема методичного об’єднання     

бібліотек ВНЗ м. Вінниці. 

Емблема бібліотеки 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Краще оформлення новорічних 

куточків у бібліотеці. 



 Всеукраїнський конкурс літературних творів 

диплом І ступеню у номінації  «Прозові твори»

(Національна наукова медична бібліотека)

 Обласний конкурс «Ми змінюємося!   

Бібліотека – зона впровадження  

інформаційних технологій»  –

сертифікат переможця

(Вінницька обласна універсальна наукова   

бібліотека ім. К.А.Тімірязєва)

 Всеукраїнський конкурс девізів УБА 

(Українська бібліотечна  асоціація)

Бібліотека – переможець конкурсів

2015 року




