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Шановні колеги! Члени Української  бібліотечної асоціації!

Вітаємо усіх Вас з 15-річчям заснування УБА — громадської 
професійної організації, що об’єднує на добровільних за-
садах осіб, професійно пов’язаних з бібліотечною справою, 
бібліографічною та інформаційною діяльністю, та тих, хто за-
цікавлений у їх розвитку.

Пригадуючи шлях, пройдений з часу заснування Асоціації, 
можемо з впевненістю сказати – це були цікаві, наповнені 
роботою роки. Дякуємо ініціаторам створення УБА,  тим, хто 
стояв у її витоків, здійснював розбудову організації. Ці люди 
власним авторитетом, творчими зусиллями закладали під-
валини майбутнього, були «батьками-засновниками» нашо-
го професійного руху  і надалі продовжують це робити! Це 
такі творчі і небайдужі до бібліотечної справи особистості 
— Пашкова В.С., Бабич В.С., Навроцька В.Д. та ін.  Споглядаю-
чи минулі роки, хотілося би також пригадати тих, хто плідно 
працював в УБА, у різні часи очолював організацію, був об-
раний  до складу її Президії  — Дригайла В.Г., Ковальчук Л.І., 
Скнарь В.К., Ярощук В.П. та ін.

За 15 років Асоціацією було започатковано багато ініціатив, 
серед  них – захист інтересів бібліотек, бібліотекарів і чи-
тачів, безліч звернень до різних гілок влади, участь у зако-
нодавчій та нормотворчій діяльності, професійні видання, 
конференції, семінари і круглі столи, міжнародні професійні 
програми і партнерства,  традиції нагородження почесними 
відзнаками, інноваційні проекти і ще багато добрих справ.
Сьогодні  Українська бібліотечна асоціація прагне до розви-
тку і розбудови. Активно триває процес створення та реє-
страції регіональних відділень УБА, утворюються нові секції, 
починають працювати адвокаційні програми, набули нової 
якості тренінги для бібліотекарів, оновлюється веб-сайт 
УБА, вже втретє проходить надзвичайно цікавий конкурс 
«Бібліотека року», ефективно працює виконавчий офіс

Все це відбувається відповідно до стратегічних напрямів, 
спрямованих на формування лідерської позиції УБА у бібліо-
течному  середовищі. Адже, як проголошено у Стратегії, УБА  
бачить себе лідером у відстоюванні права громадян України 
на доступ до всього обсягу накопичених знань та інформа-
ції, права на свободу слова, у розвитку відкритого інформа-
ційного суспільства, що базується на знаннях, та здійснює 
свою діяльність відповідно до наступних концептуальних 
принципів: 

забезпечення інтелектуальної свободи та відданості  іде- 3
алам демократії; 

орієнтації на користувача (“читачецентризм”); 3

сприяння освіті та просвітництву нації;  3

безперервності навчання, постійного професійного вдо- 3
сконалення;

співпраці, партнерства; 3

відкритості, прозорості та підзвітності. 3

Серед найближчих планів УБА — надавати підтримку у реа-
лізації програми «Бібліоміст», запропонувати новий формат 
проведення Всеукраїнського дня бібліотек, започаткувати 
щорічні тематичні конференції, розвинути ідею підтрим-
ки регіональних ініціатив у форматі «Бібліотечна столиця 
року», інші заходи.

Задля того, аби всі справи були успішними — давайте роби-
ти їх разом!

Вступайте до Української бібліотечної асоціації! 

Будьте впевненими — всі Ваші ініціативи й активності Ви 
зможете реалізувати!
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Документи

Склад Президії УБА 
на 2009-2012 роки

Основні положення Стратегії УБА 
на 2010-2014 роки
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Шевченко Ірина Олександрівна,
Президент
Директор ІПО НАКККіМ
тел.: (044) 280-34-04  
Ковальчук Людмила Iванівна,
Віце-президент, фінансово-економічна діяльність  
і соціальний захист бібліотекарів
Директор Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки м. Києва
тел.: (044) 486-50-93 

Пашкова Валентина Степанівна,
Віце-президент, міжнародні зв`язки та інновації
Директор Центру інформаційних ресурсів Посольства США 
в Україні 
тел.: (044) 490-40-74

Вилегжанiна Тамара Iзмайлівна,
Віце-президент, партнерство, лобіювання інтересів, зв`язки 
з урядовцями
Генеральний директор ДЗ «Національна парламентська    
бібліотека України»
тел./факс: (044) 278-85-12

Загуменна Віра Вікторівна,
Наукова діяльність і професійна освіта
Професор НАКККіМ
тел.: (097) 574-94-69

Лугова Лариса Анатоліївна,
Зв`язки з громадськістю, комунікації, адвокасі
Заступник директора Львівської обласної бібліотеки  
для дітей
тел.: (032) 235-87-48 

Тверда Тетяна Василівна,
Конкурси та відзнаки УБА
Директор ЦБ ім. М.Л.Кропивницького м. Миколаєва
тел.: (0512) 24-01-10 

Ярошенко Тетяна Олександрівна,
Проектна діяльність
Директор НБ НаУКМА, віце-президент НаУКМА
тел.: (044) 416-60-55

Саприкін Георгій Анатолійович,
Сервісна політика УБА 
Директор ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва»
тел./факс: (044) 257-53-34 

Рогова Павла Iванівна,
Секції УБА 
Директор Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України
тел./факс: (044) 440-35-48

Вітенко Василь Iванович,
Осередки УБА
Директор Тернопільської ОУНБ
тел./факс: (0352) 52-52-64

Васильєв Олексій Всеволодович,
Розвиток структури та членства  
Президент Асоціації «Інформатіо-Консорціум»
тел.: (050) 311-49-00  

Коваленко Раїса Михайлівна,
Документообіг  
Заступник директора Публічної бібліотеки
ім. Лесі Українки м. Києва
тел.: (044) 486-64-41

11

2

Стратегічні цілі та завдання організації було розробле-
но на основі результатів  досліджень стану бібліотечно-
інформаційної галузі в Україні, із залученням зацікавлених 
сторін: членів Президії УБА та членів УБА, представників 
органів державної влади і місцевого самоврядування, 
представників міжнародних культурних інституцій, що ді-
ють в Україні, представників програм технічної допомоги 
тощо.

Мета цього документу  – встановити межі діяльності УБА на 
основі сильних сторін організації та її досвіду у вирішенні 
нагальних проблем бібліотечно-інформаційної галузі кра-
їни. 

Стратегію розроблено на п’ять років з метою сфокусувати 
доступні для УБА ресурси на ключових напрямах і забез-
печити стабільність і життєздатність організації у майбут-
ньому.

Стратегія Української бібліотечної асоціації на 2010-2014 
рр. передбачає спрямування її діяльності на:

1) розвиток в Україні відкритого інформаційного суспіль-
ства та удосконалення бібліотечно-інформаційного об-
слуговування;

2) сприяння розвитку системи професійної підготовки  
і післядипломної освіти бібліотечних та інформаційних 
працівників;

3) сприяння формуванню позитивного іміджу книгозбі-
рень, підвищенню престижу професії, захист інтересів 
читачів і працівників бібліотек;

4) зміцнення інституційного потенціалу УБА, розширення 
членства і партнерських зв`язків.

Кінцевими бенефіціарами реалізації Стратегії будуть:

• члени УБА;

• бібліотеки та бібліотечно-інформаційна спільнота;

• користувачі бібліотечно-інформаційних послуг;

• українське суспільство.

Непрямими бенефіціарами реалізації Стратегії будуть інші 
партнерські організації через механізми співпраці та вза-
ємодії, через участь у семінарах і тренінгах, отримання ін-
формаційних матеріалів.

Повний текст Стратегії читайте на сайті www.uba.org.ua. 
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3 Програмна діяльність

З початку 2010 року УБА в межах своїх повно-
важень активно впливала на процес форму-
вання Державного бюджету України на поточ-
ний рік та ставила питання про збільшення 
фінансування на потреби комплектування, 
передплату періодики і оплату доступу до Ін-
тернету бібліотечних установ через захищені 
статті державного і місцевих бюджетів.

Для цього вона звернулась з відповідними 
листами до Прем’єр-міністра України Азарова 
М.Я., Голови Верховної Ради України Литвина 
В.М., Голів обласних державних адміністрацій 
та Голів обласних рад. 

В результаті на фінансування бібліотечних 
програм у бюджетах 2010 р. передбачено ко-
штів більше на 30-70% у порівнянні з 2009 р.

***
За 15 років плідної роботи Українська біблі-
отечна асоціація взяла участь у численних 
українських та міжнародних проектах. Акту-
альними проектами цього року є:

Наймасштабніший міжнародний бібліо- 3
течний проект в Україні «Бібліоміст».

Проект «Мережа пунктів доступу громадян  3
до офіційної інформації», що здійснюється 
за організаційної та фінансової підтримки 
Програми сприяння Парламенту II. 

Програма УБА з адвокасі, метою якої   3
є привернути увагу суспільства і влади до 
бібліотек, змінити імідж бібліотеки в Укра-
їні, зробити її більш привабливою для ко-
ристувачів і бібліотекарів. 

***
У межах відзначення Всеукраїнського дня     
бібліотек 2010 УБА проводить наступні кон-
курси для бібліотечної громади:

3-й Всеукраїнський конкурс «Бібліотека  3
року».

Всеукраїнський конкурс літературних  3
творів бібліотечних працівників (статей, 
есе, нарисів, поезій).

Конкурс фоторобіт “Люди, книги, долі...“   3
(з ініціативи ГО “Асоціація бібліотек  
Вінниччини“, колективного члена УБА).

***
Пропонуємо всім членам УБА долучитися до 
створення нашого бюлетеня. Завжди раді 
отримати від Вас цікаві матеріали та нови-
ни для наступних номерів щоквартальника       
“БібліоТек@“.   

З пропозиціями Ви можете звернутись  
до Виконавчого офісу УБА. 

Контакти офісу:
Адреса: 01004, м. Київ,  
вул. Велика Васильківська 12, оф. 5
Телефон: +380 (44) 239-74-87
Факс: +380 (44) 235-45-47
E-mail: u_b_a@ukr.net
Розпорядок роботи: понеділок — п`ятниця  
з 10.00 до 17.00.

Також повідомляємо, що всю корисну та нову 
інформацію Ви можете оперативно перегля-
дати на сайті УБА: www.uba.org.ua.

4 Актуально

Українська бібліотечна асоціація
на 17-й Міжнародній Конференції «Крим 2010»

З 7 по 11 червня в АР Крим пройшла 
Міжнародна Конференція «Крим 
2010», співорганізатором якої 
впродовж багатьох років є Укра-
їнська бібліотечна асоціація. Тема 
2010 р. — “Роль бібліотек у підви-
щенні рівня інформаційної культури 
та збереженні культурної спадщини  
в сучасних умовах розвитку суспіль-
ства”. Програмою Конференції було 
передбачено проведення спеціаль-
ного ювілейного заходу «Українська 
бібліотечна асоціація: 15 років лі-

дерства в бібліотечно-інформаційній сфері», у якому взяли участь близько 
80 учасників з України, близького та далекого зарубіжжя.
Учасників заходу вітали Генеральний секретар ІФЛА Дженніфер Ніколсон, 
генеральний директор  ДПНТБ Росії, віце-президент Російської бібліотеч-
ної асоціації Я.Л.Шрайберг, заступник Міністра культури і туризму України 
О.Г.Бенч, виконавчий директор Інформаційного консорціуму Казахстану 
І.В.Соловйова.
Доповідь Президента УБА І.О.Шевченко була присвячена ролі Асоціації  
у житті бібліотечного співтовариства. Я.Титаренко та Ю.Ткаченко (IREX) роз-
повіли про результати і подальші плани реалізації програми “Бібліоміст”. 
Окремі напрями діяльності УБА були висвітлені у доповідях та виступах 
директора ПСП ІІ в Україні Елеонори Валентайн, директора Херсонської 
ОУНБ Н.І.Коротун та директора Миколаївської ОУНБ Н.Ф.Богзи.
Зацікавлення і дискусію учасників викликав відкритий семінар «Адвока-
ційна діяльність бібліотек як пріоритетний напрям діяльності УБА”, де було 
презентовано Програму УБА з адвокасі на 2010-2014 рр., відбувалося об-
говорення досвіду адвокаційної діяльності в бібліотеках Європи та резуль-
тати багаторічного лобіювання Асоціацією інтересів українських бібліотек 
і бібліотекарів.  
Роль УБА як національної організації та результати її 15-річної діяльності 
у контексті розвитку світового професійного бібліотечного руху розкрита 
у монографії засновника, Президента і нинішнього віце-президента УБА 
В.С.Пашкової «Національні бібліотечні асоціації: 1876-2008» (Харків, 2009), 
презентація якої також відбулася під час проведення спеціальної програми 
УБА. В обговоренні відзначалася науково-теоретична цінність даного до-
слідження для вітчизняного та зарубіжного бібліотекознавства. Також було 
презентоване наукове видання члена Президії УБА Т.О.Ярошенко  «Електро-
нні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки» (Київ, 2010).
І на завершення всі учасники спеціальної програми Асоціації під час ді-
лової гри «Система мобілізації ідей» виробили ряд креативних пропозицій 
щодо розвитку партнерств, адвокаційної діяльності бібліотек та покра-
щання іміджу бібліотек і бібліотечної професії у суспільстві. Під час про-
ведення заходів УБА відбулося вручення членських квитків та посвідчень, 
інформаційних видань і сувенірів.
Члени УБА і Президії також брали активну участь у засіданнях інших секцій, 
круглих столів, спеціальних програм, інтелектуально-дискусійних іграх. 
Під час Конференції Президія УБА налагодила нові партнерські стосунки зі 
Шведською Бібліотечною Асоціацією, Російською шкільною бібліотечною 
асоціацією, Державною науковою бібліотекою Словаччини та ін. З ініціа-
тиви членів УБА на відкритті Конференції було проведено танцювальний 
флеш-моб «Користуйся каталогом і не забувай про бази даних», який чудо-
во згуртував  українську делегацію та інших учасників Конференції. 
Фото і відеоматеріали про участь УБА у 17-й Міжнародній Конференції 
«Крим 2010» Ви можете переглянути за адресою: http://www.flickr.com/
photos/51235748@N04/sets/72157624169396091/ (фото) та http://www.
youtube.com/watch?v=XzD7pNHe5Ds (відео з флеш-мобу).
Також рекомендуємо відеофільм колег зі Словаччини, який отримав пе-
ремогу на Конференції у конкурсі відеофільмів http://www.svkbb.eu/
dokumenty/videoarchiv/duchvkameni.html
Ярослава Сошинська, к.і.н., доцент НТУУ “КПІ“, Виконавчий директор УБА

Вітання Д. Ніколсон, Генерального 
секретаря ІФЛА (ліворуч)
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З цього питання ви можете звернутись за наступними 
адресами та контактами:

Виконавчий офіс УБА: 01004, м. Київ, вул. Велика Василь-
ківська, 12, оф.5, тел.: (044) 239-74-87, факс: (044) 235-45-47.

Член Президії УБА Коваленко Раїса Михайлівна: 

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки, 04050, м. Київ, 
вул. Тургенівська, 83/85, тел.: (044) 486-64-41.

Як сплатити благодійні внески

Для цього Вам необхідно заповнити стандартну форму 
заяви про вступ, яку Ви можете отримати, звернувшись 
до Виконавчого офісу УБА, або знайти її на 
сайті Асоціації (www.uba.org.ua). Якщо у Вас 
немає такої можливості, Ви можете зателе-
фонувати нам за номером: (044) 235-45-47 
— ми надішлемо Вам зразок заяви факсом 
або електронною поштою. Заповнену форму 
заяви з Вашим оригінальним підписом слід 
передати або надіслати поштою на будь-яку 
адресу, зазначену нижче.

УБА по відношенню до своїх членів бере на себе відпові-
дальність надавати їм послуги (конференції, публікації, ло-

біювання інтересів бібліотекарів і професії, навчальні про-
грами тощо); забезпечувати демократичну участь членів 

у діяльності Асоціації на всіх рівнях; здійсню-
вати інформування про свою діяльність, базу-
ючись на принципах звітності та прозорості.

Умовою Вашого членства в УБА є визнання 
Вами Асоціації як провідної професійної гро-
мадської організації, що опікується розвитком 
бібліотечно-інформаційного сфери суспіль-
ства, визнання Статуту УБА, а також сплата що-
річних благодійних внесків у розмірі 10 гри-

вень (для індивідуальних членів УБА) та 100 гривень (для 
колективних членів УБА).

Як стати членом УБА

Нові контакти:  3
с к о р и с т а й т е с я 
м о ж л и в о с т я м и 
встановити нові 
контакти та зв’язки 
з колегами для об-
міну думками та 
допомоги один од-
ному;

Залучення:  3 беріть участь у роботі секцій, круглих сто-
лів, конференціях та семінарах, що їх організовує Асо-
ціація, дописуйте до її видань, інформуйте колег про 
професійні події у Вашій бібліотеці;

Професійне удосконалення:  3 підвищуйте свій про-
фесійний рівень на семінарах, конференціях та під час 
інших заходів Асоціації;

Публікації:  3 отримуйте професійні знання та інформа-
цію з видань, що їх готує Асоціація;

Професійна поінформованість:  3 запишіться до списку 
розсилки інформації (в електронному та традиційному 

режимах) для регулярного отримання нової інформа-
ції, оголошень, використовуйте матеріали, які накопи-
чує Асоціація;

Вплив на бібліотечно-інформаційну політику: 3  
залучайтеся до творення та реалізації бібліотечно-
інформаційної політики, лобіювання інтересів користу-
вачів бібліотек та    бібліотекарів на всіх рівнях;

Професійна допомога та консультації: 3  знайдіть одно-
думців, які допоможуть Вам вирішити складні питання 
бібліотечної практики, а Ваша допомога буде корисною 
Вашим колегам;

Соціальний захист: 3  приєднайтеся до спільного голосу 
бібліотечної громадськості, спрямованого на соціальну 
підтримку бібліотекарів, підвищення статусу бібліотек і 
бібліотекарів у суспільстві, покращання матеріального 
забезпечення та умов праці.

Ці та інші можливості чекають на Вас!

Переваги вступу до УБА

Завжди раді отримати Ваші пропозиції щодо діяльності УБА, підтримати Ваші ініціативи про співпрацю, 
надати Вам необхідну довідку чи консультацію.

Українська бібліотечна асоціація

Членський квиток


