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Основні напрями діяльності Української бібліотечної асоціації у 

2010 – 2012 роках 

 

Президент Української бібліотечної асоціації 
 

Оцінюючи діяльність УБА та спільні зусилля її індивідуальних і 

колективних членів за останні три роки, ми відзначаємо, що наша 

професійна організація продовжувала активно закріплюватися у ролі 

провідної громадської спільноти, що опікується покращенням стану 

бібліотечно-інформаційної галузі і спрямовує свої зусилля на розвиток і 

функціонування в Україні  відкритого інформаційного суспільства.  

Пріоритетною була і залишається співпраця з органами влади. 

Здійснюючи лобіювання інтересів бібліотек та реалізуючи свої адвокаційні 

плани і програми, УБА розробляла пропозиції щодо внесення змін до 

законодавчих актів, сприятливих для бібліотечної галузі. За останні три 

роки президією УБА було підготовлено та направлено до центральних 

органів виконавчої влади близько 30 листів з пропозиціями змін до 

законодавства про державні закупівлі, передбачення у бюджеті коштів на 

поповнення фондів бібліотек, необхідність віднесення до захищених 

статей бюджету видатків, передбачених на придбання книг, періодичних 

видань та інтернет - зв’язку, інші питання. Активісти УБА отримували від 

президії рекомендації для входження до складу громадських рад при 

органах влади різного рівня, експертних і робочих груп, тим самим маючи 

можливість впливати на процес прийняття рішень, корисних для галузі. На 

сайті УБА систематично надавалася інформація про громадські 

обговорення проектів важливих документів, що створювало умови 

залучення членів УБА до процесу прийняття регуляторних актів. 

УБА сприяла формуванню позитивного іміджу книгозбірень, 

підвищенню  престижу професії бібліотекаря. Це досягалося шляхом 

реалізації низки проектів і заходів, метою яких були розвиток та підтримка 

інновацій, орієнтованих на впровадженні і використання сучасних 

інформаційних технологій у бібліотеках, розширення послуг та ресурсів 

для користувачів. Успіхи, яких вдалося досягти, стали можливими завдяки 

колективним членам УБА та партнерству з установами і організаціями, 

фондами, бізнесом. Співпраця  з програмою «Бібліоміст», програмою 

сприяння Парламенту України ІІ, Посольством США в Україні дозволила 

посилити організаційну спроможність УБА, проводити системні заходи, 

що мали вплив на галузь в цілому. Вперше в Україні у публічних 

бібліотеках створено мережу пунктів доступу громадян до офіційної 

інформації, що урізноманітнює послуги для широких верств населення та 

допомагає поповнювати ресурси бібліотек. Чітка і організована робота 

виконавчого офісу УБА, а також членів президії, відповідальних за 

фінансову діяльність і документообіг, сприяла роботі УБА  в досконалому 

форматі.  
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 Задля забезпечення інтересів читачів та працівників бібліотек,  

усвідомлення суспільством пріоритету бібліотеки як осередку культури, 

УБА активно реалізовувала програми співпраці з видавництвами, книго- 

розповсюджувачами, активно здійснювала виставкову та презентаційну 

діяльність, брала  участь та пропагувала акції  на підтримку та 

розповсюдження читання, збору книжок для сільських бібліотек, 

створення відео фільмів.  

Ще одним з основних напрямів роботи УБА було,  передбачене 

Стратегію, удосконалення системи безперервної професійної освіти та 

надання підтримки кадровому забезпеченню галузі. Цьому сприяла 

активна робота УБА у навчальному сегменті програми «Бібліоміст». 

Створено 6 нових, унікальних для України навчальних програм, що 

пройшли ліцензування у Міністерстві освіти, науки, молоді та спорту 

України за ліцензійною справою Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. За всіма програмами підготовлено та видано з друку 

навчальні посібники для тренерів мережі тренінгових центрів, які 

проводять навчання працівників усіх бібліотек - переможців конкурсів 

програми "Бібліоміст" в усіх регіонах України. Створено 2 дистанційні 

курси та підготовлено 2 посібники для бібліотекарів за модулями, що є 

основними базовими курсами у підготовці персоналу бібліотек для роботи 

в умовах проекту та впровадження інтернет -послуг. Створено практику 

обміну досвідом, проведення конференцій у інноваційному форматі, обмін 

тренерськими практиками та ін., що може оцінюватися як довгострокова 

інвестиція в інтелект українських бібліотекарів та в інноваційну діяльність 

українських бібліотек. 

Підвищенню професіоналізму членів УБА сприяли також семінари, 

що організовувалися спільно з Гете-Інститутом, а також тренінги з 

організації доступу громадян до офіційної інформації. УБА активно 

співпрацює також з провідними навчальними закладами, що готують 

майбутніх бібліотекарів. На конференціях, семінарах, нарадах 

обговорювалися питання удосконалення змісту освіти, розроблялися 

спецкурси та курси за вільним вибором студентів. 

Організаційна спроможність УБА зростала шляхом розширення 

членства, подальшої внутрішньої структуризації за галузевим та 

профільним напрямами, створення необхідних умов для фінансової 

життєздатності  організації, розширення номенклатури послуг для членів 

УБА. Завдяки участі УБА у проекті ІФЛА «Розбудова потужних і 

бібліотечних асоціацій» реалізовано програми навчання активу основам 

менеджменту громадської організації, стратегічному плануванню, 

побудові партнерств, проектній діяльності тощо. У найближчій 

перспективі ми маємо оцінити наслідки цього проекту для УБА, здійснити 

виміри практичної користі на основі показників  розвитку – збільшення 

членства, активності членів, спроможності регіональних відділень, 

підвищення зацікавленості та вмотивованості усіх без винятку членів 

президії, обраних відкритим голосуванням на конференції УБА.  
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На особливу  увагу заслуговує активна комунікативна політика 

Асоціації в останні роки.  Розширилася присутність УБА у соціальних 

мережах. Рекламні видання (буклети, флаєри, плакати, інше),  прес-

конференції, інтерв’ю, статті у провідних періодичних виданнях  

допомагають донести до широкого професійного загалу, а також 

суспільства в цілому інформацію про те, чим опікується, які завдання 

вирішує та які заходи проводить УБА. 

На новий рівень вийшла міжнародна діяльність нашої асоціації. 

Членство в ІФЛА, можливості для участі у конференціях, проектах та 

програмах ІФЛА, робота у постійних комітетах і робочих групах ІФЛА – 

все це в арсеналі УБА сьогодні. На міжнародній конференції у Судаку 

УБА активно організовує і проводить Форуми ІФЛА вже впродовж двох 

останніх років. Налагоджено співпрацю та підписано відповідні угоди з 

польською і угорською бібліотечними асоціаціями, відповідно до чого 

налагоджуються обміни та візити. УБА також стала членом європейської 

бібліотечної спільноти  EBLIDA, проводилися спільні заходи і навчальні 

програми з асоціаціями Австрії і Фінляндії. 

Про ці та інші напрями роботи, здобутки та досвід на звітно-

виборній конференції УБА у листопаді буде представлено детальну 

доповідь. 

Водночас в УБА існує ряд невирішених питань, а також проблем, що 

виникають і залежать від зростаючих активностей. Адже рух вперед і 

розширення кола впливу супроводжуються все більшими і зростаючими 

очікуваннями з боку професійної спільноти, користувачів та громади в 

цілому. Нам необхідно ставити і вирішувати питання фінансової 

спроможності і незалежності, активізувати  проектну діяльність, сервісну 

політику та послуги членам УБА як окремий напрям роботи президії. 

Новообраній президії також необхідно буде спланувати та здійснити 

роботу з подальшого виконання Стратегії УБА до 2014 року, а також 

створити нову стратегію розвитку на наступний період, можливо до 2020 

року.  

Ми впевнені, що конструктивні, працездатні, ініціативні та 

небайдужі до громадської роботи в УБА люди створюватимуть нову якість 

та вдосконалення, що не має меж. 



5 
 

Молодь УБА - майбутнє бібліотек 

 

Ірина Шевченко, к.п.н., доцент,  

Заслужений працівник культури України,  

Президент Української бібліотечної асоціації  

 

Цікавий час, коли життя здається безкінечним, рік – майже вічність, 

від кожного дня очікуєш відкриттів та кожної хвилини дивуєшся світу, що 

навколо тебе. Прагнення, надії, сподівання, вихор бажань і сміливий крок 

назустріч кожному світанку – саме так почуваєш себе молодим і здатним 

дивувати самого себе. І чудово, коли обрана життєва дорога тебе радує, ти 

впевнено йдеш нею і віриш, що будеш отримувати від своєї професії все, 

чого бажаєш – повагу і визнання, насолоду і гордість, зростання й успіх.  

Дорогі друзі – молоді та майбутні бібліотекарі! Знайте, у кожного з 

Вас є можливість об’єднатися зі своїми колегами, аби спільно робити 

життя в професії цікавим, змістовним та корисним для себе і для інших. 

Аби зростати, ставити перед собою амбітні плани та досягати їх, кожного 

дня змінювати себе і свою бібліотеку. Можливості для такого об’єднання 

створює для Вас Українська бібліотечна асоціація (дізнайся більше на 

www.ula.org.ua). Асоціація існує вже 17 років і вперше оголосила 2012 рік 

– Роком молоді в УБА. Президія Асоціації свідома того, що майбутнє 

бібліотечної професії належить молоді, адже 17% працюючих у публічних 

книгозбірнях – люди літнього віку. Коли ми дискутуємо про те, якою має 

бути бібліотека майбутнього, якої інформації та яких бібліотечних сервісів 

потребуватиме читач завтра – ми хотіли би чути Ваш голос у цих 

дискусіях, адже те майбутнє належить саме Вам і Ваші діти будуть 

читачами тих майбутніх бібліотек. І коли ми обговорюємо те, як у 

бібліотеках впроваджуються інформаційні технології, використовуються 

бази даних, веб 2.0. та соціальні мережі – ми знаємо, що за цим стоїть 

молодий і допитливий розум, гнучкі знання та здатність до постійних змін.  

УБА прагне створювати для молоді умови для розвитку і 

професійного зростання. Так, минулого року було засновано Студентську 

секцію УБА (http://ula.org.ua/index.php?id=315), що ініціювала і вперше 

провела інтернет-конференцію за участю студентів – майбутніх 

бібліотекарів з Луганська, Києва, Харкова і Львова (2011), конкурс 

учнівських інтернет-проектів «БІБЛІО.COM» (2012). Студенти 

бібліотечного факультету КНУКіМ вперше провели бібліотечний флеш-

моб на Всеукраїнський день бібліотек у 2010 р. та успішно продовжили цю 

традицію у 2011 р. Дякуємо студентам, що долучалися до волонтерської 

роботи на заходах УБА, до збору та опису книг під час проведення акцій. 

Завдячуючи ІФЛА та родині Боба МакКі (http://bit.ly/RTFvjB) вже другий 

рік поспіль молодий бібліотекар з України має можливість отримати 

спеціальну премію для участі у Конференції та Генеральній Асамблеї 

ІФЛА (2011 р. – О.Розміровська, Херсонська ОДБ у Пуерто-Ріко; 2012 р. – 

Ю.Кашпрук, Вінницька ОУНБ в Гельсінки). В травні 2012 р. 18 молодих 
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бібліотекарів зі всієї України відвідали спеціальний семінар за програмою 

ІФЛА «Розбудова потужних бібліотечних асоціацій» та мали змогу 

поспілкуватись з Джілліан Халлам (доктор філософії, доцент 

Технологічного університету Квінсленду, Австралія) та Валентиною 

Пашковою (доктор історичних наук, доцент, заслужений працівник 

культури України, директор Центру інформаційних ресурсів Посольства 

США в Україні, віце-президент УБА). 

Ще з 2009 р. УБА, спільно зі своїми регіональними відділеннями, 

долучилася до формування корпусу тренерів регіональних тренінгових 

центрів за програмою «Бібліоміст» і такими тренерами переважно стали 

молоді працівники обласних книгозбірень. Вони отримали можливість 

бути залученими до проектної діяльності у своїх бібліотеках, навчатися, 

аби навчати інших, виявляти свої педагогічні здібності й таланти, творити 

й отримувати задоволення від результатів своєї праці.  

У лютому 2011 р. та березні 2012 р. тренери мали можливість за 

кошти гранту УБА взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції, що проходила в смт. Славсько, і поділитися з колегами 

досвідом своїх педагогічних практик.  

Багато хто з Вас бачив наслідки практичної роботи на конференції 

(http://bit.ly/Ndp017, http://bit.ly/LLQBDY), це насправді було дуже 

креативно, дружньо, весело і запам’ятається всім надовго. Пишучи відгук, 

одна молода тренерка почала зі слів: «Дякую Тобі, Боже, що я – 

бібліотекар!» …  

Цього року, оголошеного Роком молоді в УБА, Президія реалізує 

декілька змістовних ініціатив:  

 Проведення Літньої школи молодих бібліотекарів «Ідеї для 

адвокації - говорить і показує бібліомолодь!».  

 Підтримка учасника від України – Віталія Даценка з Чер-

нігівської ОУНБ – на II Велонеконференції «Cycling for libraries 2012», 

28.07-7.08.2012, країни Балтії.  

 Організація та проведення спільно з Державною бібліотекою 

України для юнацтва та Луганською ОЮБ Форуму молодих бібліотекарів 

(17-20 вересня 2012 р.).  

 Проведення спеціального заходу «Молодіжний конструктор» 

на Всеукраїнській конференції УБА (21-23 листопада 2012 р.).  

 Заснування Стипендіального фонду президентів УБА.  

 Проведення ІІ Студентської інтернет-конференції (жовтень 

2012 р.).  

 

Дорогі друзі! Закликаємо Вас бути активними у своєму про-

фесійному житті! Долучайтеся до Української бібліотечної асоціації, 

ставайте учасниками наших заходів, пропонуйте свої ідеї і отримаєте 

реальні шанси для їх впровадження. Пам’ятайте, про що говорить відома 

істина - якщо хочете, аби щось було зроблено, – зробіть це самі!  
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Довідка про роботу виконавчого офісу Української бібліотечної асоціації  

у 2010 – 2012 роках 

 

Виконавчий офіс УБА розпочав свою роботу 1 лютого 2010 р. за проектом 

УБА, фінансованим програмою «Бібліоміст».  Штатним розкладом УБА, згідно 

умовам проекту,  затверджено 5 посад з неповною зайнятістю (від 0,8 до 0,3 

ставки): виконавчий директор, бухгалтер, адміністративний координатор, PR-

менеджер, ІТ-спеціаліст. Діяльність Виконавчого офісу регламентується  

Статутом УБА, Посібником з операційної діяльності, наказами по організації та 

посадовими інструкціями. Ведеться облік робочого часу працівників, за 

результатами виконання умов трудових угод (контрактів) проведено атестацію 

адміністративного координатора та PR-менеджера. 

За період  з 15 січня 2010 р. по 31 січня 2011 р. було розроблено Посібник з 

операційної діяльності, затверджений Президією УБА та Посібник з фінансових 

процедур, що переданий на розгляд експертної комісії з членів Президії УБА. 

Діяльність виконавчого офісу здійснювалася відповідно до Стратегії УБА на 

2010-2014 рр., затвердженої Конференцією УБА в грудні 2009 р., та річними 

планом роботи УБА, що затверджувалися Президією УБА.  

У 2010 році : 

 придбано спеціальний програмний продукт «Terrasoft CRM», за 

допомогою якого була створена і постійно актуалізується База даних членів 

УБА. 

 розроблено новий дизайн та структуру веб-порталу УБА, який було 

відкрито для широкого загалу у грудні 2010 р., щоденне відвідування веб-

порталу УБА збільшилося на 80%. 

 розроблено нову редакцію Статуту УБА, затверджену Конференцією УБА 

у листопаді 2010 р. До Статуту внесено зміни стосовно членства в УБА, 

створення регіональних відділень (місцевих осередків) УБА, розподілу 

повноважень між членами Президії та Виконавчою дирекцією УБА, взаємодії 

Президії УБА та регіональних відділень УБА. У лютому  2011 р. отримано 

позитивне рішення Міністерства юстиції України про реєстрацію змін до 

Статуту УБА. 

 Секцією УБА з адвокації на основі стратегічного плану було розроблено 

та успішно реалізовано річний план адвокаційної діяльності. Він, зокрема, 

передбачав лобіювання інтересів бібліотек, бібліотечних працівників та 

користувачів перед органами державної влади й місцевого самоврядування 

(завдяки підготовці відповідних листів-звернень, встановлення особистих 

контактів); проведення ряду конкурсів УБА, спрямованих на активізацію 

інноваційних підходів та удосконалення професійної майстерності, 

впровадження нового формату відзначення Всеукраїнського дня бібліотек як 

загальнодержавного свята; розповсюдження прогресивного досвіду 
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бібліотечно-інформаційної діяльності; привернення уваги суспільства до 

бібліотек та нових інформаційно-бібліотечних послуг,  позиціонування 

бібліотек як провідних інформаційно-культурних установ та центрів громади.  

Адвокаційна діяльність та організаційний розвиток УБА безпосередньо 

підкріплювались відповідними рекламно-інформаційними та PR-заходами, 

передбаченими окремим планом PR-роботи.  

 активізувалась комунікація з представниками регіональних відділень, 

колективних членів та індивідуальними членами УБА. Вона здійснювалася за 

допомогою телефону, факсу, електронної пошти. Всі запити від членів та інших 

осіб отримали відповідь. Налагоджено систему електронної розсилки 

актуальних повідомлень та матеріалів. Комунікація також провадиться через 

веб-портал, три блоги УБА, сторінку на FaceBook, сторінку на Twitter. 

 

 започатковано випуск Бюлетеня УБА «БібліоТека», офіційно 

зареєстрованого Міністерством юстиції України, протягом 2010 р. було 

підготовлено 4 випуски тиражем 1000 примірників і розповсюджено для членів 

УБА. Електронні версії всіх випусків також розміщені на веб-порталі УБА. 

 

 створено робочу групу з членів Президії УБА, розроблено опитувальну 

форму та проведено опитування бібліотечних працівників щодо діяльності 

УБА. Виконавчим офісом було отримано та опрацьовано близько 700 анкет, 

переданих для аналізу робочій групі. Робоча група з членів Президії УБА 

підготувала аналітичний звіт про роботу УБА у 2010 р. Висновки 

використовувалися при розробці програмних документів та локальних актів 

УБА,  узагальнена інформація про дослідження розміщувалася на веб-порталі 

УБА та публікувалася у Бюлетені УБА. 

 

 розроблено локальний документ – «Положення про членство в УБА», 

затверджений Президією УБА. На засіданнях Президії неодноразово 

обговорювалися напрями розширення членства в УБА, здійснювався аналіз 

проведеної роботи. Завдяки активній діяльності членів Президії, голів 

регіональних відділень, активістів УБА та працівників Виконавчого офісу 

кількість офіційно зареєстрованих членів УБА в межах України зросла у 2,5 

рази. 

 

 розроблено новий корпоративний стиль УБА, подано на державну 

реєстрацію логотип УБА як торговельну марку. Розробка корпоративного 

стилю УБА та розповсюдження інформації про нього працівниками 

Виконавчого офісу стимулювало індивідуальних і колективних членів УБА та 

регіональні відділення активніше застосовувати елементи єдиного 

корпоративного стилю. Насамперед, це знайшло яскравий вияв в організації 

заходів до Всеукраїнського дня бібліотек 2010, що дозволило в межах всієї 

країни сформувати позитивний та впізнаваний образ УБА і бібліотек загалом. 
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 члени Президії та виконавчий директор взяли участь у численних прес-

конференціях, виступах на радіо і телебаченні. 

 

 видано і розповсюджено: 

  збірку «УБА: документи і матеріали, 2001-2009 рр.» (тираж 1 тис. прим.),  

 методичні рекомендації «Всеукраїнський день бібліотек: новий формат» 

(тираж 1 тис. прим.),  

 посібники для тренерів «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі 

проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек» 

  посібники для тренерів «Нова бібліотечна послуга: використання 

інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці» (тираж 200 прим.), 

  буклети «Програми і проекти УБА» та «Приєднуйся до УБА» (тираж 2 

тис. прим.),  

 листівку «Новітні досягнення в кожну бібліотеку» (тираж 6 тис. прим.). 

 

 підготовлено і розповсюджено цілий ряд прес-релізів, розміщено в ЗМІ 

понад 60 матеріалів про УБА. 

 

 на засіданнях Президії УБА в 2010 р. обговорювали питання 

диверсифікації джерел фінансування УБА та розглядалися проектні пропозиції, 

в яких УБА могла взяти участь, прийнято рішення про збільшення суми 

членських внесків на 2011 р. у 2 рази (від 10.00 грн. до 20.00 грн. на рік). 

 

 електронні розсилки та інші звернення працівників Виконавчого офісу 

стимулювали індивідуальних і колективних членів УБА та регіональні 

відділення надсилати новини, фото, відеоматеріали, які працівники 

Виконавчого офісу розміщували на веб-порталі і блогах. Таким чином, це 

збільшило кількість інформації про роботу відділень та окремих членів УБА, 

дозволило їм заявити про себе не лише на місцевому рівні. 

 

 завдяки цілеспрямованій роботі з регіональними відділеннями, доведення 

до них інформації про рішення Президії УБА та надання консультацій з питань 

членства та програмної діяльності, у регіональних відділеннях було 

налагоджено реєстрацію членів та організовано видачу членських квитків 

встановленого зразка. 

 

 Здійснено планування роботи УБА на 2011 рік. Регіональними 

відділеннями УБА  та галузевими секціями розроблено плани роботи на 2011 р. 

з урахуванням єдиних вимог до змісту і структури. План роботи УБА на 2011 р. 

доповнено і розширено заходами, що відображають регіональну і тематичну 

специфіку, затверджено його на засіданні Президії від 24.02.2011 р. Бюджет 

УБА затверджено у межах бюджетів окремих проектів, що реалізуються УБА. 

План роботи УБА вперше оприлюднено для широкого загалу шляхом 
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розміщення його на веб-порталі УБА, що сприяє зростанню відкритості, 

прозорості і підзвітності організації перед своїми членами і громадою. 

 

Офісом УБА проводилася діяльність, додаткова до проекту 

Завдяки співпраці з ГО «Форум видавців» УБА провела масштабний захід – 

Західноукраїнський бібліотечний форум, що мав позитивний вплив на 

поширення інформації про діяльність УБА серед бібліотечної громадськості 5-

ти областей України, а також у середовищі видавців та 

книгорозповсюджувачів. 

Завдяки співпраці з OCLC УБА провела додатковий семінар та ще раз заявила 

про себе як організацію, що активно розповсюджує прогресивний світовий 

досвід бібліотечно-інформаційної діяльності в Україні, спонукає до 

обговорення і вирішення актуальних проблем галузі керівників і представників 

бібліотек різного відомчого підпорядкування. 

Завдяки партнерству з програмою «Бібліоміст» та досягнутим результатам своєї 

організаційної розбудови УБА виграла грант ІФЛА на реалізацію програми 

«Розвиток потужних бібліотечних асоціацій» в Україні у 2011-2012 рр. 

У партнерстві з Гете-Інститутом в Україні та Асоціацією «Інформатіо-

Консорціум» проведено 4 семінари для бібліотечних працівників м.Києва і 

Київської області, що дозволило познайомити раніше не залучених 

бібліотекарів з діяльністю і послугами УБА, завдяки чому збільшилась 

кількість індивідуальних і колективних членів. 

Налагоджено партнерські стосунки з компанією «ИБИС» (м.Москва), завдяки 

чому колективні члени УБА отримали нову послугу – тестовий доступ до 2-х 

будь-яких Баз даних цього провайдера впродовж 1 місяця та можливість 

самостійно налагоджувати і підтримувати контакти компанією в інтересах своїх 

бібліотек. 

Працівники Виконавчого офісу виступили ініціаторами підтримки УБА 

проекту «Україна читає» та безпосередньої участі у 6-ти кроках даної 

ініціативи. Завдяки цьому інформація про діяльність УБА була розповсюджена 

серед сільських бібліотек України. 
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У 2011 році: 

 Зареєстровано нову редакцію Статуту УБА у Міністерстві юстиції 

України. Зміни до Статуту внесені в інші локальні акти УБА (Положення про 

членство, Положення про регіональне відділення), що дозволяє здійснювати 

організаційну розбудову УБА в оновленому правовому полі. Подано через 

Міністерсмтвово юстиції необхідні форми для оновлення даних в Єдиному 

державному реєстрі підприємств та організацій України. 

 Здійснено наступні робочі поїздки: 

1) м. Луганськ, Луганський національний університет, участь 

Виконавчого директора у конференції представників бібліотек ВНЗ, виступ на 

пленарному засіданні, надання консультацій з питань членства, роботи 

Президії, регіональних відділень та секцій УБА, впливу УБА на інноваційні 

процеси в галузі. Результат – збільшення кількості індивідуальних і 

колективних членів; 

2)  м. Луганськ, Луганський державний інститут культури і мистецтв, 

участь Виконавчого директора у конференції професорсько-викладацького 

складу та студентів ВНЗ культури, виступ на пленарному засіданні, зустріч зі 

студентським активом, надання консультацій з питань членства, роботи 

Президії, секцій УБА, впливу УБА на професійну освіту. Результат – 

збільшення кількості індивідуальних членів, створення Студентської секції 

УБА; 

3)  м. Харків, Харківська державна наукова бібліотека ім.Корроленка, 

Наукова бібліотека Харківського національного університету ім.Каразіна; 

участь Виконавчого директора у Конференції Харківського бібліотечного 

товариства, виступ на пленарному засіданні, надання консультацій з питань 

членства, роботи Президії, регіональних відділень і секцій УБА, розвитку 

організаційної спроможності відділень та організації в цілому. Результат – 

створення Харківського регіонального відділення УБА, обрання голови і 

президії відділення, збільшення кількості індивідуальних членів; 

4)  м. Львів, Львівський міжнародний дитячий фестиваль, участь 

Виконавчого директора у міжнародній науково-практичній конференції, виступ 

на пленарному засіданні, організація круглого столу для президії Львівського 

обласного відділення УБА та активістів УБА з різних областей України, 

надання консультацій з питань членства, роботи Президії, регіональних 

відділень і секцій УБА, розвитку організаційної спроможності відділень та 

організації в цілому. Участь PR-менеджера у роботі міжнародного дитячого 

фестивалю, робота на виставковому стенді УБА. Результат – збільшення 

кількості індивідуальних членів, мотивування Львівського регіонального 

відділення активізувати процес офіційної реєстрації; реалізація стратегії 

партнерства з видавцями, громадськими організаціями, представниками сфери 

освіти і науки, місцевого самоврядування, збільшення поінформованості 

бібліотекарів та громади про мету, завдання і результати діяльності УБА, 

підвищення іміджу УБА як потужної професійної організації; 
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5) м. Суми, НБ Української академії банківської справи НБУ, зустріч з 

членами УБА, проведення презентації  PR-менеджером УБА О.Бояриновою; 

6) м. Івано-Франківськ,  участь Президента УБА І.Шевченко у 

Конференції директорів ОУНБ, виступ на пленарному засіданні, надання 

консультацій з питань членства, роботи Президії, регіональних відділень та 

секцій УБА, впливу УБА на інноваційні процеси в галузі;  

7)  м. Львів, організація та проведення ІІ Львівського бібліотечного 

форуму,  зустріч з активом Львівського обласного відділення УБА,  надання 

консультацій з питань членства, діяльності регіонального відділення, адвокації 

та ін.; 

8) м. Дніпропетровськ, участь члена Президії Г.Саприкіна у Форумі 

сільських бібліотек, інформування про діяльність УБА, адвокаційну програму 

асоціації тощо; 

9) м. Миколаїв, участь члена Президії П.Рогової у Форумі соціального 

партнерства, інформування про програмну діяльність УБА, партнерські 

проекти та зв`язки. 

Зустрічі з активом УБА з регіонів та в регіонах проводилися під час 

організації інших програмних заходів УБА, зокрема: 

президент УБА І.Шевченко провела семінар «Розбудова потужних 

бібліотечних асоціацій» для викладачів і студентів Харківської державної 

академії культури,  

віце-президент УБА В.Пашкова провела семінар «Етика бібліотекаря і 

цінності бібліотечної професії» для бібліотечних працівників у м.Керч, АР 

Крим.  

члени Президії УБА В.Загуменна та Г.Саприкін взяли участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Час. Суспільство. 

Бібліотека», організованій Луганським державним інститутом культури та 

мистецтв. В межах конференції Студентською секцією УБА було організовано 

веб-семінар, до якого приєдналися студенти бібліотечних спеціальностей з 6 

міст України. 

Всі ці заходи і зустрічі супроводжувалися презентаціями про діяльність 

УБА та перереєстрацією дійсних і залученням нових членів. 

 Проведено тренінг «Організація бухгалтерського обліку та звітності 

неурядової неприбуткової організації та юридичні аспекти її діяльності», 

підготовлений програмою «Бібліоміст», ТЦК та УБА (для 15 учасників - 

представників Виконавчого офісу і регіональних відділень УБА) 

 

 Розвиток членства. Створено робочу групу з розроблення Програми 

розвитку членства в УБА. Організація засідань робочої групи, аналіз 

результатів дослідження потреб членів Асоціації, проведеного у 2010 р., 

розробка проекту Програми розвитку членства в УБА. Програма розвитку 



13 
 

членства  УБА на 2011-2014 рр.  затверджена на засіданні Президії 26.05.2011 р. 

Організація виконання  Програми розвитку членства в УБА. Проведення 

презентацій про діяльність УБА для представників бібліотек різних типів, видів 

і відомчого підпорядкування. Зустрічі з представниками місцевого 

самоврядування, партнерами та місцевими ЗМІ, студентами ВНЗ. 

Розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів. Консультаційно-

методична та адвокаційна допомога. Протягом звітного періоду члени Президії 

та працівники Виконавчого офісу УБА під час поїздок у регіони проводили 

зустрічі з активом і потенційними членами УБА,  представниками місцевого 

самоврядування, партнерами та місцевими ЗМІ, студентами ВНЗ, надавали 

консультації, розповсюджувалися рекламно-інформаційні матеріали.  

Перереєстрація дійсних  індивідуальних і колективних членів УБА та 

оформлення нових через Виконавчий офіс УБА. Налагодження отримання 

даних про членство від регіональних відділень УБА. Ведення та актуалізація 

Бази даних членів УБА. Статистичний аналіз, надання довідок та консультацій 

стосовно членства в  УБА (електронна пошта, телефон, факс, робочі зустрічі в 

офісі УБА). Отримання реальної інформації про членство у розрізі регіонів, 

типу і виду бібліотек, які представляють члени. Офіційне оформлення членства 

в УБА з видачею членських квитків і посвідчень. Використання Бази даних для 

налагодження ефективних комунікацій між Президією, Виконавчим офісом та  

членами УБА,  для розробки нових і актуалізації традиційних послуг Асоціації. 

Здійснюється постійний моніторинг  статистики членства  УБА. 

 

 Створено робочу групу з розроблення  Ключових аспектів сервісної 

політики УБА. Організація засідань робочої групи. Аналіз результатів 

дослідження потреб членів Асоціації, проведеного у 2010 р. Підготовка 

рекомендацій стосовно видів та умов надання послуг членам УБА. 

Підготовлено проект Ключових аспектів сервісної політики УБА. Обговорено 

та затверджено на засіданні Президії УБА 7.07.2011 р. 

 

 Створено робочу групу з  вивчення можливостей диверсифікації джерел 

фінансування УБА. Організація засідань робочої групи. Підготовка 

рекомендацій стосовно шляхів диверсифікації  джерел фінансування УБА. 

Стратегію диверсифікації джерел фінансування УБА на 2011-2014 рр. 

затверджено на засіданні Президії УБА 7.07.2011 р. Здійснюється постійний 

моніторинг  пропозицій з фінансування, що  підтримують програмні завдання 

УБА. 

 
 Створення робочої групи (переважно з представників регіонів) з розробки 

Концепції проведення громадських зустрічей за ініціативою УБА у регіонах 

України. Організація засідань робочої групи. Розробка проекту  Концепції 

проведення громадських зустрічей. Організація засідань робочої групи. 

Обговорення і доопрацювання проекту  Концепції проведення громадських 

зустрічей, затвердження її на Президії УБА. Вибір регіонів для проведення 

громадських зустрічей з ініціативи УБА в 2011 р. Планування та організаційна 
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підготовка до проведення таких зустрічей: визначення конкретного кола 

учасників, підготовка матеріалів, логістика.  

 

 Організація  засідань Президії УБА в офісі УБА для вирішення поточних 

програмних та організаційних питань: підготовка необхідних документів і 

матеріалів для розгляду питань порядку денного; оформлення протоколів 

засідань; ознайомлення всіх зацікавлених сторін з прийнятими рішеннями 

(електронна пошта, пошта,  телефон, факс, робочі зустрічі в офісі УБА).  

За звітний період було підготовлено та проведено 6 засідання Президії 

УБА, а також 12 офіційних зустрічей з питань участі УБА в проектах під 

патронатом та спільно з Міністерством культури України, ГО «Форум 

видавців», Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів, 

працівниками Гете-інституту в Україні, Міжнародного фонду «Відродження», 

Компанією «ЕЛАУ» 

 

 Організація засідань секцій та робочих груп в офісі УБА для вирішення 

поточних програмних та організаційних питань: підготовка необхідних 

документів і матеріалів для роботи секції (групи); оформлення протоколів 

(результатів) засідань; ознайомлення всіх зацікавлених сторін з прийнятими 

рішеннями (електронна пошта, пошта,  телефон, факс, робочі зустрічі в офісі 

УБА). За звітний період було надано організаційну підтримку для проведення 

таких зустрічей: 

- 10 засідань секції УБА з адвокації; 

- 4 засідання робочої групи з розроблення Програми розширення членства 

в УБА; 

- 6 засідань експертної групи з відбору учасників на Ярмарок 

бібліотечних інновацій; 

- 9 засідань робочої групи з питань виставкової діяльності та зв`язків з 

громадськістю; 

- 2 засідання робочої групи з питань диверсифікації джерел фінансування 

УБА; 

- 1 засідання робочої групи з питань сервісної політики УБА; 

- 5 засідань робочої групи з питань проведення громадських зустрічей; 

- 7 засідань оргкомітетів і журі конкурсів  

- 3 засідання оргкомітету ІІ Львівського бібліотечного форуму; 

- 6 засідань оргкомітету Конференції УБА; 

- 4 засідання робочої групи з підготовки Спеціальної програми УБА на 

Конференції «Крим-2011» та ІІ Львівського бібліотечного форуму. 

- 2 засідання секції працівників публічних бібліотек УБА; 

- 3 засідання робочої групи з підготовки Плану роботи УБА на 2012 р. 
 

 Робота з регіональним відділеннями: відділення УБА поінформовані 

про надання Виконавчим офісом УБА таких консультацій з питань членства; з 

питань стратегії і програмної діяльності УБА; щодо освітньо-професійних 

заходів УБА;  про конкурси і відзнаки УБА; з організаційних питань, 
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пов`язаних зі створенням відділення (щодо Положення про відділення, 

проведення Установчої конференції, оформлення протоколів, відкриття 

банківських рахунків тощо); з питань діяльності громадських організацій; з 

юридичних питань із залученням консалтингової компанії; з питань 

бухгалтерського і статистичного обліку. За звітний період було офіційно 

зареєстровано Чернігівське обласне відділення УБА, а також надано 

консультації з питань реєстрації Львівському обласному відділенню УБА та 

Харківському регіональному відділенню УБА. 

За звітний період було офіційно легалізовано Львівське, Харківське 

обласні відділення УБА та внесено зміни до Положення Черкаського обласного 

відділення УБА. 

Ведеться реєстр наданих консультацій відділенням, індивідуальним, 

колективним членам УБА та іншим зацікавленим особам. Всього працівниками 

Виконавчого офісу було надано 943 консультацій. 

 

 Підготовка необхідних документів та сплата членського внеску в ІФЛА за 

2011 рік. 

 

 Організовано участь представників УБА в Конференції ІФЛА. Подання 

заявки на виступ та участь у постер-сесії на Конференції ІФЛА. Оформлення 

заявки на участь в Конференції ІФЛА, сплата реєстраційного внеску. Розробка 

дизайну макету і друк постера. Підготовка макету і друк листівки про УБА 

англійською мовою. Підготовка і розмноження інших матеріалів про УБА. 

Організація і проведення циклу заходів УБА на 77-й  Генеральній Конференції 

та Асамблеї ІФЛА. Підготовка звіту. Аналіз результатів. Розповсюдження 

інформації про матеріали і результати Конференції ІФЛА серед бібліотечної 

громадськості України 

 

 Оголошення та проведення конкурсу УБА на девіз року. 
Розроблення та друк відповідних рекламно-інформаційних та іміджевих 

матеріалів з девізом року.  

 
 Створення та організація роботи всеукраїнського міжвідомчого 

комітету для проведення  Всеукраїнського дня бібліотек у 

загальнодержавному форматі. Розроблення плану заходів національного і 

регіонального рівня, визначення виконавців, підготовка до їх проведення. 

Розробка, друк розповсюдження рекламних матеріалів: плакату до 

Всеукраїнського дня бібліотек, банера. Розробка макету повідомлення про 

Всеукраїнський день бібліотек на інформаційних табло та сітілайтах. 

Вирішення питання про їх розміщення. Розроблено звукове повідомлення  про 

Всеукраїнський день бібліотек та розміщено його на каналі радіо «Люкс ФМ». 

Розроблено макет біл-бордів «Тариф «Бібліотечний» та розміщено їх в м. Києві. 

Проведено акцію до Всеукраїнського дня бібліотек у соціальних мережах. 

Підведено підсумки акції дитячого малюнку «Моя бібліотека», підготовлено 

презентацію та розміщено її на веб-порталі УБА. Організовано бібліотечний 
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перфоманс 30.09.11 біля Українського дому, м.Київ, за участі студентів 

НАКККіМ. Підготовка звіту (презентації, статті) про відзначення 

Всеукраїнського дня бібліотек, реалізації в його межах адвокаційних завдань, 

отримані результати. Отримання та узагальнення інформації від регіональних 

відділень та колективних членів. 

 

 Всеукраїнські конкурси. Оголошення, організація і проведення 

Всеукраїнського конкурсу «Бібліотека року 2011», Всеукраїнського конкурсу 

літературних творів бібліотечних працівників. Приймання, реєстрація і розгляд 

подань від регіональних відділень УБА на відзнаки і почесні грамоти УБА. 

Визначення переможців і нагороджених, затвердження їх на засіданні Президії. 

Розробка дизайну, друк, виготовлення відзнак, грамот, призів для переможців з 

символікою УБА. 

Було організовано роботу 3-х оргкомітетів конкурсів УБА, надавалися 

консультації щодо оформлення заявок, здійснювалося приймання і реєстрація 

заявок, у Виконавчому офісі УБА проходили засідання членів журі 

конкурсів.Надавалися консультації щодо оформлення подань  на відзнаки і 

почесні грамоти УБА,  здійснювалося приймання і реєстрація подань. 

 

 Проведення щорічної Всеукраїнської тематичної науково-практичної 

конференції УБА 2011 р., присвяченої ролі УБА в інноваційній діяльності 

бібліотек (Створення оргкомітету  щорічної Всеукраїнської тематичної 

науково-практичної конференції УБА 2011 р., визначення представництва та 

відбір учасників, розробка програми конференції, запрошення доповідачів та 

учасників, підготовка матеріалів від УБА для проведення конференції, 

вирішення організаційних та логістичних питань). 

 

 УБА в мережі Інтернет. Наповнення нового веб-порталу УБА 

контентом, оскільки зі зміною хостингу було втрачено можливість 

користуватися документами та архівом УБА, розміщеним на попередньому 

сайті. Окрім розміщення основної інформації про УБА та програмних 

документів, було опубліковано близько 185 новин. Відвідуваність сайту в 

середньому складала до 6 800 переглядів на місяць. Було створено аккаунт на 

Facebook.com, де УБА має 1100 друзів, та Twitter.com. В соціальних мережах 

працівники виконавчого офісу подаються посилання на нові матеріали веб-

порталу УБА, вітаються нові члени тощо.  

Розміщення інформації про УБА на інших інтернет-ресурсах та в 

соціальних мережах. Підтримка блогів «Творчість та інновації в українських 

бібліотеках», Блогу УБА з адвокації, інших блогів і форумів. Було створено 

аккаунт УБА на порталі NGO.Ukraine, внесено інформацію про УБА в Базу 

даних НУО на порталі «Громадський простір». На 7 веб-сайтах бібліотек-

колективних членів УБА розміщено банер «Член УБА» з переадресацією на 

веб-портал УБА. 
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 Підготовка, випуск і розповсюдження Бюлетеня УБА «БібліоТека» (1 раз 

на квартал) в електронній та друкованій формах: розробка проспекту випуску;  

підбір матеріалу; підбір ілюстрацій; верстка, макетування; редагування; друк; 

розповсюдження. Підготовлено і випущено Бюлетень УБА «БібліоТека», 2011, 

вип.1 - 4 тиражем 1500 примірників, а також розміщено електронну версію на 

веб-порталі УБА. Тираж розіслано індивідуальним і колективним членам, 

регіональним відділенням, частково розповсюджено на виставках та на інших 

заходах УБА . 

 

 Рекламні видання УБА. Розробка дизайну, макету, друк і 

розповсюдження: 

1000 настільних календарів на 2011 – 2012 рр. 

2000 книжкових закладинок з девізом УБА; 

300 повітряних кульок з символікою УБА; 

200 прапорців з символікою УБА; 

400 пакетів з символікою УБА; 

300 поштових листівок з символікою УБА. 

 

 Зв’язки з громадськістю.  Основною метою PR-діяльності УБА є 

формування позитивної громадської думки про Асоціацію, відкритість для 

членів та партнерів, налаштованість на діалог та співпрацю задля досягнення 

своїх статутних завдань. Одним з важливих напрямів PR-роботи є розбудова 

відносин із ЗМІ. Хочемо поділитися з Вами здобутками УБА в цьому - 

підготовка і розміщення матеріалів про УБА;  організація інтерв`ю з членами 

Президії та працівниками Виконавчого офісу; моніторинг публікацій про УБА; 

отримання і розповсюдження копій публікацій, записів радіо і телепрограм з 

участю представників УБА. Підготовка і розміщення прес-релізів про 

діяльність УБА. Підготовка участі представників УБА в прес-конференціях.  

За звітний період ініціативи Президії та Виконавчого офісу, партнерів 

УБА та її активних членів вийшло 250 публікацій в різних ЗМІ, де згадується 

Українська бібліотечна асоціація, в тому числі: в національній та регіональній 

пресі - 77, інтернет-виданнях - 136, на радіо - 15 та телебаченні – 14., 

підготовлено 13 прес-релізи. Члени Президії УБА взяли участь у 10 прес-

конференціях.  

Найбільш актуальні та значущі публікації Ви можете переглянути в 

спеціально створеному розділі «ЗМІ про УБА» на веб-порталі Асоціації за цим 

посиланням - ula.org.ua/index.php. УБА також створює власні промо-ролики до 

різних заходів, які Ви можете переглянути на нашому каналі сервісу 

Youtube.com - www.youtube.com/user/ukrbibl/ . Завдяки спільній роботі УБА та її 

партнерів вже вийшли 2 ролики до Всеукраїнського дня бібліотек: 2010 рік – 

www.youtube.com/watch . 2011 рік - www.youtube.com/watch.  

Досить плідною на творчі роботи членів УБА, які можна 

використовувати у PR-роботі, є Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта - сучасна бібліотека». Вже 2 роки 

поспіль програма цього заходу передбачає проведення «польових» досліджень 

http://ula.org.ua/index.php?id=434
http://www.youtube.com/user/ukrbibl/
http://www.youtube.com/watch?v=n5BMLhcjlJE
http://www.youtube.com/watch?v=UK6KUI41vXs
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та робіт і створення відповідних презентацій та відео. Деякі з них можна 

переглянути на сторінці «Славсько-2012» у Facebook.com - 

www.facebook.com/Slavsko2012. 

У співпраці з ГО «Форум видавців» УБА створила такі промо-ролики:  

Акція дитячого малюнку "Моя бібліотека" (2011 р.) - www.youtube.com/watch.  

Відео про 6 Львівський міжнародний дитячий фестиваль (2012 р.) - 

www.youtube.com/watch . 

На веб-порталі УБА створено розділ «PR-матеріали» - 

ula.org.ua/index.php; в якому Ви можете знайти правильний логотип УБА в двох 

форматах та макети інших рекламних матеріалів для використання у Вашій PR-

роботі.  

 

 За звітний період зроблено 120 тематичних розсилки для 

регіональних відділень та колективних членів УБА. Постійно здійснюється  

отримання та опрацювання відправлень пошти та електронної пошти, 

готуються і надсилаються відповіді. 

 Адміністративний координатор організовує документообіг УБА. 

Працівники Виконавчого офісу консультують представників регіональних 

відділень та членів УБА з питань ефективної комунікаційної та рекламно-

інформаційної діяльності.  

 Організація і контроль за виконанням плану роботи на 2011 р. 

здійснювалися Президією УБА. 

 

Історії успіху у 2011 році 

 

Історія перша 

З початку 2011 року Українська бібліотечна асоціація розвинула такий 

вид комунікаційної діяльності як виставкова діяльність. Вона взяла участь у VI 

Весняному Київському книжковому ярмарку «Медвін»,  Ярмарку інноваційних 

бібліотечних послуг  та Львівському міжнародному дитячому фестивалі. 

На умовах партнерства УБА були надані хороші виставкові стенди, де 

відвідувачі могли ознайомитися з програмною діяльністю та виданнями 

Асоціації, отримати рекламно-інформаційну продукцію, оформити членство та 

поспілкуватися з представником Виконавчого офісу УБА.  

Виставкова діяльність УБА сприяє тому, що громадяни, які не пов’язані з 

бібліотечною, інформаційною та книжковою справою, мають змогу 

ознайомитись зі стратегічними цілями і завданнями УБА,  висловити свою 

підтримку та запропонувати допомогу. Відвідувачі виставок виявляли бажання 

передати інформаційні матеріали своїм родичам і знайомим, що працюють в 

бібліотеках, подарувати книги сільській бібліотеці, цікавилися залученням 

бібліотек їх установ (т.з. відомчих) до роботи Асоціації тощо. 

 

Історія друга 

З моменту створення персональної сторінки Української бібліотечної 

асоціації на Facebook.com ще не пройшло й  року, а цей сервіс вже встиг 

http://www.facebook.com/Slavsko2012
http://www.youtube.com/watch?v=wyFvmKzXnm4&amp;feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=tnFM9bPEIvQ
http://ula.org.ua/index.php?id=302,&nbsp
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допомогти українській громаді (не лише бібліотечній) ознайомитися з 

програмною діяльністю УБА та новинами з бібліотечного життя.  Серед 

запитів, які надійшли від друзів Асоціації на сторінку УБА, були: пропозиція 

відвідати українські бібліотеки від Білоруської бібліотечної асоціації, запитання 

стосовно курсів підвищення кваліфікації для бібліотечних працівників, 

пропозиції щодо розміщення матеріалів від Української бібліотечної асоціації в 

ЗМІ. Статистика аккаунта УБА в соціальній мережі Facebook.com наступна: 

1431 друг (бібліотеки, бібліотечні працівники, партнери, громада); підтримує 

20 професійних сторінок бібліотек, партнерів та однодумців; 8 альбомів з 

фотографіями. На сторінці постійно анонсуються новини з веб-порталу та 

блогів УБА, подається інформація про переваги членства в УБА, розміщується 

інформація про нових колективних членів УБА, публікуються фотографії з 

різноманітних заходів, в яких брали участь представники УБА. Отже для УБА 

соціальна мережа Facebook.com  - надійний помічник в розбудові потужної 

бібліотечної асоціації. 

 

Історія третя 

В межах 18 Міжнародного книжкового «Форуму видавців у Львові» 

відбувся ІІ Львівський бібліотечний форум (14-17 вересня 2011 р.), у якому 15-

16 вересня  пройшла Програма Української бібліотечної асоціації та 

«Бібліомосту», а 14-17 вересня – Спеціальна програма Посольства США в 

Україні. Участь у Форумі взяли понад 140 учасників. Програма Бібліотечного 

форуму була різноманітною, насиченою і розкривала питання розвитку 

партнерств.  

Учасники Бібліотечного форуму мали змогу переглянути панельні 

презентації, взяти участь у майстер-класах, тренінгах, дискусіях, а також були 

залучені до акції «Бібліотека чекає на тебе». Вони пройшли спеціальним 

«бібліотечним маршрутом» по м. Львову ця «бібліотечна хода» виділялася на 

вулицях міста фірмовими хустинками, плакатами і банерами з символікою 

УБА. Учасники акції  вручали перехожим спеціально розроблену Виконавчим 

офісом УБА та надруковану за сприяння програми «Бібліоміст» бібліокарту 

м.Львова. Мешканці і гості міста були здивовані такою акцією, проте з радістю 

отримували бібліокарту та навіть долучались до загальної колони, вигукуючи 

разом з учасниками такий девіз:  

Бібліотека чекає на тебе! 

Бібліотека -  це місце ідей! 

Бібліотека – це те, що Вам треба! 

Бібліотека єднає людей! 

Акція УБА є успішним прикладом адвокації, зміни іміджу бібліотеки, 

свідченням того, що сучасні бібліотеки є відкритими і працюють для 

задоволення потреб громади, яка, в свою чергу, також готова підтримати 

бібліотечні  ініціативи.   
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У 2012 році: 

 

 Планування діяльності. Розроблено і затверджено План роботи УБА на 

2012 р. Удосконалено його структуру у порівнянні з попередніми роками: 

визначено очікувані результати та індикатори. Укладено плани роботи 

регіональних відділень та секцій УБА на 2012 р. Пріоритетним напрямом 

діяльності УБА на 2012 р. визначено роботу з молоддю, залучення її у 

професію, стимулювання та підтримку ініціатив студентства і молодих 

бібліотекарів, оголошено «Рік молоді в УБА». План роботи УБА на 2012 р. 

розміщено на веб-порталі УБА. Здійснюється моніторинг виконання планів 

роботи структурних підрозділів УБА у телефонному режимі та електронною 

поштою 

 

 Робота з Регіональними відділеннями. Чернігівському ОВ УБА надано 

цикл консультацій про оформлення фінансової документації та ведення 

бухгалтерського обліку. Проведено робочу зустріч з президією Донецького 

обласного відділення УБА, проаналізовано результати громадських обговорень 

в регіоні та сплановано заходи з підведення підсумків, обговорено ряд питань 

та надано консультації адвокаційного характеру стосовно діяльності 

Центральної науково-технічної бібліотеки. Здійснювалось консультування 

регіональних відділень щодо програмної та операційної діяльності. Листування 

з консультаційною метою з юристами щодо діяльності регіональних відділень 

УБА як відокремлених підрозділів у чинному правовому полі.  

 

 Засідання секцій та робочих груп. Проведено засідання Секції 

публічних бібліотек спільно з юридичною компанією. Отримано й узагальнено 

юридичні  рекомендації щодо проблемних питань діяльності бібліотек, 

розповсюджено їх на адресу всіх регіональних відділень УБА.  

Надається постійна консультаційна та організаційно-методична 

підтримка діяльності Студентської секції УБА, зокрема в розробці Положення 

та проведенні регіонального конкурсу учнівських інтернет-проектів 

«Бібліо.com». У всіх конкурсних відборах  для участі у тренінгах, семінарах, 

конференціях за фінансової підтримки УБА або її партнерів окремо 

приділяється увага бібліотечній молоді. Також активно працює в цьому напрямі 

Секція працівників спеціальних бібліотек, яка постійно поширює інформацію 

про переваги членства в УБА серед працівників освітянських бібліотек.  

Секція УБА з адвокації спільно з Секцією працівників публічних 

бібліотек здійснила відбір нормативних актів на допомогу адвокації.  

Робоча група розробила концепцію Літньої школи з адвокації, провела 

експертну оцінку декількох регіонів як робочих майданчиків для бібліотечної 

адвокації, розробила критерії відбору учасників з пріоритетною увагою до 

молодих бібліотечних працівників.  

В межах програми ІФЛА «Розбудова потужних бібліотечних асоціацій» в 

лютому 2012 р. проведено 3-денний семінар «Адвокація і статистика» для 

членів Президії УБА, Секції УБА з адвокації та представників регіональних 
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відділень. Набуті знання і навички в межах цієї ж програми було каскадовано в 

різних регіонах України, зокрема, на Конференції для тренерів РТЦ у смт. 

Славське (лютий 2012).  

У жовтні члени Секції УБА з адвокації за підтримки програми 

«Бібліоміст» взяли участь у тренінгу для тренерів з адвокації, що дозволило 

обговорити методи і результати адвокаційної роботи УБА, провести «мозковий 

штурм» стосовно нових адвокаційних ідей, скласти проект плану роботи Секції 

з адвокації на 2013 р. із залученням ініціативних виконавців з регіонів України. 

В журналі консультацій за звітний період зареєстровано 28 запитів з питань 

адвокації.  

За звітний період було надано організаційну підтримку для проведення 

таких зустрічей: 

- 6 засідань секції УБА з адвокації; 

- 2 засідання секції працівників публічних бібліотек УБА; 

 - 5 засідань робочої групи з питань проведення громадських обговорень; 

- 3 засідання робочої групи з підготовки до Ярмарку бібліотечних інновацій; 

- 1 засідання робочої групи зі стратегічного планування; 

- 4 засідання робочої групи з питань членства і сервісної політики;  

- 4 засідання робочої групи з питань виставкової діяльності, реклами та зв`язків 

з громадськістю УБА. 

- 3 засідання робочої групи з підготовки міжнародної науково-освітньої 

професійної програми  «Європейські стратегії розвитку бібліотек»; 

- 2 засідання авторського колективу збірки документів на допомогу адвокації; 

- 3 засідання робочої групи з підготовки до ІІІ Львівського бібліотечного 

форуму; 

- 1 засідання робочої групи з питань підготовки до Форуму молодих 

бібліотекарів; 

- 5 засідань робочої групи з підготовки відзначення Всеукраїнського Дня 

бібліотек; 

- 3 засідання робочої групи з підготовки звітно-виборної конференції УБА; 

- 4 засідання журі конкурсів УБА. 

 

Працівниками Виконавчого офісу УБА надано 1 550 консультацій з різних 

питань, що позитивно вплинуло на організацію програмної та фінансово-

господарської діяльності відділень, секцій, членів УБА. 

 

 Засідання Президії. За звітний період було підготовлено і проведено 8 

засідань Президії УБА, а також 19 офіційних зустрічей з питань участі УБА в 

проектах під патронатом та спільно з Міністерством культури України, ГО 

«Форум видавців», Українською асоціацією видавців і книгорозповсюджувачів, 

Гете-інститутом в Україні, Інститутом журналістики КНУ ім.Т.Шевченка, 

Корпорацією «ServanTek». 

 

 Розвиток членства. Інформування про переваги членства УБА та 

залучення до членства здійснювалося членами Президії та працівниками 
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Виконавчого офісу УБА на всіх заходах УБА або тих, що проводилися у 

партнерстві. Позитивний результат із залучення до членства отримано від 

участі УБА у книжкових виставках-ярмарках, де стенд та заходи УБА відвідує 

ширше коло потенційних членів і оформляє заяви на вступ до УБА 

безпосередньо на виставках. Стимулом до вступу чи поновлення членства 

також є бажання зацікавлених осіб брати участь у щомісячних семінарах УБА 

на базі Гете-Інституту.  

Провадиться планомірна робота з актуалізації Бази даних членів УБА. 

Регулярно здійснюється розсилання нагадувань про поновлення членства 

індивідуальним та колективним членам, зареєстрованим через Виконавчий офіс 

УБА. Адміністративний координатор здійснює перереєстрацію дійсних та 

реєстрацію нових членів УБА, вносить зміни в профайли членів, оформляє і 

розсилає річні членські квитки та посвідчення колективних членів.  

Позитивний результат із залучення до членства отримано від участі УБА 

у книжкових виставках-ярмарках, де заходи УБА відвідує ширше коло 

потенційних членів і оформляє заяви на вступ до УБА безпосередньо на 

виставках. Так, у звітному періоді УБА завдяки підтримці партнерів взяла 

участь у 15-му Київському міжнародному ярмарку «МЕДВІН: Книжковий світ-

2012» (вересень), де мала власне виставкове місце, а Виконавчий директор та 

PR-менеджер УБА провели майстер-клас: «Реклама бібліотеки: зарубіжний 

досвід».  

У всіх конкурсних відборах  для участі у тренінгах, семінарах, 

конференціях за фінансової підтримки УБА або її партнерів окремо 

приділяється увага бібліотечній молоді. 

 

 Оформлення членства в ІФЛА. Оформлено необхідну заявку сплачено 

членський внесків в ІФЛА.  

 

 Всеукраїнський день бібліотек. Створено робочу групу з підготовки 

пропозицій щодо відзначення Всеукраїнського дня бібліотек 2012. PR-

менеджером розроблено пропозиції щодо рекламно-інформаційної підтримки 

святкування, здійснювався моніторинг пропозицій з розміщення різних видів 

реклами. 

Прийнято та оброблено заявки на відзнаки та почесні грамоти УБА, 

кандидатури нагороджених затверджено Президією УБА. Розроблено дизайн, 

організовано друк, виготовлення відзнак, грамот, призів для переможців з 

символікою УБА. 

Здійснено фотозйомку для плакату до Дня бібліотек  в бібліотеці 

Переяслав-Хмельницького педагогічного університету (3 місце в конкурсі 

«Бібліотека року-2011»), підготовлено макет, надруковано 3000 примірників 

плакату та розповсюджено за сприяння «Самміт-книги» в усі області України. 

Розроблено макет та виготовлено 12 банерів з девізом УБА 2012 р., передано їх 

до бібліотек-колективних членів та розміщено в День бібліотек на 

вул.Хрещатик, м.Київ. Розроблено повідомлення про Всеукраїнський день 

бібліотек для трансляції на «Нашому радіо» (за підтримки компанії «ЕЛАУ»), 
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на інформаційному табло УНІАН (м.Київ, Європейська площа), біжучий рядок 

в Київському метрополітені.  

Проведено соціальну Акцію – зміна аватарів в мережі Фейсбук, 

оголошено конкурс до Всеукраїнського дня бібліотек «Бібліотечний Фен Шуй» 

спільно з програмою «Бібліоміст»,  відкрито інтерактивний сайт привітань до 

Всеукраїнського дня бібліотек - http://libraryday.org.ua/. Проведено акцію «Знайди 

свою бібліотеку» 30.09.2012 р. на вул.Хрещатик, 21 з 10.00 до 18.00. 

Підготовлено та видано святковий номер бюлетеню УБА, створено 

корпоративне відео УБА "Партнерство для розвитку".  

Спільно з партнерами, колективними членами та волонтерами 

організовано Акцію до Всеукраїнського дня бібліотек у м.Києві на вул. 

Хрещатик: встановлено інформаційний намет, розроблено, надруковано 1000 

примірників та розповсюджено Бібліотечну карту м.Києва, проведено флеш-

моби, конкурси, ігри, буккросинг, організовано музичне привітання тощо.  

Детальніше див. інформацію на веб-порталі УБА. 
http://ula.org.ua/index.php?id=single&tx_ttnews[tt_news]=163&cHash=cffcfd83e3d2301d7ede36d6dfd4a184 

Інформацію про відзначення Дня бібліотек в інших містах України та його 

вплив на виконання адвокаційних завдань УБА див. на блозі УБА з адвокації. 

 

 Девіз року. Оголошено і проведено конкурс на девіз УБА в 2012 р. Ним 

обрано: «Бібліотек@: створи своє майбутнє». Розроблено дизайн банеру і 

закладинки з новим девізом. Надруковано 1000 книжкових закладинок, що 

розповсюджуються на заходах УБА. Макет банеру розміщено на веб-порталі 

УБА з можливістю його завантаження і використання відділеннями та членами 

УБА. 

 

 УБА в Інтернеті. Здійснюється розробка структури електронного 

репозитарію  документів та матеріалів УБА. Здійснюється постійне оновлення 

контенту веб-порталу, блогів та сторінок  УБА в соціальних мережах. У 

звітному періоді блог УБА з адвокації було перенесено на нову технологічну 

платформу, що сприяє його відкритості та вільному розміщенню коментарів. 

На блозі було виділено окремий розділ – «Адвокаційний калейдоскоп», в якому 

публікується інформація про кращі приклади адвокаційних кампаній 

українських бібліотек та відділень УБА. За звітний період було опубліковано 

170 повідомлень на веб-порталі УБА, 125 повідомлення на блозі «Доступ 

громадян до офіційної інформації: роль бібліотек», 51 повідомлення на Блозі з 

адвокації, 62 повідомлення на блозі «Творчість та інновації в українських 

бібліотеках».  Відвідуваність веб-порталу в середньому – від 4100 до 6360 

особи  на місяць, перегляд сторінок – 13 060 до 19 500 на місяць. Станом на 

1.11.2012 сторінка УБА на FaceBook має 390 прихильників, а канал УБА на 

Twitter – 82 читача. 

 

 Бюлетень. Підготовлено, випущено і розповсюджено  Бюлетень УБА 

«БібліоТека», 2012, № 1- 3  тиражем 1000 прим. Електронна версія розміщена 

на веб-порталі УБА. 

http://libraryday.org.ua/
http://ula.org.ua/index.php?id=single&tx_ttnews%5btt_news%5d=163&cHash=cffcfd83e3d2301d7ede36d6dfd4a184
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 Реклама. Розроблено дизайн, макет і надруковано: 

2000 листівок про блоги та сторінки УБА в соціальних мережах  

1000 буклетів «УБА робить мене відомим» 

2000 буклетів «Сервіси УБА». 

Розповсюджується на заходах УБА.  

Розроблено сценарій та створено загальне корпоративне відео про УБА. 

Розроблено сценарій та проведено зйомки 2-го корпоративного відео про 

членство в УБА. 

 

 Співпраця із ЗМІ. Проводились переговори зі ЗМІ щодо створення 

спеціальної рубрики УБА. Досягнуто домовленості про щомісячну публікацію 

«Новин» від УБА у розділі «Книгозбірня» тижневика «Культура і життя». 

Здійснено 8 таких публікації. Підготовлено та розповсюджено 9 прес-релізів, 

педставники УБА були присутні на 5-х прес-конференціях. З початку 2012 р. 

завдяки УБА та її партнерам було оприлюднено близько 220 повідомлень про 

УБА у ЗМІ (у центральних та регіональних друкованих виданнях - 53, 

електронних - 153, на телебаченні – 10, на радіо - 6). 

 

 Заходи. Участь у  Львівському міжнародному дитячому фестивалі 

(квітень 2012). УБА була представлена виставковим стендом за сприяння 

колективного члена ГО «Форум видавців», члени Асоціації брали участь у журі 

конкурсів фестивалю, була присуджена відзнака УБА одному з дитячих видань. 

Розроблено відеоролик  http://www.youtube.com/watch?v=tnFM9bPEIvQ 

УБА була співорганізатором Ярмарку «Сучасна бібліотека: розвиваємо 

місцеві громади», в межах якого провела презентації: «Сервісна політика 

УБА», «Міжнародні підходи до сучасних бібліотечних послуг», «Громадські 

обговорення «Бібліотека - центр громади»: концепція та методика проведення», 

організувала «світове кафе» на тему «Сучасна бібліотека: активний партнер у 

громаді», модерувала засідання «Дизайн сучасної бібліотеки», брала участь в 

організації та проведенні дискусії «Бібліотеки як комунікативний простір у 

виборчому процесі».  

Члени Президії УБА І.Шевченко, В.Пашкова, Т.Вилегжаніна, В.Загуменна, 

Л.Лугова, П.Рогова, голова секції УБА з адвокації С.Барабаш  взяли участь у 19 

Міжнародній конференції «Крим-2012», де презентували проекти УБА для 

вітчизняної і міжнародної спільноти.  

Виконавчий директор УБА Я.Сошинська взяла участь у професійній програмі, 

організованій Гете-Інститутом, в ході якої ознайомила з результатами  

діяльності УБА колег з Росії, Білорусі, Узбекистану та Німеччини.  

Проведено Літню школу УБА з адвокації (серпень, с.Буша, Вінницька обл.), 

забезпечено логістику, організаційну підтримку, проведено майстер-класи, 

роботи школи висвітлювалася на блозі УБА з адвокації та в ЗМІ. Члени 

Президії В.Загуменна, Л.Лугова, голова секції УБА з адвокації С.Барабаш, 

керівник колективного члена УБА Н.Морозова провели зустрічі з 

представниками органів місцевої влади, дійсними і потенційними партнерами, 

http://www.youtube.com/watch?v=tnFM9bPEIvQ
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презентували напрями діяльності УБА у Вінницькій обл., залучили нових 

членів.  

Члени УБА (15 осіб) на умовах самофінансування взяли участь  у міжнародній 

науково-освітній професійній програмі «Європейські стратегії розвитку 

бібліотек» (серпень) на базі бібліотек Фінляндії, де вивчали інноваційний 

досвід з метою запровадження його в Україні, налагоджували нові партнерства,   

презентували проекти УБА для зарубіжних колег та обговорювали напрями 

діяльності регіональних відділень і колективних членів УБА в майбутні 

періоди.  

Молодий бібліотекар В.Даценко за рахунок коштів УБА взяв участь у ІІ 

Міжнародній велоконференції країнами Балтії (липень-серпень), де 

презентував Україну, вітчизняну бібліотечну спільноту та УБА на 

міжнародному рівні, налагоджував партнерства, переймав прогресивний досвід 

зарубіжних колег для поширення його в Україні.  

Віце-президент В.Пашкова та молодий бібліотекар Ю.Кашпрук за підтримки 

ПСП ІІ, ІФЛА та гранту ім. Б.МакКі взяли участь у Конгресі ІФЛА (серпень), 

де презентували постер та доповідь про реалізацію програми «Розбудова 

потужних бібліотечних асоціацій» в Україні, налагоджували партнерства, 

вивчали світові тенденції розвитку бібліотечної справи для ознайомлення з 

цими основними трендами вітчизняних бібліотекарів.  

У вересні УБА (Л.Лугова, В.Загуменна, Я.Сошинська, С.Барабаш, Я.Хіміч, 

О.Бояринова) організувала ІІІ Львівський бібліотечний форум, у заходах 

якого взяли участь близько 150 бібліотекарів.  

Детальніше 
http://ula.org.ua/index.php?id=single&tx_ttnews[tt_news]=148&cHash=a78817b1a215452cfcfaa938037421e1  

У вересні Президент УБА та 4 молодих бібліотекарі-члени УБА, 

профінансовані УБА, взяли участь у Форумі молодих бібліотекарів 

(м.Луганськ), де спільно зі Студентською секцією УБА ознайомили учасників з 

програмною діяльністю УБА, зокрема, можливостями, які розкриває членство в 

Асоціації для молоді, залучили до УБА нових членів. Детальніше 
http://ula.org.ua/index.php?id=single&tx_ttnews[tt_news]=157&cHash=e45c6d006d2a57ad040575c973e392b1 

У вересні президент УБА І.Шевченко та віце-президент Т.Вилегжаніна взяли 

участь у Форумі бібліотекарів країн СНД, де було прийнято Меморандум про 

співробітництво 8-ми національних бібліотечних асоціацій, що надає нові 

можливості партнерства і розвитку програмної діяльності УБА. 

 У жовтні виконавчий директор УБА Я.Сошинська взяла участь у конференції 

бібліотек ВНЗ у Донецьку, де провела презентацію освітніх послуг УБА, 

семінар з розбудови потужних бібліотечних асоціацій, розкрила основні 

напрями діяльності обласного відділення УБА та переваги членства в Асоціації, 

в результаті  чого відділення залучило нових колективних членів.  

Президент УБА І.Шевченко виступила з доповіддю «Діяльність УБА як 

каталізатора змін бібліотечного середовища» на всеукраїнському семінарі для 

освітянських бібліотек (вересень) та презентувала проекти УБА на міжнародній 

науковій конференції «Інноваційна модель наукової бібліотеки у ХХІ ст.». 

Роль бібліотек та професійних асоціацій у формуванні простору гуманітарної 

комунікації та їх адвокаційна діяльність розглядалися на міжнародному 

http://ula.org.ua/index.php?id=single&tx_ttnews%5btt_news%5d=148&cHash=a78817b1a215452cfcfaa938037421e1
http://ula.org.ua/index.php?id=single&tx_ttnews%5btt_news%5d=157&cHash=e45c6d006d2a57ad040575c973e392b1
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круглому столі, який було організовано спільно УБА та НБ НПУ 

ім.М.П.Драгоманова (І.Шевченко, С.Барабаш).  

За сприяння програми «Бібліоміст» у жовтні проведено юридичну 

консультацію щодо впливу положень нового Закону України  «Про громадські  

об`єднання» на діяльність УБА з 1 січня 2013 р.  

В жовтні Інститутом успішних громад та фахівцями програми «Бібліоміст» 

було проведено 3-тє оцінювання рівня організаційної спроможності та 

впливу УБА, згідно з яким показники УБА підвищилися за 6-ма з 7-ми 

компонентів, а сукупний показник УБА наразі складає 2,8, що на 1 більше, ніж 

у 2008 р. 

 

 Участь УБА у книжкових виставках-ярмарках. Заходи УБА відвідує 

ширше коло потенційних членів і оформляє заяви на вступ до УБА 

безпосередньо на виставках. Так, у звітному періоді УБА завдяки підтримці 

партнерів взяла участь у 15-му Київському міжнародному ярмарку «МЕДВІН: 

Книжковий світ-2012» (вересень), де мала власне виставкове місце, а 

Виконавчий директор та PR-менеджер УБА провели майстер-клас: «Реклама 

бібліотеки: зарубіжний досвід». Також УБА мала окремий стенд на 

міжнародному фестивалі «Книжковий арсенал» (жовтень), а Виконавчим 

офісом УБА спільно з ПБ ім.Лесі Українки було організовано презентацію 

книжкової колекції Сержа Лифаря та електронних ресурсів бібліотеки, а також 

майстер-клас «Реклама бібліотеки та її послуг». У роботі на виставкових 

стендах УБА брали участь волонтери київських бібліотек, які популяризували 

послуги своїх установ, залучали нових користувачів та партнерів. УБА під час 

виставкових заходів також залучила нових членів та отримала безкоштовно 

видання від Європейського ун-ту м.Санкт-Петербург для передання їх у 

бібліотеки України. 

 

 Видання УБА . Укладено і випущено в світ електронне видання: 

Законодавство України на допомогу адвокаційній діяльності бібліотек : збірка 

документів / уклад.: О.І. Романюк, Я.Є. Сошинська ; вступ. сл. В.В. Загуменна ; 

Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. -  К. : УБА, 2012. – 362 с. Збірка розміщена на 

веб-порталі УБА та на Блозі УБА з адвокації. 

 

 Сервісна політика. На веб-порталі УБА створено закритий розділ для 

членів УБА, в якому вміщено інформаційно-навчальні матеріали (презентації), 

підготовлені для заходів УБА. Розробляється форма обліку надання послуг. 

Окремо ведеться облік учасників семінарів і тренінгів УБА. Моніторинг потреб 

членів УБА здійснюється шляхом анкетування та усного опитування учасників 

заходів УБА, а також збираються пропозиції електронною поштою. В такий же 

спосіб збирається інформація про якість послуг УБА. В межах Ярмарку 

бібліотечних послуг проведено 1-годинну презентацію для учасників про 

сервіси УБА. В Бюлетені УБА «БібліоТека» опубліковано статтю про сервіси 

УБА. Інформація про  види та умови отримання послуг від УБА здійснюється 

під час презентацій про діяльність УБА, а також шляхом публікації новин та 
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оголошень на веб-порталі УБА. Розроблено дизайн, макет і надруковано 2000 

буклетів «Сервіси УБА» для дійсних та потенційних членів УБА. 

Розповсюджується на заходах УБА. 

 

УБА впродовж звітного періоду бере участь у благодійних проектах і 

акціях: 

 

1) З 5 листопада до 5 грудня року вже третій рік поспіль в рамках 

Культурно-інформаційного проекту «УКРАЇНА ЧИТАЄ» проходить 

акція «КНИЖКА під ПОДУШКУ», під час якої триває збір книг для дітей 

з дитячих будинків до Дня Святого Миколая.  

2) 1 жовтня 2012 р. стартувала благодійна акція «Українські книжки - 

сільським бібліотекам», організаторами якої виступили ГО «Форум 

видавців» та Львівська обласна бібліотека для дітей за підтримки Фонду 

«Відродження».  

3) З першого по чотирнадцятий Крок Акції «Подаруй українську книжку», 

що проводиться в рамках Культурно-інформаційного проекту «УКРАЇНА 

ЧИТАЄ»,  ми збираємо книги для бібліотек сіл України  

4) Акція «Купи книжку для своєї школи», яку реалізує Західно-Українська 

Асоціація «Спадщина України» у партнерстві з Українською 

бібліотечною асоціацією.  
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Громадські обговорення – 

напрям адвокаційної діяльності УБА 

 

Відповідно до Програми УБА з адвокації «Через бібліотеки – до 

знань!» (2008 р.) Українська бібліотечна асоціація розпочала проведення 

громадських обговорень (зустрічей, слухань) під загальною назвою 

«Бібліотека – центр громади», проведеннях яких стартувало у 2011 році і 

продовжувалося у 2012 рр. Планами УБА передбачалося, що вони 

пройдуть в переважній більшості регіонів України, а зібраний фактичний 

матеріал та документи, прийняті за результатами обговорень, стануть 

підґрунтям для винесення актуальних питань бібліотечно-інформаційної 

сфери на Парламентські слухання у Верховній Раді України. Але з огляду 

на ряд причин, їх вдалося провести лише в 7 областях: 

1. Громадські обговорення «Бібліотека нашої громади: сучасне і 

майбутнє» (21 вересня 2011 р., м. Миколаїв) Миколаївське регіональне 

відділення УБА за підтримки Управління культури Миколаївської 

облдержадміністрації реалізувало пілотний проект Громадських 

обговорень «Бібліотека нашої громади: сучасне і майбутнє» протягом 

липня-вересня 2011 р. У них взяли участь 19 районів області та міста 

Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Южноукраїнськ. Загалом було вивчено 

думку близько 7,3 тис. респондентів, використовуючи різні методики – 

анкетування, відеоінтерв’ювання, вуличні опитування, інтерактивне 

спілкування з жителями регіону через засоби масової інформації, мережу 

Інтернет, «майданчики для спілкування», організовані в бібліотеках всіх 

рівнів. Підсумковий «круглий стіл» Громадських обговорень пройшов 21 

вересня 2011 р. у Миколаївській ОУНБ ім. О. Гмирьова за участі 

виконавчого директора УБА Сошинської Я.Є., його програму та прийняту 

резолюцію читайте на сайті УБА. 

 

2. Громадське обговорення «Бібліотеки ХХІ століття: бачення 

громади Луганщини», (листопад 2011 р.) проводилося Луганським 

регіональним відділенням УБА і спрямовувалося на вивчення суспільної 

думки про місію бібліотеки в суспільстві та її значення для громади 

Луганщини, обговорення нових інформаційних та соціальних послуг, які 

повинні надавати бібліотеки для своїх користувачів та громад. Результати 

громадських зустрічей стали поштовхом для проведення у 2012 р. 

масштабної адвокаційної кампанії на Луганщині «Бібліотека і влада: 

партнерство для розвитку», ініційованої Луганським обласним відділенням 

УБА та Луганською ОУНБ ім. М.Горького. Основна мета кампанії - 

познайомити представників влади різних рівнів із новими досягненнями в 

бібліотечній справі, інноваційними ідеями, технологіями та послугами, які 

можуть надавати бібліотеки, важливістю підключення бібліотек до 

Інтернету з метою подолання цифрового бар’єру та розвитку 

громадянського суспільства. Була розроблена концепція дій, яка об’єднала 
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ідеї інформування і просвітництва через демонстраційні та тренінгові 

програми та ідеї активного лідерства через безпосереднє знайомство із 

цікавим регіональним досвідом плідної співпраці влади і бібліотеки. 

Детальніше про перебіг та результати адвокаційної кампанії на Луганщині 

читайте на блозі з адвокації у статті члена Президії Луганського обласного 

відділення УБА, завідуючої відділом наукового аналізу і розвитку 

бібліотек Луганської ОУНБ ім. М. Горького Аксьонової Г.В. 

http://advocacy-uba.blogspot.com/2012/09/blog-post.html  

 

3. Громадські обговорення на Рівненщині «Якою має бути бібліотека 

нашої громади?» розпочалися у березні 2012 р. з ініціативи Рівненського 

обласного відділення УБА, Рівненської державної обласної бібліотеки за 

підтримки Рівненської обласної ради, Рівненської обласної державної 

адміністрації, Управління культури і туризму. Громадські обговорення 

були організовані в усіх населених пунктах Рівненщини, а їх підсумки 

будуть розглянуті на колегії обласного управління культури і туризму. Як 

зазначив голова облдержадміністрації В.Берташ, пропозиції краян будуть 

враховані, розробляючи шляхи модернізації книгозбірень. 14 березня ц.р. у 

Рівненській державній обласній бібліотеці відбулася прес-конференція, 

присвячена громадським обговоренням «Якою має бути бібліотека нашої 

громади?», у якій взяли участь перший заст. голови Рівненської облради, 

заст. голови Рівненської облдержадміністрації, голова постійної комісії з 

питань науки, освіти, культури і духовності Рівненської облради, 

начальник управління культури і туризму, заступник голови виконкому 

Рівненської міської ради, виконавчий директор УБА, директор Рівненської 

ДОБ та голова Рівненського ОВ УБА, голова громадської ради при 

Рівненській облдержадміністрації. Матеріали прес-конференції див. за 

посиланнями:Телеканал "Рівне 1" –  
http://www.youtube.com/watch?v=3Tks1eytVW8&context=C4fb4c13ADvjVQa1PpcFMd2o

9G7eazuD5MXe7BoLSSLfilfpLdxEE=  

Телеканал "Сфера-ТВ" –  

http://www.youtube.com/watch?v=nFMDg1O6HaM&context=C4c04b1bADvjVQa1PpcFMd

2o9G7eazuN7W60NCBWIAPqd5uC9zzhA= 

Рівненська обласна державна телерадіокомпанія - www.youtube.com/watch= 

У громадських обговореннях взяло участь 12% населення 

Рівненської області (134 тис. 227 чол.). Як показало опитування, 100% 

респондентів вважають, що бібліотека необхідна за місцем проживання. 

87% опитаних вказали на недоступність бібліотек для інвалідів, літніх 

людей з проблемами опорно-рухового апарату і підкреслили необхідність 

пристосування приміщень для відвідування людей з обмеженими 

фізичними можливостями. На думку громади, кожна друга бібліотека 

області потребує ремонту. В більшості книгозбірень варто замінити вікна, 

двері, в окремих перекрити дахи, замінити підлогу, яка прогнила, 

перетерти стіни і стелю, вражені грибком. Переважна більшість опитаних 

(85%) вважають необхідною комп’ютеризацію бібліотек та обладнання їх 

сканерами, принтерами, мультимедійним оснащенням, підключенням до 

http://advocacy-uba.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
http://www.youtube.com/watch?v=3Tks1eytVW8&context=C4fb4c13ADvjVQa1PpcFMd2o9G7eazuD5MXe7BoLSSLfilfpLdxEE=
http://www.youtube.com/watch?v=3Tks1eytVW8&context=C4fb4c13ADvjVQa1PpcFMd2o9G7eazuD5MXe7BoLSSLfilfpLdxEE=
http://www.youtube.com/watch?v=nFMDg1O6HaM&context=C4c04b1bADvjVQa1PpcFMd2o9G7eazuN7W60NCBWIAPqd5uC9zzhA=
http://www.youtube.com/watch?v=nFMDg1O6HaM&context=C4c04b1bADvjVQa1PpcFMd2o9G7eazuN7W60NCBWIAPqd5uC9zzhA=
http://www.youtube.com/watch?v=5P4rZOsirAY&amp;context=C4ee0dfbADvjVQa1PpcFMd2o9G7eazuHlqhOYFg3GjmGVA6WkWMH4
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інтернету. На засіданні було ухвалено резолюцію за результатами 

громадських обговорень. Вона містить рекомендації органам місцевого 

самоврядування та бібліотекам і централізованим бібліотечним системам 

щодо врахування думки громади з приводу модернізації бібліотек області. 

 

4. Громадські обговорення у Донецькій області «Бібліотека і 

громада: орієнтири на майбутнє» були організовані протягом липня-

жовтня 2012 р. Донецьким обласним відділенням УБА та Донецькою 

ОУНБ ім. Н.К. Крупської за підтримки Управління культури і туризму 

Донецької обласної державної адміністрації. Бібліотечні працівники та 

волонтери вивчали суспільну думку щодо місця бібліотек у 

соціокультурній інфраструктурі регіону та їх ролі в розвитку місцевої 

громади. В анкетуваннях, вуличних опитуваннях, онлайн-опитуваннях 

взяли участь понад 35 тис. осіб і майже 100 представників владних та 

громадських структур висловили свою думку з цього питання в засобах 

масової інформації. В бібліотеках, місцях масового відпочинку громадян 

були встановлені скриньки для побажань та пропозицій, працювали 

спеціальні намети, були проведені різноманітні конкурси, фокус-групи, 

сходи громадян тощо, до яких було залучено понад 50 тис. мешканців 

області. На підсумковому засіданні «круглого столу» були присутні 

представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій, 

бібліотечної спільноти, які ще раз закцентували увагу на актуальних 

питаннях розвитку бібліотечної мережі регіону та активного впливу 

книгозбірень на розвиток місцевих громад. Учасники круглого столу 

прийняли відповідну резолюцію. Посилання на джерела розміщення цього 

документу, а також Репортажу про громадські обговорення в Донецьку на 

місцевому телеканалі "Перший муніципальний" дивіться на сайті УБА. 

 

5. Громадські обговорення у Дніпропетровській області «Бібліотека 

нашої громади: сучасне і майбутнє» були організовані протягом червня-

вересня 2012 р. колективними членами УБА - Дніпропетровською 

обласною бібліотечною асоціацією та Дніпропетровською ОУНБ ім. 

Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія за підтримки Управління 

культури і туризму Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

До проведення громадських обговорень було залучено близько 600 

бібліотек та 1500 бібліотечних працівників, які за допомогою 

різноманітних форм і методів вивчили думку про роль бібліотек у житті 

громади понад 400 тис. осіб або 12% населення області. Опитування 

проводилось на вулицях міст і сіл області, на дитячих майданчиках, біля 

супермаркетів та на міських ринках, у парках культури та відпочинку, на 

залізничних та автовокзалах, через мережу Інтернет, у фокус-групах, 

телефоном та за допомогою скриньок для побажань. Бібліотеки регіону 

також організували ряд PR-кампаній та промо-акцій до днів міст і районів 

області, Дня захисту дітей, Всеукраїнського дня бібліотек тощо. 

Надзвичайний успіх мала бенефіс-презентація «Бібліотеки 
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Дніпропетровщини запрошують на побачення», доступною у мережі 

Інтернет. На підсумковому засіданні «круглого столу» представниками 

партнерів, громадських організацій, творчих спілок, культурних осередків 

було висловлено цілий ряд конструктивних пропозицій щодо 

впровадження нових бібліотечних сервісів та реалізації спільних суспільно 

значимих проектів, прийнято відповідне звернення. Як вказала Н.Муха, 

методист методичного центру професійно-технічної освіти в 

Дніпропетровській області: «Якщо у населеному пункті немає бібліотеки, 

то там немає життя. Громада повинна підтримати свою книгозбірню та 

спільно розвиватися». 

 

6. Громадські обговорення «Бібліотека-центр громади» відбулися у  

Хмельницькій області. Організаторами їх, спільно з Хмельницьким 

регіональним відділенням УБА стали Хмельницька обласна державна 

адміністрація,  обласна рада, управління культури, туризму і курортів 

Хмельницької облдержадміністрації, Хмельницька ОУНБ (колективний 

член УБА). Під час круглого столу «Сільська бібліотека і громада: 

працюємо разом» у бібліотеки-філії с. Соколівка  Ярмолинецького району 

обговорювалися питання: про роль сільської бібліотеки у суспільному 

житті села, яких послуг потребує громада села, як зробити бібліотеки 

комфортними та привабливими для жителів, якою має бути роль громади у 

забезпеченні розвитку бібліотек. Відбулися зустрічі у форматі «Відкритий 

простір» з представниками програми «Бібліоміст», облдержадміністрації, 

обласної ради, місцевих органів влади та бібліотек на базі ОУНБ 

ім. М. Островського; дискусійна палітра «Партнерство влади, освіти, 

бізнесу, громадськості задля розвитку бібліотек» на базі Кам’янець-

Подільського коледжу культури і мистецтв спільно з представниками 

міської та районної бібліотек, громадськості. 10 травня під час прес-

конференції в ОУНБ обговорювалися питання щодо вироблення 

бібліотечної політики в області в світлі останніх документів: мораторію на 

закриття бібліотек  в сільській місцевості та офіційного визнання 

важливості бібліотек як механізмів забезпечення прозорості влади. 

Внаслідок громадських обговорень прийняті рекомендації: розробити  

Програму розвитку бібліотек області, винести питання на сесію обласної 

Ради про розробку Програми поповнення бібліотечних фондів на 2013-

2015 роки. винести питання на  колегію управління культури, туризму і 

курортів ОДА “Про стан комп'ютеризації бібліотек області та завдання 

щодо комп'ютеризації бібліотек  області до 2015 року”. За час, що минув, 

вже є перші історії успіху: виділено 90 тисяч грн. на ремонт  та опалення 

Солобковецької сільської бібліотеки, виділено кошти на ремонт  

читального залу та придбання меблів  Кам'янець - Подільської міської 

ЦБС, на колегії управління культури, туризму і курортів розглянуто 

питання щодо розвитку бібліотек та дотримання мораторію на їх закриття. 
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7.  Громадські дебати «Створимо своє майбутнє у бібліотеці» 

відбулися у Львові під час ІІІ Бібліотечного форуму. Запрошеними на захід 

були партнери - Львівська філія Федерації дебатів України, Управління 

культури Львівської облдержадміністрації, Українська академія друкарства 

та Львівський національний університет ім. І.Франка. Запальна дискусія на 

відкритому майданчику біля Музею мистецтва давньої української книги, 

де мали змогу висловитися всі небайдужі, ще раз засвідчила, що бібліотека 

дійсно сприймається громадою як важлива інформаційно-просвітницька та 

культурна інституція, яка попри різні негативні впливи зовнішнього 

середовища залишається важливим самобутнім простором освіти та 

духовного розвитку громадян.  
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Взаємодія УБА з органами влади у 2010- 2012 роках 

(Довідка) 

 

Впродовж  2010-2012 рр. в колі уваги УБА постійно перебували 

питання про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних 

закупівель» з напрацювання пропозицій стосовно того, або виключити 

тендерні процедури під час придбання бібліотеками книг, періодичних 

видань та інших документів, зафіксованих на різних носіях інформації для 

поповнення бібліотечних фондів.  Це питання  не одноразово 

порушувалося перед органами державної законодавчої та виконавчої 

влади. З ініціативи віце-президента УБА Ковальчук Л.І. готувалися та 

спрямовувалися листи з відповідними пропозиціями на ім'я Прем’єр-

Міністра України, Голови Верховної Ради України, Міністрів культури 

України, економіки України. Крім того, це питання порушувалося під час 

робочих зустрічей віце-президента УБА Вилегжаніної Т.І. із заступником 

голови Верховної Ради України М. Томенком у 2010 р. та Прем’єр-

Міністром України М. Азаровим у 2012 р. 

Так, у листопаді 2011 року в листах УБА до Голови Верховної  Ради 

України Литвина В.М та до заступника Голови Верховної Ради України 

М.В.Томенка було висловлено прохання заслухати на сесії  Верховної Ради 

питання про внесення змін до статті 2 Закону України «Про здійснення 

державних закупівель». В порядку законодавчої ініціативи за поданням 

народних депутатів України Томенка М.В. та Єреська І.Г. внесено на 

розгляд Верховної  Ради України проект Закону України «Про здійснення 

державних закупівель» (щодо придбання документів для бібліотечних 

фондів). 

22.02.2012р. на сесії Верховної Ради України за підтримки 342 

депутатів Закон України «Про внесення змін до статті 2 Закону України 

«Про здійснення державних закупівель» прийнято в цілому. У статті 2 

Закону України «Про здійснення державних закупівель» пункт третій 

доповнено абзацом сімнадцятим наступного змісту: «книги, періодичні 

видання та інші документи на паперових та електронних носіях інформації 

для поповнення бібліотечних фондів».  На жаль,  на цей Закон накладено 

вето Президента України з огляду на захист конкуренції у 

підприємницькій діяльності. 

УБА систематично інформувала бібліотечну громаду про перебіг 

подій, ініціювала акції на підтримку змін до Закону, на блогах та сайті 

Асоціації можна було дізнаватися про це, наприклад: 

 
Звернення УБА до Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра, 

Першого віце-прем’єр-міністра України (30.11.2011) 

 
В межах адвокаційної діяльності в листопаді 2011 р. УБА підготувала та надіслала листи 

Голові Верховної Ради України Литвину В.М., Прем’єр-міністру України Азарову М.Я. та 
Першому віце-прем’єр-міністру України – Міністру економічного розвитку і торгівлі України 
Клюєву А.П. стосовно внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель».  

Повний текст листа читайте: http://www.ula.org.ua/index.php?id=340  

http://www.ula.org.ua/index.php?id=340


34 
 

Наслідком цього є розроблення Проекту закону про внесення змін до статті 2 Закону 
України «Про здійснення державних закупівель» (щодо придбання документів для бібліотечних 
фондів).  

Ініціатори законопроекту: М.В. Томенко та І.Г.Єресько.  
Детальніше див. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41917   
Закликаємо членів УБА та всю бібліотечну громаду долучитися до підтримки даного 

законопроекту! Ви можете це зробити, надіславши на електронну адресу Секретаріату Голови 
Верховної Ради України (адреси електронної пошти - дивись тут) лист про те, що для бібліотек 
України вкрай необхідним є прийняття даного законопроекту, доповнивши його власними 
прикладами, що обґрунтовують цю думку. З аналогічними листами про необхідність прийняття 
законопроекту та проханнями підтримати його можна також звертатися до профільних Комітетів 
Верховної Ради України та окремих депутатів і депутатських фракцій.  

Президія УБА зі свого боку докладає максимум зусиль, аби сприяти лобіюванню даного 
законопроекту. 

 

При повторному розгляді питання про відміну тендерних процедур 

Закон  «Про здійснення державних закупівель» передано в Комітети 

Верховної Ради України на доопрацювання. Президія Української 

бібліотечної асоціації висловлює глибоку повагу заступнику Голови 

Верховної Ради України Миколі Томенку та депутату Верховної Ради 

України Ігорю Єреську, які готували і представляли в сесійній залі проект 

Закону, а також всім депутатам, які підтримали прийняття Закону. 

Маємо надію, що новообрана Верховна Рада України повернеться до 

розгляду цього питання. 

У березні 2010 р. за ініціативи віце-президента УБА Ковальчук Л.І. 

асоціація звернулася листами до Прем’єр-Міністра України Азарова М.Я., 

Голови Верховної Ради України Литвина В.М з проханням передбачити в 

Законі України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» 

захищеними статтями фінансування на комплектування бібліотечних 

фондів, підключення бібліотек до мереж Інтернет. На виконання 

доручення Прем’єр-Міністра України Міністерство фінансів України 

повідомило нас листом про виділення на ці потреби коштів з державного 

бюджету, а також про фінансування державної програми «Українська 

книга». Такими ж листами УБА звернулася до губернаторів усіх областей 

України, які повідомили нас про обсяги фінансування бібліотечних мереж 

регіонів та певні зміни щодо їх збільшення. 

 

18.05.2011 р. Комітет Верховної Ради України з питань культури і 

духовності спільно з програмою «Бібліоміст», Програмою сприяння 

Парламенту України та УБА провів комітетські слухання на тему: 

«Розвиток сільських бібліотек як інформаційних і культурних центрів». У 

них взяли участь заступник Голови Верховної Ради України М.В. Томенко, 

народні депутати України, представники центральних органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, члени УБА різних регіонів 

України. 

За дорученням Президії УБА у своєму виступі на комітетських 

слуханнях віце-президентом УБА Ковальчук Л.І.  було порушено ряд 

проблем, що потребують вирішення на державному рівні: гарантоване 

фінансування поповнення бібліотечних фондів, відміна тендерних 

процедур на закупівлю книг, документів на електронних носіях інформації, 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41917
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_pidrozdil?pidid=3
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передплату періодичних видань, підключення бібліотек до мережі 

Інтернет, вирішення питання підготовки фахівців бібліотечної справи за 

держзамовленням.  

Рекомендації УБА знайшли своє відображення у Резолюції Комітету 

Верховної Ради України з питань культури і духовності та вже є певні 

позитивні зрушення щодо їх вирішення. Так, на 2012 р. передбачено 

фінансування державної програми «Українська книга», видання якої 

надійдуть до бібліотек України. 2.02.2012 р. прийнято Постанову 

Верховної Ради України за № 4356-VI «Про впровадження мораторію на 

закриття державних і комунальних закладів культури у сільській 

місцевості». 

 

У грудні 2010 року УБА  з ініціативи віце-президента Ковальчук Л.І. 

та за участі віце-президента Вилегжаніної Т.І. підготувала та спрямувала 

листа до Президента України  на підтримку протесту Голови ЦК Федерації 

профспілки працівників культури Перелигіної Л.Ф. проти наміру 

Міністерства фінансів України прийняти ряд непопулярних рішень, а саме: 

привести мережу бібліотек України у відповідність до демографічної 

ситуації в країні, передбачити обмеження бібліотечним працівникам 

розміру надбавки за особливі умови роботи та зменшення  преміальних 

виплат;  скоротити вакантні посади; відмінити оплату за виконання 

обов’язків тимчасово відсутніх працівників та інше.  У листі було 

висловлено занепокоєння з приводу можливих негативних наслідків у 

випадку прийняття розпорядження Кабміну «Про затвердження плану 

заходів з підготовки та внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів щодо удосконалення надання бюджетними установами якісних 

послуг, гарантованих державою».Як відомо, такі непопулярні рішення 

урядом прийняті не були. 

 

УБА (віце-президент Вилегжаніна Т.І.) брала участь у підготовці  

Примірної структури та Примірних штатних нормативів обласних 

бібліотек (затверджені наказом Мінкультури  від 22.08.2012 № 900), а 

також проекту Постанови КМУ про внесення змін переліку платних 

послуг, які можуть надаватися закладами культури.  Обґрунтування 

необхідності прийняття такого нормативно-правового акту та розширений 

перелік платних послуг підготовлено Мінкультури  разом із фахівцями 

Національної парламентської бібліотеки України. Зараз цей документ 

проходить погодження із іншими центральними органами виконавчої 

влади та обласними державними адміністраціями. 

Лобіювання інтересів бібліотечної галузі здійснювалося під час 

нарад, зустрічей відповідальної особи за зв’язки з урядовцями (віце-

президента Вилегжаніної Т. І.) із представниками органів державної влади 

з метою привернення їх уваги до проблем бібліотек. Такі зустрічі 

відбулися із головою Верховної Ради України В. Литвином (2010 р.), де 

порушувалися питання щодо проблем у діяльності бібліотек, зокрема, 
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поповнення бібліотечних фондів; із заступником голови Верховної Ради 

України М. Томенком (2010 р.), де зокрема, обговорювалися питання 

захисту майнових прав бібліотек, а також проблеми, які виникли у 

бібліотек України із закупівлею книг та періодичних видань, спричинених 

прийняттям Закону України «Про здійснення державних закупівель». На 

робочій зустрічі з Прем’єр-міністром України М. Я. Азаровим (2012 р.) – 

обговорювалися питання запровадження пересувних бібліотек, виділення 

коштів на поповнення фондів публічних бібліотек. У результаті цієї 

зустрічі КМУ ініціював внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2012 рік», Мінкультури було виділено 20 млн. грн. на 

закупівлю книг для поповнення фондів публічних бібліотек України. 

Українська бібліотечна асоціація залучалася до розробки проекту 

План дій з впровадження в Україні Ініціативи „Партнерство „Відкритий 

Уряд”, схваленому розпорядженням від 5 квітня 2012 р. № 220.  

(І.О.Шевченко, президент УБА - член Громадської ради при Державному 

комітеті телебачення та радіомовлення України), і внесла пропозиції до 

змісту п. 29 Плану дій. УБА активно сприяє реалізації Плану дій з 

впровадження в Україні Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" через 

виконання програмних завдань проекту "Доступ громадян до офіційної 

інформації в бібліотеках України" за підтримки Програми сприяння 

парламенту ІІ та USAID http://www.ula.org.ua/index.php?id=102. Мережа 

ПДГ, створена в межах цього проекту, вже налічує близько 600 активних 

публічних та освітянських бібліотек. Черговим кроком до реалізації даного 

проекту УБА стануть семінари-тренінги "Бібліотеки і розвиток 

електронного урядування", учасниками яких будуть державні службовці. 

Перший з таких семінарів УБА проведено 30 - 31 травня 2012 року спільно 

з Управлінням культури і туризму Херсонської ОДА та Херсонською 

ОУНБ для керівників відділів культури і туризму Херсонської області.  

Захист інтересів користувачів та працівників бібліотек 

прослідковується при аналізі вхідних і вихідних листів УБА. Так, за 

ініціативи секції директорів було 14.09.2010 р. підготовлено і спрямовано 

листи  головам ОДА про підготовку бібліотек областей до опалювального 

сезону. У відповідь з усіх ОДА до УБА надійшли листи з гарантіями 

забезпечити бібліотеки опаленням. 

У травні 2010 року УБА надіслала листи  головам ОДА про 

передбачення коштів у бюджеті на придбання книг для бібліотек, 

передплату періодичних видань та підключення до Інтернету. 

У квітні 2011 року президентом УБА  спільно з президентом 

асоціації книговидавців та книго розповсюджувачів і директором 

Книжкової палати України спрямовано  спільний лист Голові 

Держкомтелерадіо щодо зняття митних обмежень на міжнародний  

книжковий книгообмін та підписання Флорентійської угоди. 

Також, у квітні 2011 УБА звернулися до Міністру культури України 

Кулиняка М.А. з клопотанням щодо сприяння включенню до Програми 

соціально-економічного розвитку міста Києва будівництва спеціального 

http://www.ula.org.ua/index.php?id=102
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приміщення для Публічної бібліотеки імені Лесі Українки, про що 

отримала негативну відповідь. 

У листопаді 2011 року УБА зверталася до Державної служби 

України з питань захисту персональних даних з проханням дати пояснення 

щодо виконання бібліотеками норм закону про захист персональних даних, 

отримала відповідь з роз’ясненнями для бібліотек, про що інформувала 

членів УБА на сайті та на блозі. Інформація консультативного змісту 

надавалася систематично, містила посилання та додаткові корисні лінки, 

наприклад: 
 
Дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» 

(19.12.2011) 

 
Вимоги Закону України «Про захист персональних даних» та Постанови Кабінету 

Міністрів України від 25.05.2011 №616 «Про затвердження Положення про державний 
реєстр баз персональних даних та порядок його ведення» знаходяться у фокусі уваги 
бібліотек та бібліотечних працівників України.  

УБА вже публікувала ряд матеріалів та заохочувала до обговорення цієї 
проблеми на своїх блогах. До прикладу, див. публікацію на блозі «Творчість та інновації 
в українських бібліотеках» : 

Ми вже декілька разів піднімали питання щодо проблем конфіденційності та 
захисту персональних даних у бібліотеках, наприклад, пости на цьому блозі за 18 січня 
(почитайте разом з коментарями) та 16 травня, а також на блозі УБА «Доступ громадян 
до офіційної інформації: роль бібліотек» , питання залишаються надзвичайно 
актуальними, незрозумілими та невирішеними для бібліотек. 

УБА також направила листа до Державної служби з питань захисту персональних 
даних, в якому просить дати роз’яснення щодо дотримання бібліотеками України вимог 
чинного законодавства із захисту персональних даних. Текст листа та відповідь 
Державної служби України з питань захисту персональних даних на лист УБА читайте на 
порталі УБА.  

 

У січні 2012 року УБА в одному з листів звернулася до Мінкультури  

з проханням до працівників юридичного відділу взяти участь у 

консультаційній нараді для працівників публічних бібліотек Києва, у листі, 

від 17.01.2012 –з проханням дати роз’яснення щодо збереження фондів у 

зв’язку із введенням в дію «Інструкції про порядок застосування в 

бібліотеках грошової застави …», але відповіді на свої звернення не 

отримала. 

Аналогічна доля  листа від секції директорів ОУНБ до Мінкультури 

від 2.10.2012  з проханням дати роз’яснення щодо методики підготовки 

інформації для розробки соціальних стандартів і нормативів у сфері 

культури, але, сподіваємося, відповідь надійде і секція директорів ОУНБ 

зможе поінформувати колег щодо ситуації з цього питання.  

У червні 2012 року Асоціація готувала і надавала пропозиції 

Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності у зв’язку 

з підготовкою програми парламентських слухань з питань 

http://libinnovate.wordpress.com/2011/01/18/%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d1%96-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b5/
http://libinnovate.wordpress.com/2011/01/18/%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d1%96-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b5/
http://libinnovate.wordpress.com/2011/05/16/%d1%82%d0%b8%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d1%96%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%88%d0%be%d0%b2-%d1%83-%d0%b1/
http://govinfolibrary.wordpress.com/2011/01/06/%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d1%83%d0%b2-%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be/
http://govinfolibrary.wordpress.com/2011/01/06/%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d1%83%d0%b2-%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be/
http://www.ula.org.ua/fileadmin/uba_documents/doc_for_news/2.exe
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книговидавництва, що на той час готувалося і було перенесене, але, 

сподіваємося відбудеться у майбутньому. 

 

Залучаючи фахівців з юридичних компаній та з допомогою колег з 

Національної парламентської бібліотеки України УБА впродовж звітного 

періоду надавала адвокаційну допомогу бібліотекам-членам УБА, 

здійснювала консультування та готувала роз’яснення з питань, що 

порушувалися у листах на адресу Асоціації. 

Так, у грудні 2010 року була надана відповідь на лист Асоціації 

бібліотек Вінниччини про надання Жмеринській ЦРБ статусу юридичної 

особи, у лютому 2011 року - колективу Жмеринської ЦРБ – юридична 

консультація у відповідь на запит.  

Клопотання від ЦБС для дітей м. Миколаєва (від 06.10.2010)  про 

перегляд нормативів про мінімальні соціальні норми забезпечення 

населення бібліотеками, клопотання від ЦБС для дітей м. Миколаєва  (01. 

07.2010) про визначення груп з оплати праці, пропозиції від Донецької 

ОДБ  (06.05.2011) про внесення доповнень до проекту Правил охорони 

праці для працівників бібліотек спрямовувалися у відповідні органи влади 

з проханням надати відповіді на запит. 

У червні 2011 р. УБА отримала пропозиції від президента асоціації 

книговидавців та книго розповсюджувачів щодо шляхів й механізмів 

виведення видавничої галузі з нинішнього стану та забезпечення її 

динамічного розвитку. Цей документ використовується Асоціацією для 

планування консолідованих дій і акцій з книговидавцями. 

У січні-лютому 2012 року до УБА надійшли листи від 

Дніпропетровської бібліотечної асоціації з пропозицією внесення змін до 

переліку платних послуг та від Чернігівського обласного відділення УБА з 

проханням надати роз’яснення щодо надання платних послуг у бібліотеках 

з урахуванням змін у нормативних документах. 

У квітні 2012 року президія УБА розглядала звернення  від 

директорів Кіровоградських обласних бібліотек щодо надання роз’яснення 

змісту спільного наказу Мінфіну та Мінкультури «Про затвердження 

типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 

виконання для місцевих бюджетів у галузі «культура» програму 

Бібліотеки» та пропозиції внесення змін до Постанови КМУ від 12.12.2011 

№ 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній 

формі власності». 

Наявність потреби у юридичних консультаціях та роз’ясненнях 

вимагає від УБА посилення уваги до надання саме таких послуг 

індивідуальним і колективним членам Асоціації. 

УБА проводила акції на відстоювання інтересів Публічної бібліотеки 

імені Лесі Українки м.Києва (01.08.2011), звернувшись до всієї 

бібліотечної громади з проханням підтримати адвокаційну кампанію щодо 

будівництва бібліотеці нового приміщення. Членам УБА, усім колеги та 
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читачам пропонувалося зателефонувати або надіслати електронний лист до 

Київської міської державної адміністрації з проханням включити 

будівництво нового приміщення для бібліотеки столиці до Стратегічного 

плану розвитку Києва до 2025 року. Примірний текст листа додавався: 

«Шановні добродії! Вважаємо за доцільне (або Наполягаємо, або Просимо, 

або Треба) включити до Стратегічного плану розвитку Києва до 2025 року 

будівництво нового сучасного приміщення для Публічної бібліотеки імені 

Лесі Українки міста Києва. Нове приміщення надасть можливості 

розширити доступ громадянам до інформації, збільшити коло та 

поліпшити якість інформаційно-культурних послуг для киян і гостей 

столиці. Наявне приміщення бібліотеки не відповідає столичним 

стандартам і вимогам киян». 

 

У березні 2012 році УБА залучилася до адвокаційної компанії на 

захист приміщення Київської міської бібліотеки для дітей ім. 

Т.Г.Шевченко і направляла листи  до Верховної Ради України (В.О. 

Яворівському), до Київміськради (депутату В. Кличку та О. Бригінцю, 

голові комісії з питань культури), до КМДА (голові КМДА О. Попову) про 

захист. Питання було вирішено позитивно, тиск на бібліотеку припинено, і 

УБА спільно з керівництвом та колективом бібліотеки, які є її колективним 

членом Асоціації вважає це своєю перемогою. 

Аналогічною перемогою можна вважати позитивне вирішення 

питання про збереження мережі Білозерської ЦБС Херсонської області, 

про що УБА висловлювала клопотання у листах голові Білозерської РДА, 

голові Білозерської районної ради. 21.03.2012 до УБА надійшов лист-

подяка від Білозерської ЦБС за допомогу у позитивному вирішенні 

питання та  подяка від Херсонської ОДА за підтримку бібліотек області. 

 

 

Всього вихідних листів у 2010 році зареєстровано № 1 – 122. З них на 

сайті доступні тексти 13 листів –  http://www.ula.org.ua/index.php?id=289  

Всього вхідних листів у 2010 році зареєстровано № 1 – 92. 

 

Всього вихідних листів у 2011 році зареєстровано № 1 – 132. З них на 

сайті доступні тексти 8 листів –  http://www.ula.org.ua/index.php?id=340  

Всього вхідних листів у 2011 році зареєстровано № 1 – 69. 

 

Всього вихідних листів у 2012 році зареєстровано - № 1 – 111. З них 

на сайті доступні тексти 20 листів –  http://www.ula.org.ua/index.php?id=589  

Всього вхідних листів у 2012 році зареєстровано - № 1- 57. 

 

http://www.ula.org.ua/index.php?id=289
http://www.ula.org.ua/index.php?id=340
http://www.ula.org.ua/index.php?id=589
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Довідка про реалізацію проекту  «Інформація органів влади для 

громадян у публічній бібліотеці: пошук, доступ, консультування» 

у 2010 – 2012 роках 

 

 

Мета проекту – сприяння розбудові правого суспільства, створення 

умов доступності та прозорості рішень влади для громадськості шляхом 

розбудови мережі пунктів доступу громадян (ПДГ) до офіційної 

інформації у публічних бібліотеках України. 

 

Перший етап проекту 

Анонсування проекту, його цілей і завдань, перспектив та можливих 

переваг відбулося на Міжнародній конференції “Крим 2009”. Під час 

заходів Української бібліотечної асоціації було здійснено презентацію 

проекту та вивчено очікування бібліотекарів.  25-26 червня 2009 року 

Українською бібліотечною асоціацією за грантом, наданим ПСП ІІ, було 

проведено фокус-семінар «Інформація органів влади для громадян у 

публічній бібліотеці: пошук, доступ, консультування» на базі Національної 

парламентської бібліотеки України. До участі у фокус-семінарі було 

запрошено 36 членів УБА - директорів і завідувачів науково-методичними 

відділами  обласних універсальних наукових і центральних міських 

бібліотек. Загалом було представлено 19 книгозбірень з різних регіонів 

України. 

Під час проведення фокус-семінару обговорювалися питання про 

роль бібліотек у забезпеченні доступності до урядової інформації. 

Програма передбачала також презентації діяльності регіональних бібліотек 

з питань створення  інформаційних пунктів доступу громадян до 

законодавчої бази України, екскурсію до Верховної Ради України та 

ознайомлення з організацією і проведенням слухань у комітетах.  

Відповідно до завдань проекту було розроблено програму 

підвищення кваліфікації працівників бібліотек “Організація доступу до 

інформації органів державної влади України у бібліотеках”, методичний 

посібник “Інформація органів державної влади України: як шукати і 

використовувати наявні інформаційні ресурси”, призначений для 

використання працівниками бібліотек. Розроблено та розповсюджено 

спеціальний плакат, наявність якого в бібліотеці вказує на розміщення 

пункту доступу до офіційної інформації в цій книгозбірні. 

Програмою передбачалося проведення шести регіональних тренінгів 

для працівників центральних районних (міських) бібліотек з метою 

надання практичних порад у створенні  мережі пунктів доступу громадян 

до офіційної інформації. Такі тренінги відбулися: 

1. На базі Кіровоградської універсальної наукової бібліотеки ім. 

Д.І.Чижевського (8-9 грудня 2009 р.) - для працівників бібліотек 

Кіровоградської, Вінницької, Полтавської та Черкаської областей - всього 

17  осіб;    
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2. На базі Тернопільської обласної бібліотеки для молоді (17-18 

грудня 2009 р.) - для працівників бібліотек Тернопільської,  Івано-

Франківської, Волинської, Закарпатської  та Львівської областей – всього  

26 осіб;  

3. На базі Кримської  універсальної наукової бібліотеки ім. І.Франка  

(20-21 січня 2010 року) - для працівників бібліотек Автономної Республіки 

Крим, Миколаївської, Херсонської, Одеської областей та м. Севастополя – 

всього 29 осіб,  

4. на базі Харківської державної наукової бібліотеки 

ім.В.Г. Короленка (11-12 лютого 2010 р.) для працівників бібліотек 

Харківської, Сумської, Чернігівської та Київської областей - всього 20  

осіб;  

5. На базі Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім.Н.К.Крупської (25-26 лютого 2010 р.) - для працівників бібліотек 

Донецької, Запорізької, Луганської та Дніпропетровської областей - всього 

20  осіб.  

6. На базі Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім.М.Островського (17-18 березня 2010 р.) – для працівників бібліотек 

Хмельницької, Рівненської, Житомирської та Чернівецької областей – 

всього 20 осіб. 

Всі учасники тренінгу здобули   теоретичні знання щодо системи 

інформаційних ресурсів влади, джерел  отримання інформації про 

Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, Адміністрацію 

Президента України,  під час практичних занять мали можливість  

навчитися користуватися сайтами органів державної влади та  місцевого 

самоврядування.  Також   отримали  практичні навики  пошуку 

законодавчих та нормативно-правових документів, використання Інтернет-

ресурсів  з електронного самоврядування для інформаційного забезпечення 

потреб користувачів, здійснення  бібліотечно-інформаційного  

обслуговування органів влади. 

Внаслідок реалізації проекту: 

• Розширилися  можливості доступу користувачів бібліотек і 

громади в цілому до офіційної інформації 

• Створено додаткові сервіси для громадян, а саме – зручність та 

дружність бібліотечного середовища, консультації бібліотекаря, допомога 

у процесі пошуку  

• Створено умови для формування навичок компетентного 

пошуку та використання інформації органів державної влади 

• Надано умови для розширення впливу громадян України на 

законодавчий процес 

 

Другий етап проекту – з 05.05.2010 по 28.02.2011 рр. дозволив  

організувати та провести тренінги для тренерів РТЦ за програмою 

«Організація доступу до інформації органів державної влади України в 

бібліотеках». Проведення таких тренінгів для тренерів регіональних 
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тренінгових центрів, сприяло формуванню знань у бібліотекарів про те, як 

розширити мережу пунктів доступу громадян до інформації органів 

державної влади, оскільки регіональні тренінгові центри при ОУНБ 

проводять навчання за цією програмою для бібліотекарів публічних 

бібліотек області, що мають або матимуть центри вільного доступу до 

Інтернет, сприяючи розбудові мережі; 

Також було проведено фокус семінар для викладачів навчальних 

закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації, що здійснюють підготовку бібліотечних 

кадрів . Проведення фокус семінару «Інформація органів влади для 

громадян у бібліотеці: пошук, доступ, консультування» акцентувати увагу 

викладачів бібліотечних дисциплін до необхідності включення 

спеціального курсу “ Бібліотеки та електронне урядування ” у навчальні 

плани підготовки майбутніх бібліотечних фахівців.  

Членом УБА та керівником Студентської секції УБА, завідувачем 

кафедри Луганського державного інституту культури і мистецтв 

О.В.Бобришевою підготовлено Навчальну програму «Бібліотеки та 

електронне урядування» для студентів спеціальності «Книгознавство, 

бібліотекознавство і бібліографія» денної і заочної форми навчання. 

Програма розроблена для використання у навчальному процесі з метою 

формування у майбутніх фахівців знань, умінь та навичок професійної 

діяльності у бібліотеках, які є тими інформаційними центрами, що 

реалізують конституційні права громадян на доступ до інформації, 

зокрема, офіційної.  

Запропонована навчальна програма може бути адаптована до 

навчального процесу кожного окремого ВНЗ та використовуватися як 

спецкурс або курс за вільним вибором студента. Також вона може 

слугувати основою для робочої навчальної програми та навчально-

методичного комплексу дисципліни «Бібліотеки та електронне 

урядування» або іншого.  

Асоціацією розроблено також рекомендації щодо впровадження 

навчальної програми «Бібліотеки та електронне урядування» у навчальних 

закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, що здійснюють підготовку бібліотечних 

кадрів. Рекомендації Затверджено Президією Української бібліотечної 

асоціації, протокол від 07.07.2011 р. № 5. 

 Текст навчальної програми та рекомендації УБА щодо її 

впровадження надіслано у провідні навчальні заклади України ІІІ-ІV рівнів 

акредитації, що здійснюють підготовку майбутніх бібліотекарів. Вони 

також доступні для перегляду на сайті УБА 

Серед бібліотек – учасниць мережі ПДГ підтримується  комунікація 

шляхом створення та підтримка на веб-сайті УБА мережевого – ПДГ- 

блогу, що дозволяє мати постійний інтерактивний зв'язок між учасниками 

проекту. Передбачається, що це дозволить проводити дискусії, 

обмінюватися досвідом, спільно вирішувати складні питання.  
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У 2010 році було організовано і проведено дослідження ефективності 

діяльності існуючих ПДГ. Дане дослідження спрямовувалося, передусім, 

на збір матеріалів з досвіду роботи бібліотек-учасниць мережі ПДГ, 

визначення шляхів подальшої розбудови мережі та покращення їх роботи. 

Опитування учасників проекту дозволило визначити позитивні тенденції  

та скласти рекомендації щодо підвищення ефективності їхньої діяльності. 

З 7 по 10 вересня у м.Керч відбулась науково-практична конференція 

«Інформація органів влади для громадян у бібліотеці: пошук, доступ, 

консультування». Організаторами Конференції виступили УБА, ПСП ІІ та 

USAID. На конференції обговорювалися теоретичні і практичні питання 

організації доступу до інформації органів державної влади в бібліотеках, 

визначення світових тенденцій та аналіз вітчизняних реалій, обмін 

досвідом. При розробці програми конференції були враховані побажання 

бібліотек-учасниць щодо тематики доповідей та окремих заходів у межах 

конференції, тестування моделі інформаційної взаємодії “користувач - 

публічна бібліотека – бібліотека Верховної Ради АР Крим – депутати 

Верховної Ради АР Крим – користувач”. Під час Конференції були 

розглянуті питання про роль публічних бібліотек у забезпеченні 

доступності інформації для громадян та розвиткові електронного 

урядування;про нові шляхи комунікації з органами влади; відбувався обмін 

досвідом Мережі ПДГ; обговорювалося надання відкритого доступу до 

офіційної інформації як складова професійних умінь бібліотечних 

працівників. 

 Підготовлено та видано електронну збірку методичних матеріалів 

«Інформація органів влади для громадян у бібліотеці: пошук, доступ, 

консультування» серед публічних бібліотек України, що стала  

інформаційно-методичним підкріпленням діяльності мережі ПДГ та 

рекомендаціями для майбутніх учасників мережі, корисним для викладачів 

бібліотечних дисциплін, представників органів державної влади та всіх 

зацікавлених осіб; 

З  метою реклами проекту як серед користувачів ПДГ та 

бібліотечних працівників, так і потенційних учасників проекту, розроблено 

дизайн та виготовлено інформаційно-рекламні продукти: календарі на 2011 

рік, буклет, перевидання плакату. 

Проект «Інформація органів влади для громадян у бібліотеці: пошук, 

доступ, консультування» було представлено під час виставки «Електронна 

демократія: досягнення та перспективи» 28 квітня 2010 р. у Кабінеті 

міністрів України та під час круглого столу «Роль механізмів електронної 

демократії у взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю» 29 квітня 

2010 р.  

 Здійснювалася реклама проекту під час проведення наукової 

конференції освітянських бібліотек (травень 2010 р. доповідь на секції 

«Електронні ресурси бібліотек ”, а також виготовлення та експонування 

інформаційного стенду про переваги проекту у Комітеті Верховної Ради 

України з питань культури і духовності з нагоди Всеукраїнського дня 
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бібліотек у 2010 р. На виставці були представлені інформаційні матеріали з 

метою поінформувати депутатів Верховної Ради України про проект та 

налагодити тісні контакти між представниками Апарату Верховної Ради та 

бібліотеками-учасницями Мережі ПДГ.  

З метою презентації здобутків попереднього проекту УБА та 

висвітлення перспектив майбутнього проекту член УБА (Коротун Н.І., 

Херсонська ОУНБ) взяла участь у роботі міжнародної конференції “Крим 

2010”  за кошти проекту. Презентацію буде здійснено за програмою 

спеціального семінару УБА на конференції. 

 

В 2011 році, на третьому етапі проекту,  тренінги для 

бібліотекарів, що долучаються до Мережі ПДГ, проводились в межах 

навчальних модулів, що викладалися в Головному та регіональних 

тренінгових центрах. Результативність таких тренінгів можна оцінити 

кількістю нових бібліотек, що долучилися до Мережі в поточному році. 

Своїм досвідом з діяльності ПДГ учасники Мережі ділилися під час 

Всеукраїнського фокус-семінару «Сучасна інформаційно-бібліотечна 

освіта – сучасна бібліотека» у смт. Славське, 1-4 березня 2011 р.  

Спеціальна секція про Мережу пунктів доступу громадян до 

офіційної інформації пройшла під час Ярмарку інноваційних бібліотечних 

послуг 11 квітня 2011 р. Учасникам Ярмарку було представлено історію, 

діяльність та перспективи розвитку Мережі ПДГ, а також презентований 

досвід функціонування центру доступу до офіційної інформації в 

бібліотеці Рівненською та Дніпропетровською ОУНБ.  

Проект «Інформація органів влади для громадян у бібліотеці: пошук, 

доступ, консультування» було представлено під час Днів електронного 

урядування 16-20 травня 2011 р. Працював стенд з рекламно-

інформаційними матеріалами Проекту, здійснювалось консультування всіх 

відвідувачів виставки про Проект. Свій досвід та напрацювання щодо 

створення ПДГ презентували учасниці Мережі під час круглого столу на 

тему «Доступ до публічної інформації в умовах модернізації України». 

У 2011 році робота блогу «Доступ громадян до офіційної інформації: 

роль бібліотек» значно активізувалася. Загалом на блозі було розміщено 

106 повідомлень. 

Виконавчим офісом УБА було створено Базу даних учасників 

Мережі ПДГ та проводилась реєстрація нових учасників. 

Кращий досвід з діяльності бібліотек-учасниць мережі було 

представлено на Конференції УБА «Інноваційна діяльність бібліотек», 8-10 

листопада 2011 р. 

17 листопада 2011 р. Проект було презентовано під час IV 

Національного Ярмарку інституційного розвитку. Учасники Ярмарку 

виявили зацікавленість методичними матеріалами по Проекту.  

У березні - квітні 2011 року, Українська бібліотечна асоціація (УБА) 

за проектом «Організація доступу до інформації органів державної влади 

України в бібліотеках» провела дослідження ефективності діяльності 
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Пунктів доступу громадян до офіційної інформації (ПДГ) в бібліотеках 

України, спрямоване, передусім, на визначення шляхів подальшої 

розбудови діяльності пунктів доступу та покращення їх роботи. В 

анкетному опитуванні взяли участь – 54 бібліотеки - учасниці мережі ПДГ 

практично з усіх регіонів України. Основний висновок дослідження – 

робота Пунктів доступу користувачів до офіційної інформації у 

бібліотеках є органічною для бібліотечної діяльності та бібліотечного 

обслуговування і спрямована на розбудову демократичного та 

громадянського суспільства, на конкретну інформаційну допомогу 

громадянам.  

Внаслідок реалізації проекту: 

• Розширюються  можливості доступу користувачів бібліотек і 

громади в цілому до офіційної інформації; 

• Створено додаткові сервіси для громадян, а саме – зручність та 

дружність бібліотечного середовища, консультації бібліотекаря, допомога 

у процесі проблемно-тематичного та контекстного пошуку;  

• Створено умови для формування навичок у користувачів 

бібліотеки та всіх бажаючих з компетентного пошуку та використання 

інформації органів державної влади України; 

• Надаються умови для розширення впливу громадян України на 

законодавчий процес. 

 

За період з 01 січня по 31 травня 2012 року до Мережі пунктів 

доступу громадян до офіційної інформації приєдналось 202 бібліотеки, в 

тому числі 29 освітянських бібліотек.  

На блозі «Доступ громадян до офіційної інформації: роль бібліотек» 

за період з 01 січня по 31 травня 2012 року було розміщено 72 

повідомлення. Загальна кількість переглядів за 5 місяців – 17 417 

Постійно оновлюється та редагується база даних учасників Мережі. 

В березні 2012 р. було створено офіційну сторінку проекту в 

соціальній мережі Facebook.com - http://on.fb.me/xHNrY0. Прихильниками 

сторінки вже є 93 користувача мережі Facebook. Їх кількість постійно 

зростає. 

В квітні 2012 р. було оголошено конкурс на краще оформлення 

Пункту доступу громадян до офіційної інформації в соціальній мережі 

Facebook.com. На конкурс було надіслано понад 60 фото ПДГ з 30 

бібліотек Мережі. Було також створено офіційну сторінку Мережі ПДГ на 

Twitter.com - https://twitter.com/#!/PDG_UBA.  

У січні-лютому 2012 року УБА оголосила конкурс серед учасників 

Мережі ПДГ на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта: нові вимоги», 

смт.Славське, 22-25.02.12. Було відібрано 7 учасників, які взяли участь у 

Конференції за фінансової підтримки Програми сприяння Парламенту ІІ.  

В межах Конференції  23 лютого 2012 р. пройшла спеціальна секція 

«Розбудова Мережі Пунктів доступу громадян до офіційної інформації у 

http://on.fb.me/xHNrY0
https://twitter.com/#!/PDG_UBA


46 
 

бібліотеках України». Секція розпочала свою роботу з відеозвернення до 

учасників Конференції Директора Програми сприяння Парламенту II в 

Україні Елеонори Валентайн. В своєму виступі пані Елеонора наголосила 

на ефективності та результативності Мережі, яка вже налічує майже 500 

бібліотек по всій Україні. 

 

На четвертому етапі проекту проводилися тренінги для 

працівників освітянських бібліотек. За період з 01 січня по 31 травня 2012 

року було проведено 5 таких тренінгів:  

1) для бібліотек вищих навчальних закладів, 14.02.2012, м.Рівне; 

тренінг відвідало 8 представників Національного Університету водного 

господарства і природокористування (НУВГП) та 3 представника 

Рівненського державного гуманітарного університету. 

2) Тренінг «Роль бібліотек у покращенні доступу громадськості до 

законотворчого процесу» для фахівців шкільних бібліотек та бібліотек-

філій ЦБС для дорослих на базі Миколаївської центральної бібліотеки  ім. 

М.Л. Кропивницького, 27 березня 2012 р. До уваги учасників тренінгу 

були представлені електронні презентації, огляд публікацій, виданих у 

рамках Програми сприяння Парламенту, та відеоролики, що детально 

розкрили перспективи взаємодії влади і громади у житті українського 

суспільства. На тренінгу були присутні 32 учасники.  

3) 27 квітня 2012 р. в м.Харків пройшов черговий тренінг для 

бібліотекарів освітянських бібліотек за проектом «Інформація органів 

влади для громадян у бібліотеці: пошук, доступ, консультування». Його 

відвідали 16 учасників – представників університетських та інших 

освітянських бібліотек. На тренінгу були  детально розглянуті мета та 

завдання ПДГ у бібліотеках, визначено специфіку діяльності ПДГ у 

вузівських бібліотеках.  

4) 10 травня 2012 р. в м.Хмельницький на базі Хмельницької ОУНБ 

було проведено тренінг для бібліотек вищих навчальних закладів. Тренінг 

відвідало 14 учасників-представників освітянських бібліотек. На тренінгу 

були  розглянуті мета та завдання ПДГ у бібліотеках, визначено специфіку 

діяльності ПДГ у вузівських бібліотеках.  

5)  14 вересня 2012 р.   Під час ІІІ Львівського бібліотечного форуму 

і його змогли відвідати не лише працівники освітянських бібліотек, але й 

інші учасники Форуму.  

 

30-31 травня в м.Херсон відбувся пілотний семінар «Бібліотеки і 

розвиток електронного врядування» для представників районних відділів 

культури Херсонської області. Семінар пройшов на базі Херсонської 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім.О.Гончара за сприяння 

Херсонського ОУК. Програма семінару включала наступні сесії: 

Нормативно-правова база розвитку електронного врядування. Бібліотека 

як соціально-комунікативний та інформаційний центр для громади. 

Проектуємо розвиток електронного урядування. Розробка програм 
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співпраці органів влади і бібліотек у наданні електронних послуг для 

громади (робота у підгрупах). Проектуємо розвиток електронного 

урядування.  Захист програм співпраці органів влади і бібліотек у наданні 

електронних послуг для громадян. Директор Програми сприяння 

Парламенту ІІ Елеонора Валентайн привітала учасників семінару та 

відповіла на їхні запитання через скайп-зв'язок, що був встановлений під 

час проведення заходу. Всього на семінарі були присутні 28 начальників 

відділів культури і туризму районних (міських) адміністрацій Херсонської 

області. 

 

Участь у роботі Міжнародної конференції «Крим 2012» 

Члени Президії УБА брали участь у Міжнародній конференції 

«Крим-2012», де було представлено результати діяльності Мережі ПДГ. 

Про досвід реалізації попередніх двох етапів проекту, а також нинішнього, 

третього, зорієнтованого переважно на залучення до мережі ПДГ 

освітянських та університетських бібліотек, йшлося у презентаціях 

Шевченко І.О., президента УБА «Проектний розвиток УБА: підсумки 

минулого року і бачення перспектив» та  «Мережа пунктів доступу 

громадян до офіційної інформації: результати проектної діяльності 

Української бібліотечної асоціації». На секції «Інформаційне та 

інноваційне забезпечення процесів освіти, наукових досліджень і 

управління»  член президії УБА Рогова П.І. виступила з доповіддю 

«Пункти доступу до офіційної інформації у бібліотеках навчальних 

закладів: нові ініціативи Української бібліотечної асоціації». Під час 

кожної з презентації робилися наголоси на ефективності цього проекту для 

бібліотек, реалізації його основної місії, сприяння інтересам і потребам 

користувачів, створенню нових бібліотечних послуг та сервісів, а також 

формуванню нового позитивного іміджу бібліотеки.  

На Конференції «Крим-2012» було також оголошено результати 

конкурсу УБА на краще оформлення ПДГ, переможцями якого стали: 

Первомайська ЦРБ, Миколаївська обл., Бучацька ЦРБ, Тернопільська обл., 

Миколаївська ОУНБ ім.О.Гмирьова. 

Про результати презентації проекту на Конференції «Крим-2012» 

було опубліковано статтю у Бюлетені УБА «БібліоТека», 2012, №2. Участь 

у Конференції за кошти проекту брала Рогова П.І.,  директор ДНПБ 

ім.В.Сухомлинського.  

 

Участь у роботі Генеральної конференції ІФЛА 2012 

11-16 серпня 2012 р. у м. Гельсінкі (Фінляндія) проходив Всесвітній 

конгрес бібліотекарів та інформаційних працівників, Генеральна 

конференція та засідання асамблеї ІФЛА (Міжнародної федерації 

бібліотечних асоціацій та установ) «Сучасні бібліотеки – надихають, 

дивують, відкривають нові можливості». За підтримки Програми сприяння 

Парламенту ІІ  та програми «Розвиток потужних бібліотечних асоціацій 

(BSLA)», які реалізує Українська бібліотечна асоціація, участь у роботі 
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цього важливого міжнародного форуму взяла віце-президент УБА 

В.С.Пашкова.  

Як член Комітету ІФЛА FAIFE (Комітет з доступу до інформації та 

вільного висловлення), вона під час конгресу взяла участь у низці 

дискусій, засідань і презентацій з питань інтелектуальної свободи, 

боротьби з цензурою, зокрема в Інтернеті, доступності інформації 

(зокрема, офіційної), поширення і запровадження «Міжнародного кодексу 

етики бібліотекаря та інформаційного працівника», законодавства з 

копірайту, використання нових технологій для ефективного доступу до 

офіційної інформації та бібліотечного та інформаційного забезпечення 

законодавчої та виконавчої влади.  

Деякі ідеї, спостереження та матеріали конференції ІФЛА були 

висвітлені В.Пашковою на блогах «Творчість та інновації в українських 

бібліотеках» (http://libinnovate.wordpress.com) та Блог "Доступ громадян до 

офіційної інформації: роль бібліотек" (http://govinfolibrary.wordpress.com), 

а фото розміщені  у Facebook Так, вона поінформувала, що на Конгресі 

ІФЛА роль бібліотекарів та інформаційних спеціалістів в організації 

доступу до інформації парламентаріїв висвітлювали, зокрема,  на прикладі 

Палати лордів у Великобританії та парламенту Греції. Була презентована 

книжка «Інформаційні та комунікаційні технології в бібліотеках 

парламентів», підготовлена під егідою ЮНЕСКО, Міжпарламентським 

союзом та ІФЛА, й видана 2012 р. (http://www.ipu.org/PDF/publications/ict-

e.pdp (англ. мовою). 

Важливим результатом участі в конференції ІФЛА є краще 

розуміння організаційної структури цієї міжнародної організації, тих 

структур, які опікуються питаннями організації доступу до офіційної 

інформації та кращої поінформованості урядовців, зокрема парламентарів. 

Так, В.Пашкова взяла участь та ознайомилася з сесіями, які були 

організовані секціями юридичних бібліотек, урядових бібліотек, бібліотек і 

дослідницьких служб парламентів, урядових та офіційних публікацій.  

 

Інформаційно-презентаційна діяльність, зв`язки з громадськістю 

В лютому 2012 р. було підготовлено до друку та надруковано 2500 

календариків, що були розповсюджені для учасників Мережі ресурсами 

ПСП ІІ. Також було змакетовано і випущено 2000 нових плакатів про 

Мережу, що розповсюджуються для учасників мережі  Виконавчим офісом 

УБА . 

24 квітня 2012 р. результати Проекту було представлено в програмі 

«Дні інформаційного суспільства -2012». Так, матеріали про Мережу та її 

ресурсна база були розміщені  на спільному виставковому стенді УБА та 

ПСП ІІ. Виконавчий директор УБА Я.Сошинська презентувала діяльність 

Мережі ПДГ під час круглого столу «Комунікативні процеси в публічному 

управлінні». Було відзначено, що багато відвідувачів виставки і 

конференції вже знають про існування Мережі, що є помітним результатом 

впровадження Проекту. 

http://libinnovate.wordpress.com/
http://govinfolibrary.wordpress.com/
http://www.ipu.org/PDF/publications/ict-e.pdp
http://www.ipu.org/PDF/publications/ict-e.pdp
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Проект «Інформація органів влади для громадян у бібліотеці: пошук, 

доступ, консультування» було також презентовано під час Ярмарку 

«Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві громади», що відбувся 21 травня 

2012 р. в Українському домі (м.Київ). Я. Хіміч представила результати 

проекту та його перспективи під час засідання круглого столу «Бібліотеки 

як комунікативний простір у виборчому процесі». 

Інформацію про проект було підготовлено до опублікування у 

Віснику громадських рад, 2012, №3, травень, що передбачало вміщення 

інформаційно-аналітичної статті та фото переможців конкурсу на 

оформлення ПДГ. З певних причин не весь підготовлений матеріал було 

опубліковано. Інформація вийшла у червні під назвою «Пункти доступу до 

офіційної інформації – додатковий комунікаційний ресурс для 

громадськості». 

 

Розробка дистанційного курсу навчання для бібліотекарів 

Протягом звітного періоду здійснювалась розробка програми та 

інших навчально-методичних матеріалів для запровадження дистанційного 

навчання бібліотекарів за спецкурсом. 

 

Організація та проведення дослідження ефективності діяльності 

Мережі ПДГ. У звітному періоді було розроблено критерії оцінки 

ефективності діяльності Мережі ПДГ, підготовлено анкету для збору 

інформації про роботу ПДГ, інформаційний лист про мету і методику 

опитування та створено спеціальну електронну скриньку для збору анкет. 

За сприяння ПСП ІІ було тричі зроблено розсилку інформаційного листа і 

форми анкети на електронні адреси учасниць Мережі. Здійснювався збір, 

обробка анкет та внесення їх до спеціальної  таблиці з метою подальшого 

аналізу результатів. 

 

За період з 01 червня по 31 серпня 2012 року до Мережі пунктів 

доступу громадян до офіційної інформації приєдналось 68 бібліотек, в 

тому числі: 6 освітянських бібліотек.  

На блозі «Доступ громадян до офіційної інформації: роль бібліотек» 

за період з 01 червня по 31 серпня 2012  було розміщено 29 повідомлень. 

Загальна кількість переглядів за 3 місяці – 6240. 

Постійно оновлюється та редагується база даних учасників Мережі. 

 

Про діяльність Мережі ПДГ систематично з’являються 

публікації в  традиційних та медійних ЗМІ 

Кращий досвід 

Тернопільською обласною бібліотекою для молоді було створено 

рекламне відео ПДГ цієї бібліотеки та розміщено в соціальних мережах 

(Youtube.com, Facebook.com, Twitter.com, блог ПДГ).  

http://www.youtube.com/watch?v=eUp9rQm2aWU 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eUp9rQm2aWU
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На сайті Сарненської централізованої системи публічно-шкільних 

бібліотек (Рівненська обл.) створено окремий розділ, присвячений ПДГ:  

http://lib.sowa.com.ua/bibliomist/PDG.htm   

 

На сайті УБА систематично висвітлюється інформація про роботу за 

проектом, наприклад: 

 

УБА та е-урядування (18.05.2011) 

 

16-20 травня у Національній академії державного управління при 

Президентові України в м.Києві пройшли Дні електронного врядування, в 

межах якого Програма сприяння Парламенту ІІ та Українська бібліотечна 

асоціація разом з Рівненською державною обласною бібліотекою, 

Барською районною бібліотекою (Вінницька обл.) та Тернопільською 

обласною бібліотекою для молоді представляли проект «Мережа пунктів 

доступу громадян до урядової інформації в бібліотеках».  

17 травня цей проект та інноваційні бібліотечні послуги було 

презентовано на засіданні круглого столу на тему: «Доступ до публічної 

інформації в умовах модернізації України».  

 
До участі в Днях електронного врядування долучилися й інші члени 

УБА. Так, 12 травня в Центральній бібліотеці ім. М.Л. Кропивницького м. 

Миколаєва в рамках святкування Дня Європи в Україні відбулася прес-

конференція «Електронне місто - шлях до європейських стандартів», 

присвячена питанням реалізації міської програми «Електронне врядування 

та електронна демократія в місті Миколаєві на 2010-2015 роки», а саме - 

організації доступу громадян до електронних адміністративних послуг в 

бібліотеках міста та підготовці кадрів в навчальних закладах для реалізації 

даної програми.  

Сумська міська бібліотечна централізована система разом з 

Сумською міською громадською організацією «Бібліотечна асоціація» 19 

травня 2011 року провела в межах Днів електронного врядування семінар 

«Організація доступу до інформації органів влади в бібліотеках» для 

бібліотечних працівників м. Суми. 

http://lib.sowa.com.ua/bibliomist/PDG.htm
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Цей захід проводився в Центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. 

Шевченка, яка з 2008 року є Центром доступу громадян до інформації 

органів влади. 

В рамках семінару обговорювався нещодавно прийнятий Закон 

України «Про доступ до публічної інформації» та його використання 

громадянами. 

 

Зараз всі інформація про мережу ПДГ відображається на сайті ПСП 

ІІ: 

 
 

 
 

 

Зараз мережа постійно зростає, має сталі тенденції до розвитку. Все 

більша кількість бібліотек прагнуть до приєднання до мережі.  

Станом на 26 жовтня 2012 року Пункти Доступу Громадян (ПДГ) 

діють у 709 бібліотеках. 



52 
 

Міжнародна співпраця – напрям роботи 

Української бібліотечної асоціації 

 

 

Українська бібліотечна асоціація, прагнучи до розбудови 

міжнародних стосунків з професійними громадськими організаціями 

інших країн, активно розвиває програми партнерства та співпраці.  

За останні роки активізувалася робота УБА у форматах та проектах, 

що їх пропонує ІФЛА. 

Членство в ІФЛА, можливості для участі у конференціях, проектах 

та програмах ІФЛА, робота у постійних комітетах і робочих групах ІФЛА 

– все це в арсеналі УБА сьогодні. На міжнародній конференції у Судаку 

УБА активно організовує і проводить Форуми ІФЛА вже впродовж двох 

останніх років. Налагоджено співпрацю та підписано відповідні угоди з 

польською і угорською бібліотечними асоціаціями, відповідно до чого 

налагоджуються обміни та візити. 

 УБА стала членом Європейської бібліотечної асоціації (EBLIDA), 

підписано низку угод про партнерство та співпрацю з провідними 

бібліотечними установами та бібліотечними асоціаціями різних країн – 

Польщі, Угорщини, Республіки Білорусі, Латвії.  

 

Ще одним кроком на цьому шляху стало підписання Українською 

бібліотечною асоціацією спільно з асоціаціями ще 8 країн Меморандуму 

про співробітництво бібліотечних асоціацій заради їхнього посиленого 

розвитку. Меморандум підписали також Асоціація розвитку бібліотечної 

справи Азербайджану, Вірменська, Білоруська, Російська, Таджицька 

бібліотечні асоціації, а також Бібліотечні асоціації Республік Казахстан, 

Киргизстан і Молдова. Підписання Меморандуму відбулося 27 вересня під 

час Форуму бібліотекарів, що проходив у Астані (республіка Казахстан) за 

участі представників з України - Велигжаніної Т.І., Генерального 

директора НПБУ, віце-президента УБА та Шевченко І.О., президента УБА, 

Удовика В.П., директора Фонду Президентів України Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

 

Проводилися спільні заходи і навчальні програми з партнерськими 

асоціаціями інших країн. 

За сприяння Шведської бібліотечної асоціації у серпні 2010 року 

відбулася освітня програма «Професіоналізм і партнерство 2010», 

присвячена вивченню досвіду роботи бібліотек у Стокгольмі. Учасниками 

програми стали 14 членів УБА. Інформація за наслідками поїздки 

надавалася у професійній пресі. 

У партнерстві з Австрійською бібліотечною асоціацією та за 

сприяння програми «Бібліоміст» пройшла професійна програма з питань 

методології та практики адвокаційної діяльності. У програмі, що пройшла 

з 11 по 18 грудня 2010 р. у м. Відні (Австрія) взяли участь Президент і 



53 
 

члени Президії УБА, директори бібліотек-колективних членів УБА, голови 

регіональних відділень і секцій УБА, активісти секції УБА з адвокації, 

професори ВНЗ, заступник міністра культури України, начальник відділу 

аналізу та прогнозування діяльності бібліотек Міністерства культури, 

радник з питань освіти і культури програми «Бібліоміст». Делегація УБА 

ознайомилася з досвідом проведення масштабної адвокаційної кампанії 

Австрійської бібліотечної асоціації «Австрія читає», про яку детально 

розповів Геральд Ляйтнер (Gerald Leitner), Генеральний секретар 

Австрійської бібліотечної асоціації (BVO), президент Європейського бюро 

Асоціацій бібліотек та інформаційно-документаційних закладів (EBLIDA). 

Учасники програми відвідали Австрійську національну бібліотеку, 

Публічну бібліотеку Відня (центральну бібліотеку та філії), Бібліотеку 

Віденського університету (центральну бібліотеку та філії), Бібліотеку 

музею «Альбертіна», Бібліотеку Віденського літературного дому, Офіс 

Австрійської бібліотечної асоціації, Посольство України в Австрії. 

 http://www.mfa.gov.ua/austria/ua/news/detail/50198.htm  

Під час відвідувань проводилися презентації, оглядові екскурсії, 

обмін досвідом і професійне спілкування з австрійськими колегами. 

Учасники програми обговорили результати адвокаційної діяльності УБА у 

2009-2010 рр., стратегію її розвитку у 2011-2012 рр., напрями співпраці 

УБА, Міністерства культури України, Посольства Австрії в Україні з 

розвитку бібліотечної справи в Україні та міжнародного культурного 

співробітництва. Фотоматеріали розміщені за адресою 

http://www.flickr.com/photos/51235748@N04/sets/72157625663618550/ 

 

У вересні 2010 р., під час І Львівського бібліотечного форуму було 

організовано спеціальну міжнародну програму УБА, в проведенні якої 

взяли участь президент Польської Спілки Бібліотек Ян Краєвський та 

Генеральний секретар Асоціації Угорських Бібліотекарів Аніко Надь. 

Учасники програми ділилися досвідом як успішно співпрацювати з 

владою, представляти інтереси бібліотек і користувачів, розвивати 

партнерства та реалізовувати спільні проекти громадських організацій, 

формувати єдину бібліотечну мережу регіону з публічних, 

університетських та спеціальних бібліотек, створювати освітній простір та 

підвищувати професійну майстерність бібліотекарів, надавати послуги 

користувачам з обмеженими фізичними можливостями. Важливим 

наслідком стало укладення Угоди про співпрацю між Українською 

бібліотечною асоціацією та Асоціацією Угорських Бібліотекарів. 

 

16-18 жовтня 2011 р. в м. Торуні (Польща) відбулася конференція 

Польської спілки бібліотек «Бібліотека в системі культури і освіти». В 

межах угоди про співпрацю між УБА та Польською спілкою бібліотек, на 

запрошення Президента Польської спілки бібліотек пана Яна Краєвського, 

в конференції взяли участь українські бібліотечні фахівці: члени Президії 

УБА В.В.Загуменна, професор Національної академії керівних кадрів 

http://www.mfa.gov.ua/austria/ua/news/detail/50198.htm
http://www.flickr.com/photos/51235748@N04/sets/72157625663618550/
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культури і мистецтв, Л.А.Лугова, директор Львівської обласної бібліотеки 

для дітей та члени УБА С.І.Барабаш, вчений секретар НТБ НТУУ «КПІ» і 

О.Ю. Кремньова, зав. відділом автоматизації бібліотечно-бібліографічних 

процесів Львівської обласної бібліотеки для дітей. Українськими 

фахівцями була представлена панельна презентація «Бібліотеки для освіти, 

освіта для бібліотекарів: український досвід», в якій Л.А.Лугова виступила 

з темою: «Публічні бібліотеки України на допомогу освіті», С.І.Барабаш – 

«Бібліопростір університетів України для науки і освіти» і В.В.Загуменна – 

«Бібліотечно-інформаційна освіта в Україні». Польські колеги виявили 

жвавий інтерес до українського досвіду та підтвердили свою готовність до 

подальшої співпраці з Українською бібліотечною асоціацією.  

Фотоматеріали - 
http://www.flickr.com/photos/51235748@N04/sets/72157627902096469/with/6302153944/ 

 

Член Президії УБА В.Загуменна взяла участь у Конференції 

Білоруської бібліотечної асоціації (квітень 2012), було укладено Угоду 

про партнерство і співробітництво між УБА та ББА. 

 

4-11 серпня 2012 р. за сприяння бібліотечної асоціації Фінляндії 

відбулася міжнародна науково-освітня професійна програма «Європейські 

стратегії розвитку бібліотек». 15 українських бібліотекарів в серпні 2012 р. 

знайомилися з бібліотеками Фінляндії за освітньою програмою УБА та 

Міської бібліотеки м. Гельсінкі. Фотозвіт подорожі дивіться на Flickr-

акаунті УБА –  

http://www. flickr.com/photos/51235748@N04/sets/72157631611367814/  

 

1 жовтня 2012 року делегація Української бібліотечної асоціації, до 

складу якої увійшли керівники найбільших бібліотек України, відвідала 

Ватиканський секретний архів. У ході візиту гості з України 

ознайомились з особливостями організації архівної справи у Ватикані, а 

також з унікальною колекцією історичних документів, зокрема, з 

оригіналами листів римських понтифіків, європейських монархів та ін. 

Візит відбувся за організаційного сприяння Посольства України у Ватикані 

та став чудовим подарунком бібліотекарям до професійного свята – 

Всеукраїнського дня бібліотек. (За матеріалами офіційного сайту Посольства 

України при Святому Престолі) 

 

16-19 жовтня 2012 р. УБА приймала в Україні колег з Гомельського 

міського відділення Білоруської бібліотечної асоціації. Професійна 

програма поїздки була насиченою і включала відвідування провідних 

бібліотек міст Києва та Львова. Колеги з Білорусі зустрічалися з 

Президентом та виконавчим директором УБА у Головному тренінговому 

центрі та обговорили основні напрями розвитку бібліотечної справи у 

наших країнах.  

Протягом трьох днів перебування в столиці України бібліотекарі з 

Білорусі завітали до Національної бібліотеки України ім. В.І. 

http://www.flickr.com/photos/51235748@N04/sets/72157627902096469/with/6302153944/
mailto:flickr.com/photos/51235748@N04/sets/72157631611367814/
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Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України, 

Національної історичної бібліотеки України та Науково-технічної 

бібліотеки ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут». Відвідавши місто Львів, 

білоруська делегація обмінялась досвідом з працівниками Львівської 

наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, Наукової бібліотеки Львівського 

національного університету ім. І. Франка, Львівської обласної бібліотеки 

для дітей. Президія та Виконавчий офіс УБА висловила щиру подяку 

адміністрації та працівникам всіх бібліотек та інших партнерських установ, 

що приймали на прохання УБА делегацію бібліотекарів з Білорусі. 

За наслідками програми колеги з Білоруської БА надіслали до УБА 

лист-подяку. 

 

Грант імені Боба МакКі на участь у конгресі ІФЛА для молодого 

бібліотекаря з України надавався у 2011 та 2012 роках завдяки 

фінансуванню від родини Боба МакКі та ІФЛА саме для молодого 

бібліотекаря. Боб МакКі багато років працював виконавчим директором 

Бібліотечної асоціації Великої Британії, тепер - CILIP, брав активну участь 

у роботі ІФЛА. Боб планував активно співпрацювати з Українською 

бібліотечною асоціацією в проекті "Розбудова потужних бібліотечних 

асоціацій", проте цьому завадила його передчасна смерть у 2010 році. 

Для обрання кандидатури молодого бібліотекаря УБА оголошувала 

конкурси, на який надходили заявки від молодих бібліотекарів. Експертна 

комісія з членів Президії УБА оцінила подані документи на відповідність 

вказаним критеріям. Значна увага приділялася активності у професійній 

діяльності та рівню володіння англійською мовою. ІФЛА приймала 

остаточне рішення.  

У 2011 перемогу у конкурсі отримала Оксана Разміровська (зав. 

відділу Херсонської ОДБ). Про свою участь в конференції вона написала 

звіт «Всесвітній бібліотечний та інформаційний конгрес ІФЛА-2011: як це 

було у Пуерто-Ріко (23.09.2011)». Публікація О.Разміровської – на сайті 

УБА 
http://www.ula.org.ua/index.php?id=single&tx_ttnews[tt_news]=80&cHash=3858429954fa594935cec

53193af6807 . На завершення опису своїх вражень про участь у Конференції 

ІФЛА Оксана говорить: «Про поїздку на Кариби можна розповідати 

безупинно: про загадковий океан та екзотичні пальми, про колоритну 

місцеву кухню та темпераментних пуерторіканців, про тропічний ліс Ель 

Юнке та дивовижні фортеці Кристобальда та дель Морро. Але це вже 

зовсім інша історія…». Хочеться, аби ці слова були добрим поштовхом для 

молодих бібліотекарів прагнути до професійного зростання та створювати 

умови і використовувати  їх у форматах УБА.   

 

У 2012 році можливість взяти участь у 78 Генеральній Конференції 

та Асамблеї ІФЛА – 2012 (11-17 серпня у м.Гельсінки, Фінляндія) 

отримала Юлія Кашпрук з Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. 

http://www.ula.org.ua/index.php?id=single&tx_ttnews%5btt_news%5d=80&cHash=3858429954fa594935cec53193af6807
http://www.ula.org.ua/index.php?id=single&tx_ttnews%5btt_news%5d=80&cHash=3858429954fa594935cec53193af6807
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Враження від цього заходу Юлії Кашпрук, (Вінницька ОУНБ ім. К.А. 

Тімірязєва, учасник делегації УБА на Конгресі ІФЛА в Гельсінкі, 

переможець конкурсу на здобуття премії ім. Боба МакКі для молодого 

бібліотекаря з України 2012 року) та фотоматеріали – на сайті 

http://www.ula.org.ua/index.php?id=632 За час, що минув після Конференції 

ІФЛА, Юлія Кашпрук встигла також підготувати мультимедійну 

презентацію та поділитися враженнями з колегами під час Форуму 

молодих бібліотекарів у Луганську.  

 

 

УБА – член ІФЛА 

 

Валентина Пашкова, д. і. н., доцент, 

Заслужений працівник культури України, віце-президент УБА 

 

 

Українська бібліотечна асоціація (УБА) стала членом Міжнародної 

федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА) 1995 р. – у перший рік 

свого існування, проте призупинила членство через брак коштів на сплату 

внесків. Завдяки проекту «Розвиток організаційної спроможності УБА» за 

підтримки програми «Бібліоміст» Асоціація відновила членство в ІФЛА з 

2009 р. 

УБА розглядає своє членство в ІФЛА як можливість слідувати у 

фарватері міжнародного розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності, 

вивчаючи та запозичуючи прогресивний міжнародний досвід, а також як 

можливість впливати на розвиток бібліотечної справи в світі, ділитися 

кращими напрацюваннями вітчизняної бібліотечної теорії та практики, 

розповідаючи зарубіжним колегам про українські реалії та кращий досвід, 

беручи участь у міжнародних проектах і програмах. УБА входить до трьох 

секцій ІФЛА: публічних бібліотек, університетських бібліотек і 

менеджменту бібліотечних асоціацій, голосує при прийнятті важливих 

рішень на Конгресах ІФЛА. 2011 р. віце-президент УБА В.С. Пашкова 

стала членом комітету FAIFE – Комітету з вільного доступу до інформації 

та свободи висловлення (http://www.ifla.org/en/faife). 

У 2011-2012 рр. УБА реалізує програму ІФЛА «Розбудова потужних 

бібліотечних асоціацій» (BSLA) за фінансової підтримки Фонду Б. та М. 

Гейтс. Це - комплексна програма, що пропонує стратегічний і узгоджений 

підхід до розбудови потужності та розвитку бібліотечних асоціацій. ІФЛА 

запропонувала навчальні матеріали (В.С. Пашкова, як запрошений ІФЛА 

експерт, брала участь у розробці цих навчальних матеріалів у 2009 р.), 

підготовлених тренерів і можливості проведення навчальних семінарів. 

УБА 2010 р. виборола можливість реалізувати цю програму в Україні, 

визначивши її мету: розбудова УБА шляхом навчання бібліотекарів і всіх 

зацікавлених щодо ролі бібліотечних об’єднань у суспільстві, 

особливостей менеджменту асоціацій, розвитку партнерства, активізації 

http://www.ula.org.ua/index.php?id=632
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адвокаційної діяльності та ін. ІФЛА обрала тренерів для реалізації цієї 

програми в Україні – Дж. Халлам з Австралії та В.С. Пашкову. За два роки 

за програмою «Розбудова потужних бібліотечних асоціацій» УБА провела 

понад 35 семінарів, у яких взяли участь майже 1000 бібліотекарів. 

Українською мовою перекладені навчальні матеріали «Розбудова 

потужних бібліотечних асоціацій», які надавалися учасникам семінарів та 

були передані у штаб-квартиру ІФЛА для оприлюднення на веб-сайті 

ІФЛА. Щойно побачили світ навчальні матеріали «Розбудова потужних 

бібліотечних асоціацій» (К., 2012. -184 с.). 

Важливим результатом реалізації цієї програми стало зростання 

кількості індивідуальних членів УБА до 4100 осіб та колективних членів - 

до 160 організацій. Зросла обізнаність бібліотекарів у теорії та практиці 

менеджменту бібліотечних асоціацій, ролі асоціацій у розвитку 

бібліотечної сфери та суспільства загалом, їхня готовність до 

запровадження теоретичних знань у життя.  

З 2009 р. УБА почала представляти свою діяльність світовій 

спільноті, беручи участь у постер-сесіях на конгресах ІФЛА. Так, у 2009 р. 

постер було присвячено розширенню доступу до Інтернету в українських 

бібліотеках (авт.: В.Пашкова, І.Шевченко, Я.Титаренко), 2010 р. - ролі 

УБА у розвитку безперервної інформаційної освіти (авт.: В.Пашкова, 

І.Шевченко), 2011 р. – відзначенню Всеукраїнського дня бібліотек (авт.: 

В.Пашкова, І.Шевченко). Під час Конгресу ІФЛА 2012 р. у Гельсінкі 

«Сучасні бібліотеки – надихають, дивують, відкривають нові можливості» 

УБА демонструвала постер «Програма «Розбудова потужних бібліотечних 

асоціацій»: внесок у майбутнє» (авт.: В.Пашкова, І.Шевченко, 

Я.Сошинська). Презентації під час постер-сесій завжди викликали 

зацікавлення учасників, а цього року коротке інтерв’ю з В.С.Пашковою та 

Ю.Кашпрук, які представляли УБА та постер на Конгресі ІФЛА, було 

висвітлено в Експрес-бюлетені ІФЛА (http://express.ifla.org/node/5527). 

В.С.Пашкова також виступила з презентацією про реалізацію проекту 

«Розбудова потужних бібліотечних асоціацій» в Україні та бачення 

розвитку УБА та українських бібліотек. Цей проект отримав високу оцінку 

міжнародної спільноти та керівництва ІФЛА, генеральний секретар ІФЛА 

Дж. Ніколсон відзначила, що він є одним з найуспішніших проектів цієї 

міжнародної організації. 

Серед наслідків участі УБА у програмі «Розбудова потужних 

бібліотечних асоціацій» - можливість для УБА співпрацювати з ІФЛА та 

британською асоціацією CILIP щодо участі два роки поспіль молодого 

бібліотекаря з України в конгресах ІФЛА. Це нагорода ім. Боба МакКі, яку 

в цьому році виборола Ю. Кашпрук із Вінницької ОУНБ ім. К.А. 

Тімірязєва, а минулого року – О.Розміровська з Херсонської обласної 

бібліотеки для дітей. Під час Конгресу молоді бібліотекарі зрозуміли 

сутність міжнародної співпраці, масштаб діяльності ІФЛА, зав’язали 

професійні контакти, ознайомилися з сучасними тенденціями розвитку 
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галузі. Це все допоможе їм у подальшому професійному зростанні та 

активній участі у розвиткові професії. 

Під час конгресу ІФЛА в Гельсінкі українські учасники приділяли 

увагу також засіданням і секціям, які розглядали питання організації 

доступу громадян до офіційної інформації та кращої поінформованості 

урядовців. Досвід роботи зарубіжних колег у цій царині корисний з огляду 

на можливість його застосування в реалізації проекту «Доступ громадян до 

офіційної інформації в бібліотеках України», який реалізує УБА за 

підтримки Програми сприяння Парламенту ІІ. Корисними виявилися 

доповіді та презентації з бібліотечного дизайну, електронних бібліотек. 

Українські учасники конгресу ІФЛА взяли участь у низці дискусій, 

засідань і презентацій з питань інтелектуальної свободи, боротьби з 

цензурою, зокрема в Інтернеті, доступності інформації, поширення і 

запровадження «Кодексу етики бібліотекаря та інформаційного працівника 

ІФЛА», законодавства з копірайту, використання нових технологій для 

ефективного доступу до офіційної інформації та бібліотечного й 

інформаційного забезпечення законодавчої та виконавчої влади. Деякі ідеї, 

спостереження та матеріали конгресу ІФЛА висвітлені на блогах 

«Творчість та інновації в українських бібліотеках» 

(http://libinnovate.wordpress.com) та «Доступ громадян до офіційної 

інформації: роль бібліотек» (http://govinfolibrary.wordpress.com).  

Важливо нагадати, що УБА організувала переклад і популяризацію 

документів ІФЛА українською мовою, а документів УБА – англійською 

(наприклад, Кодекс етики УБА - 

http://archive.ifla.org/faife/ethics/ulacode.htm). Переклади українською 

документів ІФЛА розміщені на веб-порталі УБА 

(http://ula.org.ua/index.php?id=36). Серед останніх документів ІФЛА 

українською перекладено «Кодекс етики ІФЛА для бібліотекарів та інших 

інформаційних працівників» (http://ula.org.ua/index.php?id=276).  
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Довідка про роботу Головного тренінгового центру 

У 2010 – 2012 роках 

 

Задля відкриття та забезпечення діяльності Головного тренінгового 

центру (ГТЦ) Українська бібліотечна асоціація (УБА) забезпечила 

партнерські стосунки з Національною академією керівних кадрів культури 

і мистецтв (колишня назва - ДАКККіМ), безпосередньо з Інститутом 

пісмлядипломної освіти цієї Академії, що здійснює підвищення 

кваліфікації бібліотечних працівників. Академія є державним навчальним 

закладом, уповноваженим Міністерством культури і туризму України 

проводити підвищення кваліфікації згідно ліцензії. Відносини та роль УБА 

і Академії обумовлені в Угоді про співробітництво, що була підписана 

відразу після підписання грантової угоди УБА та IREX. 

 

Головними результатами, які було досягнуто проектом, стало: 

1. Відкриття ГТЦ на базі Інституту післядипломної освіти Академії: 

 ремонт приміщення для класу ГТЦ 

 придбання та устаткування меблів  

 придбання та устаткування комп’ютерного та 

мультимедійного обладнання  

 підключення до Інтернету та створення локальної мережі 

класу 

 прийом на роботу персоналу ГТЦ 

2. Пілотне навчання працівників бібліотек м. Києва та Київської 

області з метою апробації навчального матеріалу програми «Організація 

управління змінами у публічній бібліотеці в умовах інформатизації та 

соціально-економічних перетворень» (Модулі 1-3). 

3. Експертне оцінювання пілотних тренінгів, доопрацювання та 

затвердження остаточної версії навчальної програми «Організація 

управління змінами у публічній бібліотеці в умовах інформатизації та 

соціально-економічних перетворень», розробка на її базі трьох посібників 

для тренерів, відповідно до трьох модулів навчальної програми. 

4. Формування команди тренерів ГТЦ – відбір груп тренерів за 

кожним модулем, проведення навчання для кожної групи тренерів (ТОТ), 

апробація тренерських навичок груп тренерів під час проведення 3-х 

тренінгів для бібліотекарів м. Києва. 

5. Відпрацювання логістики проведення кожного тренінгу 

(формування групи учасників, листи-запрошення, замовлення готелю, 

оформлення та відшкодування витрат кожному учаснику на добові та 

транспорт, розробка навчально-тематичного плану та розкладу проведення 

занять, підбір тренерів, підготовка роздаткового матеріалу, проведення 

вхідного та вихідного контролю знань, видача сертифікату \ посвідчення 

про навчання). 

6. Навчально-методична підтримка діяльності регіональних 

тренінгових центрів (РТЦ), з цією метою проведено навчання 4-х груп 
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тренерів РТЦ, 2-х груп координаторів РТЦ, 1 групи керівників \ секретарів 

регіональних відділень УБА за окремими навчально-тематичними 

планами. 

 

Під час дії наступного етапу роботи ГТЦ  (травень 2010 – квітень 

2011 року) головною метою діяльності стало створення системного 

освітнього простору для бібліотекарів України за проектом “Бібліоміст”. 

ГТЦ здійснював роботу за двома головними напрямами: виконання 

функцій національного генератора та реалізатора освітніх ідей для 

бібліотекарів відповідно до Стратегії діяльності Української бібліотечної 

асоціації, а також забезпечення ефективного моніторингу діяльності 

освітнього компоненту програми “Бібліоміст”. Для реалізації цієї мети  

ГТЦ здійснив: 

- організацію та проведення тренінгів для директорів обласних 

універсальних наукових бібліотек, за програмою модуля «Інноваційні 

зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та 

ініціативної діяльності бібліотек» (2 групи, травень 2010 р.); 

- підготовку, експертну оцінку та тестування трьох нових навчальних 

програм (травень 2010 р. – березень 2011 р.), що сприяло поповненню 

навчально-методичного комплексу ГТЦ та дозволило у подальшому 

здійснювати навчання бібліотекарів з більш широким  охоплення проблем 

бібліотечної діяльності: 

Програма 1. “Адвокасі бібліотек як ефективна зовнішня комунікація”  

Програма 2. “Технології веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові 

можливості розвитку бібліотечного середовища”,  

Програма 3. “Інтелектуальна свобода та доступність інформації у 

демократичному суспільстві. Кодекс етики бібліотечного працівника”,  

 а також проведення тестових тренінгів у березні 2011р., здійснення 

спостереження та оцінювання тестових тренінгів, надання рекомендацій 

для подальшого вдосконалення програм; 

- створення дистанційних курсів “Нова бібліотечна послуга: 

використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці” та 

“Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового 

менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек” з метою подальшого 

впровадження дистанційного навчання для бібліотекарів. Дистанційні 

курси розміщені на сайті дистанційного навчання  НАКККіМ (www.e-

osvita.org.ua ), з передбаченням можливості здійснювати за ними плановане 

дистанційне навчання бібліотекарів України (після 30.04.2011р.). Для 

тренерів РТЦ проведено он-лайн орієнтацію з методики користування 

дистанційними курсами (липень-серпень 2011р.). 

- видання посібників для тренерів за двома модулями,  а саме  

“Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та 

Інтернету в бібліотеці” та “Інноваційні зміни в бібліотеці на основі 

проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек”. 

Це дозволило усім нинішнім і майбутнім тренерам мережі тренінгових 

http://www.e-osvita.org.ua/
http://www.e-osvita.org.ua/
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центрів отримати повноцінні якісні видання посібників з доданими СD 

дисками,  використовувати їх у своїй тренерській практиці; 

- підтримка та моніторинг діяльності регіональних тренінгових 

центрів шляхом організації та проведення Всеукраїнської конференції  

(Славське, березень 2011 р.)., що дозволило виявити здобутки РТЦ у справі 

реалізації освітнього компоненту програми “Бібліоміст”, сприяло 

розповсюдженню кращого досвіду та формуванню єдиної команди 

тренерів РТЦ всієї країни; 

 

Реалізуючи напрям другий, виконання функцій регіонального 

тренінгового центру для бібліотекарів м. Києва та Київської області, ГТЦ 

забезпечив проведення 10 стаціонарних тренінгів  для бібліотекарів м. 

Києва та Київської області (травень 2010 - березень 2011 рр.), що 

дозволить здійснити підвищення кваліфікації працівників бібліотек, 

підготувати їх до роботи з використанням інформаційних технологій, 

Інтернету, інноваційного планування та проектного менеджменту, до 

роботи в умовах програми “Бібліоміст”. 

 

Робота ГТЦ у цей період була корисною: 

- бібліотекарям України, оскільки діяльність ГТЦ сприяла 

задоволенню їхніх освітніх професійних потреб; 

1.1. тренерам регіональних тренінгових центрів, оскільки проектна 

діяльність ГТЦ спрямовувалася на створення освітнього ресурсу для ГТЦ 

та проведення заходів з активізації роботи тренерів ГТЦ, надавалися 

індивідуальні консультацій керівникам та координаторам РТЦ, 

розповсюджено новий посібник серед для тренерів 

- УБА, оскільки діяльність ГТЦ сприяла розширенню сфери 

впливу УБА та підвищенню іміджу Асоціації. 

 

Додатково до запланованих проектних робіт проведено 2 додаткові 

тренінги для тренерів РТЦ за новою навчальною програмою «Організація 

доступу до інформації органів державної влади»  за кошти проекту УБА та 

ПСП. 

На сайті НАКККіМ у розділі ІПО/Новини постійно надається 

інформація про ГТЦ http://www.dakkkim.edu.ua/nowinu-pro-gtc 

 

У період з 01.05.2011 по 31.05.2012 року ГТЦ виконав наступні 

обсяги робіт: 

Забезпечено проведення пятидених тренінгів для нових тренерів 

ГТЦ та РТЦ за трьома програмами (курси 4 – 6): 

 «Інтелектуальна свобода та місія бібліотеки» (курс 4); 

  «Адвокація: представлення інтересів бібліотек» (курс 5); 

 «Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові 

можливості розвитку бібліотечного середовища» (курс 6). 

(6 груп  = 78 осіб). 

http://www.dakkkim.edu.ua/nowinu-pro-gtc
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Організовано та забезпечено, спільно з IREX, проведення 3-х 

спеціалізованих триденних семінари для тренерів ГТЦ та РТЦ (3 групи = 

45 осіб); 

 

Організовано та проведено дистанційне навчання-консультування 

для діючих тренерів РТЦ з методики та технології використання 

дистанційних курсів (2 групи = 48 осіб); 

 

Організовано та проведено триденну ІІ Всеукраїнську конференцію 

для тренерів та координаторів РТЦ “Сучасна бібліотечно-інформаційна 

безперервна освіта: нові вимоги”  (учасники – 73 особи). 

 

Оновлено і переформатовано зміст програми Модуля 1.«Основи 

комп’ютерної грамотності. Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних 

працівників». Програму адаптовано відповідно до програмного 

забезпечення, яким оснащено комп’ютери  у бібліотеках учасницях 

програми «Бібліоміст» та в ГТЦ і РТЦ, додано теми з вивчення програми 

Microsoft Excel та виробити навички роботи на платформі дистанційного 

навчання. Програму розміщено на http://www.ula.org.ua/index.php?id=470  

 

Розроблено та видано посібники для тренерів з 3-х програм (курси 4 

– 6). Посібники передано для використання до РТЦ, ВНЗ, а також тренерів 

ГТЦ. Інформацію розміщено на http://www.ula.org.ua/index.php?id=254  

 

Розроблено два навчальні посібники для бібліотекарів «Нова 

бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету 

в бібліотеці» (курс 2) та «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі 

проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек» 

(курс 3). Посібники передано для використання до РТЦ, ВНЗ, а також 

тренерів ГТЦ. Інформацію розміщено на http://www.ula.org.ua/index.php?id=254  

 

Здійснено пошук партнерів для розробки і видання програм 

спеціальних бліц-семінарів для користувачів бібліотек. Розроблено 

тематику, програму, методику проведення та рекомендації з організації і 

проведення спеціальних бліц-семінарів для користувачів бібліотек.  

 

Організовано та проведено 9  тренінгів для ЦБС Київської області 

(переможців І і ІІ туру програми «Бібліоміст») 

Організовано та проведено шість тренінгів для бібліотекарів м.Києва 

і Київської області (за вільним записом) за програмами курсів 1 – 6.  

Організовано та проведено три додаткових семінари для 

бібліотекарів м.Києва і Київської області. Разом відбулося навчання 23 

групи = 261 особа  

 

http://www.ula.org.ua/index.php?id=470
http://www.ula.org.ua/index.php?id=254
http://www.ula.org.ua/index.php?id=254
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 Здійснювався поточний моніторинг ефективності отриманих знань 

учасниками тренінгів в ГТЦ та РТЦ (впродовж дії проекту); 

Здійснювався менторський супровід діяльності тренерів РТЦ  

 Закріплення груп тренерів РТЦ за окремими тренерами ГТЦ 

 Вироблення тематики консультацій 

 Вироблення форматів взаємодії та спілкування 

 Підтримка контактів та поточне спілкування 

Інформацію висвітлено на http://www.ula.org.ua/index.php?id=449  

 

Внаслідок проекту з 01.05.2011 по 31.05.2012 року отримано 

результати: 

- пройшли навчання 34 груп в ГТЦ (разом 432 особи) під час 

курсового навчання, стаціонарних тренінгів, триденних семінарів, 

дистанційного навчання; 

- проведено Всеукраїнську конференцію для тренерів та 

координаторів РТЦ “Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна 

освіта: нові вимоги”. Інформація висвітлювалася на 
http://ula.org.ua/index.php?id=539  

http://www.flickr.com/photos/51235748@N04/sets/72157629123746808 
http://www.youtube.com/watch?v=lIpszdM4pVM 
http://www.youtube.com/watch?v=-RZtEwgOcS4&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=6BRHKwpHEHQ&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=OOOkDjSnXQ8&feature=related 
http://advocacy-uba.blogspot.com/2012_02_01_archive.html 
інші. 

- розроблено тематику проведення 5-ти спеціальних бліц-

семінарів для користувачів бібліотек; 

- створено та видано три посібники для тренерів ГТЦ та РТЦ та 

два  навчальні посібники для бібліотекарів; 

- оновлено програму Модуля 1; 

- забезпечено проведення тестування учасників навчання в ГТЦ 

(pre, post, post -post); 

- проводилася моніторингова та менторська діяльність з 

тренерами РТЦ. 

 

За нині діючим проектом ГТЦ 

Вже проведено 2-денний тренінг для адміністраторів сайтів 

дистанційного навчання  (24 особи); 

Планується організувати та провести ІІІ Всеукраїнську конференцію 

для тренерів та координаторів РТЦ “Сучасна бібліотечно-інформаційна 

безперервна освіта: нові вимоги”. 

Передбачається розробити навчальні посібники для бібліотекарів за 

трьома програмами (Курси 4, 5, 6): 

 «Інтелектуальна свобода та місія бібліотеки» (Курс 4); 

  «Адвокація: представлення інтересів бібліотек» (Курс 5); 

http://www.ula.org.ua/index.php?id=449
http://ula.org.ua/index.php?id=539
http://www.flickr.com/photos/51235748@N04/sets/72157629123746808
http://www.youtube.com/watch?v=lIpszdM4pVM
http://www.youtube.com/watch?v=-RZtEwgOcS4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6BRHKwpHEHQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OOOkDjSnXQ8&feature=related
http://advocacy-uba.blogspot.com/2012_02_01_archive.html
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 «Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові 

можливості розвитку бібліотечного середовища» (Курс 6). 

 

Буде проведено чотири п’ятиденні тренінги для викладачів ВНЗ 

культури І-ІІ р.а. з методики викладання змісту Курсів 1- 6 у ВНЗ культури 

І-ІІ р.а.,  організувати та провести дистанційне навчання двох груп 

викладачів ВНЗ культури І-ІІ р.а. з методики викладання дистанційних 

курсів; передбачається організувати і провести триденний тренінг для 

однієї групи викладачів ВНЗ культури ІІІ-ІУ р.а. за Модулем 6 «Технології 

Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку 

бібліотечного середовища». 

Будуть продовжуватися тренінги для бібліотекарів Київської області 

(переможців ІІІ туру), а також для бібліотекарів публічних бібліотек м. 

Києва і Київської області (за вільним записом) як за існуючими модулями, 

так і за спеціальними програмами   

 «Роль бібліотек у житті громади» 

 «Бібліотеки і розвиток електронного урядування» 

 «Дизайн бібліотеки: сучасні рішення» 

 

Буде продовжуватися поточний моніторинг ефективності отриманих 

знань учасниками тренінгів в ГТЦ та РТЦ (впродовж дії проекту) та 

здійснюватиметься менторський супровід діяльності тренерів РТЦ шляхом 

проведення різноманітних он-лайн заходів (скайп-конф, вебінари тощо).  

 

За наслідками навчання здійснювалося опитування учасників 

тренінгів. За звітній період зібрано інформацію за наслідками проведення 

стаціонарних тренінгів. В цілому усі відгуки позитивні, свідчать про 

високий рівень проведення занять, доступність інформації та здатність 

практичних занять формувати нові навички у бібліотекарів. Переважна 

більшість учасників відзначають компетентність тренерів, їхню 

доброзичливість, терпіння, іноді навіть «мужність». 

Ось деякі приклади: 

«Мої враження не можна висловити словами! Тренінгові навчання, 

відношення викладачів були на найвищому рівні. Всі очікування 

виправдалися на 150%...» (Шкуренко М.Ф., Володарка). 

«… вперше навчилася користуватися мережею Інтернет, дякую 

викладачам за витримку, терпіння, розуміння…» (Смертенюк С.Ю., 

Володарка). 

«… на заняттях навчилася створити свій блог та електронну пошту» 

(Гребенюк Н.О., м. Київ). 

«…дякуючи заняттям у мене з’явилися нові ідеї щодо благоустрою 

бібліотеки - відкрити «Бібліотеку без стін» - по середах розгортати 

«бібліотеку без стін» біля дитячого майданчика …» (Гриневич Т.Д., м. 

Київ). 
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«… навчилася не лише тому, як працювати з Інтернетом у своїй 

бібліотеці, а й  тому, як правильно і як потрібно спілкуватися з читачами, 

нашими соціальними партнерами, навіть колегами, формувати позитивний 

імідж » (Ореховська, м. Київ). 

Партнерами ГТЦ є: 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Інститут 

післядипломної освіти – надає приміщення для роботи ГТЦ (аудиторію для 

комп’ютерного класу та офісу персоналу), меблі, оплату комунальних 

послуг, енергоносіїв. Співпрацює з Міністерством культури і туризму 

України задля включення тренінгових груп ГТЦ до Календарного плану 

підвищення кваліфікації працівників галузі для того, аби легімітизувати та 

сертифікувати тренінгове начання. Готує документи для управління 

ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства освіти і науки 

України з метою ліцензування навчальних програм, що застосовуються у 

межах ГТЦ. 

Обласні універсальні наукові бібліотеки – підтримують роботу 

регіональних партнерів (РТЦ), забезпечують регіональну співпрацю та 

комунікації. Сприяють проведенню п’яти  регіональних тренінг-семінарів 

для тренерів РТЦ  

Регіональні тренінгові центри – співпрацюють з ГТЦ в частині 

організації моніторингу ефективності отриманих знань учасниками 

тренінгового навчання (надають списки учасників навчання, контактні 

адреси, інформацію про тематику та терміни проведення тренінгів). 

Управління культури Київської міської державної адміністрації та 

Київської обласної державної адміністрації – співпрацюють з ГТЦ в 

частині організації підвищення кваліфікації працівників бібліотек м. Києва 

та Київської області (готують накази, що є підставою перебуванні на 

навчанні). 

Київські обласні бібліотеки для дітей та для юнацтва – надають 

організаційно-методичну підтримку проведенню  стаціонарних тренінгів в 

ГТЦ та дводенних виїзних тренінгів для бібліотекарів Київської області 

(листи-підтримки, відбір кандидатур, складення списків, контактна 

інформація, частково логістика). 

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки м. Києва - організаційно-

методична підтримка проведенню  стаціонарних тренінгів в ГТЦ для 

бібліотекарів м. Києва. 

Програма сприяння Парламенту України – розробляє та сприяє 

використанню у роботі ГТЦ і РТЦ навчальної програми для бібліотекарів 

“Організація доступу до інформації органів державної влади України у 

бібліотеках ” як додаткового компоненту. 

На різних етапах до партнерства з ГТЦ залучалися провідні 

бібліотеки – бази практики для проведення занять – НПБУ, ДБУ для 

юнацтва, НБ НТТУ «КПІ», НБ НАУКМА, НІБУ, ЦБ Деснянського району 

м. Києва, інші, а також громадські організації - Інститут сталих спільнот, 

ГО “ГУРТ”, Он-ляндія інші. 
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