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МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЯРМАРКИ «БІБЛІОТЕЧНІ ІННОВАЦІЇ ДЛЯ ГРОМАД: СТВОРЮЄМО МАЙБУТНЄ»
3-4 липня 2013 р. в м.Суми Українська бібліотечна асоціація відкрила серію міжрегіональних бібліотечних
ярмарків, які проходять за підтримки програми «Бібліоміст».
Перший міжрегіональний ярмарок «Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє» відбувся у
Науковій бібліотеці ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» (м. Суми), на який завітали
бібліотекарі, представники влади, громадських організацій, навчальних закладів, партнери і друзі бібліотек,
журналісти з Сумської, Київської, Полтавської та Чернігівської областей. Програма ярмарку складалася з 2-х
частин: виставкова експозиція інноваційних бібліотечних проектів (22 стенди) та конференція у форматі
«пошук майбутнього» (70 учасників). Всього захід відвідало понад 200 осіб. Кожен учасник долучився до
формування спільного плану дій для довгострокової підтримки досягнень бібліотек на шляху до модернізації.
Під час офіційної церемонії відкриття учасників привітали начальник відділу аналізу та прогнозування
діяльності бібліотек Міністерства культури України Л.С. Нікіфоренко, начальник управління культури і туризму,
національностей та релігій Сумської ОДА О.П. Мельник, в. о. ректора УАБС НБУ, професор С.М. Козьменко,
заступник Сумського міського голови С.М. Панченко, директор програми "Бібліоміст" М. Новак, член Президії
УБА, заслужений працівник культури України В.В. Загуменна, директор бібліотеки Академії, заслужений
працівник культури України Н.О. Петрина, музично-громадський діяч, заслужений працівник культури України
О.Р. Коваль.
Серед проектів, що були представлені на Ярмарку, варто відмітити:
- безкоштовні консультації з питань отримання спадщини, безробіття, незаконного зменшення рівня
заробітної плати, захисту прав тощо від професійних юристів та психологів для користувачів, які не можуть
дозволити собі скористатися послугами адвоката, нотаріуса - Сумська міська центральна бібліотека ім. Тараса
Шевченка у співпраці з Сумським обласним та міським управліннями юстиції;
- онлайн-приймальня міського голови та інші можливості електронного урядування для громади - Міська
централізована бібліотечна система Бориспільської міської ради, Київська обл.;
- активний бібліотечний інтелектуальний клуб, членами якого є представники місцевих організацій, люди
різного віку та професії, та залучення до бібліотечних заходів різноманітних партнерів (НУО, ініціативні групи,
органи влади, соціальні служби, заклади освіти та охорони здоров’я) - Гадяцька центральна бібліотека ім. Лесі
Українки, Полтавська обл.
За результатами голосування за кращий стенд місця розподілились наступним чином:
1 місце – Городнянська центральна бібліотека (Чернігівська обл.) за проект «КнигаБібліоДесант – 2013».
2 місце – Сумська обласна універсальна наукова бібліотека ім.Н.К. Крупської за проект «Бібліотеки - мости до
е-урядування».
3 місце - Чернігівська обласна бібліотека для дітей ім. М. Островського за проект творчої майстерні «Хай весь
світ дивують нині діти неньки України».

Під час закриття першого дня Ярмарку всі експоненти отримали сертифікати та подарунки від організаторів.
Також відбулось нагородження переможців регіонального конкурсу бібліотечного відео «БібліоКіноФест 2.0»
від програми «Бібліоміст», а саме:
1 місце - Державна бібліотека України для юнацтва за відео «Інтернет - це ми!».
2 місце - Публічна бібліотека імені Лесі Українки, Київ за відео «Зустрічайте, покетбук!».
3 місце - Полтавська обласна бібліотека для юнацтва ім.Олеся Гончара за відео «Приймальня Феміди».
Під час Конференції у форматі «пошук майбутнього» шість робочих груп обговорювали фактори інноваційного
розвитку бібліотек, а саме:
1. Інноваційні послуги бібліотек.
2. Потреби користувачів бібліотек.
3. Персонал бібліотек.
4. Бібліотечний маркетинг.
5. Інформаційні технології у бібліотеці.
6. Партнерства бібліотек.
Розроблені групами пропозиції презентувалися у Галереї рішень та на підсумковому пленарному засіданні.
Спеціальні призи отримали найактивніші, найкреативніші, найпрацездатніші та найоригінальніші учасники
кожної робочої групи.
Фотозвіт дивіться тут https://www.facebook.com/media/set/?set=a.475425012544265.1073741835.182552575164845&type=1
Наступні Ярмарки бібліотечних інновацій відбудуться:
9-10 липня 2013 р., м. Львів
17-18 липня 2013 р., м. Сімферополь
24-25 липня 2013 р., м. Луганськ
31 липня - 1 серпня 2013 р., м. Вінниця
Підсумки ярмарків для пошуку майбутнього модернізованих бібліотек різних областей будуть підведені
восени поточного року під час Всеукраїнського ярмарку бібліотечних інновацій у м.Киві.

