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Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта: нові вимоги» 

 
Професійно, змістовно і цікаво пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція 

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

Головним тренінговим центром для бібліотекарів Української бібліотечної асоціації (УБА) за 

сприяння програми «Бібліоміст», а також із залученням додаткового фінансування від 

бібліотек, де працюють учасники, та Програми сприяння Парламенту України ІІ. 

Така конференція в смт.Славське була започаткована в березні 2011 року і пройшла вдруге. 

Учасниками конференції стали сертифіковані тренери регіональних тренінгових центрів 

(РТЦ), створених в обласних універсальних наукових бібліотеках за програмою «Бібліоміст», 

та  інші члени УБА. 

До участі у конференції були запрошені працівники Сколівської районної централізованої 

бібліотечної системи (РЦБС): директор РЦБС Дольна Галина Максимівна, завідуюча 

відділом комплектування та обробки літератури Масендич Ганна Олексіївна, бібліотекар 

бібліотеки-філії смт. Славсько Винник Оксана Миколаївна. Проекти цих бібліотек перемогли 

у ІІІ турі програми «Бібліоміст». В роботі конференції також взяв участь заступник 

сільського голови смт.Славсько. 

Славській бібліотеці-філії була надана методична та практична допомога працівниками 

Львівської обласної дитячої бібліотеки, а учасники конференції подарували бібліотеці понад 

100 примірників книг, передплату на періодичні видання та канцтовари.    

Завдяки хорошій організації та активності учасників вдалося досягти мети конференції – 

узагальнити досвід роботи тренерів, створити умови для обміну кращими тренерським 

практиками, здобутками і напрацюваннями, надати можливість отримати відповіді на 

складні питання своєї діяльності. 

Можна з впевненістю сказати – конференція пройшла на високому рівні! Майже 35 виступів-

презентацій, 4 майстер-класи, виставкові заходи, обговорення і дискусії, планування на 

наступний рік – ось неповний перелік усього інтелектуального розмаїття 70 учасників з 

Києва, Миколаєва і Херсона, Кіровограду і Дніпропетровська, Вінниці та Івано-Франківська, 

Чернігова, Черкас… 

В межах конференції пройшла спеціальна секція «Розбудова Мережі Пунктів доступу 

громадян до офіційної інформації у бібліотеках України», під час якої з відеопривітанням до 

учасників конференції  звернулась Директор Програми сприяння Парламенту II в Україні 

Елеонора Валентайн та було презентовано кращий досвід роботи Регіональних тренінгових 

центрів у сприянні доступу до офіційної інформації мешканцям територіальних громад. 

Надзвичайну практичну цінність мала робота у підгрупах:  вправи, практичні заняття, ігри, 

відеотренінги, майстер-класи. Інтерактивні «Польові роботи» стали родзинкою конференції і 

дозволили практично відпрацювати методики проведення практичних занять. 

Українська бібліотечна асоціація - це незалежна всеукраїнська громадська організація, що об'єднує на 

добровільних засадах осіб (громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства), які 

професійно пов'язані з бібліотечною справою, бібліографічною й інформаційною діяльністю, та 

зацікавлених осіб у їх розвитку на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод. 
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