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Шановна українська громадо!

Прийміть найщиріші вітання зі святом – Всеукра-
їнським днем бібліотек! Цього дня усі небайдужі 
до бібліотеки  мають нагоду зосередити свою 
увагу на важливості книги та читання у житті кож-
ної людини, адже формування особистості, осві-
та, сталий  розвиток, збереження та примножен-
ня культури неможливі без інформації.

Бібліотеки в усі часи збирали та  зберігали зна-
ння, накопичені людством, сприяли доступнос-
ті цих знань для кожного, хто до них прагне.                       
Бібліотеку часто називають скарбницею мудрос-
ті, невичерпним джерелом знань, хранителем 
пам’яті народів. І це все дійсно так, бібліотеки та-
кими були, є,  і ще довго  будуть.  Але сучасний ди-
намічний світ об’єктивно вимагає від бібліотеки 
мобільності, інновацій, швидкого реагування на 
соціальні зміни. Прийшовши до бібліотеки, ко-
жен хоче мати навколо себе дружнє і комфортне 
оточення, легко і швидко знайти необхідну інфор-
мацію, поспілкуватися з друзями, написати листа 
родичам за кордон, взяти додому для тимчасово-
го використання  нові книги, фільми чи музику на 
дисках, матеріали для розвитку дітей, можливо 
навіть твори образотворчого мистецтва. 

Науковці та студенти мріють про безкоштовний 
доступ до світових баз даних, електронних моно-
графій і підручників, широкого спектру галузе-
вих ресурсів . 

Дорогі  читачі і відвідувачі бібліотек! Від Вас усіх 
багато в чому залежить доля Вашої бібліотеки! 
Долучайтеся до бібліотечних заходів, програм і 
проектів, підтримуйте Ваших бібліотекарів у їхніх 
прагненнях до інновацій, пропонуйте свої  ідеї 
для покращення і розвитку бібліотек, допомагай-
те бібліотекам отримувати від місцевої влади на-
лежне фінансування для придбання нових книг, 
газет і журналів, зручних меблів та проведення 
ремонтів.

Шановні колеги бібліотекарі! Завдяки Вашій по-
всякденній праці, професіоналізму, енергії  та 
небайдужості книгозбірні стають корисними гро-
маді. Бажаємо Вам і надалі примножувати добрі 
традиції, сприяти трансформації наших бібліотек 
в сучасні інформаційні установи.

Ірина Шевченко, к.п.н., доцент,
Заслужений працівник культури України,

Президент Української бібліотечної асоціації, 
вересень 2010 р.
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Конкурси та відзнаки Української 
бібліотечної асоціації

До Всеукраїнського дня бібліотек за поданням 
відділень та колективних членів Президія УБА 
визначила переможців конкурсів та нагороджених 
відзнаками Української бібліотечної асоціації 
(протокол №7 від 14.09.2010 р.)
Почесне звання «Бібліотека року 2010» присвоєно 
Науковій бібліотеці Державного вищого навчального 
закладу „Українська академія банківської справи 
Національного банку України”, м.Суми (директор 
– Петрина Н.О.) за впровадження 
найсучасніших інформаційних 
технологій в практику роботи 
та створення бібліотечно-
інформаційного середовища ХХІ 
століття у вітчизняній бібліотеці.

Почесними відзнаками УБА в      
2010 р. нагороджуються:
За відданість бібліотечній справі
Конашко Г.Б., директор Київської 
міської спеціалізованої молодіжної 
бібліотеки «Молода гвардія»;
Коротун Н.І., директор Херсонської 
ОУНБ;
Морозова Н.І., директор Вінницької 
ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва;
Риб`янцева І.П., директор Луганської 
ОУНБ;
Туманова Є.А., директор Березанської ЦБС 
Миколаївської обл.
За внесок в бібліотекознавство
Ярошенко Т.О., директор Наукової бібліотеки 
Національного університету «Києво-Могилянська 
Академія»
За внесок в бібліотечну освіту
Хіміч Я.О., професор Інституту післядипломної освіти 
Національної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв
За внесок у розвиток бібліографії та 
бібліографознавства
Астапенко Т.С., заст. директора з наукової роботи 
Миколаївської ОУНБ ім.О.Гмирьова
Бібліографічний посібник року
Микола Михайлович Амосов. Легенда світової 
науки : біобібліогр. покажчик / Нац. наук. мед. б-ка 
України ; упоряд. : Л.Є.Корнілова, Т.А.Остапенко ; наук. 
консультант К.М.Амосова ; наук. ред. Р.І.Павленко. – К., 
2009. – 78 с.
Почесними грамотами УБА в 2010 р. нагороджуються:

Богза Н.Ф., директор Миколаївської ОУНБ 
ім.О.Гмирьова;
Дмитрієва О.М., гол. бібліотекар Харківської державної 
наукової бібліотеки ім.В.Г.Короленка;
Жайворонок Т.А., директор Миколаївської обласної 
бібліотеки для дітей ім.В.Лягіна;
Кубаровська С.Л., зав. відділу електронної інформації 
Центральної бібліотеки ім.М.Л.Кропивницького ЦБС 

для дорослих м.Миколаєва;
Остафійчук Т.Г., директор Жовтневої 
ЦБС Миколаївської обл.;
Сергєєва О.В., гол. бібліограф 
інформаційно-бібліографічного 
відділу Центральної бібліотеки 
ім.М.Л.Кропивницького ЦБС для 
дорослих м.Миколаєва;
Учень Н.М., бібліотекар Галаганівської 
сільської бібліотеки-філії Снігурівської 
ЦБС Миколаївської обл.;
Філатова А.В., зав. відділу наукового 
формування документних ресурсів 
і документообміну Харківської 
державної наукової бібліотеки 
ім.В.Г.Короленка.
Переможцями Всеукраїнського 
конкурсу літературних творів 

бібліотечних працівників стали:
Гросов О.Я., ветеран бібліотечної справи, м.Донецьк;
Іванчишина Г., бібліотекар ПШБ с.Чабель Сарненського 
р-ну Рівненської обл.;
Лукаш О.Ф., зав. Міської бібліотеки для дітей м.Прилуки 
Чернігівської обл.;
Мартюшова О.В., заст. директора Сумської міської 
ЦБС;
Марущак В.І., бібліотекар Миколаївської обласної 
бібліотеки для юнацтва;
Мялковська О.С., бібліотекар Бібліотеки-філії №13 
Вінницької міської ЦБС;
Онофрійчук Н.А., зав. науково-методичного відділу 
Рівненської державної обласної бібліотеки для дітей;
Христан Г.П., зав. Саджавської бібліотеки-філії 
Надвірнянської ЦБС Івано-Франківської обл.;
Якушко Т., заст. директора по роботі з електронними 
ресурсами Державної бібліотеки України для юнацтва.
Вітання переможців, вручення відзнак та почесних 
грамот відбудеться на Конференції УБА 19 листопада 
2010 р. в м. Києві.
Щиро вітаємо переможців! Бажаємо усім успіхів  та 
натхнення!
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2 Адвокаційна діяльність

Новий формат Всеукраїнського дня бібліотек
У 2010 р. Президія Української бібліотечної асоціації ви-
ступила з ініціативою відзначення Всеукраїнського дня 
бібліотек у новому форматі, що надав би святу дійсно 
всеукраїнського масштабу, сприяв перетворенню Дня 
бібліотек із вузькопрофесійного свята на загальнонарод-
не, посилив адвокаційну компоненту у заходах, підви-
щив імідж Української бібліотечної асоціації 
як всеукраїнської громадської організації, її 
регіональних відділень і місцевих осередків, 
колективних та індивідуальних членів.
З огляду на це, Президією та секцією УБА з 
адвокасі було розроблено Концепцію від-
значення Всеукраїнського дня бібліотек 
2010, підготовлено і видано методичні реко-
мендації для регіональних відділень та ко-
лективних членів Асоціації «Всеукраїнський 
день бібліотек: новий формат», розміщено їх 
на веб-сайті УБА, презентовано на зустрічах 
з членами Асоціації та бібліотечною громад-
ськістю України. 
З ініціативи Президії УБА було надрукова-
но і розповсюджено в усі регіони України 
плакат «30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек», 
на фасадах Національної парламентської бібліотеки         
України, Національної наукової медичної бібліоте-
ки       України, Державної науково-педагогічної бібліоте-
ки     України ім.В.О.Сухомлинського, Публічної бібліотеки 
ім.Лесі Українки м.Києва та Науково-технічної бібліотеки 
НТУУ «КПІ» було розміщено банери «Бібліотек@ - світ но-
вих можливостей», надруковано і розповсюджено книжко-
ві закладки з девізом УБА.
20 вересня в УКРІНФОРМІ відбулася прес-
конференція до Всеукраїнського дня бі-
бліотек, у якій взяли участь заступник Мі-
ністра культури і туризму України О.Бенч, 
Президент  Української бібліотечної асо-
ціації І.Шевченко, директор програми                       
«Бібліоміст» М.Новак. За матеріалами прес-
конференції вийшли сюжети на телекана-
лах «Тоніс» і «Сіті»,  інформація була розмі-
щена на офіційному веб-сайті Міністерства 
культури і туризму України.
29 вересня відбулося урочисте засідання, 
організоване спільно з Міністерством культури і туризму 
України в Державній бібліотеці України для юнацтва, на 
якому були присутні заступники Міністра культури і ту-
ризму України О.Бенч і В.Ліснича, голова ЦК профспілок 
України Л.Перелигіна, президент УБА І.Шевченко, вико-
навчий директор УБА Я.Сошинська, директор програми 
«Бібліоміст» М.Новак, президент Асоціації книговидавців 
та книгорозповсюджувачів О.Афонін, директори і праців-
ники  національних та державних бібліотек України, пред-
ставники благодійних фондів, ЗМІ та ін.
Інтерв’ю з президентом УБА І.Шевченко транслювалося 
на телеканалах КДРТРК  і ДТРК «Культура» 29-30 вересня, 
а в газеті «Урядовий кур`єр» було опубліковано статтю           
«Бібліотека відкриває шлях до суспільства знань». 
30 вересня на Національному радіо пройшли 2 прямих ефі-
ри за участі президента УБА, а 2 жовтня на радіо «Ера ФМ» 
в програмі, присвяченій Всеукраїнському дню       бібліотек, 
взяла участь член Президії УБА Загуменна В.В. Члени УБА в 

регіонах також активно співпрацювали із ЗМІ, журналіста-
ми, брали участь у теле- та радіопередачах, прямих ефірах 
з читачами тощо. 
З 29 вересня до 6 жовтня 2010 р. у Бібліотеці Верховної 
Ради України проходила виставка «Бібліотеки як рушійна 
сила доступу громадян до інформації», підготовлена УБА 

та Програмою сприяння Парламенту II.
Виконавчим офісом УБА було розміщено 
інформаційне повідомлення про Всеукраїн-
ський день бібліотек на табло УНІАН (м.Київ, 
вул.Хрещатик, 4), яке демонструвалося кожні 
5 хв. протягом доби 30 вересня.
Новий формат Всеукраїнського дня бібліо-
тек цього року підкреслили численні флеш-
моби, перфоменси та інсталяції, організовані 
бібліотекарями із залученням читачів у всіх 
регіонах України. Зокрема, члени Президії і 
Виконавчого офісу УБА провели такі акції в 
м.Києві біля Українського дому та Національ-
ної наукової медичної бібліотеки України.  
В багатьох книгозбірнях України 30 вересня 

для користувачів були організовані Дні відкритих дверей, 
екскурсії у книгосховища, відділи комплектування та на-
укового опрацювання документів, службові приміщення, 
конкурси, вікторини і нагородження переможців, тематич-
ні виставки та огляди бібліотечних ресурсів, перегляд пре-
зентацій та відео про бібліотеку, розповсюдження бібліо-
течних рекламно-інформаційних матеріалів, опитування 
та презентації інформаційних послуг за межами бібліотеки. 

Читачам дарували книги, бібліографічні по-
сібники та інші видання бібліотеки, читацькі 
квитки, картки на безкоштовне користуван-
ня інтернетом, сувеніри і навіть саджанці, 
прощали борги і штрафи. В ряді областей 
були проведені й масштабніші акції, як, на-
приклад, Місячник до Дня бібліотек, Декада 
відкритих дверей, фестиваль «Бібліотечна 
палітра», цикл публічних заходів «Бібліотека 
і городяни» та ін.
З нагоди професійного свята бібліотеки 
спільно з органами державної влади та міс-
цевого самоврядування також традиційно 

організовували урочистості, на яких вітали ветеранів про-
фесії, нагороджували бібліотечних працівників за їх висо-
ку професійну майстерність, посвячували молодь у профе-
сію, обмінювалися досвідом у професійному середовищі.  
Надзвичайно приємним є той факт, що бібліотечна гро-
мадськість України у проведенні Дня бібліотек активно й 
творчо використовувала методичні рекомендації Україн-
ської бібліотечної асоціації, широко інформувала корис-
тувачів і мешканців регіонів про програму та перебіг за-
ходів, спиралась на можливості інтернет-середовища та 
сучасних комунікаційних технологій. Від імені Президії та 
Виконавчого офісу УБА висловлюємо щиру подяку бібліо-
текарям і користувачам, представникам органів держав-
ної влади і місцевого самоврядування, громадських орга-
нізацій, благодійних фондів, ЗМІ, підприємцям і меценатам 
-  всім, завдяки кому День бібліотек у 2010 році став дійсно              
Всеукраїнським.

Виконавчий офіс УБА
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Партнерство3
Бібліотекарі та видавці: партнерство для розвитку
У контексті розширення членства, партнерств з громадськими організаціями і ви-
давцями України, а також міжнародних партнерств Українська бібліотечна асоціа-
ція виступила співорганізатором Західноукраїнського бібліотечного форуму, який 
відбувся в межах 17 Міжнародного Форуму видавців у Львові, 15-17 вересня 2010р.

Спільно з колективними членами УБА – ГО «Фо-
рум видавців», Львівською обласною бібліотекою 
для дітей, Науковою бібліотекою Львівського на-
ціонального університету ім.І.Франка було під-
готовлено  і проведено професійну триденну 
програму, у якій взяли участь представники на-
ціональних бібліотек України, члени Президії та 
Виконавчого офісу УБА, секції УБА з адвокасі, ре-
гіональних відділень УБА, представники органів 
державного управління і місцевого самовряду-
вання, програми «Бібліоміст», бібліотечні праців-
ники Закарпатської, Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та 
Рівненської областей, представники бібліотечних асоціацій Польщі та Угорщини, 
видавці і книгопродавці, члени громадських організацій, представники ЗМІ. 

Від Президії УБА була представлена програмна доповідь Ірини Шевченко «Україн-
ська бібліотечна асоціація: 15 років лідерства у бібліотечному просторі України». 
Учасники Форуму обговорили напрями соціокультурної та адвокаційної діяльності 
сучасної бібліотеки, тенденції розвитку дитячих бібліотек, розглянули результати 
впровадження програми «Бібліоміст» в Україні та ознайомились з можливостя-
ми трансформувати свої книгозбірні. В контексті розвитку нових інформаційно-
бібліотечних послуг актуальним було висвітлення  питання електронних бібліо-
течних ресурсів, в т.ч. веб-сайтів публічних бібліотек України, а також матеріали 
дослідження читацьких інтересів юнацтва.

Окрема сесія Бібліотечного форуму була присвячена змістовним та технологіч-
ним аспектам бібліотечних інновацій, де точилася дискусія щодо прихильності 
користувачів до друкованих чи електронних ресурсів, вибору автоматизованої 
бібліотечно-інформаційної системи, частки електронних видань у бібліотечних 
фондах та впливу бібліотечної і читацької громадськості на рейтинг регіональних 
видань.

Проблемні питання просування у суспільстві книги й популяризації читання актив-
но обговорювалися на засіданні «круглого столу» бібліотекарів, видавців і книго-
продавців, де було закцентовано увагу на необхідності посилення партнерства та 
консолідації зусиль задля формування національного видавничого репертуару та 
реалізації програм поповнення бібліотечних фондів.

В межах Бібліотечного форуму було організовано спеціальну міжнародну про-
граму 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 реалі-
зовувати спільні проекти громадських організацій, формувати єдину бібліотечну 
мережу регіону з публічних, університетських та спеціальних бібліотек, створюва-
ти освітній простір та підвищувати професійну майстерність бібліотекарів, нада-
вати послуги користувачам з обмеженими фізичними можливостями. Важливим 
наслідком стало укладення Угоди про співпрацю між Українською бібліотечною 
асоціацією та  Асоціацією Угорських Бібліотекарів.

Організатори Західноукраїнського бібліотечного форуму висловили бажання про-
довжувати його роботу в 2011 р.

      Я. Сошинська , к. і. н, доц. НТУУ «КПІ», Виконавчий директор УБА  

Актуально4
18-19 листопада 2010 р. в м.Києві від-
будеться Всеукраїнська науково-
практична конференція «Українська 
бібліотечна асоціація: 15 років на за-
хисті інтересів бібліотек», присвяче-
на адвокаційній діяльності та організа-
ційному розвитку УБА. Співорганізатор 
– Національна парламентська бібліотека 
України. Запрошуємо індивідуальних та 
колективних членів УБА до участі у кон-
ференції. Програму заходу буде розміще-
но на веб-сайті УБА. Довідки та реєстрація 
за контактами Виконавчого офісу УБА.

* * *
Протягом 2009-2010 рр. УБА підготувала 
ряд офіційних, наукових, професійно-
методичних і навчальних видань, зокре-
ма:

Українська бібліотечна асоціація: до-
кументи і матеріали: 2001-2009 рр. / 
Укр. бібл. асоц. ; уклад.: В.С. Пашкова, Т.В. 
Добко, В.Г. Дригайло. – 5-те вид. , допов. і 
переробл. – К. : Самміт-Книга, 2010. –144 с.

Пашкова В.С. Національні бібліотечні 
асоціації, 1876–2008: монографія / В.С. 
Пашкова. – Х. : Акта, 2009. – 336 с.

Всеукраїнський день бібліотек: новий 
формат: метод. рек. для регіон. від-нь 
і колектив. членів Укр. бібл. асоц. / Укр. 
бібл. асоц. ; авт.-уклад. Попова Н.Ф. ; ред-
кол.: Пашкова В.С., Сошинська Я.Є., Шев-
ченко І.О. – К. : Самміт-Книга, 2010. – 51 с.

Хіміч Я.О., Башун О.В. Інноваційні змі-
ни в бібліотеці на основі проектного, 
кадрового менеджменту та ініціатив-
ної діяльності бібліотек: посіб. для тре-
нерів за прогр. підвищ. кваліфікації / Я.О. 
Хіміч, О.В. Башун ; Укр. бібл. асоц., Центр 
безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. 
тренінг. центр для бібліотекарів. – К. : 
Самміт-Книга, 2010. – 65 с.

Шевченко І., Бойцова С. Нова бібліо-
течна послуга: використання інфор-
маційних технологій та Інтернету в 
бібліотеці: посіб. для тренерів за прогр. 
підвищ. кваліфікації / І. Шевченко, С. Бой-
цова ; Укр. бібл. асоц., Центр безперерв. 
інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр 
для бібліотекарів. – К. : Самміт-Книга, 
2010. – 65 с.

З питань отримання цих видань звертай-
теся до Виконавчого офісу УБА.

Веб-сайт УБА:  www.uba.org.ua

Актуально


