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Шановні колеги!

Президія Української бібліотечної асоціації щиро ві-
тає всю бібліотечну громаду з Новим 2011 роком та 
Різдвом Христовим!

Минулий 2010 рік багато в чому став роком органі-
заційної розбудови нашої Асоціації – вибудовується 
мережа регіональних відділень, 127 бібліотек та ін-
ших організацій стали колективними членами УБА, 
2655 осіб поновили або вперше оформили членство 
в УБА.  Прийнято нову редакцію Статуту, підготовлено 
та затверджено ряд документів, що сприяють інститу-
ційному розвитку. Завдяки зусиллям активістів було 
створено Головний тренінговий центр для бібліотека-
рів, успішно реалізовано проект з адвокаційної діяль-
ності. Президія та  Виконавчий офіс УБА плідно пра-
цювали над заснуванням бюлетеня, новим порталом, 
проведенням низки науково-практичних конферен-
цій та навчальних програм, розгортанням рекламних 
акцій, підготовкою видань. Скарбничка бібліотечного 
досвіду  поповнилася  заходами  із  святкування    Все-
українського дня бібліотек у новому форматі. Споді-
ваємося, що для кожного з Вас минулий рік був ціка-
вою сторінкою життя!

Бажаємо у Новому році сімейного добробуту, 
здоров’я, любові, миру і процвітання! Нехай добро і 
радість, злагода і достаток, натхнення на нові творчі 
і професійні здобутки стануть постійними супутника-
ми! Хай доля щедро обдаровує всілякими благами, а 
друзі та ділові партнери завжди підтримують!

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

Президент Української бібліотечної асоціації, 
грудень 2010 р.
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МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

БІБЛІОТЕЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Бібліотеки Миколаївського регіону мають великий досвід 
роботи щодо формування бібліотечної політики в області, 
досвід адвокаційної, фандрейзингової, проектної діяльності, 
серйозні професійні напрацювання, широкі партнерські 
зв’язки. Проте, сьогодні безперечним є усвідомлення сили 
впливу громадськості у суспільстві, об’єднання зусиль для 
вирішення професійних та соціальних питань. Тому ідея 
створення Миколаївського регіонального відділення (далі – 
МРВ) УБА була своєчасною та необхідною. 

Установча конференція МРВ УБА відбулася 26 
травня 2010 р. Ініціативу заснування 
громадського професійного об’єднання 
підтримали 25 осіб. Проведена державна 
реєстрація МРВ УБА, були оформлені 
відповідні документи, відкрито 
розрахунковий рахунок. Сьогодні МРВ 
УБА нараховує 596 індивідуальних 
членів та об’єднує переважну більшість 
працівників обласних бібліотек та 
районних ЦБС.

Діяльність МРВ УБА триває тільки півроку, 
проте, відзначена цікавими ініціативами 
та ґрунтовними професійними заходами. Першим знаковим 
заходом стало відзначення Всеукраїнського дня бібліотек 
у новому форматі. 30 вересня 2010 р. в Миколаївській 
ОУНБ ім. О. Гмирьова пройшов День відкритих дверей, 
програму якого відкрив флешмоб на підтримку читання 
книг; відвідувачі позитивно оцінили акцію безкоштовної 
видачі читацьких квитків «Стань читачем бібліотеки 
сьогодні!»; екскурсії «Невідома бібліотека» відкрили 
невідомі ділянки внутрішньої роботи відділів бібліотеки; під 
час автограф-сесії миколаївського видавництва Ірини Гудим 
відвідувачі мали можливість поспілкуватися з відомими 
миколаївськими письменниками, придбати їхні книги; 
арт-зустріч «Бібліотека під захистом Віри, Надії та Любові» 
об’єднала інтелігенцію міста.

5-8 жовтня 2010 р. було організоване друге засідання 
Міжрегіональної Ради директорів ЦБС за темою «Наукові 
основи функціонування методичної служби: практичне 
втілення». Серед 50 учасників: начальник управління установ 
культури, мистецтв і національної культурної політики 
Міністерства культури і мистецтв АР Крим О. Г. Емірова, 
керівники обласних бібліотек та всіх централізованих 
бібліотечних систем Миколаївського регіону, начальники 
відділів культури Єланецької та Снігурівської 
райдержадміністрацій Миколаївської області, директори 
та провідні фахівці Кримських республіканських закладів 
«Універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка», «Дитяча 
бібліотека ім. В. Н. Орлова», «Кримськотатарська бібліотека 
ім. І. Гаспринського», Красногвардійської, Євпаторійської, 
Чорноморської ЦБС, директори та провідні фахівці 
Херсонської міської ЦБС ім. Лесі Українки, регіональний 
представник програми «Бібліоміст» у Миколаївській області. 
Програма засідання включала: міжрегіональну науково-
практичну конференцію «Новітні тенденції інформаційно-
бібліотечної галузі: наукове підґрунтя, методичний супровід, 
професійні підходи», лабораторію професійної творчості 
«Презентація бібліотечної галузі ЦБС», професійну дискусію 
«Ярмарок інновацій», презентацію історій успіху бібліотек, 

засідання за «круглим столом» «Невирішені проблеми: нові 
рішення», відвідування Херсонської ОУНБ ім. О. Гончара, 
Херсонської міської ЦБС ім. Лесі Українки, Євпаторійської 
ЦБС тощо.

Активна діяльність МРВ, окрім власних ініціатив, була 
також відзначена активною участю у програмах і проектах 
УБА: програма «Бібліоміст» (серед переможців проектів  
- ОУНБ ім. О. Гмирьова, ЦБ ім. М. Л. Кропивницького ЦБС 
для дорослих м. Миколаєва, Новоодеська, Баштанська, 
Вознесенська ЦБС); проект «Мережа пунктів доступу 

громадян до офіційної інформації» 
(до мережі входять ОУНБ ім. О. Гмирьова, 
Березанська, Веселинівська, Вознесенська, 
Первомайська ЦРБ); програма «Лідер 
бібліотечної справи» (навчальний курс 
на базі Мортенсон-центру міжнародних 
бібліотечних програм Іллінойського 
університету, США) та «Лідер бібліотечної 
справи II» (тренінги у м. Кам’янець-
Подільський, м. Полтава, м. Київ); науково-
освітня професійна програма УБА 
«Методологія та практика адвокаційної 

діяльності» (Австрія).

МРВ УБА представляла громадське об’єднання бібліотечних 
фахівців і кращий професійний досвід  у спеціальній 
програмі «Українська бібліотечна асоціація: 15 років 
лідерства в бібліотечно-інформаційній сфері» на 17-й 
Міжнародній Конференції «Крим   2010», науково-
практичній конференції УБА «Інформація органів влади 
для громадян у бібліотеці: пошук, доступ, консультування», 
засіданнях секції директорів ОУНБ УБА, семінарі «Бібліотеки 
на порядку денному: лобіювання інтересів бібліотек», 
тренінгах «Інформація органів влади для громадян у 
публічній бібліотеці: пошук, доступ, консультування» та ін. 
Бібліотечна спільнота Миколаївщини завжди була активною 
учасницею конкурсів Української бібліотечної асоціації, а в 
2010 р. ця участь була найбільш результативною.

Серед перспективних напрямів роботи МРВ УБА – 
підготовка стратегічних документів, створення фонду 
підтримки бібліотек, адвокаційна діяльність та поширення 
партнерських зв’язків, програмно-проектна діяльність, 
безперервна освіта фахівців, заснування власного 
друкованого продовжуваного видання, а для реалізації 
вказаного необхідно розгорнути широку рекламну та 
іміджеву кампанію. Для нас є важливим формування 
потужної професійної сили, що має загальні інтереси, з 
метою впровадження кардинальних змін, формування 
корпоративної культури та орієнтування на загальний 
кінцевий результат. Ми прагнемо втілити кращий досвід 
у цьому напрямі та залучити якнайбільше представників 
влади і громади до захисту інтересів бібліотек і користувачів.

Завдячуємо Українській бібліотечній асоціації та її 
Президенту І. О. Шевченко за дієву допомогу та підтримку 
наших ініціатив. Разом ми здатні змінити майбутнє наших 
бібліотек. Ми в це віримо і ми це зможемо, адже маємо 
потужний потенціал і бажання змін!

Богза Надія Федорівна, голова Миколаївського 
регіонального відділення УБА, директор Миколаївської ОУНБ                               

ім. О. Гмирьова, заслужений працівник культури України
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3 Освіта і наука

Центр безперервної інформаційно-
бібліотечної освіти: десять років діяльності
Центр безперервної інформаційно-бібліотечної осві-
ти (далі Центр або ЦБІБО) був створений у листопаді 1999 
року в межах спільного проекту Української бібліотечної 
асоціації та Державної академії керів-
них кадрів культури і мистецтв, при 
фінансовій підтримці Міжнародного 
фонду “Відродження” та Інституту 
відкритого суспільства (м. Будапешт). 
З січня 2000 року на базі Центру по-
чалися заняття.
Завданням Центру є організація су-
часної безперервної освіти праців-
ників бібліотек та інформаційних 
служб різних систем і відомств, ко-
ординація зусиль щодо створення 
та  впровадження   програм   після-
дипломного навчання. 
На сьогодні освітні послуги Центру користуються попитом 
і його діяльність визнана необхідною для бібліотечної гро-
мадськості України. 
Протягом своєї діяльності в Центрі було розроблено та 
впроваджено у навчальний процес 20 нових програм 
проблемно-модульного навчання, проведено близько 200 
курсових занять та понад 300 семінарів-тренінгів. Загалом, 
в Центрі пройшли навчання більш ніж 1000 бібліотечних 
працівників різних систем і відомств, підготовлено 100 но-
вих тренерів.
Створений  в результаті проектної    
діяльності, Центр продовжує жити в 
проектах, розвиваючись, вдоскона-
люючи форми і методи роботи, онов-
люючи свою матеріально-технічну 
базу, розширюючи коло партнерів та 
слухачів.
Так, у 2001 році Центром за підтрим-
ки УБА було започатковано проект 
«Професіоналізм та партнерство», 
мета якого – підвищення кваліфікації 
бібліотечних працівників під час між-
народних науково-освітніх професій-
них програм (відвідування бібліотек 
та інформаційних установ інших країн).
Такі професійні програми є дуже  корисними,  оскільки   
дозволяють наживо побачити існуючі у світі форми та ме-
тоди організації бібліотечної справи, тенденції її розвитку, 
проаналізувати специфіку впровадження новітніх інфор-
маційних технологій, обмінятися досвідом тощо.
Під час таких навчальних поїздок у інші країни представ-
ники УБА встановлюють контакти зі своїми колегами з 
бібліотечних асоціацій, мають зустрічі з представниками 
урядових структур, що керують бібліотечною справою, 
знайомляться з системою книгорозповсюдження. Слід від-
значити, що про міжнародні контакти учасників програми 
Центр постійно повідомляє МЗС України, а Посольства 
України в країнах перебування делегацій УБА організову-
ють з ними зустрічі. 
Серед організованих Центром професійних науково-
освітніх програм – вивчення діяльності бібліотек м. Риги, 

Латвія (2001), м. Москви, Росія (2003), Литви (2004), Німеч-
чини (2005), Ватикану (2006), Ізраїлю, Білорусі, Данії (2007), 
Франції (2008), Іспанії (2009), Швеції та Австрії (2010). 

Участь ЦБІБО у  проекті   “LЕАР.  
Інтернет-доступ  для   читачів публіч-
них     бібліотек” (2001-2005 рр.), за фі-
нансової підтримки Посольства США в 
Україні дозволила здійснити навчання 
персоналу 47-ми публічних бібліотек 
основам роботи в Інтернеті.
З 2009 року Центр співпрацює з про-
грамою «Бібліоміст».  Наслідками 
співпраці стало створення Головного 
тренінгового центру для бібліотека-
рів (ГТЦ), обладнано та підключено 
до Інтернету комп’ютерний клас Цен-

тру, здійснюється планове підвищення 
кваліфікації   бібліотечних   працівників. За   навчальною  
програмою   “Організація  та управління  змінами  у 
публічній бібліотеці в умовах інформатизації та 
соціально-економічних перетворень” Центром також 
були підготовлені тренери для регіональних тренінгових 
центрів (РТЦ) та ГТЦ.
Центр бере активну участь у проекті УБА і Програми спри-
яння Парламенту (ПСП) II по створенню пунктів доступу 
громадян до офіційної інформації  (2009-2010 рр.),  за-
вдяки  чому було проведено 6 регіональних тренінгів, з 

охопленням всіх регіонів України, 
для працівників районних (міських) 
публічних бібліотек, на базі яких за 
наслідками навчання створено Пунк-
ти Доступу Громадян до офіційної ін-
формації у   бібліотеках  (мережу ПДГ). 
Проект «Інформація органів влади 
для громадян у бібліотеці: пошук, 
доступ, консультування» (2010-
2011 рр.) дозволив провести фокус- 
семінар для викладачів бібліотечних 
дисциплін, науково-практичну кон-
ференцію для учасників мережі ПДГ, 
навчання тренерів регіональних тре-

нінгових центрів.
Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти 
висловлює щиру вдячність Українській бібліотечній асо-
ціації та Національній академії керівних кадрів культури і 
мистецтв за постійну підтримку його діяльності.
Ми вдячні нашим партнерам, спонсорам, викладачам 
та слухачам  Центру, усій бібліотечній громаді. 
Ми працюємо заради Вас і завдяки Вам!

Хіміч Ярослава Олегівна,
координатор Центру безперервної інформаційно-

бібліотечної освіти, професор кафедри практичної та 
прикладної культурології Інституту післядипломної 

освіти Національної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв
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Міжнародна професійна науково-освітня 

програма УБА «Методологія та практика 

адвокаційної діяльності» 

Реалізуючи адвокаційну стратегію УБА, секція УБА з адвокації, Центр безперерв-
ної інформаційно-бібліотечної освіти, Виконавчий офіс  УБА  у  партнерстві  з  
Австрійською бібліотечною асоціацією та за сприяння програми «Бібліоміст» ор-
ганізували професійну програму 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 члени Президії УБА, директори бібліотек-колективних членів УБА, 
голови регіональних відділень і секцій УБА, активісти секції УБА з адвокації, про-
фесори ВНЗ, заступник міністра культури України, начальник відділу аналізу та 
прогнозування діяльності бібліотек Міністерства культури, радник з питань осві-
ти і культури програми «Бібліоміст».

Делегація УБА озна-
йомилася з досвідом 
проведення масш-
табної адвокаційної 
кампанії Австрійської 
бібліотечної асоціації 
«Австрія читає», про 
яку детально розпо-
вів Геральд Ляйтнер 
(Gerald Leitner),  Гене-
ральний   секретар    
Австрійської бібліотеч-
ної асоціації (BVO), пре-
зидент  Європейського 
бюро Асоціацій біблі-
отек та інформаційно-
д о к у м е н т а ц і й н и х 

закладів (EBLIDA). Учасники програми відвідали Австрійську національну бібліо-
теку, Публічну бібліотеку Відня (центральну бібліотеку та філії),  Бібліотеку Віден-
ського університету (центральну бібліотеку та філії), Бібліотеку музею «Альбер-
тіна», 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 обго-
ворили результати адвокаційної діяльності УБА у 2009-2010 рр., стратегію  її роз-
витку у 2011-2012 рр., напрями співпраці УБА, Міністерства культури України, 
Посольства Австрії в Україні з розвитку бібліотечної справи в Україні та міжна-
родного культурного співробітництва.

Фотоматеріали розміщені за адресою http://www.flickr.com/photos/51235748@
N04/sets/72157625663618550/.

      Ярослава Сошинська , к. і. н, доц. НТУУ «КПІ», Виконавчий директор УБА  
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Рішенням Президії УБА на 2011 рік 
встановлено новий розмір добро-
вільних пожертвувань членів УБА. 
Для індивідуальних членів УБА він 
становитиме від 20 гривень, для 
колективних членів УБА – від 200 
гривень. Розмір річних відрахувань 
для регіональних відділень УБА скла-
датиме 20% від суми добровільних 
пожертвувань їх членів.

* * *
У 2010 році Українська бібліотеч-
на асоціація за підтримки програ-
ми    «Бібліоміст» виграла конкурс на 
участь у програмі ІФЛА «Розбудова 
потужних бібліотечних асоціацій», 
що реалізується за підтримки Фонду 
Білла та Мелінди Гейтс. 
В січні 2011 року УБА проведе 2 се-
мінари для керівників регіональних 
відділень УБА та членів Президії.
В програму семінарів будуть включе-
ні такі теми:

 3 Бібліотечна асоціація, її роль у  
суспільстві.

 3 Розбудовуємо бібліотечну асоціа-
цію: комунікації, бачення, страте-
гічне планування.

 3 Розвиток стратегічних парт-
нерств. 

Вестимуть семінари Джілліан Хал-
лам, доктор філософії, доцент Техно-
логічного університету Квінсленду, 
Австралія та Валентина Пашкова, 
доктор історичних наук, доцент, за-
служений працівник культури Украї-
ни, директор Центру інформаційних 
ресурсів Посольства США в Україні, 
віце-президент УБА.

* * *
Зв’язок з УБА
Електронна адреса: u_b_a@ukr.net
Портал: www.uba.org.ua

Актуально


