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Щоквартальник

Період професійного зростання – частина мого життя, що стала
змістовнішою, цікавішою, динамічнішою і результативнішою завдяки моєму членству в Українській
бібліотечній асоціації.
Два роки членства в УБА – це численні семінари, тренінги, спілкування з колегами, зі справжніми гуру
бібліотечної справи, що посприяло
вдосконаленню моєї майстерності, формуванню більш цілісного бачення бібліотечної справи і бібліотек на сучасному етапі, очікувань бібліотекарів в Україні і тих засобів, що
можуть поліпшити стан бібліотек, полегшити життя бібліотекарів, вирішити існуючі проблеми, запобігти потенційним загрозам тощо. Сьогодні я маю чудову можливість поділитися
своїми знаннями, обмінятися досвідом, заручитися підтримкою колег з різних регіонів України в Головному тренінговому центрі для бібліотекарів, адже тепер я ще й тренер.
Бібліотечна молодь є! І цій категорії бібліотечних співробітників потрібно допомагати адаптуватися, професійно і творчо реалізуватися, їм необхідна увага і підтримка керівництва,
досвідчених колег та один одного. Сьогодення бібліотечної
молоді – це «завтра» бібліотечної справи в Україні. Було б
чудово, щоб у цьому «завтра» працював освічений висококваліфікований молодий бібліотекар з цікавими ідеями,
креативним мисленням, який активно запроваджує новації,
опановує нові напрями бібліотечної діяльності, виховує інформаційну культуру, популяризує читання…
На думку спав загальновідомий вислів: «Viribus unitis!».
Сила в єдності – просте правило, завдяки якому спільними
зусиллями можна досягти успіху у будь-якій справі. Були
часи, коли веб-сайт популярної сьогодні соціальної мережі
Facebook нараховував 450 відвідувачів, а станом на 1 січня
2011 року прихильниками цього ресурсу є 600 мільйонів
користувачів. Приєднуючись до професійних громадських
організацій, таких як УБА, ми створюємо свою спільноту в
нашому реальному житті, що відстоює наші спільні інтереси,
забезпечує більше можливостей для професійного становлення і творчого розвитку.
Євгенія Кулик, тренер ГТЦ, завідувач відділу ДЗ «Державна
бібліотека України для юнацтва»
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Я радію, що стала членом Української
бібліотечної асоціації - такого потужного професійного руху, адже не уявляю свого життя без книги, читання,
нової інформації, що потрібна мені
постійно.
Як заступник Міністра культури України можу з впевненістю сказати, що
Міністерство опікується питаннями
розвитку бібліотек, прагне покращити умови для всіх українських книгозбірень та намагається вирішити усі актуальні питання і проблеми, що є важливими для
бібліотечної галузі.
З діяльністю Української бібліотечної асоціації я більш детально
ознайомилася під час міжнародної професійної науково-освітньої програми УБА «Методологія та практика адвокаційної діяльності» у Відні. Я пересвідчилася, що УБА створює умови для
розвитку бібліотек, багато робить для післядипломної освіти
та підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, об’єднує
професійних небайдужих людей, які прагнуть удосконалювати
свої фахові знання та вміння.
І я зрозуміла, що моє членство в УБА створює додаткові можливості поєднати зусилля державного органу і громадської організації для вирішення спільних проблем. Під час поїздки до
Відня народилася програма такої співпраці – ми домовилися
спільно надати пропозиції до програми законотворчої діяльності уряду на найближчу перспективу, а саме: ініціювати розробку концепцій державних програм поповнення і збереження
бібліотечних фондів та державної програми «Мобільна
бібліотека», лобіювати проект будівництва модельної публічної
бібліотеки - Публічної бібліотеки імені Лесі Українки м. Києва,
провести спільну іміджеву кампанію до Всеукраїнського дня
бібліотек з реклами бібліотеки і читання. У 2011 році спільними
зусиллями Міністерства та УБА плануємо провести Всеукраїнські конкурси на здобуття звання «Бібліотека року» та «Кращий
бібліотечний інтернет-сайт», організувати цікаві заходи на Міжнародній конференції «Крим-2011», вивчити питання про можливості фінансування окремих напрямів діяльності УБА з державного бюджету.
Планів багато і разом ми все зможемо... Тепер у вас є я, і я вам в
усьому допоможу.
Вікторія Ліснича,
заступник Міністра культури України

Березень 2011 р.

Наша сила в єднанні!
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Впродовж останнього десятиріччя бібліотеки Луганщини
неодноразово демонстрували свій різноманітний творчий
та ініціативний потенціал, беручи участь у розбудові
інформаційної інфраструктури регіону, формуванні
сучасного іміджу бібліотеки в суспільстві. Нині бібліотеки є
потужною інституцією, яка впливає на свідомість громади
через власні ресурси та фаховий потенціал бібліотечного
персоналу. Вже давно обговорювалася ідея об’єднання
бібліотекарів
Луганщини
в
єдину спроможну
силу.
І
врешті
решт вона таки
була
реалізована
– 23 липня 2010
року
офіційно
зареєстрована
г р о м а д с ь к а
організація
«Луганське обласне
відділення УБА», яка об’єднує 38 колективних членів і 240
індивідуальних. Членами нашої організації є громадські
об’єднання, завідуючі відділами культури міськвиконкомів
та райдержадміністрацій, голови сільських рад тощо. На
початку 2011 року ЛОВ УБА увійшло до складу громадської
ради, яка діє при Луганській облдержадміністрації.
Поділяючи ідеї розвитку суспільної місії бібліотек та
перетворення їх у потужні інформаційно-сервісні
та комунікативні центри, ЛОВ УБА ставить на меті
поширення партнерських зв’язків між бібліотеками та
іншими інституціями, націленими на підвищення рівня
інформаційно-бібліотечного обслуговування
місцевих
громад та розбудову соціально-комунікативного сектору,
активізацію участі бібліотек та бібліотечних систем в
написанні проектів на отримання грантів від благодійних
фондів, зокрема, програми «Бібліоміст».
За невеликий термін діяльності члени регіонального
відділення підтримали ініціативу УБА про проведення
Всеукраїнського дня бібліотек у новому форматі. В містах,
районах та селах пройшли флеш-моби у підтримку книги
та бібліотеки, проведені цікаві піар-кампанії в місцевих ЗМІ,
темою яких стали не тільки традиційні «бібліотечні історії»,
а також інноваційні зміни, що відбуваються в бібліотеках.
Підведені підсумки щорічного рейтингу «Кращий
бібліоменеджер-2010», проведено конкурс серед сільських
бібліотекарів «Міс - сільська бібліотека». Більше 150 читачів
і друзів бібліотек взяли участь в конкурсі творчих робіт
«Публічна бібліотека - моє відкриття».
День бібліотек на Луганщині став
поштовхом
для
проведення в грудні 2010 р. круглого столу «Розвиток
бібліотек: завдання співпраці», в якому взяли участь
понад 80 представників влади, бібліотек різних рівнів та
підпорядкування, громадських організацій, користувачів. В
програмі круглого столу відбулася презентація Луганського
обласного відділення УБА, його стратегічних завдань
та найближчих прагнень. Обговорювалися питання
захисту інтересів бібліотек та користувачів, інноваційні
перетворення, які відбуваються в бібліотеках, створення

ефективного партнерства заради розвитку.
До круглого столу ми запросили представників громадських
організацій, серед яких були Луганська обласна громадська
організація інвалідів «Іоланта», Луганський обласний
благодійний фонд ім. Юрія Єненка, Луганська обласна
молодіжна ГО «Асоціація молодих інвалідів-Схід», участь
яких відкрила низку перспективних ініціатив щодо
розвитку партнерських стосунків. Перш за все, ці організації
стали не тільки партнерами, а й членами ЛОВ УБА. А також
виникла ідея створити в партнерстві з нами проект, мета
якого - використовувати новітні технології, які сьогодні
є в бібліотеках, для соціалізації людей з різними вадами.
Так була започаткована «Мобільна школа комп’ютерної
та Інтернет-грамотності для людей з вадами зору та руху».
Відкриття Школи стало можливим завдяки Проекту
“Розвиток громадянського суспільства”, що впроваджується
П р о г р а м о ю
р о з в и т к у
Організації
Об’є днаних
Націй (ПРООН) в
Україні
спільно
з
громадською
організацією
“ Л у г а н с ь к е
обласне відділення
Української
бібліотечної
асоціації”
за
фінансування
Міністерства
закордонних справ Данії протягом 2011р. Проект «Мобільна
школа комп’ютерної та Інтернет-грамотності» – це новий
підхід до інформаційно-бібліотечного забезпечення
вразливих груп населення. У ході реалізації проекту
передбачається розробка методики та практики надання
навчально-інформаційних послуг з основ користування
ПК та пошуку в мережі Інтернет для осіб, обмежених у
русі та з проблемами зору, у зручному для кожного місці
(удома, в товариствах інвалідів, бібліотеках тощо). Зараз в
мобільній школі навчається 39 осіб, з них 14 – з вадами зору
(для їх навчання залучено незрячого тренера, який має
досвід роботи з цією категорією, та придбане спеціальне
програмне забезпечення) та 25 – з вадами руху, з якими
працюють бібліотекарі. Впровадження цього проекту
отримало широкий розголос серед громади, особливо
людей з різними нозологіями. І це дає нам надію вірити,
що позитив, який ми відкриваємо для людей, є запорукою
стабільного майбутнього для бібліотек!
Інна Павлівна Риб’янцева,
голова Луганського обласного відділення УБА, директор
Луганської ОУНБ ім. М. Горького, заслужений працівник
культури України

Професійно, корисно і
цікаво пройшов 1-4 березня у смт. Славське
Львівської області Всеукраїнський фокус-семінар «Сучасна інформаційно-бібліотечна
освіта – сучасна бібліотека», організований
Головним тренінговим центром для бібліотекарів
Української бібліотечної асоціації за проектом своєї
діяльності, а також із залученням додаткового фінансування від бібліотек, де працюють учасники, та Програми сприяння Парламенту України ІІ.
Учасниками семінару стали сертифіковані тренери
регіональних тренінгових центрів (РТЦ), створених
в обласних універсальних наукових бібліотеках за
програмою «Бібліоміст», які раніше проходили навчання в ГТЦ та зареєструвалися для участі у семінарі.
Мета семінару – узагальнити майже річний 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 – семінар пройшов
на високому рівні! 27 виступів-презентацій, 4 майстер-класи, виставкові заходи, обговорення і дискусії, планування тренінгової діяльності на наступний
рік – ось неповний перелік усього інтелектуального
розмаїття 56 учасників з Києва, Миколаєва і Херсона,
Кіровограду і Дніпропетровська, Вінниці та ІваноФранківська, Чернігова, Черкас…
Програма семінару включала п’ять сесій пленарного засідання:
33 Сесія 1. «Безперервна інформаційно-бібліотечна
освіта: виклики часу»

нінги,
майстер-класи.
Знахідка організаторів –
інтерактив «Польові дослідження» - стали родзинкою семінару і дозволили
відпрацювати методики
проведення практичних
занять. Учасники семінару шляхом голосування
визначили кращих: диплом за кращу доповідь
отримала Валентина Маковська (тренер Хмельницького РТЦ, доповідь «Розбудова мережі ПДГ у
бібліотеках Хмельницької області»); диплом за краще проведення майстер-класу отримала Євгенія Кулик (тренер ГТЦ, майстер-клас «Інтернет з людським
обличчям: безпечний і привітний веб-простір»);
диплом за кращу презентацію на виставці отримала Марина Чуприна (тренер Донецького РТЦ за
презентацію відеоуроку
«Обережно, комп’ютер!»).
Усі матеріали семінару будуть оформлені у вигляді
електронної підбірки і
розповсюдженні серед
РТЦ. При підведенні підсумків учасники зазначили, що «мрії першого дня»
здійснилися, усі з великим
задоволенням написали «лист собі» і одностайно висловилися за те, аби аналогічний захід відбувся і у
наступному році!
Фотоматеріали з заходу можна переглянути на офіційній сторінці УБА на Flickr.com (http://www.flickr.com/
photos/51235748@N04/sets/72157626105290143/).

33 Сесія 2. «Успішний тренінг: від педагогічної майстерності до мистецтва імпровізації»
33 Сесія 3. «Спеціальні видавничі проекти регіональних тренінгових центрів: друковані та мультимедійні видання»: виставка

До зустрічі у
Славському 2012!

33 Сесія 4. «Досвід роботи Пунктів доступу громадян
до офіційної інформації у бібліотеках»
33 Сесія 5. «Діяльність регіональних тренінгових центрів у контексті формування освітнього
середовища для громади: досвід та перспективи».
Надзвичайну практичну користь мала робота у підгрупах: вправи, практичні заняття, ігри, відеотре-

Ірина Шевченко, Президент УБА
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Всеукраїнський фокус-семінар «Сучасна
інформаційно-бібліотечна освіта – сучасна
бібліотека»
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«Бібліотек@ - інформація - знання - успіх»
На початку лютого 2011 р. Президія УБА оголосила конкурс на девіз УБА 2011 р. Всього на конкурс було подано 78 пропозицій від
державних, обласних, районних, юнацьких і дитячих, університетських та шкільних бібліотек з різних куточків України, а також
інших зацікавлених осіб. Найбільш активною була Централізована
бібліотечна система для дорослих м.Львова , яка запропонувала 25
варіантів девізу.
На першому етапі конкурсу члени Президії УБА віддали свої голоси за 16 девізів, авторами яких були Власенко Л. М., провідний
бібліограф Полтавської ОУНБ ім. І.П. Котляревського; Воскресенська Г. П., керівник Американської бібліотеки Києво-Могилянської
Академії; Іваницька Д., зав. відділу обслуговування дошкільників
та читачів-учнів 1-4 класів Львівської обласної бібліотеки для дітей; Ковтун В.Я.; Колектив ЦБС для дорослих м.Львова; Лугова Л.А.,
член Президії УБА; Пашкова В.С., віце-президент УБА; Романюк
О.І., зав. відділу науково-методичної роботи Публічної бібліотеки
ім.Лесі Українки м. Києва.

Березень 2011 р.

БібліоТек@

АктуальноАктуально

Програма «Бібліоміст» у партнерстві з Міністерством
культури України, Українською бібліотечною асоціацією та Програмою сприяння Парламенту України ІІ організовує Ярмарок інноваційних бібліотечних послуг,
який відбудеться у м.Києві 11 квітня 2011 р. в Українському домі.
Метою ярмарку є представлення широкій громадськості інноваційних послуг, які бібліотеки надають місцевим громадам, використовуючи Інтернет та інформаційні технології. Свої презентаційні стенди оформлять
найкращі 30 бібліотек зі всієї України, які мають досвід
успішного впровадження таких безкоштовних послуг.
Також запрошуємо відвідати паралельні презентації з
різноманітних актуальних тем, а саме: популяризація
діяльності бібліотек та робота зі ЗМІ, презентації видавництвами книг на нових носіях, діяльність Мережі пунктів доступу громадян до офіційної інформації
тощо.
***

В другому етапі конкурсу найбільшу кількість голосів набрав девіз «Бібліотек@ - інформація - знання - успіх», автором якого є
Іваницька Дарія, зав. відділом обслуговування дошкільників та
читачів-учнів 1-4 класів Львівської обласної бібліотеки для дітей.

11-13 квітня 2011 р. у м.Києві проходитиме семінар для
колективних членів УБА в межах проекту «Розбудова
потужних бібліотечних асоціацій» ІФЛА за підтримки
Фонду Білла та Мелінди Гейтс, програми «Бібліоміст»
і Центру інформаційних ресурсів Посольства США в
Україні. В програму семінару будуть включені такі теми:

Вітаємо автора та всю бібліотечну громадськість з новим девізом!

33 Бібліотечна асоціація, її роль у суспільстві.

Заохочуємо всіх використовувати цей девіз у зв`язках з громадськістю, рекламно-інформаційній та адвокаційній діяльності
бібліотек!

33 Розбудовуємо бібліотечну асоціацію: комунікації,
бачення, стратегічне планування.

Як отримувати новини від УБА

4

4

Хочете завжди бути в курсі всіх останніх новин з життя бібліотечної
спільноти України та вчасно дізнаватись про нові ініціативи УБА?
Скористайтесь технологією RSS, яка встановлена на новому вебпорталі УБА.
Натиснувши на напис RSS або на значок
Ви зможете переглянути останні 10 матеріалів, які були розміщені
на порталі, а також підписатися на стрічку новин від Української
бібліотечної асоціації за допомогою наступних сервісів:
33 «Живі закладки»;
33 Програми FeedDemon (популярна програма для отримання
і обробки великих потоків новин з сайтів за технологією RSS і
XML);
33 Netvibes;

33 Розвиток стратегічних партнерств.
Вестиме семінар Валентина Пашкова, доктор історичних наук, доцент, заслужений працівник культури України, директор Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні, віце-президент УБА, національний
тренер від ІФЛА.
***
Пропонуємо всім членам УБА долучитися до створення
нашого бюлетеня. Завжди раді отримати від Вас цікаві
матеріали та новини для наступних номерів щоквартальника “БібліоТека“. З пропозиціями звертайтеся до
Виконавчого офісу УБА.
Зв’язок з УБА
Електронна адреса: u_b_a@ukr.net
Портал: www.uba.org.ua

33 Яндекс.Лента;

Блог «Творчість та інновації в українських бібліотеках»

33 Google;

www.libinnovate.wordpress.com

33 I.ua.

Блог з адвокації

Завантажити PR-матеріали УБА Ви можете на веб-порталі Асоціації в розділі «Публікації» - «PR-матеріали».

www.advocacy-uba.at.ua/bloghttp://advocacy-uba.at.ua/blog
Блог «Доступ громадян до офіційної інформації: роль
бібліотек»
www.govinfolibrary.wordpress.com
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