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Щоквартальник

Діяльність Української бібліотечної
асоціації з лобіювання інтересів
бібліотек і користувачів перед
органами державної влади та
управління
Українська бібліотечна асоціація відіграє важливу роль у
житті бібліотечної спільноти нашої держави. Важливим напрямом її діяльності є ініціативи щодо впливу на вирішення
центральними та місцевими органами влади болючих проблем бібліотечної галузі. І значна кількість цих ініціатив є
дійсно результативною.
УБА у 2000 р. у співпраці з Комітетом Верховної Ради України з питань культури і духовності брала активну участь у
підготовці нової редакції Закону України «Про бібліотеки і
бібліотечну справу». Саме за поданням УБА до Закону було
внесено статтю 14, що забороняє приватизацію бібліотек,
та статтю 27 про заборону виселення бібліотек із займаних ними приміщень без надання рівноцінних упорядкованих приміщень для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників та зберігання бібліотечних фондів.
На клопотання УБА прийнята постанова Кабінету Міністрів
України від 22.01.2005 р. №84, якою була встановлена надбавка до заробітної плати працівникам бібліотек за вислугу
років.
У відповідь на наше звернення до Голови Верховної Ради
України О.О. Мороза у 2008 р. були внесені зміни у Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти і
тендерні процедури не розповсюджувались на книги, періодичні видання та інші документи, зафіксовані на різних
носіях інформації для поповнення бібліотечних фондів.
На жаль, у Законі України «Про здійснення державних закупівель», прийнятому у 2010 р., ці положення вже не були
враховані.
Велика робота була проведена УБА з лобіювання перед органами державними влади прийняття відповідних рішень про
заборону виселення бібліотек із займаних ними приміщень.
За підтримки Голови Верховної Ради України В.М.Литвина та
народних депутатів 16.01.2009 р. прийнята постанова Верховної Ради України «Про запровадження мораторію на
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виселення редакцій, друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв,
книгарень, підприємств книгорозповсюдження».
Ряд пропозицій УБА щодо підвищення заробітної плати
бібліотечним працівникам, комплектування бібліотечних
фондів, підключення бібліотек до мережі Інтернет враховані
в постановах Кабінету Міністрів України, прийнятих на засіданні 30.09.2009 р.
У березні 2010 р. УБА звернулася листами до Прем’єрМіністра України Азарова М.Я., Голови Верховної Ради України Литвина В.М з проханням передбачити в Законі України
«Про Державний бюджет України на 2010 рік» захищеними
статтями фінансування на комплектування бібліотечних
фондів, підключення бібліотек до мереж Інтернет. На виконання доручення Прем’єр-Міністра України Міністерство
фінансів України повідомило нас листом про виділення на
ці потреби коштів з державного бюджету, а також про фінансування державної програми «Українська книга». Такими
ж листами УБА звернулася до губернаторів усіх областей
України, які повідомили нас про обсяги фінансування
бібліотечних мереж регіонів та певні зміни щодо їх збільшення.
18.05.2011 р. Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності спільно з програмою «Бібліоміст», Програмою сприяння Парламенту України та УБА провів комітетські
слухання на тему: «Розвиток сільських бібліотек як інформаційних і культурних центрів». У них взяли участь заступник
Голови Верховної Ради України М.В. Томенко, народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, бібліотечні
працівники з різних регіонів України, а також фахівці з Латвії та Литви, представники благодійних організацій, фондів,
міжнародних товариств.
Продовження: стор. 3
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2 Програмна діяльність
Проект «Історична спадщина України – світовий доступ
в електронному форматі»
Оперативно надати інформацію про склад фондів
бібліотеки, запобігти втраті
унікальних видань, підвищити рівень обслуговування читачів – це лише короткий перелік першочергових
завдань, що стоять перед
кожною бібліотекою. Попри те, що іноді на заваді
навіть найкращих ідей стають проблеми з фінансуванням,
але, якщо дуже прагнеш вирішити проблему – обов’язково
досягнеш успіху.
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З доволі схожими думками народжувався проект «Історична
спадщина України – світовий доступ в електронному форматі» в його ініціаторів. В березні 2011 року Асоціація молодих
науковців «Інтелектуальне лідерство» розробила соціальну
стратегію Digital Ukraine Worldwide, покликану запобігти
втраті пам’яток культурної і наукової спадщини України, що
перебувають під загрозою зникнення через свій фізичний
стан. Таким чином, співпраця з Національною історичною
бібліотекою України трансформувалася в перший проект
цієї стратегії.
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До виконання робіт було залучено компанію «Електронні архіви України», яка пропонує технічні рішення для бібліотек.
Спільно з співробітниками бібліотеки було проведено експертизу фондів НІБУ, розроблено перелік завдань, і, за підтримки Міністерства культури України та УБА, 4 липня 2011
року роботу над втіленням проекту було розпочато.
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На сьогодні вже здійснено сканування генерального алфавітного каталогу й створено імідж-каталоги періодичних та
продовжуваних видань, стародрукованих видань іноземними мовами, а також краєзнавчий імідж-каталог. Він доступний на оновленому сайті бібліотеки та складається з близько 700 тисяч карток, що зберігають інформацію про видання
бібліотеки. З метою полегшення роботи з ними реалізовано
декілька видів пошуків, для «Зведеної картотеки з історії міст
і сіл України» працює інтерактивна мапа.
«Створення імідж-каталогу від самого початку задумувалося як першочергове завдання, – зазначає Тетяна Бєляєва,
керівник експертної ради компанії «ЕЛАУ». Це перший етап
на шляху до створення електронного каталогу, що зайняв у
нас близько 5 місяців, однак читач вже має можливість віднайти у інтерактивному режимі інформацію про потрібне
йому видання. Ми переслідували саме цю мету, оскільки в
Історичній бібліотеці є видання, що існують у світі в одиничних примірниках, а інтерес до них мають не лише українські
дослідники, а й закордонні колеги».
Що ж стосується оцифрування видань бібліотеки, то і тут
вже є певні успіхи. Державним коштом було переведено в
електронний вигляд близько сотні книг, що найчастіше запитуються. З їх переліком можна ознайомитися на сайті бібліотеки та отримати доступ до повних текстів в електронному
читальному залі.
2012 рік для «Історичної спадщини..» розпочався зі створення електронного каталогу. Ця робота здійснюється із
залученням студентів-практикантів Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв. Робота практикантів
організована через Центр дистанційного працевлаштування, що дає можливість працювати вдома і самостійно пла-

нувати свій час. «Нечасто нам випадає можливість під час
практики не лише навчитися чогось нового, а й приєднатися
до справді важливої справи», – діляться враженнями практиканти.
«Оскільки доля проекту, передусім, залежить від фінансування сторонніми учасниками, що небайдужі до нього, то не
завжди є можливість втілювати наші ідеї так швидко, як це
дозволяють сучасні технології, – підкреслює Олена Крикун.
– Тому ми ведемо активну роботу з фандрайзингу та проводимо перемовини щодо співпраці з культурними установами, посольствами та благодійними фондами, меценатами,
соціально відповідальними компаніями».
Пряма мова:
Алла Скорохватова, генеральний директор НІБУ: «Разом
зі співробітниками бібліотеки ми вже зараз впевнилися в
правильності прийнятого нами рішення. Ми стали отримувати схвальні відгуки наших читачів в особистих розмовах,
а також «віртуально» – аналізуючи відвідуваність сайту.
Варто зазначити, що за цей час його тижнева аудиторія
відчутно зросла. Хотіла б відзначити, що результат нашої
спільної роботи дивовижним чином впливає на атмосферу
в колективі. Якщо навесні цей проект видавався, в певному
розумінні, «примарним», і багато хто ставився до нього з
недовірою, то зараз ми сповнені сил зробити максимум для
його успіху.
Ще під час прес-конференції 29 серпня 2011 р., ми пообіцяли
звітуватися про перебіг проекту, що ми й робимо під час
тематичних заходів, а значить тепер для нас назад шляху
немає».
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Актуально

Програма «Бібліоміст» у партнерстві з Міністерством культури України, Національною парламентською бібліотекою
України, Українською бібліотечною асоціацією, Ресурсним
центром «Гурт» та Програмою сприяння Парламенту України проводить Ярмарок бібліотечних інновацій «СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА: РОЗВИВАЄМО МІСЦЕВІ ГРОМАДИ» у
Києві 21-22 травня 2012 р.
Ярмарок відбудеться в Національному центрі ділового та
культурного співробітництва “Український дім” (вул. Хрещатик, 2) та Національній парламентській бібліотеці України
(вул. Грушевського, 1).
Детальну інформацію див. на сайтах «Бібліомосту» та УБА.
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Офіційні новини

За дорученням Президії УБА у своєму виступі на комітетських слуханнях мною було порушено ряд проблем, що
потребують вирішення на державному рівні: гарантоване
фінансування поповнення бібліотечних фондів, відміна тендерних процедур на закупівлю книг, документів на електронних носіях інформації, передплату періодичних видань,
підключення бібліотек до мережі Інтернет, вирішення питання підготовки фахівців бібліотечної справи за держзамовленням.
Рекомендації УБА знайшли своє відображення у Резолюції
Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності та вже є певні позитивні зрушення щодо їх вирішення. Так, на 2012 р. передбачено фінансування державної
програми «Українська книга», видання якої надійдуть до
бібліотек України. 2.02.2012 р. прийнято Постанову
Верховної Ради України за № 4356-VI «Про впровадження мораторію на закриття державних і комунальних закладів культури у сільській місцевості».
Великою проблемою бібліотек України є проведення тендерних процедур на закупівлю книг, документів на електронних носіях інформації, передплату періодичних видань для
бібліотечних фондів, бо відповідно до чинного законодавства вони мають закуповуватись за такими ж правилами, як
меблі, канцтовари, будівельні матеріали, техніка тощо. Тобто абсолютно не враховано специфіку книг і документів на
інших носіях інформації як інтелектуального продукту, що
видаються невеликими тиражами і за час проведення тендерних процедур з ринку зникають. Це також стосується і
передплати періодичних видань, що повинна здійснюватись у спеціально встановлені терміни.
Бібліотеці дешевше і оперативніше купувати потрібні видання безпосередньо у видавництв за цінами виробника.
Адже у книготорговельних компаній, які, як правило, беруть
участь у відкритих торгах, ціни на книги у 1,5-2 рази вищі, ніж
у видавництв. Де ж тут економія бюджетних коштів? Окремо
постає проблема витрат часу провідних фахівців бібліотек,
задіяних у процесі підготовки і проведення тендерних процедур. Отже, з відновленням у 2010 р. тендерних процедур
бібліотеки України опинилися в ситуації інформаційної блокади, тендерної війни, а користувачі їх послуг страждають
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від інформаційного голоду, бо така система постачання книг, періодичних
видань взагалі паралізує
процес
комплектування
бібліотечних фондів.
УБА вважає, що бібліотекам
слід забезпечити право,
вказане у статті 20 Закону
України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», на самостійне
визначення джерел комплектування бібліотечних фондів.
Вихід із ситуації – відміна тендерних процедур при закупівлі
документів для бібліотечних фондів.
23.11.2011 р. УБА звернулася листом до Голови Верховної
Ради України Литвина В.М з проханням заслухати на сесії
Верховної Ради питання про внесення змін до статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Одночасно ми звернулися до заступника Голови Верховної
Ради України М.В.Томенка з проханням підтримати наше
клопотання. 29.11.2011 р. в порядку законодавчої ініціативи за поданням народних депутатів України Томенка М.В.
та Єреська І.Г. внесено на розгляд Верховної Ради України
проект Закону України «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (щодо
придбання документів для бібліотечних фондів).
22.02.2012 р. на сесії Верховної Ради України за підтримки
342 депутатів Закон України «Про внесення змін до статті
2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
прийнято в цілому. У статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» пункт третій доповнено абзацом
сімнадцятим наступного змісту: «книги, періодичні видання та інші документи на паперових та електронних носіях
інформації для поповнення бібліотечних фондів». На жаль,
цей Закон не був підписаний Президентом України з огляду
на захист конкуренції у підприємницькій діяльності.
Президія Української бібліотечної асоціації висловлює глибоку повагу заступнику Голови Верховної Ради України
Миколі Томенку та депутату Верховної Ради України Ігорю
Єреську, які готували і представляли в сесійній залі проект
Закону, а також всім депутатам, які підтримали прийняття
Закону.

Новини

Березень 2012 р.

Продовження. Початок: стор. 1

Бюлетень Української бібліотечної асоціації

Діяльність Української бібліотечної асоціації з лобіювання інтересів бібліотек і
користувачів перед органами державної влади та управління

Девіз УБА 2012 року

На початку січня 2012 р. Президія УБА оголосила конкурс на девіз УБА 2012 р. Всього на конкурс було подано 116 пропозицій від державних, обласних, районних, юнацьких і дитячих, університетських та шкільних бібліотек з різних куточків
України. Найбільш активною був колектив працівників Бучацької центральної бібліотеки Тернопільської обл. на чолі з її
директором Л.І. Машталір, які запропонували 25 варіантів девізу.
На першому етапі конкурсу члени Президії УБА віддали свої голоси за 24 девізи. В другому етапі конкурсу найбільшу кількість голосів набрав девіз «Бібліотек@: створи своє майбутнє», авторами якого є директор та колектив працівників Бучацької центральної бібліотеки і Президент УБА І.О. Шевченко.
Вітаємо авторів та всю бібліотечну громаду з новим девізом!
Заохочуємо всіх використовувати цей девіз у зв`язках з громадськістю, рекламно-інформаційній та адвокаційній діяльності
бібліотек!

БібліоТек@
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Освіта і наука

Березень 2012 р.

Бюлетень Української бібліотечної асоціації

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна інформаційнобібліотечна освіта – сучасна бібліотека»: здобутки та враження

БібліоТек@
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Вже другий рік поспіль
смт.Славсько Львівської
області – місце зустрічі
координаторів та тренерів Головного та Регіональних тренінгових центрів, що діють в обласних
універсальних наукових
бібліотеках (ОУНБ) за
спільним проектом УБА

та програми «Бібліоміст».
Цьогоріч учасниками Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта –
сучасна бібліотека» стали більше 70 представників з ОУНБ
зі всієї України, а також працівники Сколівської районної
централізованої бібліотечної системи, бібліотекарі бібліотеки-філії смт. Славсько та заступник сільського голови смт.
Славсько.
Програма Конференції була насичена виступами-презентаціями, виставковими заходами, обговореннями і дискусіями.
Учасники мали змогу ознайомитися з сучасними підходами
до формування освітнього середовища для бібліотекарів,
ситуаційним аналізом щодо реалізації та розвитку проектів
з навчання бібліотекарів в Україні та інших країнах. Тренери РТЦ обговорювали організацію ефективних комунікацій
і презентації бібліотеки, психологічні складові своєї тренерської практики, особливості впровадження дистанційного
навчання для бібліотекарів, моніторинг діяльності.
Професійні навички тренерів були успішно продемонстровані та мали нагоду вдосконалитися під час параду майстеркласів, творчих майстерень, самопрезентацій, тренінг-семінарів та виїзних практичних занять, що мали назву «польові
роботи». Славська бібліотека-філія стала майданчиком польових робіт під назвою «Операція - переформатування»
для однієї з п’яти підгруп, внаслідок чого отримала практичну допомогу та понад 100 примірників книг, передплату
на періодичні видання та канцтовари. Завдання для інших
підгруп були також цікаві й різноманітні: мобільне навчання користувачів, буккросинг «підвішена книга», «стань прихильником бібліотеки».
Під час Конференції було презентовано та розповсюджено
серед учасників посібники для тренерів за новими програмами: «Адвокація: представлення інтересів бібліотек», «Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості
розвитку бібліотечного середовища», «Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника».
Особливу зацікавленість викликала 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 РТЦ у

сприянні доступу до офіційної інформації мешканцям територіальних громад.
На завершення Конференції учасники презентували власні роботи, створені під час «тренінг нон-стоп», дали високу оцінку Конференції та побажали один одному зустрічі у
Славсько 2013 року.
Фотоматеріали з заходу можна переглянути на офіційній сторінці УБА на Flickr.com (http://www.flickr.com/
photos/51235748@N04/sets/72157629123746808/).

Відгуки учасників
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта – сучасна бібліотека» - Славсько 2012 – дала можливість збагатити себе новими знаннями, почути цікаві тренерські практики та звірити свої кроки
з колегами. Ми отримали чудовий досвід роботи в команді,
прийняття колективних рішень у таких важливих питаннях
як адвокація, зміна іміджу, реклама бібліотеки, фандрейзингова діяльність. Практичні завдання у «польових роботах»
спонукали до ініціативності, креативу, що є ефективним у
навчанні.
Леся Гук, директор Тернопільської обласної бібліотеки
для молоді
Насамперед потрібно відмітити відмінну логістику Конференції. Всі три дні серед учасників та організаторів панувала
дружня атмосфера. Досвід роботи регіональних тренінгових
центрів, що був представлений тренерами, дає можливість
запозичити нові креативні ідеї для проведення навчання
різних категорій бібліотечних працівників та користувачів
бібліотек.
Пропозиції щодо більш якісного відбору бібліотек до приєднання їх до Мережі ПДГ налаштували на можливість конкурсного відбору бібліотек після проведення тематичних
тренінгів.
Робота в групах зі створення відеороликів дала практичні
навички щодо вибору теми, створення схеми відео та роботи в нових програмах.
Взагалі, Конференція була насичена новою інформацією, цікавими ідеями та можливістю обмінятись досвідом, налагодити дружні стосунки з колегами з різних областей.
Валентина Маковська, заступник директора Хмельницької ОУНБ, тренер Хмельницького РТЦ
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