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Організаційний розвиток

33 Розбудовуємо бібліотечну асоціацію: комунікації, бачення, стратегічне планування.
33 Розвиток стратегічних партнерств.
Вели семінари обрані ІФЛА експерти - Джілліан Халлам,
доктор філософії, доцент Технологічного університету
Квінсленду, Австралія та Валентина Пашкова, доктор історичних наук, доцент, заслужений працівник культури
України, директор Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні, віце-президент УБА.
У квітні 2011 року Українською бібліотечною асоціацією
також у партнерстві було організовано третій семінар за

програмою ІФЛА «Розбудова потужних бібліотечних асоціацій». До участі у семінарі на конкурсних засадах було відібрано 16 учасників – представників колективних членів
УБА: національних, обласних, районних і міських публічних, університетських і дитячих бібліотек зі всієї України.
Крім вивчення вищезазначених тем, учасники семінару
брали активну участь у заходах Ярмарку інноваційних
бібліотечних послуг та електронного врядування в Українському домі. Вели семінар Валентина Пашкова та Ярослава Сошинська, виконавчий директор УБА,
доцент Національного технічного
університету України «КПІ».
Спільні заходи УБА та ІФЛА продовжилися під час 18-ої Міжнародної конференції «Крим 2011» у м.
Судак. УБА за підтримки Міністерства культури України та Посольства США в Україні організувала
триденну спеціальну програму
«Розбудова потужної бібліотечної
асоціації».
З вітанням до учасників заходу
звернулися заступник міністра
культури України В. М. Ліснича та
президент Російської бібліотечної асоціації В.Р.Фірсов.
Засідання провели президент УБА, директор Інституту
післядипломної освіти Національної академії керівних
кадрів культури та мистецтв І.О.Шевченко та В.С.Пашкова.
Перед учасниками конференції виступили І.О.Шевченко,
В.С.Пашкова, професор НАКККіМ, член Президії УБА
В.В.Загуменна, Я.Є.Сошинська, директор Хмельницької
обласної універсальної бібліотеки Н.М.Синиця, доктор
педагогічних наук, професор, проректор Харківської
державної академії культури Н.М.Кушнаренко, професор
Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв Я.О.Хіміч. Бібліотечні відео «допомагали дивитися»
В.В.Загуменна та Я.О.Хіміч разом із зав. відділом Державної бібліотеки України для юнацтва Є.В.Кулик.
( Початок. Закінчення на 2 стор.)
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УБА, як національна бібліотечна асоціація, є членом Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ
(ІФЛА) і представлена у трьох секціях – національних
бібліотечних асоціацій, публічних бібліотек та університетських бібліотек. Це дає можливість членам УБА брати
участь у щорічних Конференціях ІФЛА, експертних групах,
імплементувати документи ІФЛА в Україні, брати участь
у їхній розробці тощо. Широкі можливості відкриті для
бібліотекарів України проявити і
самореалізуватися у професійній
міжнародній спільноті шляхом
активної роботи в комітетах і програмах ІФЛА.
У 2010 році Українська бібліотечна асоціація отримала грант ІФЛА
на участь у програмі «Розбудова
потужних бібліотечних асоціацій»,
що реалізується за підтримки
Фонду Білла та Мелінди Гейтс. В
межах цієї програми в січні 2011 р.
УБА провела два семінари для керівників регіональних відділень і
членів Президії УБА у партнерстві
з програмою «Бібліоміст», Посольством США в Україні та Американською бібліотекою НБ НаУКМА. В програму семінарів були
включені такі теми (модулі):
33 Бібліотечна асоціація, її роль у суспільстві.
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УБА реалізує програму ІФЛА «Розбудова потужних бібліотечних асоціацій»
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1 Організаційний розвиток
1 реалізує програму ІФЛА «Розбудова потужних бібліотечних асоціацій»
УБА
(Закінчення. Початок на 1стор.)
Дводенний семінар, проведений УБА під час конференції
«Крим 2011», було присвячено підготовці тренерів для
програми «Розбудова потужних бібліотечних асоціацій»,
які розповсюджуватимуть важливі для розвитку професійних громадських організацій знання по всій Україні.
Вела цей семінар Валентина Пашкова, бібліотекарі-тренери апробували свої презентації, всі разом планували подальшу роботу за проектом.
Окремим заходом у програмі Конференції «Крим 2011»
був Форум ІФЛА. Одна з тем, що обговорювалася – «Оптимізація управління бібліотечними асоціаціями – під егідою
програми ІФЛА «Розбудова потужних бібліотечних асоціацій». У дискусійній панелі взяли участь президент ІФЛА
Еллен Тайс, президент УБА І.О.Шевченко, президент Російської бібліотечної асоціації В.Р.Фірсов, виконавчий директор Інформаційного консорціуму бібліотек Казахстану
І.В.Соловйова. Відкрив форум президент Міжнародної асоціації ЕБНІТ, голова оргкомітету конференції «Крим 2011»
Я.Л.Шрайберг. У своєму виступі президент ІФЛА Е.Тайс
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окреслила основні напрями розвитку бібліотечних асоціацій у сучасному світі, роль ІФЛА, високо оцінила діяльність
УБА в межах проекту «Розбудова потужних бібліотечних
асоціацій». Президент УБА І.Шевченко підкреслила значення професійних об’єднань у розвитку демократичного
суспільства, висвітлила роль УБА у згуртуванні бібліотечної спільноти та вирішенні актуальних проблем галузі,
розповіла про реалізацію проекту ІФЛА “Розбудова потужних бібліотечних асоціацій” в Україні, продемонструвала підготовлені УБА в межах виконання цієї програми
методичні посібники та інформаційні видання.
Під час окремої зустрічі з президентом ІФЛА Еллен Тайс
президент УБА І.О.Шевченко, віце-президент В.С.Пашкова
та виконавчий директор УБА Я.Є.Сошинська обговорили
питання подальшої співпраці УБА та ІФЛА. Президент ІФЛА
зазначила, що вона вражена ентузіазмом і досягненнями
УБА за 16 років її існування і вважає, що на часі – менторство (навчання, консультування) з боку УБА для іншої,
менш розвинутої, асоціації.

77 Генеральна Конференція ІФЛА
13-18 серпня у м.Сан-Хуан, Пуерто-Ріко відбудеться 77
Генеральна Конференція і Асамблея ІФЛА – 2011 на тему:
“Бібліотеки більше, ніж бібліотеки: інтеграція, інновації та
інформація для всіх”.
За грантом, що надається завдяки фінансуванню від родини
Боба МакКі та ІФЛА для молодого бібліотекаря з України, на
Конференцію ІФЛА поїде член УБА - Розміровська Оксана,
яка виборола це право на конкурсних засадах.
Президент УБА Ірина Шевченко та Розміровська Оксана
будуть разом представляти УБА під час всіх заходів ІФЛА,
в тому числі на постер-сесії, спеціально для якої буде
розроблено постер УБА на тему: “Відзначення Дня бібліотек в
Україні: залучення громади“.
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УБА на «Книжковому Арсеналі»
28 травня — 1 червня 2011 р. в м.Києві відбувся Перший
міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» — новий
проект Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький Арсенал».
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Особливість Книжкового Арсеналу — намір вийти за межі
рутинного літературного процесу, популяризувати читання, відобразити розвиток технологій, взаємозв`язок з
актуальним соціокультурним контекстом, іншими видами
мистецтва — візуального, медійного, музичного. Книжковий Арсенал, окрім традиційної виставки-ярмарку, де
Українська бібліотечна асоціація мала свій стенд, включав

насичену програму подій. На фестиваль приїхало близько
30 іноземних гостей із 10 країн. А на запрошення Української бібліотечної асоціації виставку та спеціальні заходи
УБА, які пройшли 30 травня 2011 р., відвідали бібліотечні
працівники з Києва та Київської області.
Так, в межах Книжкового Арсеналу відбувся круглий стіл
«Книговидавнича та бібліотечна справа в Україні. Стратегія розвитку» за участю Президента УБА Ірини Шевченко
та Президента УАВК Олександра Афоніна, на якому обговорювалися напрями співпраці бібліотекарів та видавців.
Значне зацікавлення аудиторії викликав майстер-клас УБА
«Як покращити імідж бібліотеки? Почнемо з корпоративного стилю», який провели фахівці своєї справи - Марина
Дадінова, директор з розвитку PR-агентства Brandcom та
дизайнер Олександр Колтуков.
А колективний член УБА - компанія «Електронні архіви
України» презентувала сучасні технології оцифровування
інформації в бібліотечній та видавничій практиці.
На стенді УБА відвідувачі виставки могли ознайомитись з
програмною діяльністю та виданнями Асоціації, отримати
рекламно-інформаційну продукцію і плакати до Всеукраїнського дня бібліотек.
Слідкуйте за оголошеннями на веб-порталі УБА та відвідуйте інші заходи Асоціації!
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Членство

Молодь в УБА
Кулик Євгенія Володимирівна,
27 років

Місце роботи/посада: тренер
регіонального тренінгового центру.

Член УБА з 2009 року.

Роль в УБА: покращити співпрацю УБА та «Бібліомосту» з
бібліотеками.

Роль в УБА: завдяки підтримці УБА
розпочала тренерську діяльність в Головному тренінговому
ценрі. Долучення до семінарів, ініційованих УБА, дає мені
можливість спілкуватися з бібліотечною громадою, зростати
професійно, реалізовувати цікаві ініціативи.
Що хотілося б зробити в УБА: активізувати діяльність
бібліотечної молоді України, розпочати своєрідний
молодіжний бібліотечний рух. Моя професійна мрія створення в УБА нової секції - бібліотечної молоді, що
сприяло б популяризації бібліотечної професії; залучити
активну молодь до розвитку бібліотечної справи, формувати
і зберігати кадровий ресурс галузі, стимулювати творчу
діяльність молоді, сприяти обміну ідеями, розробками
тощо.
Вірстюк Микола Миколайович, 23 роки.
Член УБА з 2010 року.

Кувічка Ірина Василівна, 19 років.
Член УБА з 2010 року.
Місце роботи/посада: бібліотекар
2 категорії в Луганській ОУНБ
ім.О.М.Горького.
Роль в УБА:
займається
тренерською
діяльністю
в
регіональному тренінговому центрі
в межах програми «Бібліоміст»,
координатор
Пункту
доступу
громадян до офіційної інформації «Ближче до влади».
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Місце
роботи/посада:
в.о. заввідділу по роботі з
електронними
ресурсами
Державної бібліотеки України для
юнацтва.

Івано-Франківського

Що хотілося б зробити в УБА: підтримувати діяльність
УБА, брати участь у всіх заходах, які організовуються
для молодих бібліотечних спеціалістів. Брати участь у
різноманітних молодіжних форумах, вносити нові ідеї,
креативні думки з метою впровадження інноваційних змін в
діяльність бібліотек, а також підвищення іміджу бібліотечної
професії. На своєму прикладі активізувати участь молоді у
бібліотечному житті.
Бланковський Євген Олексійович,
25 років.
Член УБА з 2010 року.
Місце роботи/посада: бібліотекар у
Вінницькій ОУНБ ім.Тімірязєва.
Роль в УБА: тренер Вінницького
регіонального тренінгового центру.

Освіта і наука

Набір на другу вищу бібліотечну
освіту в НАКККіМ
У 2011-2012 н. р. Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ на другу
вищу освіту за спеціальністю 7.02010201 „Книгознавство,
бібліотекознавство, бібліографія” кваліфікація «Менеджер
бібліотечно-інформаційної діяльності». Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст. Форма навчання: денна, заочна.
Навчання базується на основі Державного стандарту вищої
професійної освіти. Студенти отримують фундаментальну
освіту в поєднанні з глибокою професійною підготовкою в
галузі книгознавства, бібліотекознавства, бібліографії.
Детальну інформацію Ви можете отримати на кафедрі інформаційного та виставкового бізнесу за адресою:
01015, м. Київ
вул. І. Мазепи, 21, корп. 18, ауд. 26
тел.: (044) 531-94-35

Приймальна комісія:
01015, м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 7, ауд. 34
тел.: (044) 288-80-81, 222-51-84
www.dakkkim.edu.ua/prujmalna-comisia/344
Щиро запрошуємо Вас до Академії!

II Львівський бібліотечний форум
14-17 вересня 2011 р. в межах Форуму видавців у Львові
відбудеться 2-й Бібліотечний форум під назвою «Партнерство для розвитку». Ця подія, започаткована минулого
року ГО «Форум видавців» та УБА, має всі шанси стати
найважливішою бібліотечною подією України.
Цього року до Львова приїдуть близько 100 представників найактивніших бібліотек з усіх регіонів України. Разом
вони будуть обговорювати, як налагоджувати стратегічні
партнерства, щоб перетворити бібліотеки в сучасні інформаційно-культурні центри.
15-16.09 - програма УБА та «Бібліомосту».
14-17.09 - спеціальна програма Посольства США в Україні.
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Що хотілося б зробити в УБА:
активізувати фінансову підтримку
бібліотек від органів державної
влади, збільшити програмне забезпечення тренінгових
центрів, розширити рекламну діяльність УБА.
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Конкурси
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Конкурси та відзнаки УБА
Всеукраїнський конкурс «Бібліотека року 2011»
Президія УБА оголошує щорічний Всеукраїнський конкурс
«Бібліотека року», який у 2011 р. проводиться спільно з Міністерством культури України.
Термін подання документів – до 31 серпня 2011 року.
Умови конкурсу викладені у Положенні (див. на порталі УБА).
Оголошення результатів конкурсу відбудеться 30 вересня у
Всеукраїнський день бібліотек. Директори бібліотек-переможців конкурсу 2008-2009 рр. були нагороджені творчими
відрядженнями до бібліотек Польщі. Директор бібліотекипереможця конкурсу 2010 р. стала учасником міжнародної
професійної науково-освітньої програми в бібліотеках Австрії.
Адмініструє конкурс член Президії УБА, директор Центральної бібліотеки ім.М.Л.Кропивницького м.Миколаїв Тверда
Т.В.
Конкурсні заявки просимо надсилати за адресою: Центральна міська бібліотека ім.М.Л.Кропивницького, вул.
Потьомкінська,143-а, м.Миколаїв, 54003
Конкурс «Бібліотека року 2011»
***
Всеукраїнський конкурс літературних творів бібліотечних працівників – 2011
Терміни проведення: з 1 квітня по 31 серпня 2011 р.
Оргкомітет конкурсу:

Червень 2011 р.

Барабаш С. І., голова секції УБА з адвокації, вчений секретар
НТБ ім.Г.І.Денисенка Національного технічного університету
України «КПІ»;

БібліоТек@
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***
Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів
Проводиться спільно з Міністерством культури України.
Терміни проведення: з 1 червня по 1 вересня 2011 р.
Оргкомітет конкурсу:
Тверда Т.В., член президії УБА, напрям «Конкурси та відзнаки
УБА», директор ЦБ ім.М.Л.Кропивницького м.Миколаєва;
Сошинська Я.Є., виконавчий директор УБА, доцент Національного технічного університету України «КПІ»;
Торлін І.Г., заступник генерального директора з інформаційних технологій Національної бібліотеки України для дітей.
Умови конкурсу викладені у Порядку проведення (див. на
порталі УБА).
Заявка на конкурс подається за встановленою формою, яку
Ви можете завантажити на порталі УБА в розділі «Конкурси».
В анотації слід викласти основні характеристики та особливості веб-сайту.
Бібліотека має можливість подати не більше 2-х заявок (за
номінаціями 1-8 та за номінацією 9). Оргкомітет має право
змінювати номінацію у випадку невідповідності зазначеної.
Заявки надсилайте до 31 серпня 2011 р. звичайним або електронним поштовим відправленням з поміткою «Конкурс інтернет-сайтів» за адресою:
Українська бібліотечна асоціація: 01004, м. Київ, вул.Велика
Васильківська, 12, оф.5, e-mail: u_b_a@ukr.net.
Нагадуємо також, що до 1 вересня триває приймання подань на відзнаки Української бібліотечної асоціації, а саме:
33 За вiдданiсть бiблiотечнiй справi

Лугова Л.А., член президії УБА, напрям «Зв`язки з громадськістю, комунікації, адвокація», директор Львівської обласної бібліотеки для дітей;

33 За внесок в бібліотекознавство

Сошинська Я.Є., виконавчий директор УБА, доцент Національного технічного університету України «КПІ»;

33 За внесок у бібліотечну освіту

33 За внесок у розвиток бібліографії та бібліографознавства

Тверда Т.В., член президії УБА, напрям «Конкурси та відзнаки
УБА», директор ЦБ ім.М.Л.Кропивницького м.Миколаєва.

33 Бібліографічний посібник року

Умови конкурсу викладені у Положенні (див. на порталі УБА).

Детальніше про кожну відзнаку читайте на порталі УБА в розділі «Нагороди, відзнаки».

Конкурсні роботи відповідно до їх формату та умов конкурсу
надсилайте звичайним або електронним поштовим відправленням з поміткою «Конкурс літературних творів» за адресою:
Українська бібліотечна асоціація: 01004, м. Київ, вул.Велика
Васильківська, 12, оф.5, e-mail: u_b_a@ukr.net.

Подання просимо надсилати на адресу Української бібліотечної асоціації (див. вище).
Веб-портал УБА: www.uba.org.ua
Електронна пошта: u_b_a@ukr.net
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