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Офіційні новини

показати всі переваги відвідування бібліотеки і проведення в ній часу.
Українські бібліотеки мають багато шансів вийти на
новий етап розвитку. Зараз реалізуються чудові, амбітні інвестиційні проекти, завдяки яким бібліотеки
поповнюють свої ресурси, оновлюють свою техніку,
поліпшують свій матеріально-технічний стан. Ми маємо обнадійливі перспективи від нашого уряду.
Нам обіцяють цікаві державні програми, на які ми покладаємо багато надій. Сподіваємося, що все
разом буде сприяти тому, аби наші
бібліотеки розвивалися, працювали на більш високому якісному
професійному рівні з впровадженням сучасних технологій, оскільки
користувач і суспільство вимагає
від нас того.
Вітаючи Вас з цим днем, хочу побажати всім міцного здоров’я, гарних читачів, глибоких книжкових
джерел, щастя і добробуту Вашим
родинам.
Нехай професійне життя кожного
з Вас стане різноманітним, красивим, насиченим. Нехай кожен з Вас матиме можливість реалізуватися в своїй професії, мати певні поштовхи до зростання.
Ірина Шевченко,
к.п.н., доцент,
Заслужений працівник культури України,
Президент Української бібліотечної асоціації
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Шановні колеги!
Вітаю Вас з Всеукраїнським днем бібліотек. Щороку це свято все потужніше, все могутніше входить
в наше професійне життя. Скоро цьому святу виповниться 20 років. Я вважаю, що це дуже добра нагода
всім нам ще раз подивитися на нашу професію, оцінити наші здобутки, звірити певні
вектори нашого руху задля того,
аби оцінити наше місце, роль і значення в житті нашого суспільства.
Що таке бібліотека для кожного
громадянина? Наскільки бібліотеки працюють так, аби задовольняти потреби громади у книзі, у
читанні, у дозвіллі, у доступі до
інформації? Саме цього дня, 30
вересня, ми все частіше задаємо
собі це питання і більшість наших
бібліотек впевнено можуть сказати, що всі свої зусилля, всі свої
професійні вміння і професійні
якості вони застосовують заради
того, аби читачам було комфортно
в наших бібліотеках, аби наше суспільство могло належно оцінити
працю бібліотекаря.
З минулого року Українська бібліотечна асоціація
запропонувала професійній громаді відзначати цей
день у новому форматі. Цього року ми робимо це
вдруге, тому хочеться, щоб свято і цього року стало
святом всіх наших читачів - людей, які живуть в наших селах і в наших містах, тих, хто знаходиться поруч з бібліотекою, хто приходить до неї щодня і можливо тих, хто ще не є читачами бібліотеки, і саме 30
вересня ми маємо можливість залучити їх до себе,
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2 Міжнародна співпраця
Всесвітній
бібліотечний та інформаційний конгрес ІФЛА-2011: як це було у Пуерто-Ріко
1
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Якщо тобі не відчиняють сто дверей, стукай у сто перші!
– це мій девіз, і у професійній діяльності він також спрацьовує. Розуміючи, наскільки важливим для покращення
професійного рівня є спілкування та обмін думками з колегами з різних країн, поїздки на міжнародні конференції
та вивчення досвіду бібліотек світу, я активно брала участь
у різноманітних конкурсах, і трохи неочікувано (бо це ж найвищий рівень), мені поталанило виграти премію для
молодого спеціаліста з України ім. Боба МакКі, видатного
діяча бібліотечно-інформаційного світу,
який раптово пішов із життя під час
минулорічної конференції ІФЛА у Гетеборзі (Швеція). Завдяки ініціативі родини МакКі таким благородним чином
увічнити пам`ять великої людини делегація від України на 77 Всесвітньому
бібліотечному та інформаційному конгресі ІФЛА у Пуерто-Ріко (13-18 серпня)
поповнилася і налічувала 5 осіб. Тема
конгресу звучала глобально: «Бібліотеки більше, ніж бібліотеки: інтеграція,
інновації та інформація для всіх».
Разом з Президентом Української
бібліотечної асоціації Іриною Шевченко ми прибули до Сан-Хуана (столиця
Пуерто-Ріко) 13 серпня, пройшли процедуру реєстрації у Конгрес-центрі
(Convention Center). Це - найбільший
конгрес-центр у Карибському басейні,
сучасна технічно оснащена будівля, легка білосніжна конструкція, що зовні нагадує капелюх, абсолютно комфортна
для проведення подібних масштабних заходів.
Церемонія відкриття конференції розпочалася традиційними привітаннями голови Організаційного комітету д-ра
Луїзи Сепеда-Віго, ректора університету Пуерто-Ріко, д-ра
Анни Р. Гвадалупе-Квінон, Президента ІФЛА Еллен Тайс.
Глибокі враження залишились від пленарної доповіді
«Друге життя текстів: коли Інтернет-сайт стає раєм» знаменитого пуерторіканського історика і гуманіста, професора
університету Пуерто-Ріко, д-ра Фернандо Піко.
Далі за програмою учасники Конгресу (2200 осіб) могли
взяти участь у 3-х спеціальних засіданнях, серед яких
ми обрали «Розбудову потужних бібліотечних асоціацій
(BSLA) – остання інформація та історії успіху». Вибір був
логічним, адже однією з країн-учасниць є Україна. Головувала на засіданні Фіона Бредлі, координатор цієї програми, яка вдало реалізується також в Ботсвані, Лівані, Перу,
Литві, Камеруні. Втіленням цієї програми Українською
бібліотечною асоціацією координатори задоволені, вже
багато зроблено і ще більше заплановано.
Цього ж дня, 14 серпня, новообраний Президент ІФЛА Інгрід Перент урочисто відкрила виставку, яка була дуже потужною: свою продукцію представляли EBSCO, ProQuest,
OCLC, Springer, IFLA, муніципалітет Сан-Хуану, національні
бібліотечні асоціації, виробники спеціального технічного
обладнання та ін.
Найбільше серед виставкових новинок вразила бібліотека-автомат, яку представляв Китай (www.seaeverit.com),
на кшталт банкомату чи кавового апарату. Вона повністю
автоматизована і може використовуватися як у бібліотеці,
так і бути окремим бібліотечним пунктом самообслуговування, наприклад, на міській зупинці.
Наступного дня, 15 серпня, ключовим моментом для нас,
делегатів УБА, була постер-сесія. Загалом у виставковій
залі відбулося 150 унікальних стендових презентацій,
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присвячених бібліотечним та інформаційним ініціативам і
проектам у всьому світі. Найбільш натхненно презентували свої доробки представники Мексики, Чілі, Великобританії, Молдови, Фінляндії.
Постер від УБА (автори ідеї та тексту - Віце-президент УБА
В.С.Пашкова та Президент УБА І.О.Шевченко) розкривав
ініціативу УБА святкування Всеукраїнського дня бібліотек у новому форматі, зміщенні акцентів з бібліотекарів
на читачів, створенні свята саме для них. Постер УБА був
яскравим, із зображенням карти України
та фотографій минулорічного святкування цього дня. Також ми пропонували
роздатковий матеріал із професійно викладеною англомовною інформацією та
промоушн-подарунки: кульки, пакети та
закладинки з логотипом УБА. У відвідувачів був живий інтерес до українського
постеру: їх увагу привертала і сама тема,
і бібліотечна сфера України, і проекти, і
навіть мапа України.
Увечері було оголошено переможця
премії «Ініціатива глобальних бібліотек».
Це щорічна премія, яка присуджується
публічним бібліотекам та іншим інформаційним організаціям за межами США
за інноваційний підхід до надання населенню вільного доступу до комп`ютерів
та Інтернету. Цього року мільйон доларів США отримала Інформаційна мережа
Arid Lands за надання доступу до інформації та технологій
спільнотам, які проживають у важкодоступних місцях.
17 серпня ми були присутні на засіданні Президентів Національних бібліотечних асоціацій, де новий президент
ІФЛА Інгрід Перент назвала 3 основні напрями, які буде
розвивати ІФЛА за її президенства: оцифровування документів, адвокація бібліотек, полікультурність та багатомовність представництва ІФЛА, а також підтримка попереднього курсу Еллен Тайс на надання вільного доступу до
інформації.
Ми також відвідали Національну бібліотеку та Архів Пуерто-Ріко. Бібліотека знаходиться у старовинній будівлі, якій
близько 100 років, і виконує здебільшого функцію зберігання. Ми пройшли залами бібліотеки, де літературою користуються лише у її стінах: стандартне місце реєстрації,
читальна зала з довідковою літературою, відділ інтернетпослуг (12 комп`ютерів), відділ краєзнавчої літератури,
відділ оцифровування (цьому приділяється багато уваги).
До речі, процес переобліку повністю автоматизовано, на
всіх книгах - RFID мітки.
Мене ж, як працівника дитячої бібліотеки, найбільше зацікавив відділ для дітей. Слід відмітити, що меблі у дитячому
відділі були всі спеціальні. Для юних користувачів організовуються голосні читання, зустрічі з письменниками,
ігри, творчі майстерні. Для дорослих також є спеціальна
глядацька зала зі сценою, де проводять заходи, демонструють відео. Координатори складають календар - план
заходів на місяць і розповсюджують його у місті.
Про поїздку на Кариби можна розповідати безупинно: про
загадковий океан та екзотичні пальми, про колоритну місцеву кухню, тропічний ліс Ель Юнке та дивовижні фортеці
Кристобальда та дель Морро. Але це вже зовсім інша історія…
Оксана Розміровська, учасник делегації УБА на Конгресі
ІФЛА, переможець конкурсу на здобуття премії ім. Боба
МакКі для молодого бібліотекаря з України 2011 р.

14-17 вересня 2011 р. в межах Форуму видавців у Львові пройшов ІІ Львівський
бібліотечний форум «Партнерство для розвитку», в якому взяли участь близько
200 бібліотекарів з усієї України.
Президією, Виконавчим офісом та Секцією з
адвокації УБА за підтримки програми «Бібліоміст»,
колективних членів УБА - ГО «Форум видавців»,
Львівської обласної бібліотеки для дітей, Наукової
бібліотеки Львівського національного університету
ім.І.Франка, Львівської обласної універсальної
наукової бібліотеки та Львівського обласного
відділення «Галичина» УБА було підготовлено і
проведено професійну програму, у якій ключовим
рефреном звучала тема партнерства. Учасники
Форуму обговорили питання розбудови стратегічних партнерств для розвитку
галузі та професії, адвокаційної діяльності бібліотек, наголосили на важливості
підтримки бібліотечних проектів з боку влади та громади, поділилися досвідом
міжнародних партнерств, а також практикою залучення до співпраці бізнесових
компаній, громадських організацій, навчальних закладів, благодійних фондів,
волонтерів тощо.
Цьогорічний Бібліотечний форум був насичений різними формами професійної
комунікації та об`єднав навколо актуальної проблеми усі зацікавлені сторони –
бібліотекарів та користувачів, науковців та освітян, видавців та інформаційних
провайдерів, представників влади та комерційних організацій. Жвавий інтерес
учасників викликав семінар, присвячений технологіям проведення громадських
обговорень «Бібліотека – центр громади», що з ініціативи УБА будуть
організовані в усіх регіонах України впродовж 2011-2012 рр. Пілотний проект
таких обговорень «Бібліотека нашої громади: сучасне і майбутнє» вже успішно
реалізовано Миколаївським регіональним відділенням УБА, яке організувало
масштабне вивчення громадської думки, опитавши близько 7,3 тис. мешканців
області, та зібрало значний фактичний матеріал для обґрунтованого лобіювання
інтересів бібліотек і користувачів як перед місцевою, так і перед центральною
владою.
Учасники Форуму також активно долучилися до дискусії «Читай! Формат не
має значення», проведеної у формі
«світового кафе», і після запальних
дебатів дійшли висновку, що бібліотека
має швидко та гнучко реагувати
на сучасні вимоги користувачів,
застосовувати індивідуальний підхід,
пропонуючи інформаційні ресурси
у різних форматах: друкованому,
аудіо, відео, електронному та ін., а
також консолідувати свої зусилля з
партнерами щодо підтримки і розвитку
культури читання в Україні.
Значну
зацікавленість
аудиторія
виявила під час проведення майстеркласів з питань зміни іміджу бібліотеки, використання можливостей дизайну,
реклами і соціальних медіа, а також «відкритого уроку» від Братів Капранових,
де було наведено чимало цікавих прикладів та надано багато практичних порад.
Під час проведення Форуму учасники не обмежилися обговоренням професійних
проблем бібліотечної спільноти, а натхненно пропагували ідею вільного доступу
до інформації та змістовно-креативного дозвілля у бібліотеках для всіх мешканців
і гостей м.Львова, організувавши акцію «Бібліотека чекає на тебе» (детальніше
див. на блозі УБА з адвокації).
Члени УБА активно працювали і в журі конкурсу «Краща книга Форуму
видавців-2011». Спеціальною відзнакою Української бібліотечної асоціації
нагороджено видавництво «Картографія» за атлас «Туристичне намисто України»
(К., 2010).
Сошинська Я. Є., канд. іст. наук, доцент НТУУ «КПІ», Виконавчий директор УБА

Актуально
Актуально

8-10 листопада 2011 р. в
м.Києві відбудеться
Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність бібліотек»
(щорічна Конференція УБА).
Запрошуємо всіх бажаючих
до участі у конференції.
Анонс заходу розміщено на
веб-порталі УБА. Довідки та
реєстрація - за контактами
Виконавчого офісу УБА.
***
Українська
бібліотечна
асоціація в межах проекту
ІФЛА «Розбудова потужних
бібліотечних асоціацій» оголошує про початок
анкетування бібліотечних
працівників України (членів
та не членів УБА). Всі бажаючі висловити свою думку
та заповнити анкету можуть
звернутись до Виконавчого
офісу УБА за контактами:
01004, м. Київ, вул.Велика Васильківська, 12, оф.5,
тел.: (044) 239-74-87, e-mail:
u_b_a@ukr.net.
***
УБА запрошує відвідати 14ий Київський міжнародний
книжковий ярмарок (МЕДВІН: Книжковий світ - 2011),
який відбудеться 10 - 13 листопада 2011 р. за адресою:
м.Київ, вул. Фізкультури, 1,
Експоцентр «Спортивний»,
станція метро «Олімпійська».
***
Запрошуємо всіх членів
УБА до громадського обговорення проектів нормативних документів у сфері
культури та бібліотечної
справи, розроблених Міністерством культури України. Проекти документів та
умови подання пропозицій
та зауважень читайте на
веб-сайті
Міністерства
культури України в розділі «Громадське обговорення» (http://mincult.kmu.
gov.ua/mincult/uk/publish/
category/214635).
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Конкурси та відзнаки УБА
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До Всеукраїнського дня бібліотек за поданням відділень та колективних членів Президія УБА визначила
переможців конкурсів та нагороджених відзнаками
Української бібліотечної асоціації (протокол №6 від
23.09.2011 р.).
Почесне звання «Бібліотека року 2011» присвоєно
Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім.
В.О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України (директор – канд. іст. наук, с.н.с., заслужений працівник культури України Рогова П.І.) за активне втілення в практику широкого спектру інновацій, які
сприяють розвитку освітнього простору України.
ІІ місце у конкурсі отримала Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ш. Кобера та В. Хоменка ЦБС для дітей
м. Миколаєва за системну інноваційну діяльність, цікаві
нетрадиційні форми роботи із залучення до читання дітей та їх батьків поза межами бібліотеки.
ІІІ місце у конкурсі отримала Бібліотека Державного
вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди» за створення та реалізацію моделі сучасної
бібліотеки вищого навчального закладу.
Почесними
відзнаками
УБА
в
2011
р.
нагороджуються:
За відданість бібліотечній справі
Гуркова Людмила Василівна, директор ЦБС для дорослих м.Маріуполь Донецької обл.;
Іванова Ізабелла Шакирівна, директор Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету;
Павленко Раїса Іванівна, генеральний директор Національної наукової медичної бібліотеки України;
Роскіна Тетяна Іванівна, директор Науково-педагогічної
бібліотеки м.Миколаєва;
Стоєва Віра Сергіївна, директор Антрацитівської міської
ЦБС Луганської обл.
За внесок в бібліотекознавство
Березюк Ніна Михайлівна, гол. бібліограф Центральної
наукової бібліотеки Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна
За внесок у розвиток бібліографії та бібліографознавства
Литвиненко Наталія Кімівна, ст. викладач кафедри книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії Луганського державного інституту культури і мистецтв
Бібліографічний посібник року
Іван Миколайчук : біобібліогр. покажч. / авт.-уклад. А. С.

Лупан ; Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка ; наук. консультант
Л. І. Брюховецька ; наук. рец. Б. І. Мельничук ; ред.: М. М.
Довгань, О. О. Гаврилюк ; відп. за вип. А. С. Іваницька. –
Чернівці : ПП Глібка О.О., 2011. – 104 с.
Почесними
грамотами
УБА
в
2011
р.
нагороджуються:
Бортнік Наталія Миколаївна, зав. відділу Національної
наукової медичної бібліотеки України;
Іванова Наталія Вікторівна, директор Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва;
Поліщук Лариса Миколаївна, зав. відділу Чернігівської
обласної бібліотеки ім.В.Г.Короленка;
Романовська Алла Станіславівна, зав. сектору Харківської державної наукової бібліотеки ім.В.Г.Короленка;
Рубський Іван Васильович, голова Баштанської райдержадміністрації Миколаївської області;
Харченко Ольга Миколаївна, начальник відділу культури Снігурівської райдержадміністрації Миколаївської
області;
Чернуха Ніна Олександрівна, зав. відділу Національної
наукової медичної бібліотеки України;
Школа Олена Іванівна, провідний бібліотекар Харківської державної наукової бібліотеки ім.В.Г.Короленка.
Переможцями Всеукраїнського конкурсу літературних творів бібліотечних працівників у 2011 р. стали:
Марущак Віра Іванівна, бібліотекар Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва;
Зімін Олексій Сергійович, провідний методист Науковопедагогічної бібліотеки м.Миколаєва;
Мадей Зінаїда Анатоліївна, зав. відділу Погребищенської ЦРБ Вінницької обл.
Про бібліотеку
Етюди в східних тонах
***
Сьогодні мій маленький син
вперше прийшов до бібліотеки.
Чим не перше причастя?
***
Купив хліб,
а бібліотека – на замку.
Залишуся голодним.
Зінаїда Мадей
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