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Офіційні новини

роботи, приємною вітальнею для
спілкування з друзями та актуальним майданчиком для вирішення
проблем, що Вас турбують. Адже
саме у такий спосіб закладаються підвалини партнерських стосунків між бібліотеками, громадськими ініціативами, урядовими
установами. Такі партнерства
поціновуються
міжнародною
спільнотою і свідчать про рівень
розвитку бібліотеки як суспільної
інституції.
Сьогодні бібліотеки України мають значний досвід запровадження інновацій, цікавої проектної
діяльності та створення умов для
творчого розвитку.
З особливими словами надії та
побажання професійних злетів
звертаємося до молодих бібліотекарів, адже від Вас
залежить, якими стануть наші бібліотеки у майбутньому. Бажаємо Вам отримувати насолоду від професії,
обраної серцем, від усвідомлення користі, що Ви її
приносите людям, від причетності до великої культурологічної справи, яку Ви активно провадите!
Бажаємо усім читачам і працівникам бібліотек міцного
здоров’я, сили і добра, віри у світле майбутнє і наснаги
для його творення!
Ірина Шевченко,
к.п.н., доцент, Заслужений працівник культури
України, Президент Української бібліотечної асоціації
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Шановні колеги!
Президія Української бібліотечної
асоціації щиро вітає всіх читачів
та працівників бібліотек зі святом
- Всеукраїнським днем бібліотек!
«Бібліотек@: створи своє майбутнє» - під таким гаслом проходить
професійне життя нашої спільноти
у цьому році. В ньому закладено
глибинний сенс – лише з інформацією, книгою, бібліотекою створюється успішне майбутнє кожної
людини і всього суспільства, лише
обізнані та поінформовані громадяни можуть творити успішне майбутнє своєї держави.
Ми свідомі того, що більшість працівників бібліотек поділяють цю
точку зору і спрямовують усі свої
зусилля, майстерність та професіоналізм, творчість та кращі людські якості саме на те,
аби ствердити високу гуманістичну місію бібліотек у
суспільстві. Небайдужість, оптимізм, читачецентризм
є основними рисами кожного бібліотекаря. До цього
додаються також прагнення зробити свою бібліотеку
центром громади, створити комфортні умови для читачів, забезпечити доступ до інформації на традиційних та електронних носіях, надавати сучасні послуги
з використанням інформаційно-телекомунікаційних
технологій.
Шановні читачі бібліотек! У цей день, як і завжди,
бібліотека працює для Вас! Пам’ятайте, що тут Ви
створюєте своє особисте майбутнє та майбутнє своїх дітей! Приходьте до Вашої Бібліотеки і вона стане
для Вас привітною домівкою, зручним місцем для
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Оцінюючи діяльність УБА та спільні зусилля її членів за останні три роки, ми відмічаємо, що наша професійна організація продовжувала активно закріплюватися у ролі провідної
громадської спільноти, що опікується покращенням стану
бібліотечно-інформаційної галузі та спрямовує свої зусилля
на розвиток і функціонування в Україні відкритого інформаційного суспільства.

є основними у підготовці персоналу бібліотек для роботи в
умовах програми «Бібліоміст» та впровадження інтернетпослуг. Створено умови для обміну досвідом і тренерськими практиками, проведення конференцій у інноваційному
форматі, що є довгостроковою інвестицією в інтелект українських бібліотекарів та в інноваційну діяльність українських
бібліотек.

Пріоритетною була і залишається
співпраця з органами влади. Здійснюючи лобіювання інтересів бібліотек та
реалізуючи свої адвокаційні плани і програми, УБА розробляла пропозиції щодо
внесення до законодавчих актів змін,
сприятливих для бібліотечної галузі. За
останні три роки Президією УБА було підготовлено та спрямовано до центральних органів виконавчої влади близько 30
листів щодо змін до законодавства про
державні закупівлі, про передбачення
у бюджеті коштів на поповнення фондів
бібліотек, про необхідність віднесення
до захищених статей бюджету видатків
на придбання книг, періодичних видань та
інтернет-зв`язку, інші питання. Активісти УБА отримували від
Президії рекомендації для входження до складу громадських
рад при органах влади різного рівня, до експертних і робочих груп, тим самим маючи можливість впливати на процес
прийняття рішень, корисних для галузі. На сайті УБА систематично надавалася інформація про громадські обговорення
проектів важливих документів, що створювало умови залучення членів УБА до процесу прийняття регуляторних актів.

Підвищенню професіоналізму членів УБА
також сприяли семінари, організовані
спільно з Гете-Інститутом, і тренінги з доступу громадян до офіційної інформації.
УБА активно співпрацює з провідними
навчальними закладами, що готують майбутніх бібліотекарів. На конференціях, семінарах, нарадах обговорюються питання
удосконалення змісту освіти, розробляються спецкурси та курси за вільним вибором студентів.
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УБА сприяла формуванню позитивного іміджу книгозбірень,
підвищенню престижу професії бібліотекаря. Це досягалося
шляхом реалізації низки проектів і заходів, метою яких були
розвиток та підтримка інновацій, орієнтованих на впровадження і використання сучасних інформаційних технологій
у бібліотеках, розширення послуг та ресурсів для користувачів. Успіхи, яких вдалося досягти, стали можливими завдяки колективним членам УБА та партнерству з установами,
організаціями, фондами, бізнесом. Співпраця з програмою
«Бібліоміст», Програмою сприяння Парламенту України ІІ,
Посольством США в Україні дозволила посилити організаційну спроможність УБА, проводити системні заходи, що мали
вплив на галузь в цілому. Вперше в Україні створено Мережу
пунктів доступу громадян до офіційної інформації у бібліотеках, що урізноманітнює послуги для широких верств населення та допомагає поповнювати ресурси бібліотек.
Задля забезпечення інтересів читачів та працівників
бібліотек, усвідомлення суспільством пріоритету бібліотеки
як осередку культури, УБА активно реалізовувала програми
співпраці з видавництвами, книгорозповсюджувачами, активно здійснювала виставкову та презентаційну діяльність,
брала участь та пропагувала акції на підтримку читання, збирання книжок для сільських бібліотек, створення відеофільмів тощо.
Одним з основних напрямів роботи УБА є удосконалення
системи безперервної професійної освіти та надання підтримки кадровому забезпеченню галузі. Цьому сприяла активна робота УБА у навчальному сегменті програми «Бібліоміст». Створено 6 нових, унікальних для України навчальних
програм, що пройшли ліцензування у Міністерстві освіти, науки, молоді та спорту України за ліцензійною справою Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. За всіма програмами підготовлено та видано навчальні посібники
для тренерів мережі регіональних тренінгових центрів для
бібліотекарів. Створено 2 дистанційні курси та підготовлено
2 посібники для бібліотекарів за навчальними модулями, що

Організаційна спроможність УБА зростала
шляхом розширення членства, подальшої
внутрішньої структуризації за галузевим
та профільним напрямами, створення
необхідних умов для фінансової життєздатності організації,
розширення номенклатури послуг для членів УБА. Реалізовано програми навчання активу основам менеджменту громадської організації, стратегічному плануванню, побудові
партнерств, проектній діяльності тощо. У найближчій перспективі ми маємо здійснити виміри організаційного розвитку Асоціації на основі відповідних показників: збільшення членства, активність членів, спроможність регіональних
відділень, зацікавленість та вмотивованість усіх без винятку
членів Президії, обраних відкритим голосуванням на конференції УБА.
На особливу увагу заслуговує активна комунікаційна політика Асоціації. Розширилася присутність УБА у соціальних
мережах. Рекламні матеріали, прес-конференції, інтерв’ю,
статті у провідних періодичних виданнях допомагають донести до широкого професійного загалу та суспільства в цілому
інформацію про те, чим опікується, які завдання вирішує та
які заходи проводить УБА.
На новий рівень вийшла міжнародна діяльність нашої Асоціації. Членство в ІФЛА, можливості для участі у конференціях,
проектах та програмах ІФЛА, робота у постійних комітетах
і робочих групах ІФЛА – все це в арсеналі УБА сьогодні. На
Міжнародній конференції «Крим» УБА впродовж двох останніх років активно організовує та проводить Форуми ІФЛА.
Налагоджено співпрацю та підписано відповідні угоди з
Польською, Угорською, Білоруською бібліотечними асоціаціями. УБА проводила спільні заходи та навчальні програми з
EBLIDA, бібліотечними асоціаціями Швеції, Австрії, Фінляндії.
Водночас в УБА існує ряд невирішених питань, а також проблем, що виникають і залежать від зростаючої активності.
Адже рух вперед і розширення кола впливу супроводжуються все більшими і зростаючими очікуваннями з боку професійної спільноти, користувачів та громади в цілому. Нам необхідно ставити і вирішувати питання фінансової спроможності
та незалежності, активізувати проектну діяльність, сервісну
політику УБА як окремий напрям роботи Президії. Новообраній Президії необхідно буде продовжити виконання Стратегії
УБА до 2014 року, а також створити нову стратегію розвитку
на наступний період, можливо до 2020 року.
Ми впевнені, що конструктивні, працездатні, ініціативні та
небайдужі до громадської роботи в УБА люди створюватимуть нову якість та вдосконалення, що не має меж.
Ірина Шевченко, Президент УБА
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Проекти

УБА розглядає своє членство в ІФЛА як
можливість слідувати у фарватері міжнародного розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності, вивчаючи та запозичуючи прогресивний міжнародний досвід, а
також як можливість впливати на розвиток бібліотечної справи в світі, ділитися
кращими напрацюваннями вітчизняної
бібліотечної теорії та практики, розповідаючи зарубіжним колегам про українські
реалії та кращий досвід, беручи участь у
міжнародних проектах і програмах. УБА
входить до трьох секцій ІФЛА: публічних
бібліотек, університетських бібліотек і
менеджменту бібліотечних асоціацій, голосує при прийнятті важливих рішень на
Конгресах ІФЛА. 2011 р. віце-президент
УБА В.С. Пашкова стала членом комітету
FAIFE – Комітету з вільного доступу до інформації та свободи висловлення (http://
www.ifla.org/en/faife).
У 2011-2012 рр. УБА реалізує програму ІФЛА «Розбудова
потужних бібліотечних асоціацій» (BSLA) за фінансової підтримки Фонду Б. та М. Гейтс. Це - комплексна програма, що
пропонує стратегічний і узгоджений підхід до розбудови
потужності та розвитку бібліотечних асоціацій. ІФЛА запропонувала навчальні матеріали (В.С. Пашкова, як запрошений ІФЛА експерт, брала участь у розробці цих навчальних
матеріалів у 2009 р.), підготовлених тренерів і можливості
проведення навчальних семінарів. УБА 2010 р. виборола
можливість реалізувати цю програму в Україні, визначивши
її мету: розбудова УБА шляхом навчання бібліотекарів і всіх
зацікавлених щодо ролі бібліотечних об’єднань у суспільстві,
особливостей менеджменту асоціацій, розвитку партнерства, активізації адвокаційної діяльності та ін. ІФЛА обрала
тренерів для реалізації цієї програми в Україні – Дж. Халлам
з Австралії та В.С. Пашкову. За два роки за програмою «Розбудова потужних бібліотечних асоціацій» УБА провела понад
35 семінарів, у яких взяли участь майже 1000 бібліотекарів.
Українською мовою перекладені навчальні матеріали «Розбудова потужних бібліотечних асоціацій», які надавалися
учасникам семінарів та були передані у штаб-квартиру ІФЛА
для оприлюднення на веб-сайті ІФЛА. Щойно побачили світ
навчальні матеріали «Розбудова потужних бібліотечних асоціацій» (К., 2012. -184 с.).
Важливим результатом реалізації цієї програми стало зростання кількості індивідуальних членів УБА до 4100 осіб та
колективних членів - до 160 організацій. Зросла обізнаність
бібліотекарів у теорії та практиці менеджменту бібліотечних
асоціацій, ролі асоціацій у розвитку бібліотечної сфери та
суспільства загалом, їхня готовність до запровадження теоретичних знань у життя.
З 2009 р. УБА почала представляти свою діяльність світовій
спільноті, беручи участь у постер-сесіях на конгресах ІФЛА.
Так, у 2009 р. постер було присвячено розширенню доступу до Інтернету в українських бібліотеках (авт.: В.Пашкова,
І.Шевченко, Я.Титаренко), 2010 р. - ролі УБА у розвитку безперервної інформаційної освіти (авт.: В.Пашкова, І.Шевченко),
2011 р. – відзначенню Всеукраїнського дня бібліотек (авт.:
В.Пашкова, І.Шевченко). Під час Конгресу ІФЛА 2012 р. у

Серед наслідків участі УБА у програмі
«Розбудова потужних бібліотечних асоціацій» - можливість для УБА співпрацювати
з ІФЛА та британською асоціацією CILIP
щодо участі два роки поспіль молодого
бібліотекаря з України в конгресах ІФЛА.
Це нагорода ім. Боба МакКі, яку в цьому
році виборола Ю. Кашпрук із Вінницької
ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, а минулого року – О.Розміровська з
Херсонської обласної бібліотеки для дітей. Під час Конгресу
молоді бібліотекарі зрозуміли сутність міжнародної співпраці, масштаб діяльності ІФЛА, зав’язали професійні контакти,
ознайомилися з сучасними тенденціями розвитку галузі. Це
все допоможе їм у подальшому професійному зростанні та
активній участі у розвиткові професії.
Під час конгресу ІФЛА в Гельсінкі українські учасники приділяли увагу також засіданням і секціям, які розглядали питання організації доступу громадян до офіційної інформації та
кращої поінформованості урядовців. Досвід роботи зарубіжних колег у цій царині корисний з огляду на можливість його
застосування в реалізації проекту «Доступ громадян до офіційної інформації в бібліотеках України», який реалізує УБА
за підтримки Програми сприяння Парламенту ІІ. Корисними
виявилися доповіді та презентації з бібліотечного дизайну,
електронних бібліотек. Українські учасники конгресу ІФЛА
взяли участь у низці дискусій, засідань і презентацій з питань
інтелектуальної свободи, боротьби з цензурою, зокрема в Інтернеті, доступності інформації, поширення і запровадження
«Кодексу етики бібліотекаря та інформаційного працівника
ІФЛА», законодавства з копірайту, використання нових технологій для ефективного доступу до офіційної інформації та
бібліотечного й інформаційного забезпечення законодавчої
та виконавчої влади. Деякі ідеї, спостереження та матеріали
конгресу ІФЛА висвітлені на блогах «Творчість та інновації в
українських бібліотеках» (http://libinnovate.wordpress.com)
та «Доступ громадян до офіційної інформації: роль бібліотек»
(http://govinfolibrary.wordpress.com).
Важливо нагадати, що УБА організувала переклад і популяризацію документів ІФЛА українською мовою, а документів
УБА – англійською (наприклад, Кодекс етики УБА - http://
archive.ifla.org/faife/ethics/ulacode.htm). Переклади українською документів ІФЛА розміщені на веб-порталі УБА (http://
ula.org.ua/index.php?id=36). Серед останніх документів ІФЛА
українською перекладено «Кодекс етики ІФЛА для бібліотекарів та інших інформаційних працівників» (http://ula.org.ua/
index.php?id=276).
Валентина Пашкова, д. і. н., доцент, Заслужений працівник
культури України, віце-президент УБА
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Гельсінкі «Сучасні бібліотеки – надихають, дивують, відкривають нові можливості» УБА демонструвала постер «Програма «Розбудова потужних бібліотечних асоціацій»: внесок
у майбутнє» (авт.: В.Пашкова, І.Шевченко, Я.Сошинська). Презентації під час постер-сесій завжди викликали зацікавлення учасників, а цього року коротке інтерв’ю з В.С.Пашковою
та Ю.Кашпрук, які представляли УБА та постер на Конгресі
ІФЛА, було висвітлено в Експрес-бюлетені ІФЛА (http://express.ifla.org/node/5527).
В.С.Пашкова також виступила з презентацією про реалізацію проекту «Розбудова
потужних бібліотечних асоціацій» в Україні та бачення розвитку УБА та українських
бібліотек. Цей проект отримав високу
оцінку міжнародної спільноти та керівництва ІФЛА, генеральний секретар ІФЛА
Дж. Ніколсон відзначила, що він є одним з
найуспішніших проектів цієї міжнародної
організації.
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Українська бібліотечна асоціація (УБА) стала членом Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА)
1995 р. – у перший рік свого існування, проте призупинила
членство через брак коштів на сплату внесків. Завдяки проекту «Розвиток організаційної спроможності УБА» за підтримки програми «Бібліоміст» Асоціація відновила членство
в ІФЛА з 2009 р.

Бюлетень Української бібліотечної асоціації

Українська бібліотечна асоціація - член ІФЛА
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Хроніка подій

Бюлетень Української бібліотечної асоціації

Хроніка подій УБА (липень-серпень 2012 р.)
28 липня-7 серпня 2012 р. - ІІ Велонеконференція для
бібліотекарів та пошановувачів бібліотечної справи,
країни Балтії
Активний член УБА Віталій Даценко (провідний бібліотекар
Чернігівської ОУНБ) представив Україну та Асоціацію на ІІ
Велонеконференції «Cycling for libraries» - незалежній неформальній конференції для бібліотекарів та пошановувачів бібліотек, що подорожують на велосипедах.
Перша неформальна велоконференція пройшла з 25 травня по 7 червня 2011 року, коли учасники мандрували з
Копенгагену до Берліну. Цьогорічна професійна подорож
відбулася з 28 липня по 7 серпня країнами Балтії – Литва,
Латвія та Естонія. Загалом на старт з’явилося близько 110
осіб з 20 країн світу. Хроніку подій від учасника Cycling for
libraries від Української бібліотечної асоціації Віталія Даценка читайте на порталі УБА (www.uba.org.ua).
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6-11 серпня 2012 р. - Літня школа УБА з адвокації «Говорить і показує бібліомолодь УБА»
З 6 по 11 серпня
2012 р. в с.Буша Вінницької
області
бібліотечна молодь
зі всієї України під
керівництвом тренерів від УБА вчилася в
теорії та на практиці
планувати та проводити адвокаційну
кампанію.
14 учасників за підтримки 4–х тренерів (Лугова Л.А, Барабаш С.І., Башун О.В., Морозова Н.І.) за 6 днів досягли хороших результатів, серед яких:
33 зустріч з сільським головою та обговорення ролі Бушанської бібліотеки у житті місцевої громади;
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33 екологічна акція «Бібліополяна», під час якої учасники
Школи та тренери допомагали прибрати нове приміщення бібліотеки після ремонту, а також створили авторські
панно для оздоблення книгозбірні;
33 зустріч з громадою в приміщенні нової бібліотеки та обговорення, якою має бути сучасна сільська бібліотека;
33 креатив-шоу «Буш@, село бібліотечне!» для сільської громади, під час якого було подаровано книги та канцтовари сільській бібліотеці. Цей захід став справжньою подією на селі, оскільки місцевий клуб не відкривався майже
10 років.
Коментар учасника: За 6 днів утворився справжній сильний
колектив із цікавих творчих людей, які чітко бачили цілі і
сміливо до них йшли. Все просто - це була справжня робота
на результат, який ми всі відчули разом з громадою села в
останній вечір. Так, Буші, як і багатьом українським селам,

потрібна нова сучасна бібліотека, але ще більше потрібні
сильні, енергійні і творчі люди.
Щоденник Школи читайте на блозі УБА з адвокації - http://
advocacy-uba.blogspot.com/.
4-11 серпня 2012 р. - міжнародна науково-освітня професійна програма «Європейські стратегії розвитку
бібліотек».
15 українських бібліотекарів в серпні 2012 р. знайомилися
з бібліотеками Фінляндії за освітньою програмою УБА та
Міської бібліотеки м. Гельсінкі.
«Я пишаюся тим, що я – бібліотекар. Я пишаюся тим, що я
– фінський бібліотекар. Я пишаюся, що працюю в Міській
бібліотеці Гельсінкі», – це слова Крістини Віртанен, менеджера міжнародних проектів Міської бібліотеки м.Гельсінкі.
Й насправді, фінським бібліотекарям і громадянам є чим
пишатися. Вони спромоглися того, що бібліотечні послуги
включені державою до переліку основних соціальних послуг, які держава гарантує своїм громадянам.
Перше знайомство з бібліотекою відбувається ще у дитячому візку, а далі всі етапи свого зростання можна пройти
разом з книгозбірнею: отримати освіту та професію, розвинути свої таланти та організаційні якості, презентувати свої
досягнення іншим та поділитися власним досвідом і вміннями. Молоді хлопці з ентузіазмом проходять альтернативну
військову службу в бібліотеках і часто залишаються тут, опановуючи професію вже цілком свідомо та за покликанням.
Публічна бібліотека у Фінляндії – це вітальня, робочий кабінет, місце зустрічі, ігровий майданчик, важлива установа,
що відкриває громадянам світ рівних можливостей. Університетські бібліотеки країни відкриті для всіх громадян, а не
лише для студентів. Бібліотекарі не бояться експериментувати, робити помилки, виправляти їх та йти далі… Отож,
українські бібліотекарі дивилися, вивчали, дивувалися, обговорювали, планували зміни, які запроваджуватимуть у
наших книгозбірнях.
Фотозвіт подорожі дивіться на Flickr-акаунті УБА - http://www.
flickr.com/photos/51235748@N04/sets/72157631611367814/.
11-16 серпня 2012 р. - Всесвітній конгрес бібліотекарів
та інформаційних працівників, Генеральна конференція
та засідання асамблеї Міжнародної федерації бібліотечних
асоціацій та установ (ІФЛА) «Сучасні бібліотеки – надихають, дивують, відкривають нові можливості», м. Гельсінкі
(Фінляндія).
Від УБА в Конгресі ІФЛА брали участь віце-президент
В.С. Пашкова та переможець конкурсу на здобуття премії
ім. Боба МакКі для молодого бібліотекаря з України 2012
року Ю. Кашпрук.
Новини, спостереження та ідеї з Конгресу ІФЛА читайте на
блозі УБА «Творчість та інновації в українських бібліотеках»
(http://libinnovate.wordpress.com).
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