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Офіційні новини

використовувати отримані результати заради посилення
адвокаційної діяльності.
Наша Асоціація у 2011 році гідно представляла професійну спільноту на міжнародному рівні завдяки членству
в ІФЛА та реалізації міжнародних програм. Ми всі разом
продовжуємо всебічно розвивати освітній компонент - це
і робота ГТЦ, і Всеукраїнський фокус-семінар “Сучасна інформаційно-бібліотечна
освіта – сучасна бібліотека” у Славському, і співпраця в освітніх програмах ГетеІнституту в Україні. Окрему подяку хотілося
би висловити нашим колективним членам
і партнерам - ГО «Форум видавців», «Самміт-Книзі», компанії «ЕЛАУ». У 2011 році
нам вдалося розвинути новий формат
проведення Всеукраїнського дня бібліотек - флешмоби та перфоманси, бібліотечні
квести, Дні відкритих дверей, бібліотечні
майданчики на вулицях, площах та в парках
населених пунктів, акція в соціальних мережах та багато
іншого. Дякуємо усім, хто приєднався до цих акцій!
Шановні колеги! Запрошуємо відвідувати портал УБА і
знайомитися з новинами, документами, фотоматеріалами,
інформацією про заходи партнерів, дописувати до блогів
УБА, обмінюватися досвідом та обговорювати актуальні
питання! Не забувайте, що УБА створює великі можливості
для налагодження партнерств заради розвитку! Користуйтеся цими можливостями!
Прийміть наші найщиріші вітання з Новим роком! Нехай ці
свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – принесуть
Вам і Вашій родині добро, мир і достаток. Бажаємо, щоб у
новому році Ви здобули все те, про що так давно мріяли.
Віримо, що Ви постійно відчуватимете підтримку з боку колег, тепло рідних та друзів. Зичимо Вам міцного здоров’я,
успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя ! Бажаємо гарного настрою та кохання, нехай у Вашому житті панують гармонія та вдача!
Вітаю усіх вас з Новим 2012 роком!
Ірина Шевченко, к.п.н., доцент,
Заслужений працівник культури України,
Президент Української бібліотечної асоціації
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Наприкінці року кожен з нас підводить певний підсумок
усього зробленого за рік минулий, споглядає свої діяння
та робить висновок – що з результатів річної праці увійде
у майбутнє, що було найбільш значущим та знаковим, що
принесло найбільше користі справі, заради якої творився
результат.
Тож давайте пригадаємо, чим жила Українська бібліотечна асоціація у 2011 році, що
було нами спільно зроблено для наших користувачів, бібліотек та громад, адже всі ми
маємо бути впевнені, що наша діяльність є
важливою не лише для нас самих – членів
УБА та наших партнерів, але й для більш
ніж 50 тис. бібліотечних працівників з усієї
країни та понад 40 тис. бібліотек, чиї інтереси представляє УБА. Сьогодні УБА налічує більше 3500 індивідуальних членів та
близько 160 колективних, має 12 офіційно
зареєстрованих та легалізованих регіональних відділень. Українська бібліотечна асоціація пишається
своїми індивідуальними та колективними членами. Серед колективних членів найбільш активними є Публічна
бібліотека імені Лесі Українки м.Києва, Науково-технічна
бібліотека ім.Г.І.Денисенка НТУУ «КПІ», Луганська обласна
універсальна наукова бібліотека ім. М. Горького, Львівська обласна бібліотека для дітей, Центральна бібліотека
імені М.Л.Кропивницького м. Миколаєва та інші.
У 2011 році УБА спрямовувала діяльність на реалізацію
своєї Стратегії та окремих проектів у її контексті: проект
«Розбудова потужних бібліотечних асоціацій» (ІФЛА); проекти організаційного розвитку УБА та підтримки діяльності
Головного тренінгового центру для бібліотекарів («Бібліоміст»); проект розвитку Мережі пунктів доступу громадян
до офіційної інформації (Програма сприяння Парламенту
України), продовжувалася співпраця з центральними та
місцевими органами влади.
У 2011 році було розпочато новий напрям адвокаційної
програми УБА - проведення громадських обговорень
«Бібліотека нашої громади». У 2012 році ми плануємо провести такі обговорення в усіх регіонах України та почути
громаду, зібрати фактичний матеріал стосовно погляду
читачів і не читачів на роль і функції сучасної бібліотеки та
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Від року минулого – до року майбутнього
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2 Із бібліотечного фольклору
та в стольноТа Господаря викликати:
1Ой там, вмуУкраїноньці,
град-Києві,
Ой, вийди, Господарю, вийди,
Та ходили книжні люди, ходилибродили,
Та приблудили до цього двору,
До цього двору та до веселого.
А у нашого Господаря та двори виметені,
Двори-виметені, столи встелені.
Ой чи звав ти, Господарю, та бібліотекарів до себе?
Ой чи ж маєш ти в них потребу?
Чи нам сиротами ходити-бродити,
А чи, може, колядувати?
Культуру в стольному Київ-граді
прославляти
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не маєш від нас кривди.
Ой, вийди, Господарю з двору
Та подивись довкола:
У бібліотеках затишних та читачі
читають,
Про освіту, мудрість дбають.
Інтернетом безкоштовним їх задовольняють,
Консультують, научають,
В усьому сприяють.
А у гуртках у мистецьких
Не тільки співають,
А й малюють, вишивають,
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Творчість розвивають.
Дякуємо, Господарю, та за передплату,
За ремонти, за підтримку…
Зважимось сказати:
Якби дав нам трохи грошей,
Щоб книжки придбати,
Щоби радісно було нам читачів
вітати
Та найкращі нові книги їм пропонувати.
Тоді наша Вкраїнонька буде процвітати,
Коли в ній бібліотеки почнуть розвивати.
Добрий вечір!

Програмна діяльність
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Одним з найважливіших стратегічних напрямів розвитку Української бібліотечної асоціації є
адвокаційна діяльність. УБА як
громадська організація сприяє формуванню позитивного
іміджу бібліотек, підвищенню
престижу професії, захищає
інтереси читачів і працівників
бібліотек. Вона ставить за мету
привернути увагу суспільства
і влади до бібліотек, змінити
імідж книгозбірень в Україні,
зробити його більш привабливим для користувачів
і бібліотекарів. Для цього важливо створити сучасну
матеріально-технічну базу, підвищити рівень кваліфікації працівників, їхню здатність використовувати
інноваційні технології та методики. Саме так означено головну мету Програми УБА з адвокації «Через
бібліотеки – до знань!», розроблену у 2008 році та
орієнтовану на виконання впродовж п’яти років.
Питання адвокації бібліотек в Україні особливо гостро постало саме в останній час на тлі загострення
економічної і політичної кризи, дефіциту розуміння
з боку суспільства і влади ролі, значення бібліотеки,
її можливостей і перспектив. Тому реалізація програми стала пріоритетом в діяльності УБА.
2011 рік був насиченим адвокаційними заходами,
що сприяли поглибленню партнерства з іншими
громадськими організаціями в Україні та за її межами, бізнес-структурами, розширенню членства в
Асоціації, застосуванню інноваційних підходів до організації різних заходів тощо. Активну участь членів
Секції УБА з адвокації відмічено в роботі науковопрактичних конференцій інформаційно-бібліотечної
тематики цього року, також вийшла низка публікацій
про адвокацію. Це дозволило значно поширити знання принципів і головних інструментів адвокації
серед бібліотечних працівників, популяризувати
практичне їх застосування. В цьому році підготовлено навчальний курс «Адвокація: представлення
інтересів бібліотек», який викладається в Головному тренінговому центрі УБА. Практичними заходами

адвокаційного характеру стало
відзначення Всеукраїнського
дня бібліотек у новому форматі, акцій «Бібліотека чекає на
тебе!», «Читай! Формат не має
значення» та ін.
УБА в 2011 році також активно
займалася лобіюванням інтересів бібліотек, користувачів
та бібліотекарів перед органами центральної і місцевої державної влади та управління,
підготувала цілий ряд листів,
звернень, пропозицій, що стосуються невирішених
проблемних питань. Відповідно до завдань Програми УБА з адвокації розпочато проведення громадських зустрічей та обговорень в регіонах України під
загальною назвою «Бібліотека – центр громади». Зібраний фактичний матеріал та документи, прийняті
за результатами обговорень, стануть підґрунтям для
винесення актуальних питань бібліотечно-інформаційної сфери на Парламентські слухання у Верховній
Раді України.
На останньому засіданні Секції УБА з адвокації були
розглянуті перспективи діяльності на 2012 рік та
окреслено шляхи їх реалізації. Серед планів – практичні адвокаційні кампанії інноваційного характеру
– Бібліопробіг, Майданчик інновацій, Літня школа адвокації, «Швидка допомога з адвокації». Наступного
року крім популяризації і навчання адвокації варто
звернути увагу саме на дієві заходи для громадського згуртування навколо бібліотек широкого кола їх
прихильників, організувати конструктивний діалог
між місцевими громадами і бібліотеками, привернути увагу до них центральних і місцевих органів
державної влади, формувати відповідний інформаційний простір через соціальну рекламу, посилити
адвокаційну роботу в областях за підтримки регіональних відділень УБА.
Світлана Барабаш,
вчений секретар Науково-технічної бібліотеки
ім.Г.І.Денисенка НТУУ «КПІ»,
голова секції УБА з адвокації
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що стосуються історії становлення цивільної авіації на
Чернігівщині.
У листопаді 2011 р. були проведені заняття обласної
школи керівника «Регіональна бібліотечна політика:
проблеми управління». В заняттях взяли участь
представники влади, Національної парламентської
бібліотеки України, обласних бібліотек та ЦБС
області, програми «Бібліоміст». Програма включала
презентацію Чернігівського обласного відділення УБА,
аналіз його піврічної роботи, а також
обговорення стратегічних цілей на
найближчу перспективу. Учасники
розглянули питання управління
бібліотечною системою, оптимізації
роботи бібліотек та реформи, що
відбуваються в бібліотечній справі,
бібліотечну статистику як основу
оцінювання роботи і прийняття
управлінських рішень, нові форми
залучення користувачів.
Бібліотеки Чернігівщини завжди
активно беруть участь в ініціативах УБА, зокрема,
в проектах: за програмою «Бібліоміст» вже 7 ЦБСпереможниць обладнані сучасною комп’ютерною
технікою і надають інноваційні послуги своїм
користувачам, підключені до Мережі доступу
громадян до офіційної інформації і пройшли навчання
в регіональному тренінговому центрі представники
10 ЦБС, бібліотекар Чернігівської міської ЦБС Ганна
Сурніна пройшла навчання в Польщі за ініціативою
«Лідер бібліотечної справи II» та ін.
Чернігівське ОВ УБА представляє бібліотечну громаду
на науково-практичних конференціях та семінарах,
організованих УБА. 11 квітня 2011р. на Ярмарку
інноваційних бібліотечних послуг, який проходив в
Українському домі в Києві, був представлений проект
«Правова допомога на основі сучасних технологій».
За активну діяльність у розбудові бібліотечних
асоціацій до Всеукраїнського дня бібліотек Почесною
грамотою УБА в 2011 р. була нагороджена зав. відділу
Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка Поліщук Л.М.
Перспективними напрямами роботи Чернігівського
ОВ УБА на наступний рік є: розробка стратегічних
документів розвитку бібліотечної справи в регіоні та
винесення їх для затвердження на Форум бібліотекарів
Чернігівщини. Подальша робота з організації
безперервної бібліотечної освіти, адвокаційної,
фандрейзингової діяльності, зміцнення та розширення
партнерських зв’язків між всіма бібліотеками
Чернігівщини, громадськими організаціями та
іншими інституціями області, а також регіональними
відділеннями бібліотечних асоціацій Брянської (Росія)
та Гомельської (Білорусь) областей. Ми плануємо
втілення кращого досвіду бібліотечної роботи наших
колег, також прагнемо залучити представників влади
та громадськості до захисту інтересів бібліотек та
бібліотекарів, активізувати участь бібліотек регіону
в проектній діяльності та в пошуку інших джерел
фінансування.
Аліференко І. М., голова Чернігівського обласного
відділення УБА, директор Чернігівської
ОУНБ ім. В. Г.Короленка
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Бібліотеки Чернігівщини мають великий творчий
потенціал. Бібліотекарі не раз демонстрували свої
можливості в проектній, фандрейзинговій діяльності,
професійній майстерності. Усвідомлюючи зростаючу
роль сучасної бібліотеки у житті громади, зріла потреба
в об’єднанні зусиль бібліотекарів для вирішення
соціальних і професійних проблем, підвищення ролі
бібліотек та престижу професії бібліотекаря.
Ідея об’єднання працівників бібліотек всіх рівнів та
підпорядкувань, всіх, хто небайдужий
до розвитку та становлення бібліотек
як потужних інформаційних центрів
на Чернігівщині, була підтримана
на
установчій
конференції
Чернігівського обласного відділення
УБА 15 лютого 2011 р .
Ініціативною групою були проведені
всі процедури державної реєстрації,
відкриті розрахункові рахунки в
банку.
Сьогодні Чернігівське ОВ УБА
нараховує 423 індивідуальних і 1 колективного члена,
об’єднуючи бібліотекарів обласних бібліотек та ЦБС
області.
Вже з перших місяців своєї діяльності Чернігівське
ОВ УБА взяло активну участь у формуванні сучасного
іміджу бібліотек в регіоні і підтримало ініціативу УБА
про відзначення Всеукраїнського дня бібліотек у
новому форматі. У багатьох бібліотеках області були
проведені флеш-моби, які популяризують книгу,
бібліотеку, читання. В соціальних мережах були
розміщені сюжети про святкування Всеукраїнського
дня бібліотек. Молодими працівниками обласних
бібліотек була проведена акція «Я люблю свою
бібліотеку». Святкові бібліотекарки в міському
скверику роздавали рекламні буклети бібліотек, а
також запрошували на заходи. Ця акція привернула
увагу громадськості міста до бібліотеки, дала змогу
подивитись на бібліотеку і бібліотекарів по-новому.
Фотоконкурс «Життя як книга», який організовується
вдруге до Всеукраїнського дня бібліотек, вже вийшов
за межі міста і став обласним. Цього року його
учасниками стали 28 користувачів та друзів бібліотеки
з м. Чернігова та 6 районів області. У межах проекту
було створено цикл фотографій, які зображають
людину в книжковому просторі, середовищі, інтер’єрі
(читаюча людина, дитина і книга, натюрморт з
книгою, гумористичне фото). А 9 переможців у трьох
номінаціях отримали дипломи та пам’ятні сувеніри.
Цей конкурс дав змогу підняти престиж читання, книги,
бібліотечної професії, зміцнити партнерські відносини
з
комерційними
структурами,
громадськими
організаціями, що виступили співорганізаторами
конкурсу.
Ще один проект започаткований Чернігівським ОВ
УБА у партнерстві з ТОВ «ДЕДАЛ». Мета його - вивчення
історії Чернігівського авіазагону цивільної авіації та
видання книги «Віддані магії неба». Під час реалізації
проекту було розроблено анкету працівника
авіації, яку розміщено на блозі проекту. Збирається
та створюється електронний музей документів,
фотографій, списків працівників авіазагону, спогадів,
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Діяльність Головного тренінгового центру для бібліотекарів
Головний тренінговий центр
для бібліотекарів створено в Інституті післядипломної освіти
Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв за
проектом Української бібліотечної асоціації та фінансової
підтримки програми «Глобальні
бібліотеки» Фундації Білла і Мелінди Гейтс, що адмініструється
в Україні Радою Міжнародних
Наукових Досліджень і Обмінів
(IREX) за програмою «Бібліоміст»
Мета діяльності Головного тренінгового центру - формування системного та сприятливого інформаційно-освітнього середовища, сприяння
освіті бібліотекарів, надання додаткових можливостей
для навчання.
Основними завданнями ГТЦ є:
33 підготовка навчальних програм підвищення кваліфікації
працівників бібліотек
33 розробка навчальних матеріалів;
33 підготовка дистанційних курсів за навчальними програмами;
33 організація курсового навчання для тренерів регіональних тренінгових центрів за програмою «Бібліоміст»; директорів обласних бібліотек; голів та викладачів циклових
комісій бібліотечних дисциплін училищ культури і мистецтв, керівників регіональних тренінгових центрів;
33 організація курсового навчання з метою підвищення кваліфікації бібліотекарів м. Києва та Київської області.

Грудень 2011 р.

На сьогодні у ГТЦ розроблено навчальні програми підвищення кваліфікації бібліотечних працівників за наступною проблематикою:
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33 Основи комп’ютерної грамотності. Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників
33 Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних
технологій та Інтернету в бібліотеці
33 Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек
33 Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника
33 Адвокація: представлення інтересів бібліотек
33 Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища

33 Організація доступу до інформації органів державної влади України
в бібліотеці

Програми пройшли експертну
оцінку, пілотні тренінги, а також
тренінги для тренерів та впроваджені у навчальний процес ГТЦ
і РТЦ.
За програмами «Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці» та «Інноваційні
зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек» створено, видано та розповсюджено
посібники для тренерів.
Готуються до випуску посібники для тренерів за навчальними програмами «Інтелектуальна свобода та
доступність інформації в демократичному суспільстві.
Етика бібліотечного працівника», «Адвокація: представлення інтересів бібліотек», «Технології Веб 2.0 для
бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку
бібліотечного середовища».
Розроблено та розміщено на Веб-сайті дистанційного
навчання НАКККіМ (www.e-osvita.org.ua) дистанційні
курси за програмами «Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в
бібліотеці» та «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі
проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек».
На базі цих дистанційних курсів у липні – серпні 2011
року тренери РТЦ пройшли дистанційне навчання «Методика використання дистанційних курсів».
Спільно з IREX ГТЦ організував проведення спеціалізованих семінарів для тренерів РТЦ:
33 «Інноваційні бібліотечні послуги» (жовтень 2011 р.);
33 «Роль бібліотек у розвитку громади» (листопад 2011 р.).

За проектом Головного тренінгового центру для
бібліотекарів 22-25 лютого 2012 року у смт. Славське
Львівської області буде проведена ІІ Всеукраїнська
науково-практична конференція для тренерів та координаторів ТЦ «Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта: нові вимоги».
Запрошуємо до співпраці!
Хіміч Я. О., професор кафедри НАКККіМ,
координатор Центру безперервної інформаційнобібліотечної освіти
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