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1 Офіційні новини

Шановні члени Української бібліотечної асоціації!
Шановні користувачі бібліотек!
Шановні колеги - бібліотекарі!
Українська бібліотечна асоціація 
впродовж року, що минає, доклада-
ла багато зусиль заради консолідації 
бібліотечного співтовариства. Ми, 
прагнучи до нового, спільно працю-
вали, аби це нове активно входило в 
наше життя і ставало привабливим і 
звичним, традиційним і бажаним  для 
кожного з нас. Ми впроваджували 
нові форми підтримки активності мо-
лодих бібліотекарів, оголосивши 2012 
рік Роком молоді в УБА. Завдяки цьому вперше в історії УБА 
пройшла Школа бібліотечної адвокації для активної молоді; 
бібліотекар з України став учасником Міжнародної бібліо-
течної велонеконференції, традиційна програма Форуму 
молодих бібліотекарів у Луганську збагатилася доповідями 
і презентаціями успішних молодих для перспективних мо-
лодих; «молодіжний конструктор» на Конференції УБА-2012  
виявив нові прагнення і бажання бібліотечної молоді.

Зараз, коли починається новий,  «молодий» рік, побажаємо 
усім нам бути молодими за духом і прагненнями, давайте 
сприяти молодіжним  ініціативам і розвивати їх спільно, 
адже Новий 2013 рік - це те нове майбутнє, в яке ми вступа-
ємо разом. І наше  життя у 2013 році має бути цікавим, твор-
чим, приносити задоволення від результатів.

Ще  2012 рік став роком підведення підсумків УБА за мину-
лі три роки. Учасники звітно-виборної конференції почули 
і побачили доповіді та результати роботи Президії УБА за 
основними напрямами - зростання та збільшення потуж-
ності нашої Асоціації, співпраця з органами влади, авдво-
каційна діяльність УБА, міжнародна співпраця, розбудова  
Мережі пунктів доступу громадян до офіційної інформа-
ції, освітня, тренінгова діяльність. Окремий акцент маємо 
зробити на тих можливостях, що створені нашій Асоціації 
завдяки програмі «Бібліоміст», внаслідок чого ми маємо 
ефективно працюючий виконавчий офіс, компетентних і 
відданих інтересам УБА працівників. Зберегти ці надбання у 
наступному році, і не лише, - наше спільне завдання і спіль-
на зацікавленість.

Окремі подяка і вітання - регіональним відділенням УБА 
та  бібліотекам-колективним членам Асоціації! Ваша напо-

леглива праця, здатність поділяти 
спільну мету та сприяти її реаліза-
ції, прагнення до впровадження 
інновацій і пошук цікавих форматів 
професійного життя для працівни-
ків бібліотек Вашого регіону висо-
ко поціновується  і сприяє       роз-
витку нашої Асоціації.

Окремо хотілося би подякувати 
усім колективним членам та парт-
нерам, з ким ми (УБА) цей рік про-
жили: Гете-Інституту в Україні - за 

постійну підтримку і розуміння, ці-
каві семінари і тренінги; Самміт-Книзі, ГО «Форум видавців», 
Виставковій компанії «Медвін», організаторам книжкових 
виставок - за надані можливості співпрацювати з книгови-
давничим сектором, компанії «Електронні архіви України» 
- за проекти і програми, що збагачують бібліотечний досвід 
і розвивають інноваційні практики, Програмі сприяння Пар-
ламенту України (ПСП ІІ) - за грантову підтримку цікавого 
проекту, що розвивається і увійде в історію не лише УБА, а  
й усієї бібліотечної справи України, і впевнені, що не лише 
України. 

Тож наша Мережа ПДГ, наші партнери та партнерські про-
екти, наш «Бібліоміст», наші конференції, семінари і тренін-
ги, наші цікаві відео, всі ми - у соціальних мережах, у наших      
бібліотеках, у наших тренінгових центрах, у наших регіо-
нальних відділеннях, у нашій Асоціації - дружньо зустріча-
ємо Новий, 2013 рік!

Побажаємо один одному міцного здоров’я і любові! Все     
решта зробимо самі - своїм розумом, бажанням і руками.

Президія Української бібліотечної асоціації бажає кожному з 
Вас натхнення і невгамовності, величних Різдвяних дзвонів, 
що наповнюють душу, покликів у серцях і думках, бажань, 
що будуть керувати нашим рухом, та впевненості, що все за-
лежить від нас самих.

Ірина Шевченко,  к.п.н., доцент, 
Заслужений працівник культури України,

Президент Української бібліотечної асоціації
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Склад Президії УБА 
на 2012-2015 роки
Шевченко Ірина Олександрівна
Президент
Директор Інституту післядипломної освіти Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв
тел.: (044) 280-34-04  
Ковальчук Людмила Iванівна
Віце-президент, фінансово-економічна діяльність, 
соціальний захист бібліотекарів, документообіг
Директор Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки для 
дорослих м.Києва
тел.: (044) 486-50-93 

Пашкова Валентина Степанівна
Віце-президент, інновації та міжнародні зв`язки 
Директор Центру інформаційних ресурсів Посольства США 
в Україні 
тел.: (044) 521-52-53

Вилегжанiна Тамара Iзмайлівна
Віце-президент, лобіювання інтересів, зв`язки з урядовця-
ми
Генеральний директор Національної парламентської            
бібліотеки України
тел./факс: (044) 278-85-12

Загуменна Віра Вікторівна
Наукова діяльність і професійна освіта
Професор Національної академії керівних кадрів культури 
і мистецтв
тел.: (097) 574-94-69
Розколупа Наталія Іванівна
Юридичні питання розвитку галузі та УБА
Вчений секретар Національної парламентської бібліотеки 
України
тел.: (044) 278-86-30

Лугова Лариса Анатоліївна
Адвокація, проектна діяльність
Директор Львівської обласної бібліотеки для дітей
тел.: (032) 235-87-48 

Тверда Тетяна Василівна
Конкурси та відзнаки УБА
Директор ЦБ ім. М.Л.Кропивницького м.Миколаєва
тел.: (0512) 24-01-10 
Савенкова Людмила Василівна
Розвиток членства
Директор Наукової бібліотеки Національного педагогічно-
го університету ім. М. П. Драгоманова
тел.: (044) 239-30-39

Рогова Павла Iванівна
Секції УБА 
Директор Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України ім. В.О.Сухомлинського
тел./факс: (044) 440-35-48
Ярощук Валентина Петрівна
Відділення УБА
Директор Рівненської державної обласної бібліотеки
тел.: (0362) 22-10-63
Аліференко Інна Михайлівна
Відділення УБА
Директор Чернігівської обласної універсальної наукової 
бібліотеки
тел.: (0462) 77-45-63

Васильєв Олексій Всеволодович
Сервісна політика УБА 
Директор Асоціації «Інформатіо-Консорціум»
тел.: (050) 311-49-00
Якушко Тетяна Олексіївна
Організація комунікації, зв`язки з громадськістю
Заступник директора ДЗ «Державна бібліотека України для 
юнацтва»
тел.: (044) 257-10-73  
Вірстюк Микола Миколайович
Організація комунікації, зв`язки з громадськістю
Провідний інженер Івано-Франківської обласної універ-
сальної наукової бібліотеки
тел.: (0342) 75-01-32

Бібліотечна подія року – Конференція Української бібліотечної асоціації
21-23 листопада 2012 р. в м. Києві відбулась звітно-виборна 
та щорічна Конференція Української бібліотечної асоціації 
«Бібліотек@: відкритість, творчість, інновації», у якій взяли 
участь понад 200 фахівців бібліотечно-інформаційної сфери 
з усієї України.

З вітальним словом до організаторів та учасників звернулися 
народний депутат України Микола Томенко, заступник Міні-
стра культури України Тимофій Кохан, український поет і ви-
давець, директор видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»  Іван 
Малкович, директор програми «Бібліоміст» Матей Новак та 
директор ПСП ІІ Елеонора Валентайн . 

21 листопада у Київському міському будинку вчителя відбу-
лася урочиста церемонія вручення нагород і відзнак УБА, а 
також звітно-виборна конференція Української бібліотечної 
асоціації. Членам УБА та широкій бібліотечній громаді було 
представлено звіти Президії (Шевченко І.О.) та Ревізійної 
комісії УБА (Павленко Р.І.) за період з грудня 2009 по листо-
пад 2012 рр.  За підсумками виборів Президентом на другий 
термін з листопада 2012 по листопад 2015 рр. було одного-

лосно обрано Шевченко Ірину Олександрівну, а склад нової 
Президії дещо розширився – з 13 до 15 членів за рахунок  
представників регіональних відділень Асоціації. Оновлений 
склад Президії дивіться  нижче.

В перший день конференції також пройшов спеціальний се-
мінар «Новий етап проекту УБА з розвитку Мережі пунктів 
доступу громадян до офіційної інформації у бібліотеках», ор-
ганізований спільно з Програмою сприяння Парламенту ІІ. 

22 листопада учасників Конференції приймала Національна 
парламентська бібліотека України, де пройшло пленарне і 
секційні засідання Конференції. 

У третій день Конференції учасники долучилися до роботи 
ІІІ Міжнародного форуму «Проблеми розвитку інформацій-
ного суспільства» на базі НТБ ім.Г.І.Денисенка НТУУ «КПІ», ак-
центувавши свою увагу на питаннях розвитку електронних              
бібліотек та ефективного використання електронних ресур-
сів у книгозбірнях.

Фотозвіт дивіться за цим посиланням - http://www.flickr.com/
photos/51235748@N04/sets/72157632101812619/.
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Івано-Франківське обласне відділення УБА:  гуртуємо бібліотечну спільноту

Успіх будь-якої справи залежить від цілеспрямованих зусиль 
команди однодумців. Таку команду вже впродовж трьох 
років створює на Івано-Франківщині обласне відділення 
Української бібліотечної асоціації. Офіційно воно було зареє-
строване у березні 2010 р. і з того часу відбулося вже чимало 
цікавих подій, які сприяють об’єднанню бібліотекарів краю у 
міцний актив творчих особистостей.

Члени обласного відділення беруть участь у всеукраїн-
ських науково-практичних конференціях, семінарах, тре-
нінгах, конкурсах, які організовує УБА спільно зі своїми                       
партнерами – програмою «Бібліоміст», ГО «Форум видавців», 
Програмою сприяння Парламенту ІІ та ін. Багато цікавих і ко-
рисних ідей, практичних навичок набули ми під час тренінгів 
«Розбудова потужних бібліотечних асоціацій», «Моніторинг 
та оцінка», «Технології проведення громадських слухань», 
«Бухгалтерський облік та фінансовий менеджмент громад-
ської організації» та інших. 

Івано-Франківське обласне відділення УБА є партнером у 
реалізації проектів «Діяльність тренінгових центрів на базі 
ОУНБ» програми «Бібліоміст». Тренери Івано-Франківського 
РТЦ за сприяння УБА також беруть участь у всеукраїнських 
семінарах, тренінгах, навчаннях, де набувають нового до-
свіду, який згодом активно поширюють серед бібліотечних 
працівників  області. 

Різнобічна діяльність Української бібліотечної асоціації дає 
можливість бібліотекарям  виявляти свої  таланти.  Так,   за-
відувачка бібліотеки-філії с.Саджавка Надвірнянського ра-
йону Галина Христан була визнана одним з переможців 
Всеукраїнського конкурсу літературних творів бібліотечних 
працівників у 2010 р. А тренер Івано-Франківського РТЦ Ми-
кола Вірстюк за активну участь у молодіжному бібліотечному 
русі обраний членом Президії УБА.

Цікавими формами ро-
боти завжди відзнача-
ємо наше професійне 
свято – Всеукраїнський 
день бібліотек. Це ор-
ганізація флеш-мобів та 
авангардних книжкових 
виставок, інтернет-кон-
курси та зустрічі з дру-
зями бібліотек. 

Приділяючи увагу ро-
боті з молоддю, ми що-

річно організуємо професійний діалог для обговорення 
«Кодексу етики бібліотекаря» зі студентами бібліотечного 
факультету Калуського коледжу культури і мистецтв та моло-
дими працівниками ОУНБ ім. І. Франка.  

Івано-Франківське обласне відділення УБА є співорганізато-
ром усіх обласних конкурсів, які підвищують творчу актив-
ність бібліотечних працівників, надихають на пошук нових 
підходів до надання послуг місцевій громаді,  стимулюють 
використання новітніх технологій у практиці роботи. Це, 
насамперед, конкурси «Краща сільська бібліотека» (2011,    
2012 рр.), «І знов озвалися трембіти» (2010 р., популяриза-
ція гуцульської культури бібліотечними засобами),  «Кра-
ща      бібліотечна виставка, присвячена 155-літтю від дня на-
родження І.Франка» (2011 р.), «Творчі таланти бібліотекарів 
Івано-Франківщини» (2012 р.), фотоконкурс «Читаємо усією 
родиною» (2012 р.). Відрадно, що в усіх цих конкурсах взяли 
участь багато сільських бібліотекарів з усіх районів облас-
ті. За підтримки обласного відділення УБА 2012 року цікаво 
пройшов турнір «Що? Де? Коли? - Бібліотека» з працівниками 
районних та міських бібліотек області, який виявив високий 
інтелектуальний рівень та глибокі знання його учасників. 
Реалізовуючи стратегічний напрям діяльності Української 

бібліотечної асоціації щодо підвищення фахового рівня пра-
цівників бібліотечних закладів, виступаємо співорганізато-
рами науково-практичних конференцій, обласних семінарів, 
тренінгів.

Підтримуючи ініціативу УБА щодо проведення громадських 
обговорень «Бібліотека – центр громади»,  впродовж 2012 р. 
в Івано-Франківській області відбулися три бібліоіміджсесії, 
які підсумували вивчення думки місцевої влади і громади 
про місію і роль бібліотеки у сучасному інформаційному сус-
пільстві. В опитуваннях, інтерв’ю, круглих столах, зустрічах 
взяли участь близько 30 тисяч мешканців області, які під-
твердили необхідність існування бібліотеки як центру згур-
тування населення, 
ознайомилися з її 
новітніми послуга-
ми. Бібліотечні пра-
цівники, предста-
вивши широкому 
загалу свою роботу, 
знайшли не тільки 
підтримку влади,  
нових партнерів і 
нових читачів, але й 
за пропозиціями кра-
ян реалізували цікаві проекти. 

Цьому сприяв і обласний конкурс «Це цікаво для місцевої 
громади» з  Інтернет-голосуванням, який не тільки виявив ін-
новаційні бібліотечні ідеї, але й залучив численну аудиторію 
користувачів до активного використання соціальних мереж. 

Реалізуючи програму ІФЛА «Розбудова потужних бібліотеч-
них асоціацій», було проведено декілька інформаційних зу-
стрічей з працівниками бібліотек різних відомств. Про роль 
і місце УБА в підвищенні нашого фахового рівня йшлося на 
нарадах директорів районних та міських ЦБС, обласній на-
уково-практичній конференції, обласному семінарі керівни-
ків районних об’єднань шкільних бібліотекарів. Налагодже-
на цікава співпраця з бібліотечними працівниками декількох 
військових частин, які розташовані в м. Івано-Франківську. 

Розвиваються міжнародні партнерські стосунки та відбу-
ваються обміни досвідом під час взаємних візитів бібліо-
течних працівників Івано-Франківської області та публічної  
бібліотеки ім. Е. Смолки в м. Ополє (Польща) відповідно до 
Угоди про співпрацю на 2011-2015 рр. У рамках  співпраці з 
польськими колегами організовуються виставки, вивчається 
практика роботи бібліотечних закладів різних рівнів обох 
регіонів,  обговорюються напрями діяльності Товариства    
бібліотекарів польських та Івано-Франківського ОВ УБА, кон-
курси, видавнича продукція тощо. 

Членами обласного відділення Української бібліотечної асо-
ціації підтримуються тісні взаємини та організовуються за-
ходи за участю представників творчих спілок і громадських 
організацій, книговидавців міста та області. Найбільш тісною 
є співпраця, зокрема, з Івано-Франківськими обласними ор-
ганізаціями Національної спілки письменників України, На-
ціональної спілки краєзнавців, «Клубом творчої інтелігенції 
ім. Б.Лепкого», видавництвами «Тіповіт», «Лілея-НВ», «Прут 
Принт» та ін. Важливі події в житті обласного відділення УБА 
постійно висвітлюються на веб-сайті ОУНБ ім. І.Франка та у 
засобах масової інформації. 

Сподіваємося, що і надалі обласне відділення УБА буде роби-
ти професійне життя бібліотечної спільноти Івано-Франків-
щини цікавим і змістовним,  буде гуртувати її на вирішення 
головних завдань галузі в сучасних умовах.

Галина Горбань, голова Івано-Франківського 

обласного відділення УБА, заступник директора Івано-
Франківської ОУНБ   
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3 Програмна діяльність
Адвокаційна діяльність УБА – здобутки та перспективи розвитку

Оцінюючи діяльність УБА з адвокації за 
2012 рік, слід зазначити, що вона була на-
сичена різноманітними адвокаційними за-
ходами та акціями. Відповідно до програ-
ми УБА з адвокації «Через бібліотеки – до 
знань!» найбільш знаковими стали громад-
ські обговорення, що були організовані ре-
гіональними відділеннями та колективними 
членами УБА. 
Головною метою адвокаційної діяльності 
УБА є її співпраця з органами влади, бажа-
ний вплив на бібліотечну політику, зако-
нодавчі, нормотворчі процеси, прийняття 
управлінських рішень на загальнодержав-
ному та місцевому рівнях. Це завжди по-
винно супроводжуватись підтримкою 
громадськості та розумінням нею повсяк-
денних проблем бібліотек. Тому громадські 
обговорення були спрямовані на вивчення 
суспільної думки про місію бібліотеки в сус-
пільстві та її значення для громади, обгово-
рення нових бібліотечних послуг, які пови-
нні надавати бібліотеки своїм користувачам 
і громадам. Сам формат громадських об-
говорень продемонстрував їх адвокаційну 
роль та демократичну складову для подаль-
ших перетворень у наших книгозбірнях.
Привертає увагу своєю інноваційністю на-
вчальний захід з адвокації «Літня школа для 
молодих бібліотекарів», що отримав широ-
кий розголос. 
Перший досвід участі в міжнародному ве-
лопробігу країнами Балтії представника від 
УБА Віталія Даценка, а також велопробіги в 
Києві та Тернополі, що були ініційовані сек-
цією УБА з адвокації в рамках святкування 
Всеукраїнського дня бібліотек, були націле-
ні на просування новітніх бібліотечних по-
слуг та бібліотек у громадянському суспіль-
стві. Заходи викликали неабиякий інтерес 
у мешканців міст, де вони проходили, та 
сприяли зміцненню зв’язків між бібліоте-
кою та місцевою громадою. Тож УБА планує 
проводити аналогічні акції в наступному 
році із залученням нових учасників. 
Потужного розвитку протягом 2012 року 
набула навчальна  діяльність  ГТЦ  та  ре-
гіональних ТЦ. Це було навчання з адвока-
ції за програмою підвищення кваліфікації              
бібліотечних фахівців, яке сприяло розви-
тку та поширенню ідей з адвокації серед 
найбільш активної аудиторії бібліотекарів 
України.
Протягом року під час конференцій, семі-
нарів, круглих столів обговорювалися пи-
тання адвокаційної діяльності УБА, її напря-

ми, проблеми. Серед них - ІІ Всеукраїнська 
конференція «Сучасна бібліотечно-інфор-
маційна безперервна освіта: нові вимоги»         
(смт. Славське), ІІІ Бібліофорум у Львові, 
звітно-виборна конференція УБА «Бібліо-
тека@: відкритість, творчість, інновації» та 
ін. Під час святкування Всеукраїнського дня    
бібліотек УБА провела масштабну акцію у 
Києві на Хрещатику, в якій суттєвою була 
адвокаційна компонента, спрямована на 
привернення уваги громадськості до біблі-
отек та популяризацію нових бібліотечних 
послуг.
Однак, орієнтуючись на програму УБА з ад-
вокації, очевидно, що не всі задуми на сьо-
годні реалізовано. Тому адвокаційна діяль-
ність в новому 2013 році буде спрямована 
на подальшу реалізацію програми «Через 
бібліотеки – до знань!». Секція УБА з адвока-
ції пропонує наступне:
* Організувати навчання адвокації голів 
регіональних відділень УБА і директорів          
бібліотек.
* Розширити партнерські стосунки бібліо-
тек різних форм підпорядкування (шкіль-
них, університетських та ін.) з  Головним 
тренінговим центром та РТЦ з метою здій-
снення навчання з адвокації. 
* Продовжити позитивний досвід з органі-
зації Літньої школи для молодих бібліоте-
карів в партнерстві з Молодіжною секцією 
УБА, провести два заходи такого ж формату 
на базі сільських бібліотек та поширити ре-
зультати діяльності як приклади для каска-
дування для інших бібліотек.
* Поліпшити співпрацю з масмедіа.
* Провести адвокаційні заходи в рамках ІV 
Бібліофоруму у Львові.
* Розпочати роботу зі створення  Бібліотеч-
ного атласу України. 
* Продовжити акції з організації бібліотеч-
них велопробігів.
* Поширювати досвід через блог УБА з ад-
вокації.
* Співпрацювати з іншими громадськими 
об’єднаннями в контексті здійснення адво-
каційної діяльності.
* Започаткувати Конкурс адвокаційних ідей.
Ці та інші адвокаційні заходи, на нашу дум-
ку, будуть сприяти покращенню іміджу        
бібліотек у суспільстві, підвищенню загаль-
ного професійного рівня бібліотечних пра-
цівників, розвитку зв’язків з громадськістю, 
інтеграції УБА в міжнародний бібліотечно-
інформаційний простір.

Українська бібліотечна асоціація 
та Гете-Інститут в Україні запро-
шують на міжнародний семінар 
«Сучасні технології оцифрову-
вання інформації та їх засто-
сування в Україні», що відбу-
деться 25-26 лютого 2013 р. у 
м.Києві у Гете-Інституті (м. Київ, 
вул. Волоська, 12/4).

Доповідачі: німецькі та україн-
ські експерти з питань підготов-
ки і реалізації проектів оцифро-
вування бібліотечних колекцій 
та з питань авторського права.

Цільова аудиторія: адміністра-
тивний персонал бібліотек на-
ціонального та регіонального 
рівнів; працівники, що відповіда-
ють за прийняття рішень, підго-
товку та керівництво проектами 
з оцифровування бібліотечних 
фондів.

Програму семінару та додаткову 
інформацію читайте на порталі 
УБА. Реєстрація для участі у се-
мінарі - до 20 січня 2013 р.

* * *
За проектом Головного тренін-
гового центру для бібліотекарів 
26.02-01.03.2013 р. у смт. Слав-
ське Львівської області плану-
ється проведення Всеукраїн-
ської конференції для тренерів 
та координаторів ТЦ «Сучасна 
бібліотечно-інформаційна 
безперервна освіта: нові ви-
моги».
Для відбору учасників конфе-
ренції та складання програми 
просимо координаторів та тре-
нерів РТЦ заповнити «Анкету 
учасника», яка розміщена на 
порталі УБА, та надіслати її до 15 
січня 2013 року.
Також відкрита реєстрація для 
всіх інших, бажаючих взяти 
участь у Конференції, за умови 
сплати благодійного пожертву-
вання на рахунок УБА.

Чекаємо на Ваші анкети. Спо-
діваємося, що Всеукраїнська 
конференції для тренерів та ко-
ординаторів ТЦ буде успішною, 
інноваційною, креативною, зміс-
товною та корисною.

4 Актуально


