КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Кваліфікаційна наукова праця
На правах рукопису
ШЕНДРИК ОЛЬГА ОЛЕГІВНА
УДК 027.5 (477) : 021.64 (100) «199/20»
ДИСЕРТАЦІЯ
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
(90-ті рр. ХХ СТ. - поч. ХХІ ст.)
27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
(соціальні комунікації)

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і
текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
____________ О. О. Шендрик

Науковий керівник: Медведєва Валентина Миколаївна, кандидат педагогічних наук,
професор

Київ – 2018

2

АНОТАЦІЯ
Шендрик О. О. Міжнародне співробітництво публічних бібліотек України (90ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних
комунікацій зі спеціальності 27.00.03 – «Книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство» (27 – Соціальні комунікації). – Київський національний
університет культури і мистецтв, Міністерство культури України, Київ, 2018
Розбудова України як самостійної демократичної держави відбувається в
період вирішальних політичних і економічних змін в українському суспільстві та
історичних перемін в системі міжнародних зв’язків. Ці історичні зміни та
трансформація сприяють виникненню нових незалежних держав, появі регіональних
центрів сили в міжнародних відносинах, переходу від ери конфронтації до ери
відкритості та співробітництва. Входження до світового співтовариства і пошуки
місця в сучасному складному, різноманітному і суперечливому світі збігаються з
процесом державотворення і побудови вільного громадянського суспільства в
Україні.
Дисертацію

присвячено

розробленню

теоретичних

та

організаційно-

методичних засад розвитку міжнародного співробітництва бібліотек України в
умовах глобального комунікаційного простору. Визначено рівень наукової розробки
проблеми міжнародного співробітництва публічних бібліотек України. Уточнено
сутність базових понять предметної сфери «міжнародне співробітництво бібліотек».
Охарактеризовано завдання, основні складові та напрями системи міжнародного
співробітництва публічних бібліотек, визначено перспективи їх подальшого
розвитку та резерви підвищення ефективності. Досліджено особливості державної
культурної та інформаційної політики щодо розвитку міжнародного співробітництва
публічних бібліотек України, визначено сучасний стан та проблеми реалізації
основних напрямів міжнародного співробітництва публічних бібліотек України.
Розроблено систему заходів щодо активізації міжнародного співробітництва
публічних бібліотек України в умовах глобального комунікаційного простору.

3

Обґрунтовано необхідність поступового компенсаторного заміщення традиційних
форм міжнародного співробітництва інноваційними, що спираються на застосування
мережевих каналів комунікації.
Доведено, що пріоритетним завданням державної культурної політики є
сприяння міжнародному співробітництву публічних бібліотек України. Визначено,
що міжнародні проекти істотно впливають на сучасний розвиток публічних
бібліотек країни, модернізацію їх матеріально-технічної бази, в тому числі
сільських, стимулюють вихід в світовий науковий простір бібліотек. Реалізація
міжнародних проектів свідчить приналежність України до європейської цивілізації.
З'ясовано, що завдяки співпраці з міжнародними організаціями, асоціаціями
публічні бібліотеки оновлюються і модернізуються, створюються і поповнюються
електронні бази даних, бібліотечні кадри вчаться сучасним інноваціям та
технологіям в роботі. Відсутність належного становлення ролі публічних бібліотек
України у всесвітньому інформаційному просторі, є наслідком відсутності
законодавчого

забезпечення

реалізації

процесу

ефективного

міжнародного

співробітництва та обміну інформацією, які повинні бути забезпечені низкою
відповідних міжнародних угод; відсутність у працівників бібліотек необхідного
досвіду і навичок у розвитку міжнародного співробітництва; дефіцит представлення
інтересів бібліотечними фахівцями в міжнародних професійних колах, низькі темпи
і

рівень

застосування

міжнародних

практик

та

стандартів

бібліотечно-

інформаційного обслуговування.
Проаналізувавши проблемні аспекти міжнародного співробітництва публічних
бібліотек, варто відзначити, що незмінними вони залишаються протягом багатьох
років. Для того, щоб стати повноцінним міжнародним партнером і вийти у світовий
інформаційний простір, публічні бібліотеки потребують кардинальної зміни у
ставленні влади до ролі бібліотек і державної підтримки ефективного проведення
своєї діяльності в інтересах вітчизняної культури, науки, освіти.
З’ясовано, що вирішення представлених ключових завдань сприятиме
розвитку міжнародного співробітництва публічних бібліотек, налагодженню
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міжкультурної комунікації; інтеграції української національної культури до
світового культурного простору; формуванню привабливого іміджу України;
використанню активних міжбібліотечних контактів задля зміцнення позиції країни
на міжнародній арені; просуванню українського бібліотечно-інформаційного
продукту на міжнародний культурний ринок.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є
першим дослідженням, у якому всебічно розглянуто сучасний стан, визначено
проблеми та перспективи системного розвитку міжнародного співробітництва
обласних наукових бібліотек України. У дисертаційному дослідженні вперше:
науково

обґрунтовано

необхідність

цілеспрямованої

організації

обласними

науковими бібліотеками України міжнародного співробітництва як системної
багатовекторної діяльності, спрямованої на налагодження сталої комунікаційної
взаємодії з зарубіжними партнерами як умови підвищення ефективності та якості
формування

фондів

користувачів,

зарубіжної

покращення

літератури,

ресурсного,

інформаційного

обслуговування

організаційно-методичного,

техніко-

технологічного оснащення бібліотек та підвищення кваліфікації бібліотечного
персоналу;

доведено

необхідність

поступового

компенсаторного

заміщення

традиційних форм міжнародного співробітництва інноваційними, що спираються на
застосування мережевих каналів комунікації в системі суб’єкт-суб’єктних зв’язків
«бібліотеки України — зарубіжні партнери (бібліотеки, громадські організації,
культурні

центри,

визначено

роль

співробітництва

корпоративні бібліотечно-інформаційні
і

місце

бібліотек:

таких

перспективних

електронного

об’єднання,

напрямів

міжнародного

ін.)»;

міжнародного

документообміну,

електронного міжнародного міжбібліотечного абонементу, дистанційних форматів
навчання та обміну міжнародним досвідом в онлайновому режимі, корпоративної
співпраці

з

зарубіжними

бібліотеками

щодо

генерування

електронних

бібліографічних та повнотекстових баз даних, зокрема й в сфері поцифровування й
збереження документних пам’яток загальносвітового культурного надбання. У
дисертації

удосконалено:

терміносистему

предметної

сфери

«міжнародне
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співробітництво бібліотек», комунікаційні стратегії й тактики щодо можливостей
активної участі публічних бібліотек України в корпоративних бібліотечноінформаційних проектах; набули подальшого розвитку: організаційно-методичні
засади розгортання міжнародного співробітництва як багатовекторної мережевої
комунікаційної взаємодії публічних бібліотек України із зарубіжними партнерами;
інноваційні дистанційні

технології

реалізації

міжнародного

співробітництва

бібліотек в мережевому форматі.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні та
організаційно-методичні положення й висновки дисертації суттєво доповнюють
сучасні знання щодо особливостей та можливостей розвитку міжнародного
співробітництва в умовах глобального комунікаційного простору. Результати
дисертаційного дослідження доцільно використовувати в процесі планування,
організації та реалізації усіх напрямів міжнародного співробітництва публічних
бібліотек України, для консолідації їх діяльності з зарубіжними партнерами,
диверсифікації

каналів

їх

комунікаційної

взаємодії,

а

також

в

системі

перепідготовки й підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу.
Встановлено, що активізація міжнародного співробітництва є особливо
актуальною в умовах суттєвого скорочення бюджетного фінансування публічних
бібліотек

України,

з

одного

боку,

та

необхідністю

підвищення

їх

конкурентоспроможності на інформаційному ринку, ускладненням завдань щодо
інтеграції до транснаціонального інформаційно-комунікаційного простору, з іншого.
Нагальною необхідністю сьогодення є організація цього напряму роботи як системи
багатовекторних відносин між суб’єктами міжнародного партнерства з метою
модернізації та суттєвого підвищення якості комплектування фондів зарубіжною
літературою, задоволення нею інформаційних потреб користувачів, зокрема й
національних меншин, суттєвого покращення ресурсного, організаційного, науковометодичного, техніко-технологічного потенціалу публічних бібліотек, підвищення
кваліфікації бібліотечного персоналу. Прискорені темпи розвитку цифрових
інформаційно-комунікаційних технологій, глобального мережевого простору та
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онлайн-комунікацій зумовлюють необхідність цифровізації бібліотечних ресурсів,
продуктів

і

сервісів,

опанування

кращого

зарубіжного

досвіду

цифрової

трансформації публічних бібліотек як базових комунікаційних посередників
регіональної інформаційної інфраструктури.
Проведене дослідження не вичерпує повністю проблем інтенсифікації
розвитку міжнародного співробітництва публічних бібліотек України в умовах
глобального комунікаційного простору. Перспективними напрямами подальших
досліджень є вивчення зарубіжного досвіду організації форм і каналів продуктивної
міжнародної

співпраці

бібліотек;

формування

системи

інтерактивних

комунікаційних засобів обміну бібліотеками інноваційним міжнародним досвідом;
інструментів репрезентативного подання результатів корпоративної міжнародної
співпраці бібліотек в мережевому комунікаційному середовищі; розроблення
критеріїв ефективності комунікаційних засобів та форм дистанційного навчання
бібліотечно-інформаційних фахівців.
Ключові слова: міжнародне бібліотечне співробітництво, публічні бібліотеки,
Україна,

міжнародні

бібліотечні

організації,

міжкультурна

комунікація,

міжнародний документообмін, міжнародні корпоративні бібліотечно-інформаційні
мережі.
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SUMMARY

Shendrik O. International cooperation of public libraries of Ukraine (90th years of
the XXth century - the beginning of XXI century). - Qualification scientific work on the
rights of manuscripts.
Thesis for a Сandidate degree in social sciences in specialty 27.00.03 –«Book study,
library science, bibliography» (27 – Social communications).– Kyiv National University
of Culture and Arts, Ministry of Culture of Ukraine. Kyiv, 2018.
The formation of Ukraine as an independent democratic state takes place during the
period of radical political and economic changes in the Ukrainian society and historical
changes in the system of international relations, characterized by the emergence of new
independent states, the emergence of regional centers of power in international relations,
the transition from the era of confrontation to the era of openness and cooperation. The
process of state-building and the construction of a free civil society in Ukraine coincides
with its gradual entry into the world community and its search for its place in the modern
complex, diverse and contradictory world.
This thesis deals with the elaboration of theoretical, organizational and
methodological frameworks for the development of the international collaboration of
libraries in Ukraine in the context of global communication space. The scientific research
level of the international collaboration of public libraries in Ukraine has been determined.
The basic concepts of «International Library Collaboration» have been specified. The
goal, main components, and courses of the international library collaboration system have
been characterized, as well as their further development prospects and strengthening
reserves have been identified. Cultural and information policies for the development of the
international library collaboration in Ukraine have been investigated, the current state of
international library collaboration and issues connected with the implementation of main
directions have been identified. A system of measures to enhance the international library
collaboration in Ukraine in the context of global communication space has been
developed. The necessity of the gradual compensatory substitution for traditional forms of
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international collaboration with innovative ones, based on the use of network
communication channels, has been substantiated.
It has been proved that promotion of the international library collaboration in
Ukraine is the priority for cultural policy. It has been determined that international projects
significantly influence the modern development of the country's public libraries; the
modernization of their material and technical bases, as well as rural ones, stimulate access
to the world scientific library space. The implementation of international projects proves
that Ukraine belongs to the European civilization. It has been found that due to the
cooperation with international organizations and associations, public libraries are being
updated and modernized, electronic databases are being created and replenished, library
staff learns modern innovations and technologies in their work. The absence of proper
development of the role of Ukrainian public libraries in the world information space is
considered to be a consequence of the lack of legislative support for the implementation of
effective international collaboration process and information exchange, which must be
ensured by several international agreements; lack of necessary knowledge and skills of
library staff in developing international cooperation; lack of interest representation by
librarians in international professional circles, low rates and level of application of
international practices and standards for library and information services.
After analyzing the problematic aspects of international library collaboration, it is
also noteworthy that they remain unchanged for many years. To become a full-fledged
international partner and enter the global information space, public libraries need a
fundamental change in the attitude of the authorities to their value and government support
in efficiently acting in the interests of native culture, science, and education.
It is revealed that solving of the presented key tasks will promote development of
international cooperation of public libraries, establishment of intercultural communication;
integration of Ukrainian national culture into the world cultural space; forming an
attractive image of Ukraine; the use of active inter-library contacts to strengthen the
country's position on the international scene; promotion of the Ukrainian library
information product on the international cultural market.
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The scientific novelty of the research lies in the fact that the thesis is the first allround research which deals with the current state, the problems and prospects of the
system development of international collaboration of the regional scientific libraries in
Ukraine. As a part of the study, it is for the first time that: the need for a focused
organization of international collaboration by regional scientific libraries in Ukraine as a
system multi-pronged activity aimed at establishing stable communication with foreign
partners, which provides the increasing effectiveness and quality of the development of
foreign literature foundations, information service, improvement of the resource,
organizational, methodological, technical and technological library equipment and further
training of library staff, has been scientifically substantiated; the need for a gradual
compensatory replacement of traditional forms of international collaboration with
innovative ones based on the usage of online communication channels in the system of
subject-subject relations "Ukrainian libraries - foreign partners (libraries, public
organizations, cultural centers, corporate library and information associations, etc.)" has
been proved; the role and place of such promising areas of international library
collaboration as international electronic document exchange, international electronic
interlibrary pass, distance learning formats and the online exchange of international
experience, corporate partnership with foreign libraries in the generation of electronic
bibliographic and full-text databases, including the areas of digitization and preservation
of documentary monuments of world cultural heritage, have been determined. The
terminological system of the subject area “International collaboration of libraries”,
communication strategies and tactics regarding the possibilities for the active participation
of Ukrainian public libraries in the corporate library and information projects, have been
improved; organizational and methodological bases for the development of international
collaboration as a multi-pronged online communication interaction of Ukrainian public
libraries with foreign partners, as well as innovative remote technologies for the
implementation of international collaboration of libraries in web format, have experienced
further development.
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The practical value of the results obtained lies in the fact that the theoretical,
organizational and methodological terms and conclusions of the thesis substantially
complement modern knowledge of the features and possibilities for the development of
international collaboration in the context of global communication space. The results of
the study should be used in the process of planning, organizing and implementing all areas
of the international collaboration of public libraries in Ukraine, in order to consolidate
their activities with foreign partners, diversify the channels of their communication, as
well as in the system of retraining and further training of library staff.
It has been found that the intensification of the international collaboration is
particularly relevant in the context of a significant reduction in budget financing of
Ukrainian public libraries, on the one hand, and the need to increase their competitiveness
in the information market, increasing the complexity of the tasks for the integration into
the transnational information and communication space, on the other. Today’s urgent need
is the organization of this line of work as a system of multi-pronged relations between the
agents of international partnership in order to modernize and significantly improve the
quality of staffing of funds with foreign literature; meet the information needs of users,
including national minorities; improve organizational, scientific, technical, technological
and resource capacity of public libraries; provide further training of library staff. The
accelerated pace of development of digital information and communication technologies,
global network space and online communications necessitates digitalization of library
resources, products and services, and the acquisition of a better foreign experience of
digital transformation of public libraries as the basic communication intermediaries of
regional information infrastructure.
The study does not consider all the possible problems of the intensification of
development of the international collaboration of public libraries in Ukraine in the context
of global communication space. Promising areas for further research are the study of
foreign experience in organizing forms and channels of productive international
collaboration of libraries; the formation of a system of interactive means of
communication for libraries to exchange innovative international experience; tools for
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presentation of the results of corporate international library partnership in web-based
communication environment; development of criteria to evaluate the effectiveness of
means of communication and forms of distance learning of library and information
specialists.

Key
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library cooperation,
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Ukraine,

international library organizations, intercultural communication, international document
exchange, international corporate library and information networks.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. З початком демократичних
перетворень, які розпочалися в Україні після здобуття незалежності, відкрилася
перспектива самостійно розвивати шляхи інтеграції у світовий інформаційний та
культурний простір, що передбачає здійснення зовнішньої культурної політики,
розроблення

нормативно-правових

засад

міжнародної

культурної

взаємодії,

укладання угод із зарубіжними країнами й міжнародними організаціями та
формування механізму їхньої реалізації. Нині в державі відбувається процес
трансформації

авторитарно-бюрократичної

системи

міжнародної

культурної

співпраці, усталеної в колишньому СРСР, у нову систему, яка ґрунтується на
загальнолюдських цінностях та національних інтересах.
Євроінтеграція як головний вектор цивілізаційного становлення України
зумовлює необхідність розвитку міжнародного співробітництва публічних бібліотек
на якісно новому рівні. Стратегічним напрямом діяльності українських бібліотек є
орієнтація на міжнародні тренди модернізації інформаційного обслуговування
користувачів, на подолання технологічної відсталості, цифровізацію інформаційних
ресурсів, запровадження клієнтоорієнтованих моделей функціонування та ін.
Адаптація бібліотек до умов мережевої комунікаційної взаємодії з партнерами по
інформаційному
зарубіжного

ринку

досвіду

та
й

користувачами
опанування

потребує

інновацій

на

запозичення
основі

кращого

встановлення

багатовекторних міжнародних зв’язків з усіх напрямів бібліотечно-інформаційної
діяльності.
Об’єктивна

необхідність

інтеграції

українських

бібліотек

у

світовий

інформаційний простір через імплементацію міжнародних стандартів діяльності,
гідну презентацію досягнень національної культурної спадщини, завдяки участі у
міжнародних корпоративних проектах потребують розроблення концептуальних
засад підвищення ефективності міжнародної бібліотечної співпраці, потенціал якої в
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Україні в умовах розгортання цифрового комунікаційного простору майже не
використовується. Поодинокі спроби окремих публічних бібліотек країни щодо
встановлення взаємодії із зарубіжними колегами по суті залишаються поза
повсякденних комунікаційних практик, мають переважно фрагментарний характер,
не сприяють налагодженню сталих і продуктивних міжнародних зв’язків.
Досвід роботи зарубіжних бібліотек доводить, що визначальним чинником
реалізації прав громадян на вільний доступ до інформації є активна участь у
міжнародних

консорціумах,

заснованих

на

консолідації

інтелектуальних,

інформаційних, техніко-технологічних і фінансових ресурсів. Науковою проблемою
дисертаційного дослідження є нерозробленість концептуальних засад щодо
організації системного міжнародного співробітництва публічних бібліотек України
як важливої умови їх модернізації, перетворення в невід’ємні інфраструктурні
складові глобального цифрового простору.
Теоретико-методологічну базу дослідження склали основні принципові
підходи, викладені у фундаментальних працях з питань бібліотекознавства,
культурології, соціальних комунікацій, філософії, політології, теорії міжнародних
відносин і державного управління, що є доробком провідних українських і
зарубіжних вчених.

В

українському

бібліотекознавстві роль

та

проблеми

міжнародного співробітництва публічних бібліотек висвітлювали у своїх працях
О. Воскобойнікова-Гузєва,

Т. Вилегжаніна,

Т. Кулаковська,

Д. Ніколаєв,

Л. Прокопенко, Г. Солоіденко, І. Шевченко, О. Онищенко, В. Пашкова, І. Лобузін,
Т. Ярошенко, В. Попик, Т. Гранчак, В. Загуменна, Т. Ківшар, Т. Добко, О.
Онищенко, Л. Дубровіна, Г. Шемаєва та інші. Серед зарубіжних науковців напрями
міжнародної співпраці бібліотек розглядали: Аль Тавалбех Серхан Ахмед,
С. Гришина,

А.

Земсков,

М. Алексєєва,

Н. Ігумнова,

Я. Шрайберг

та

ін.

Найактивніше розроблялися проблеми створення і діяльності міжнародних
організацій, їх вплив на функціонування публічних бібліотек через реалізацію
міжнародних програм та проектів. Однак ґрунтовний аналіз фахових публікацій
свідчить, що найважливіші аспекти міжнародного співробітництва публічних

22

бібліотек ще не набули комплексного та всебічного вивчення, потреба у проведенні
якого підсилює актуальність теми дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію
підготовлено в напрямі виконання законів України «Про бібліотеки і бібліотечну
справу», «Про інформацію», «Про національну програму інформатизації», «Про
міжнародні

договори

України»,

«Державну

цільову

національно-культурну

програму створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека–XXI»»,
«Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни
бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»» та інших документів.
Робота виконана відповідно до комплексної програми наукових досліджень
Київського національного університету культури і мистецтв «Актуальні проблеми
інформаційно-комунікаційної науки й освіти» (номер державної реєстрації
0118U100212), науково-дослідної теми кафедри інформаційних технологій КНУКіМ
«Трансформація бібліотечної науки, освіти і професії в демократичній Україні».
Мета дослідження − проаналізувати та узагальнити теоретико-методологічні
засади дослідження міжнародного співробітництва публічних бібліотек України,
з’ясувати основні напрями й особливості його розвитку в 90-х рр. XX ст. – на поч.
XXI ст.
Відповідно до мети визначено такі завдання:
–

розглянути й узагальнити теоретико-методологічні засади дослідження

проблеми міжнародної співпраці публічних бібліотек України;
–

уточнити сутність базових понять предметної сфери «міжнародне

співробітництво бібліотек»;
–

виявити, опрацювати й систематизувати джерельну базу дослідження;

–

дослідити особливості державної культурної політики із розвитку

міжнародного співробітництва українських публічних бібліотек;
–

проаналізувати

особливості

реалізації

функціонуванні публічних бібліотек України;

міжнародних

проектів

у
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−

узагальнити досвід громадських організацій та визначити їхню роль в

актуалізації міжнародних зв’язків українських книгозбірень;
–

проаналізувати сучасний стан,

виявити проблеми та

визначити

пріоритетні напрями розвитку щодо активізації міжнародного співробітництва
публічних бібліотек України в умовах глобального комунікаційного простору.
Об’єкт дослідження − міжнародне співробітництво бібліотек.
Предмет

дослідження

−

основні

напрями

та

особливості

розвитку

міжнародного співробітництва публічних бібліотек України.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють період кінця 90-х рр. XX ст. –
поч. XXI ст., що характеризується радикальними соціально-політичними й
культурними змінами в Україні, пов’язаними зі здобуттям державної незалежності,
демократизацією

та

гуманізацією

суспільства,

активізацією

міжнародної

інформаційної і культурної співпраці, становленням якісно нової нормативноправової бази розвитку національної культури.
Методи дослідження. Методологічними засадами дисертаційної роботи є
соціокомунікативний,

системно-діяльнісний,

інформаційний

підходи,

що

уможливило наукове осмислення й обґрунтування сутності, завдань, основних
складників системи міжнародного співробітництва публічних бібліотек, визначення
напрямів їхнього подальшого розвитку та резервів підвищення ефективності.
На різних етапах дослідження використовувалися загальнонаукові і спеціальні
методи: джерелознавчий пошук та аналіз профільних публікацій з теми дослідження
– для з’ясування стану наукової розробленості проблеми; термінологічний аналіз
предметної сфери – для уточнення її базових понять; компаративний аналіз – для
визначення особливостей розвитку міжнародного співробітництва бібліотек в різних
областях України. Поєднання історичного й логічного методів дало змогу
охарактеризувати процес формування державної культурної та інформаційної
політики України як правової бази розвитку міжнародного співробітництва
бібліотек.
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є
першим дослідженням, у якому всебічно розглянуто сучасний стан, визначено
проблеми та перспективи системного розвитку міжнародного співробітництва
публічних бібліотек України.
У дисертації вперше:
– науково обґрунтовано потребу цілеспрямованої організації обласними
науковими

бібліотеками

України

міжнародної

співпраці

як

системної

багатовекторної діяльності, спрямованої на налагодження сталої комунікаційної
взаємодії із зарубіжними партнерами як умови підвищення ефективності та якості
формування
користувачів,

фондів

зарубіжної

покращення

літератури,

ресурсного,

інформаційного

обслуговування

організаційно-методичного,

техніко-

технологічного оснащення бібліотек та підвищення кваліфікації бібліотечного
персоналу;
– доведено необхідність поступового компенсаторного заміщення традиційних
форм міжнародної взаємодії інноваційними, що ґрунтуються на застосуванні
мережевих каналів комунікації в системі суб’єкт-суб’єктних зв’язків «бібліотеки
України – зарубіжні партнери (бібліотеки, громадські організації, культурні центри
й ін.)»;
–

з’ясовано

роль

і

місце

перспективних

напрямів

міжнародного

співробітництва бібліотек, серед яких: електронний міжнародний документообмін;
електронний міжнародний міжбібліотечний абонемент; дистанційні формати
навчання та обміну міжнародним досвідом в онлайновому режимі; корпоративна
співпраця із зарубіжними книгозбірнями стосовно генерування електронних
бібліографічних та повнотекстових баз даних, зокрема у сфері цифровування і
збереження документних пам’яток загальносвітового культурного надбання;
удосконалено:
– терміносистему предметної сфери «міжнародне співробітництво бібліотек»;
– комунікаційні стратегії і тактики щодо активної участі публічних
книгозбірень України в корпоративних бібліотечно-інформаційних проектах;
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набули подальшого розвитку:
– організаційно-методичні засади розгортання міжнародного співробітництва як
багатовекторної мережевої комунікаційної взаємодії публічних бібліотек України із
зарубіжними партнерами;
– інноваційні дистанційні технології реалізації міжнародної співпраці
книгозбірень у мережевому форматі.
Джерельна база дослідження. Використано роботи вітчизняних і зарубіжних
авторів, що опубліковані наприкінці XX ст. – на поч. XXI ст., науково-дослідні праці
з бібліотекознавства, книгознавства, джерелознавства, культурології, політології,
державного управління, економіки, філософії. Проаналізовано нормативно-правові
акти, навчальні, довідкові, статистичні видання, матеріали міжнародних семінарів,
конференцій, офіційні матеріали та звіти про роботу ІФЛА, УБА, звіти про
діяльність обласних універсальних наукових бібліотек України та ін.
Практичне

значення

одержаних результатів

визначається

тим,

що

теоретичні та організаційно-методичні положення й висновки дисертації суттєво
доповнюють сучасні знання про особливості та можливості розвитку міжнародного
співробітництва в умовах глобального комунікаційного простору. Результати
дослідження можна використовувати в процесі планування, організації та реалізації
всіх напрямів міжнародної співпраці публічних бібліотек України, для консолідації
їхньої діяльності із зарубіжними партнерами, а також у системі перепідготовки й
підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу.
Основні результати дослідження впроваджено до навчального процесу
Київського національного університету культури і мистецтв з підготовки фахівців
освітнього

напряму

«Книгознавство,

бібліотекознавство

і

бібліографія».

Концептуальні положення дисертації суттєво доповнюють змістовий складник
навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній
сфері», що засвідчує акт про впровадження.
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним науковим
дослідженням. Основні наукові положення й висновки належать авторові. З теми
роботи опубліковано 19 одноосібних наукових праць.
Апробація результатів дослідження здійснювалася на міжнародних та
всеукраїнських наукових конференціях: «Бібліотека XXI століття: перспективи та
інновації» (Київ, 2015); «Культура як феномен сучасного глобалізованого
суспільства» (Рівне, 2015); «Україна в світових та європейських інтеграційних
процесах: стратегія і тактика» (Київ, 2016); «Європейський шлях розвитку України
як запорука формування ціннісних орієнтирів української молоді» (Київ, 2016);
«Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій»
(Дніпро, 2016); «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері
міжнародних відносин» (Київ, 2017); «Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні:
культурно-мистецькі аспекти розвитку» (Рівне, 2017); «Культурологія та соціальні
комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (Харків, 2017); «Культура

та

інформаційне суспільство XXI ст.» (Харків, 2017); «Документно-інформаційні
комунікації у цифрову добу» (Київ, 2017); «Бібліотечне краєзнавство в культурному
просторі України» (Київ, 2017); «Інформація, комунікація та управління знаннями в
глобалізованому світі» (Київ, 2018); «Бібліотека. Книга. Наука» (Київ, 2018) й ін.
Публікації. Результати дослідження викладено в 19 одноосібних публікаціях,
серед яких 6 статей: 3 – у наукових фахових виданнях України, 1 – у фаховому
виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз даних, 1 – в іноземному
періодичному виданні, 1 – в інших наукових виданнях; 13 – тези доповідей на
міжнародних

і

всеукраїнських наукових конференціях.

У

співавторстві

з

Медведєвою В. М. розроблено та видано робочу програму навчальної дисципліни
«Міжнародне співробітництво у бібліотечній сфері».
Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів,
висновків, списку використаних джерел (265), додатків (5). Загальний обсяг
дисертації – 225 сторінок, із яких 162– основного тексту.
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РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК
УКРАЇНИ

1.1 Науково-теоретичні підходи до проблеми міжнародної співраці
публічних бібліотек України

Теоретико-методологічну базу дослідження склали основні принципові
підходи, теорії і концепції, викладені у фундаментальних працях з питань
бібліотекознавства, соціальних комунікацій, філософії, культурології, політології,
теорії міжнародних відносин та державного управління, що є доробком видатних
українських і закордонних вчених.
Теоретичною основою дослідження стали наукові праці як українських, так і
зарубіжних дослідників. В українському бібліотекознавстві роль та проблеми
міжнародного співробітництва публічних бібліотек висвітлювали у своїх працях
Т. Вилегжаніна, О. Воскобойнікова-Гузєва, Т. Гранчак, Л. Дубровіна, В. Загуменна,
Н. Захарова, В. Медведєва, Д. Ніколаєв, В. Пашкова, В. Попик, Л. Прокопенко, Г.
Шемаєва, Т. Ярошенко, та інші. Серед зарубіжних науковців напрями міжнародної
співпраці бібліотек розглядали: Аль Тавалбех Серхан Ахмед, С. Гришина, А.
Земсков, М. Алексєєва, Н. Ігумнова, Я. Шрайберг та ін. Найактивніше розроблялися
проблеми

створення

і

діяльності

міжнародних

організацій,

їх

вплив

на

функціонування публічних бібліотек через реалізацію міжнародних програм та
проектів. Однак ґрунтовний аналіз фахових публікацій свідчить, що найважливіші
аспекти міжнародного співробітництва публічних бібліотек ще не набули
комплексного та всебічного вивчення, потреба у проведенні якого підсилює
актуальність теми дослідження. Їхні праці допомогли теоретично осмислити
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загальні особливості реалізації міжнародного співробітництва публічних бібліотек,
їх зміст та основні напрями з 90-х років ХХ ст. до початку ХХІ ст.
Значний внесок у розвиток міжнародного співробітництва бібліотек та
вдосконалення діяльності публічних бібліотек здійснюють міжнародні організації.
Важливість створення та функціонування міжнародних організацій висвітлює у
своєму науковому дослідженні Л. С. Прокопенко. Автор підкреслює, що на
сучасному етапі розвитку України все більшої ваги набуває необхідність її інтеграції
в світове співтовариство та опанування кращого міжнародного досвіду, зокрема, в
бібліотечно-інформаційній сфері. Питання міжнародної співпраці в галузі розвитку
національної бібліографічної діяльності науковець досліджує через аналіз діяльності
бібліографічної секції міжнародної організації ІФЛА. Міжнародне співробітництво
у галузі національної бібліографії вона розглядає як обов’язкову умову для
отримання поглиблених знань про зарубіжну національну бібліографію для
прийняття професійних рішень у вітчизняній теорії і практиці з урахуванням
міжнародних вимог. Автор підкреслює, що позитивна реальність існування
незалежної України не можлива без повноцінного міжнародного співробітництва та
потребує вироблення стратегії і тактики міжнародного співробітництва у галузі
бібліографії. Обгрунтовано, що одним із пріоритетних напрямів бібліографічної
діяльності є активна участь українських бібліографів в роботі ІФЛА, що надає
широкі можливості для систематичного вивчення зарубіжного досвіду і його
практичного застосування у бібліографічній практиці в Україні [199].
Важливість розвитку міжнародного співробітництва національної бібліографії
досліджує І. Г. Лиханова. Вона запропонувала напрями модернізації системи
національної бібліографії України, що дозволить сформувати єдину інформаційну
базу даних про сукупний національний фонд документів, який сформувався в
процесі історичного розвитку держави; забезпечить безперешкодний доступ до
національного фонду документів вітчизняним та зарубіжним користувачам; дасть
можливість налагодити функціонування системи національної бібліографії як
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частини міжнародних інформаційних систем на основі міжнародного обміну
бібліографічною інформацією [109].
Відомий бібліотекознавець Ю. В. Трач досліджувала роль фахових об’єднань
(асоціацій) в системі професійного розвитку бібліотекарів. Автор доводить, що
одним з важливих напрямів функціонування зарубіжних національних асоціацій є
професійна підготовка та підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу [227].
Сучасний стан міжнародної співпраці бібліотек на базі комп'ютерних
технологій досліджував Аль Тавалбех Серхан Ахмед. За результатами свого
дисертаційного дослідження науковець визначив, що розвиток міжнародного
інформаційного співробітництва є об'єктивною закономірністю, що відбиває
тенденції сучасних соціально-економічних відносин: інтеграцію, міжнародну
спеціалізацію і кооперацію.

Серед

основних

чинників успішної адаптації

бібліотечно-інформаційних ресурсів України до глобального комунікаційного
простору

науковець

виділив

активний

розвиток

міжнародної

співпраці

у

бібліотечно-інформаційній сфері.
Зокрема, автор встановив, що один із важливих напрямів міжнародної
співпраці міжнародний книгообмін розглядається як одна з форм наукових і
культурних зв'язків між країнами та є важливою складовою міжнародного
співробітництва, що реалізується з метою розвитку загального інформаційного й
культурного простору відповідно до сучасних тенденцій. Досить важливою умовою
розвитку бібліотечних асоціацій і організацій на сучасному етапі, науковець вважає
активне впровадження в їх діяльність новітніх інформаційних технологій, мереж та
Інтернет-сервісів. Серед актуальних напрямів діяльності ІФЛА він виокремлює такі
ключові: доступ до інформації; електронні засоби комунікації; електронне
середовище; авторське право й електронна інформація; технічне і професійне
навчання кадрів. До основних напрямів та форм міжнародного бібліотечного
співробітництва

віднесено:

міжнародний

книгообмін;

спільний

розвиток

бібліотечних фондів; спільне довідково-бібліографічне обслуговування; спільний
обмін професійним досвідом. Головною тенденцією міжнародного інформаційно-
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бібліотечного співробітництва визначена бібліотечна кооперація, яка грунтується на
організаційному

принципі

−

корпоративності

(об'єднаному

формуванні

розподіленого електронного бібліотечного ресурсу) та технологічному принципі −
мережевій інтеграції, що передбачає використання телекомунікаційних, зокрема,
Інтернет-технологій [5].
Китайський

бібліотекознавець

Чен

Щзещзінь

досліджує

закордонний

практичний досвід бібліотечного співробітництва в аспекті розвитку комп'ютерних
бібліотечних мереж, який спрямований на створення цифрових (електронних)
бібліотек, вільні в доступі через канали глобальної мережі Інтернет. Науковець
зазначає, що створення бібліотечних веб-сайтів є необхідною організаційнотехнологічною умовою реалізації різнобічного обміну документами та інформацією,
встановлення ефективного міжнародного співробітництва. У дисертації Чен
Щзещзіня комплексно висвітлено закордонний досвід корпоративної бібліотечної
співпраці в сфері комп'ютеризації університетських бібліотек та використання в їх
діяльності Інтернет-технологій для об'єднання бібліотечних ресурсів у комп'ютерні
мережі [245].
Український науковець О. М. Василенко досліджувала особливості розвитку
національної бібліотечної статистики в Україні в період 1992-2005 рр. і серед
основних

перспективних напрямів

її

розбудови

обґрунтувала

необхідність

активізації співробітництва в галузі бібліотечної статистики на міжнародному рівні.
Автор акцентувала увагу на необхідності співпраці окремих бібліотек та
бібліотечних асоціацій. Вона науково обґрунтувала, що успішна реалізація завдань
розвитку бібліотечної діяльності на основі міжнародних стандартів, оновлення
термінології, поступове впровадження новітніх методик із формування інтегрованих
інформаційних е-ресурсів та е-сервісів, організації бібліотечної статистики та
створення системи охорони об’єктів інтелектуальної власності в бібліотеках
напряму пов’язані з консолідацією зусиль і поглибленням співпраці провідних
бібліотек України та долучення до цього процесу бібліотечних асоціацій.
Підкреслено, що розвиток нормативно-методичної бази бібліотечної діяльності на
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основі міжнародних стандартів дасть змогу підняти на якісно вищий рівень
інформаційне обслуговування користувачів українських бібліотек, сприятиме
активізації їх участі у міжвідомчих та міжнародних інформаційних проектах,
прискоренню інтеграції інформаційних продуктів та послуг у світове бібліотечноінформаційне співтовариство [20].
Відомий
комунікацій

український

бібліотекознавець,

О. В. Воскобойнікова-Гузєва

доктор

важливим

наук

із

чинником

соціальних
розвитку

бібліотечно-інформаційної сфери вважає соціальне партнерство. Авторка подає
власну концепцію розвитку соціального партнерства у бібліотечно-інформаційній
сфері, одним із напрямків якої є розширення міжнародного співробітництва, що має
на меті обмін досвідом та здійснення певних бібліотечних програм і проектів.
Науковець доводить, що окремі напрями бібліотечно-інформаційної діяльності
можуть спрямовуватися, підтримуватися, стимулюватися за рахунок участі
бібліотек України у міжнародних програмах та проектах. Вона багатоаспектно
характеризує міжнародні проекти з

найбільш високим рівнем ресурсного

забезпечення та сучасними методами управління: «Бібліоміст», «Інтернет для
читачів публічних бібліотек», «Глобальні бібліотеки», «UkrELib: Електронна
бібліотека: Центри знань в університетах України». Встановлено, що реалізація цих
міжнародних проектів активно впливає на сучасний розвиток публічних бібліотек
країни, сприяє модернізації їх матеріально-технічної бази, прискорює вихід
університетських бібліотек у світовий науковий та інформаційний простір [26].
У численних працях О. В. Воскобойнікової-Гузевої досліджувалися також
особливості розвитку державної бібліотечної політики України, зокрема в аспекті
законодавчого забезпечення міжнародної бібліотечної співпраці. Окрему увагу
приділено необхідності закріплення за бібліотечною діяльністю гідного місця в
системі державної інформаційної політики, реалізації в ній Керівних принципів
бібліотечного законодавства й бібліотечної політики в Європі і пріоритетів базової
моделі національної інформаційної політики ЮНЕСКО. Науковець доводить, що
культурна політика в Україні має здійснюватися відповідно до європейських та
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світових стандартів, ураховуючи відповідні міжнародні акти та угоди. Підкреслено,
що саме культурна політика формує імідж України в світі та є однією з ключових
форм присутності країни у світовій спільноті [27].
Перспективними
міждисциплінарних

напрямами
досліджень

для
О.

В.

подальших

бібліотекознавчих

Воскобойнікова-Гузєва

і

визначила

проблематику вивчення досвіду та особливостей міжнародної співпраці й
проектного розвитку бібліотек України як системного і стратегічного явища [27].
Для покращення функціонування громадянського суспільства важливу роль
відіграють громадські організації, об’єднання, товариства. Український культурноосвітній діяч, доктор історичних наук В. С. Пашкова, досліджуючи роль
бібліотечних асоціацій, зазначає, що розвиток суспільства не можливий без
міжнародного співробітництва, без обміну інформацією та ідеями. Науковець
наголошує, що основними напрямами міжнародної співпраці в бібліотечноінформаційній сфері є обмін інформацією (науковою, технічною, економічною) і
документами, співпраця, яка базується на створенні і застосуванні міжнародних
інформаційних систем, обмін працівниками та студентами [151].
У своїх численних публікаціях, автор розглядає національні бібліотечні
асоціації як елемент ідеальної моделі повністю сформованої професійної діяльності
й складник громадянського суспільства. Вона виизначає бібліотечні асоціації як
«безприбудкові громадські об’єднання, діяльність яких забезпечує розвиток
бібліотечної справи, а також сприяє покращенню системи обслуговування
користувачів бібліотек». Аналізуючи внесок професійних асоціацій у розробку й
удосконалення бібліотечно-інформаційного законодавства, В. С. Пашкова значну
увагу приділила впровадженню в Україні прогресивного зарубіжного досвіду,
реалізації міжнародних проектів у публічних бібліотеках, зокрема, таких як
«Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)», «Вікно в Америку»,
«Бібліоміст», «PULMAN», «Електронна бібліотека: Центри знань в університетах
України» та ін. [152].
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Провідний

науковий

співробітник

Національної

бібліотеки

України

ім. В. І. Вернадського Г. І. Солоіденко в процесі свого дослідження визначила
пріоритетні напрями діяльності громадських та самоправних організацій як
інструмента управління бібліотечно-інформаційною справою, особливе місце серед
яких посідає: розширення обміну інформацією про результати професійної наукової
та інформаційно-бібліографічної діяльності; підготовка спільних наукових видань;
розроблення

та

реалізація

багатосторонніх

програм

і

проектів;

розвиток

міжнародних зв’язків з бібліотеками та інформаційними центрами світового
співтовариства [96].
Аналізуючи тенденції інтеграції вітчизняних бібліотек до інформаційного
простору, професор І. О. Давидова зазначала, що «інформаційний простір України
стає однією з найважливіших сфер міжнародного співробітництва». Автор
підкреслила, що активне розгортання інформаційного простору України, інтеграція
бібліотек до світової інформаційної спільноти потребують нових концептуальних
підходів до управління їх інноваційним розвитком [34].
Доктор із соціальних комунікацій Г. В. Шемаєва в своїх працях обґрунтувала
роль культурної дипломатії у міжнародних відносинах. Вона встановила, що для
посиленого розвитку міжнародних відносин суттєву роль відіграє культура, оскільки
вона сприяє налагодженню взаємопорозуміння між державами, а завдяки
культурним обмінам покращуються умови розвитку міжнародного співробітництва
у різних галузях, що вкінцевому результаті, стимулює розвиток міжнародного
партнерства між країнами [251]. Досліджуючи зарубіжний досвід бібліотек Данії,
визначила, що на національному та міжнародному рівні модель сучасної публічної
бібліотеки повинна спрямовуватись на посилення механізмів взаємодії, а саме:
співробітництва,

партнерства,

публічної бібліотеки

має

кооперації,

базуватись

на

консолідації.
принципі

Оптимальна

координації,

модель

інтеграції,

динамічності, нелінійності, доповненості, коадаптації [252].
Проблеми адаптації бібліотеки до нових історико-культурних умов розвитку
розглядає в своїх працях доктор педагогічних наук, професор Л. Г. Петрова. Автор
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обґрунтувала

концепцію

стратегії

змін,

змоделювала

поетапний

процес

трансформації та розробила системну модель сучасної української бібліотеки. Нею
досліджено міжнародний досвід формування бібліотечної політики, доведено, що
бібліотеки мають користуватися підвищеною увагою з боку владних структур і
стати об’єктом національної політики. Опановуючи рекомендації міжнародного
співтовариства щодо правового забезпечення бібліотечної сфери, варто зважати на
думку автора про те, що вони розроблені на основі узагальненого досвіду багатьох
країн із різним ступенем цивілізації, які мають різний й часто несхожий
бібліотечний ресурсний потенціал, різний рівень освітченості користувачів [158].
Важливими джерелами отримання бібліотекою позабюджетних коштів є
використання

різних

форм

спонсорської

допомоги

та

пожертв

окремих

благодійників. Отримання додаткових коштів у вигляді спонсорської допомоги
потребує певних зусиль, зокрема здійснення активного планомірного пошуку
можливих

спонсорів

та

налагодження

з

ними

взаємовигідних

стосунків.

Найбільшими благодійними фондами, які працюють з бібліотеками України, є
Міжнародний фонд «Відродження», Рада міжнародних наукових досліджень та
обмінів (IREX), Британська Рада, Гете-інститут. Окремі бібліотеки отримують
спонсорську допомогу від діаспори у США, Канаді, Австралії та інших країн [159].
У колективній монографії науковців Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського О. С. Онищенка, Л. А. Дубровіної, В. М. Горового висвітлюються
проблеми розвитку глобальних інформаційних обмінів на базі структуризації
міжнародних бібліотечних систем. Вказано, що суттєвий внесок у розвиток
міжнародних інформаційних взаємовідносин, у представлення національного
інформаційного

потенціалу в глобальному інформаційному просторі може

здійснюватися за умови скоординованої діяльності системи бібліотечних установ
України. При цьому зазначено, що важливими напрямами сучасної міжнародної
інформаційної політики є активізація співробітництва в комунікаційній сфері,
міжнародного обміну інформацією, що сприяє взаємовигідному використанню
інтелектуальних ресурсів різних країн [12].
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Авторами монографії детально аналізуються основні принципи розвитку
сучасного інформаційного співробітництва, досліджуються особливості створення
громадських організацій, розгортання міжнародного співробітництва, що полягає у
посиленні міжбібліотечних контактів і особистого спілкування бібліотекарів
України із зарубіжними колегами, участі бібліотек в міжнародній бібліотечній
кооперації.
У дослідженні встановлено, що вітчизняні бібліотеки – активні учасники
міжнародного книгообміну. Окрім цього, активно розгортається співробітництво
бібліотек із закордонними організаціями в Україні, зокрема, з представництвом
ООН, ІФЛА, Британською радою, Французьким культурним центром, Ґетеінститутом, Радою міжнародних наукових досліджень (IREX), Міжнародною
асоціацією сприяння співробітництву з науковцями країн СНД (INTAS) та ін. [52].
Описано перспективи впровадження проекту щодо підключення Української
науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН до загальноєвропейської
GEАNT, завдяки якому і вітчизняні вчені, і науковці Європи отримали доступ до
нових наукових надбань. При цьому українські науковці одержали можливість
доступу до міжнародних науково-інформаційних ресурсів – баз даних провідних
світових видавництв різних наукових напрямів, що дасть змогу використовувати для
наукової діяльності та в навчальному процесі інформацію, яка представлена в понад
2 тис. наукових журналах світу, інформаційних і обчислювальних ресурсах
європейської науково-освітньої мережі (електронних бібліотеках, базах даних,
інформаційних пошукових системах, архівах наукових публікацій та дисертацій;
реферативних базах наукової періодики), а також доступ до віддалених центрів
супер-комп’ютерних обчислень і наукових даних, ресурсів дистанційних технологій
навчання, які надають понад 3500 університетів і наукових установ Європи [71].
Необхідність створення оновленої концепції організації і функціонування
публічних бібліотек обґрунтовано в публікаціях Т. І. Вилегжаніної. Важливою
умовою ефективної діяльності бібліотек в інформаційному середовищі вона вважає
налагодження ними кооперації. Саме розвиток координації й кооперації сприяє
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інтеграції діяльності бібліотек на вищому рівні – корпоративному. Він передбачає
створення для цих закладів умов для представлення ними якісного інформаційного
продукту з використанням новітніх інформаційних технологій, модернізацією
управління

бібліотечними

ресурсами,

формування

нового

інформаційного

середовища. Визначено, що розвиток міжнародних партнерських стосунків
відкриває нові можливості для розбудови публічних бібліотек, реалізації їх
соціокультурної функції. Підкреслено, що міжнародне співробітництво публічних
бібліотек сприяє підвищенню розвитку сучасної бібліотечно-інформаційної справи
та формує позитивний імідж України у світі [22].
Важливі проблеми міжнародної корпоративної співпраці бібліотек в процесі
оцифровування книжкової історико-культурної спадщини піднімає в своїх працях
І. В. Лобузін. В статті «Технології інтеграції міжнародних та національних
бібліотечних цифрових ресурсів» він обґрунтовує необхідність врахування
бібліотеками- учасницями корпоративних проектів вимог міжнародних стандартів
опису

та

обміну

цифровими

ресурсами,

метадані

яких

мають

бути

інтероперабельними за для ефективної інтеграції оцифрованих об’єктів до світової
цифрової бібліотеки. При цьому науковець підкреслює, що система метаданих
цифрового

фонду

має

враховувати

специфіку

бібліотечних

фондів:

полідокументність, полілінгвістичність, політематичність, поліформатність. Варто
підтримати пропозицію автора про те, що правові питання доступу до цифрових
бібліотечних ресурсів необхідно вирішувати на основі розумного балансу між
урахуванням авторських прав творців документів і права користувачів на доступ до
цифрових ресурсів із законними цілями, такими, як наукові або навчальні [112].
Необхідності розвитку ефективної міжнародної співпраці щодо формування
інтегрованих цифрових ресурсів документальної культурної спадщини архівів,
бібліотек та музеїв присвячено дисертаційне дослідження О.М. Рибачка. Учений
справедливо вважає,
виокремити

що серед пріоритетів

упровадження

корпоративної взаємодії варто

інноваційного

програмно-технологічного
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інструментарію, зокрема технологій хмарних обчислень і Веб 2.0, вебометричного
та наукометричного аналізу в сховищах даних [202].
Необхідність розбудови цілісного і самодостатнього національного науковоінформаційного простору обґрунтовує в своїх розвідках В. І. Попик. Науковець
стверджує, що кардинальна зміна самого характеру інформаційно-бібліотечної
діяльності передбачає не поступовий, «сталий», а саме швидкопроривний тип
розвитку, який відповідає революційному поступу змін у науці, в технологіях, у
виробництві й систематизації інформації, цілях та способах її використання.
На думку В. І. Попика, перспективними напрямами розвитку міжнародної
співпраці спеціалізованих наукових, а також публічних бібліотек є вирішення
завдань координації, кооперації та інтеграції у бібліотечно-інформаційному
середовищі, рух до принципово нового рівня осмислення і реалізації своєї ролі у
відкритому колі освітніх, наукових, інформаційних, управлінських інституцій,
недержавних інформаційних центрів, громадських ініціатив, рішучий вихід за межі
усталених напрямів діяльності й виконання функції більш широкого характеру
[163].
Д. В. Ніколаєв у своїй статті «Міжнародна взаємодія бібліотек у сучасних
умовах розширення єдиного інформаційного простору» зазначає, що ефективність
міжнародних комунікацій залежить від плідної співпраці в різних напрямах
бібліотечно-інформаційної діяльності й базується на професійних зв’язках.
Різноманітність арсеналу форм, каналів і засобів професійної комунікації потребує
нового ставлення до процесів спілкування фахівців бібліотечної справи, організації
та управління взаємодією бібліотек на міжнародному рівні; визначення головних
стратегічних напрямів удосконалення діяльності бібліотек у міжнародному
соціально-комунікаційному просторі [143, 124].
Важливість розвитку міжнародних культурних зв’язків Т. Ю. Гранчак
досліджує через діяльність Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.
Науковець розкрила значення функціонування національних бібліотек різних країн
світу у формуванні єдиного розподіленого інформаційного ресурсу як основи
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реалізації суспільства знань, висвітлила специфіку розвитку фондів національних
бібліотек як інформаційної бази прогресивного економічного поступу в умовах
поширення глобальних електронних технологій [30].
Т. Л. Кулаковська у статті «Міжнародне співробітництво бібліотек у
формуванні

електронного

середовища

наукових

бібліотек»

проаналізувала

діяльність Ради директорів і Асоціації бібліотек України. Увагу приділено
започаткованому НБУВ у 2006 р. проекту створення порталу наукової періодики з
метою інтегрованого представлення інформації про новітні результати теоретичної
та прикладної діяльності установ НАН України, проекту «Наукова спадщина
України» для надання суспільству інформації про видатних українських науковців,
які зробили значний вклад у розвиток вітчизняної та світової науки [96].
Процеси

глобалізації

інформаційно-бібліотечної

діяльності

в

напрямі

мобілізації ресурсного потенціалу бібліотечних об’єднань аналізувала В. П. Жукова.
Науковець обґрунтувала важливість участі бібліотек в міжнародних проектах та
використання при цьому сервісів глобальної мережі Інтернет. Зокрема, це проекти зі
створення спільних баз даних та інших корпоративних інформаційних продуктів;
спільне інформаційне обслуговування користувачів; участь у роботі професійних
асоціацій 49].
Усебічне

й

ґрунтовне

висвітлення

базових

напрямів

міжнародного

співробітництва, зокрема й міжнародного міжбібліотечного абонемента (ММБА),
реалізовано в монографії співробітника Національної бібліотеки ім. В. І.
Вернадського В. Бондаренко. Дослідниця доводить, що недостатній рівень
фінансування бібліотек, високі тарифи на поштові відправлення, відсутність чи
складність взаєморозрахунків між бібліотеками різних держав за надані послуги,
удоступненість багатьох документів у мережі Інтернет є об’єктивними чинниками,
що гальмують роботу ММБА. Водночас активний процес становлення глобальної
світової інформаційної інфраструктури впливає на всі сторони бібліотечної
діяльності, зокрема й ММБА. Служби ММБА сьогодні мають змогу виконувати
запит на документ в електронному вигляді або у вигляді фотокопії і не вимагати
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його повернення. Вже на початку 1990-х рр. британські, американські дослідники
звернули увагу на зміну природи МБА: копії документів, що не підлягають
поверненню, стали видаватися частіше, ніж оригінали. Використання сучасних
інформаційних технологій уможливлює здійснення доставки копій документів
замовнику протягом незначного проміжку часу, незалежно від місцезнаходження
оригіналу [15].
Президент

Української

бібліотечної

асоціації

І. О. Шевченко

в

своїх

публікаціях постійно акцентує увагу на необхідності інтенсифікації такого
важливого напряму роботи асоціації як міжнародна бібліотечна співпраця.
Науковець зазначає, що завдяки її ініціативам за останні роки посилилась робота
УБА у проектах та проектах, які пропонує ІФЛА. Партнерство УБА з Європейською
бібліотечною асоціаціацією (EBLIDA) сприяло підписанню низки угод про
співпрацю з провідними бібліотечними установами і бібліотечними асоціаціями
Польщі, Угорщини, Білорусі, Латвії. Асоціація реалізує бібліотечні проекти в
співпраці з міжнародними організаціями, надаючи додаткові можливості для
модернізації бібліотек [249].
Український бібліотекознавець Г. В. Салата досліджує у своїх працях
проблеми формування нової парадигми організації та функціонування публічних
бібліотек під впливом глобалізації та інформаційної революції. Серед важливих
напрямів реалізації означеної парадигми відзначено: впровадження новітніх
інформаційних

технологій;

створення

електронних

каталогів;

розширення

можливостей участі бібліотек у науково-дослідній діяльності; утвердження нових
принципів міжнародного співробітництва; модернізація функцій бібліотек.
Головними завданнями державної політики України в сфері модернізації
діяльності бібліотечного соціального інституту автор вважає: розробку та
удосконалення

нормативно-правової

бази,

що

регламентуватиме

питання

функціонування мережі публічних бібліотек; посилення міжвідомчої та міжнародної
кооперації; координація бібліотек з метою спільного користування електронними
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ресурсами та інтеграція бібліотечно-інформаційної галузі країни в світовий
інформаційний простір [205].
Важливу
інноваційного

роль

та

розвитку

вагомі

можливості

бібліотек

громадських

обґрунтовує

організацій

Л. А. Колосай.

для

Основою

громадянського суспільства вона визначила громадські, благодійні організації,
творчі спілки, інші установи та непідприємницькі товариства, які репрезентують
погляди різних корпоративних груп та мають забезпечувати взаємозв’язок органів
державної влади і суспільства, організувати публічний діалог із ключових питань
розвитку держави та суспільства, розв’язувати питання самоорганізації різних
сегментів громадського життя та самостійно вирішувати значне коло соціально
важливих для суспільства проблем [87].
Необхідність участі бібліотек України в міжнародних проектах обґрунтовують
науковці Т. О. Ярошенко [262], Н. Пелагеша [156], Ю. М. Половинчак [162],
В. Г. Животовська [47] та ін., які зазначають, що міжнародна проектна діяльність
істотно впливає на сучасний розвиток публічних бібліотек країни, модернізацію їх
матеріально-технічної бази, суттєво пришвидшує інтегрування у світовий науковий
простір університетських бібліотек. Реалізація міжнародних проектів засвідчує
приналежність України до європейської цивілізації та європейської колективної
пам’яті.
Широкі можливості розвитку бібліотек України Т. О. Ярошенко вбачає у
приєднанні до проекту формування консолідованого ресурсу Європейської цифрової
бібліотеки, який сприятиме налагодженню глобального партнерства. Науковець
підкреслює, що створення бібліотек в електронному форматі посилює їх традиційні
функції і реально перетворює бібліотечні заклади у системоутворюючу складову
інформаційного

суспільства

та

суспільства

знань,

забезпечуючи

фактично

необмежений у часі та просторі доступ до інформації для будь-кого на планеті.
Автор зазначає, що саме цей формат їх мережевого функціонування сприятиме
міжнародному та міжкультурному взаєморозумінню, тому наполягає на створенні
Національного координаційного комітету з представлення України в Світовій
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цифровій бібліотеці, що забезпечить гідну репрезентацію нашої країни на світовому
рівні [264].
Перспективи інтеграції України до єдиного європейського інформаційного
простору розглядає Н. Пелагеша. Вона вбачає вкрай необхідним участь України у
створенні проекту Європейської цифрової бібліотеки, оскільки доводить, що на
сучасному етапі на відміну від індустріальної ери економічний розвиток країни
напряму залежить від можливостей безперешкодного доступу до знань та
інформаційних технологій. Тому включення до ЄЦБ сприятиме побудові в Україні
цифрового суспільства. Участь України у даному проекті стане реальним кроком,
який засвідчить присутність нашої держави в європейському соціокультурному
просторі та колективній пам’яті [156].
Бібліотекознавець Г. А. Райкова, спираючись на результати ґрунтовних
наукових досліджень, стверджує, що бібліотеки прагнуть суттєво підвищити свою
роль як культурних, освітніх та просвітницьких центрів, розвивають нові форми
взаємодії з державним органами влади, міжнародними організаціями в галузі науки,
культури, освіти та інформації [201].
Досліджуючи культурно-просвітницьку функцію Національної бібліотеки ім.
В. І. Вернадського, науковець Н. Б. Захарова підкреслює, що в період
державотворення національні бібліотеки мали великі труднощі у питаннях
міжнародних зв’язків. Вона зазначає, що не дивлячись на економічну кризу та інші
негативні чинники, професійна спільнота активно протидіяла процесу культурного
роз’єднання, що сприяло відродженню професійних зв’язків, налагодженню
взаємодопомоги у питаннях збереження й розвитку єдиного інформаційногуманітарного простору, широкого міжкультурного діалогу. Автор відмітила, що
створена в цей період міжнародна бібліотечна організація – Бібліотечна Асамблея
Євразії, свою діяльність спрямовує на вирішення спільних нагальних професійних
завдань, сприяла формуванню нового культурного та інформаційного простору на
демократичних засадах [55].
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Історичні етапи становлення та розвитку міжнародного бібліотечного
співробітництва у ХХ ст. досліджувала відомий російський бібліотекознавець О. І.
Талалакіна. В книзі «История библиотечного дела за рубежом» висвітлено
особливості

розгортання

міжнародного

бібліотечно-бібліографічного

співробітництва Радянського Союзу, який вступив до ІФЛА в 1959 р., з
міжнародними організаціями; охарактеризовано: бібліотечне законодавство в
країнах Європи та США, мережі наукових та спеціальних бібліотек в Європі,
історію створення ІФЛА, ЮНЕСКО та їх програми і проекти з бібліотечної справи
та ін. 222.
Для більшого розуміння цілей та змісту міжнародного співробітництва
публічних бібліотек слід дослідити підходи до вирішення цієї проблеми у
фундаментальних

працях

з

філософії,

політології,

державного

управління,

економічних наук, культурології. Представники цих наук стверджують, що
сучасний світ все більше набуває глобалізованого характеру існування. Взаємодія як
окремих особистостей, соціальних груп, так і цивілізацій є однією із характерних
ознак глобалізації. Особливого значення набувають відносини між цивілізаціями. В
основі цих відносин лежить міжкультурна комунікація, що зумовлена прагненням
пізнати духовний світ одне одного та інтенсифікацією комунікативних процесів, які
мають системний характер. Знайшовши консенсус суспільство має змогу вирішити
проблеми глобального характеру та захистити себе від самознищення.
За ствердженням кандидата філософських наук В. В. Аксьонова, у
глобальному

інформаційно-комунікативному

просторі

світ

і

суспільство

розгортаються через призму комунікації. Міжкультурна комунікація висувається на
передній план. Цей процес обумовлений формуванням нового інформаційного
простору – інформаціоналізму, який має за свою основу широкий доступ до
комп’ютера, Інтернету, можливостей вільного обміну інформацією. Процес
безперервного розвитку і зростання інформації у різних сферах соціального життя і
на

різних

рівнях

–

цивілізаційному,

національному,

міжгруповому,

міжособистісному вважається динамікою міжкультурної комунікації. Визначається,
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що створення і рекламування позитивного іміджу України на міжнародній арені
відповідно до викликів глобалізації є одним з пріоритетів міжкультурної комунікації
[3].
Спеціаліст в галузі філософських наук В. П. Марчук також займався
дослідженням соціально – культурної визначеності нормативних засад міжнародної
комунікації. Дослідник представив концептуальне осмислення зміни практичних
вимог до формування комунікативно значущих в ціннісному сенсі нормативних
засад міжнародного спілкування на основі етики відповідальності. Результати
узагальнення досвіду міжнародного дипломатичного спілкування підтвердили, що в
сфері нормативних засад упродовж історичного розвитку дипломатичних стосунків
Сходу і Заходу не було вироблено уніфікованих форм спілкування, навіть під час
глобалізаційних процесів. Доведено, що питання унормованої стабільності та змін
дипломатичного етикету в сучасних міжнародних реаліях постають у вимірі
входження національних культур в мультикультурний міжнародний простір.
Дослідник

вважає,

що

велика

кількість

неурядових організацій,

які

функціонують на міжнародній арені є новітнім викликом для сучасної дипломатії.
Згідно з основою існування комунікативної парадигми практичної філософії
підтверджено, що ціннісно-етичний вимір дипломатичних відносин потребує
перегляду. Для його здійснення необхідно враховувати етнічні та культурні аспекти
ціннісних орієнтацій. Саме ці аспекти і забезпечують можливість кожній особі
віднайти порозуміння з іншими людьми в усьому різноманітті міжнаціонального та
міжкультурного спілкування. Згідно з ствердженням В. П. Марчука, для успішної
реалізації концепції міжкультурної комунікації потрібно подолати велику кількість
застарілих протиріч (між глобальним і локальним, між універсальним та
індивідуальним, між довгостроковими та короткостроковими завданнями, між
принципами змагальності та солідарності) [121].
Український філософ І. Ю. Чайка провів соціально-філософський аналіз
інформаційної єдності світової спільноти. Цей аналіз підтверджує той факт, що,
починаючи з ІІ половини XX століття, основною тенденцією світового розвитку
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стали процеси економічної, фінансової, інформаційної та політичної інтеграції
макросуб'єктів міжнародних відносин, які складають сутність явища глобалізації.
В даному аналізі також зазначено, що наявність глобальної комунікаційної
системи як своєрідного середовища, в якому відбувається взаємодія між
макросуб'єктами глобального інформаційного суспільства є необхідною умовою
функціонування інформаційного суспільства. Бажаним результатом даної взаємодії
виступає створення інформаційної єдності, під час якої ця взаємодія була б
ефективною та призводила до очікуваних усіма її учасниками результатів. Дана
взаємодія, зокрема, повинна ініціювати створення нового типу цілісної суспільної
системи − світової спільноти. Створення світової спільноти, яка потенційно є новим
типом загальнолюдської інтеграції є можливим лише за наявності інформаційної
єдності. Загальнолюдська інформаційна єдність відносно людства виступає як
системоутворюючий принцип та є одночасно умовою і результатом комунікаційного
процесу у глобальній інфосфері [244].
Фахівець у галузі політичних проблем взаємодії міжнародних систем в умовах
глобального розвитку О. М. Флюр провела комплексне дослідження проблеми
інтеграції України у світовий інформаційний простір. У своїх працях вона вказує на
необхідність міжнародного співробітництва, яке: вирішує глобальні проблем
сучасності; будує єдине світове інформаційне суспільство; покращує політичне,
економічне та культурне становище України; задовольняє інформаційні потреби
державних структур, установ, організацій.
Дослідниця стверджує, що міжнародна інформаційна політика спрямована на
політичну та економічну інтеграцію світових спільнот. Цей процес проходить на
основі використання нових перспективних технологій та є характерною ознакою й
визначальним чинником інформаційного суспільства. Співробітництво держав в
інформаційній сфері має вплив на концепції інформаційної політики, стимулює
розвиток інформаційної інфраструктури, інформаційний потенціал та виробництво
національних інформаційних продуктів [239].
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Відомий політолог Ю. В. Романчук, досліджуючи особливості міжнародного
співробітництва в сфері інформаційної безпеки, зазначив, що існуючі нині
механізми захисту від інформаційних загроз є недостатньо ефективними у протидії
технологічним можливостям глобалізованого світу. Особливе місце в структурі
міжнародної інформаційної політики займають проблеми глобальної безпеки. Вони
визначають суперечності сучасного етапу міжнародного розвитку, які знаходяться
на такому рівні, що можуть поставити під загрозу забезпечення світового порядку,
реалізацію стратегій становлення глобального інформаційного (інтелектуального)
суспільства, навіть саме існування цивілізацій. Науковець виокремив три типи
інформаційних

загроз

технологічні,

інформаційно-комунікаційні,

реалізуються

через

для

системи

порушення

міжнародної

безпеки:

інформаційно-

інформаційно-психологічні,

інфраструктури,

вільного

обігу

які

інформації,

неправомірної дії щодо використання інформації [204].
Cучасний розвиток міжнародних відносин має комплексний, системний
характер, якому повністю відповідають глобальні процеси концентрації інформації
та комунікації, - стверджує доктор політичних наук Є. А. Макаренко. Міжнародна
концепція

інформаційної політики реалізується за допомогою міжнародної

організації ЮНЕСКО. Зміст цієї концепції заключається у спільній праці
міжнародного товариства над створенням нової політичної системи в рамках
ідеології інформаційного суспільства. Є. А. Макаренко констатує, що організації,
спрямовані на створення умов для становлення глобального інформаційного
суспільства,

забезпечують:

міжкультурний

діалог

цивілізацій;

розвиток

інтелектуального потенціалу людства; етику інформаційного суспільства; етику
живого світу; освіту для всіх протягом всього життя.
У системі реалізації міжнародної інформаційної політики ХХІ століття
ЮНЕСКО стає важливим форумом міжнародних відносин, глобальною рушійною
силою цивілізаційного розвитку на шляху взаєморозуміння і пошуку прийнятних
для всіх загальногуманістичних рішень.
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Міжнародна політика разом з інформаційним лідерством, визначає свою
значимість країн у світовій ієрархії. Також цей союз є вагомим фактором
міжнародних впливів, інструментом дипломатії та стратегії міжнародного розвитку.
Доведено, що міжнародна політика співробітництва в межах європейських
міжурядових організацій дає можливість використання потенціалу регіональних
інститутів. Дані регіональні інститути мали задекларувати у своїх політичних
документах важливість вирішення проблем, що постали перед людством у процесі
переходу до нової ери. Фактори залучення України в діяльність процесів
міжнародної та європейської інтеграції створюють стратегію економічного і
соціального розвитку держави, формують пріоритети динамічного зростання в
умовах

трансформації

демократичних

інститутів,

ринкової

економіки

та

соціокультурної сфери. [114].
Проблему розвитку міжкультурної комунікації в інформаційному суспільстві
досліджує культуролог Г. О. Абрашкевічус. Він підкреслює, що в умовах
інформаційної цивілізації комунікативна культура індивіда стає і метою його
спілкування, і культурою діалогу в широкому сенсі, й засобом регламентації –
культурою ділового та повсякденного спілкування. Відносини в людських
спільнотах,

як форми взаємодії різних культурних традицій,

поширюють

можливість конструювання міжкультурної комунікації. Міжкультурне спілкування
формує соціокультурні, проектно-адаптаційні до інформаційного суспільства
парадигми культурогенезу.

Науковець констатує,

технології можуть стати одним

що сучасні інформаційні

з інструментів становлення

гармонійного

полікультурного, інтегрального суспільства [1].
Фахівець у галузі державного управління В. В. Карлова здійснила дослідження
державної політики в сфері культури України. Дослідниця стверджує ,що з’явилися
реальні можливості для вільного розвитку вітчизняної культури, свободи творчості
митців, досягнення і збереження цілісності української національної культури, її
інтеграції в європейський і світовий культурний простір.
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В той же час існує розрив між цілями державної політики та реальним станом
культурного розвитку суспільства. Цей розрив свідчить, про те що в умовах
становлення ринкових відносин не визначились адекватні соціокультурні процеси
підходів до здійснення політики держави у сфері культури. Для вирішення цієї
проблеми, необхідно знайти оптимальні шляхи й механізми її реалізації, що
призведе до суттєвого погіршення функціонування зазначеної сфери.
Сучасна культура України не стала пріоритетним напрямом державної
політики, адже політична і управлінська еліта поки недооцінює важливу роль
культури у державотворенні, розвитку всіх сфер суспільного життя, у формуванні
інтелектуального потенціалу суспільства. Відсутність цілісної концепції розвитку
вітчизняної культури, належної законодавчо-нормативної бази культурної сфери,
реалізація бюджетної політики фінансування культури за залишковим принципом є
основними

причинами

другорядної

ролі

культури

у

державній

політиці.

Обмеженість фінансових ресурсів, необхідних для досягнення поставлених цілей, і
низька ефективність їх використання також обмежують роль культури, як чинника
державного управління [79].
Міжнародний досвід регулювання діяльності культурних індустрій, серед яких
виділяють і книговиробництво, досліджує спеціаліст з культурології О. С. Олійник.
Вона

зазначає,

що

потрібно

обмежити

надмірний

імпорт

і

забезпечити

конкурентність власного національного продукту. Що стосується культурного
обміну через індустріальні продукти, то автор стверджує, що це явище може бути
шкідливим або корисним – в залежності від того, співпадає споживання
імпортованих продуктів з культурною моделлю освітньої системи країни чи
посилює дисбаланс, паралізуючи і знищуючи національне виробництво. Вирішення
проблеми науковець вбачає у піднесенні національної системи культурного
виробництва до рівня міжнародної конкурентоздатності. Вона наголошує на
необхідності захищати продукти своїх культурних індустрій, перейняти досвід
Європейських держав, які усвідомили проблему необхідності такого захисту,
розробили й здійснюють належні заходи як через національну культурну політику
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відповідно до місцевого законодавства, так і через укладання міжнародних
колективних та дво- і багатосторонніх угод [146].
Проблеми розвитку міжнародного співробітництва бібліотек досліджували
також зарубіжні бібліотекознавці: А. І. Земсков, Н. І. Ігумнова, Я. Л. Шрайберг, С.
М. Гришина та ін. Так, С. М. Гришина на основі аналізу історичного досвіду і
сучасного стану міжнародного бібліотечного співробітництва російських бібліотек,
визначила основні напрями міжнародного співробітництва, серед яких особливо
виділила участь в роботі і програмах міжнародних бібліотечних організацій.
Науковець

встановила,

що

рівень

розвитку

міжнародного

бібліотечного

співробітництва як складної системної діяльності визначається безліччю зовнішніх
та внутрішніх факторів, одним з яких є особистісно-психологічний. Вона
обгрунтовала

також

необхідність

участі

у

міжнародному

бібліотечному

співробітництві обласних наукових бібліотек як організаційно-методичних центрів
регіонів за для підвищення ефективності їх функціонування [32].
Російський бібліотекознавець Н. П. Ігумнова відмітила, що міжнародна
бібліотечна діяльність має багатоваріантні форми організації – багатосторонні, і
двосторонні, активні та пасивні. Вона визначила пріоритетні напрями міжнародної
бібліотечної діяльності: спільне створення та використання регіональних та світових
бібліотечно-інформаційних

ресурсів;

участь

в

міжнародних

конференціях,

конгресах, семінарах; обмін професійною інформацією в бібліотечно-інформаційній
сфері [69].
Кандидат філософських наук А. В. Осадчий вивчав «взаємодію культур» як
об’єкт дослідження сучасної культурології. Науковець доводить, що особливу
актуальність проблема взаємодії культур набула в процесі глобалізації сучасного
світу. Поняття «глобалізація» він трактує як міжнародну економічну і міжкультурну
взаємодію країн незалежно від рівня їх розвитку в межах становлення світового
простору. Одним з напрямів міжкультурної взаємодії зазначена бібліотечна
міжнародна співпраця [148].
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Теоретична спадщина наукових праць, присвячених проблемам міжнародного
співробітництва публічних бібліотек, потребує ґрунтовного вивчення. Сучасна
бібліотекознавча література містить недостатню кількість ґрунтовних праць, що
всебічно висвітлюють проблематику міжнародного співробітництва публічних
бібліотек України.

1.2. Термінологічний

аналіз

предметної

сфери

«міжнародне

співробітництво бібліотек»

З метою ідентичності сприйняття термінів і понять, що стосуються об’єкту та
предмету дослідження було здійснений термінологічний аналіз предметної сфери
дослідження. Це зумовлено тим, що більшість наук, причетних до теми дослідження
вводять до наукового і професійного обігу значну кількість нових понять і термінів.
Багато з них ще не закріплені національними стандартами, трактуються фахівцями
неоднозначно. Найбільший інтерес для дослідження становить вивчення термінів :
«публічна бібліотека», «обласна універсальна наукова бібліотека», «міжнародне
бібліотечне співробітництво», «міжнародні організації», «міжнародна програма»,
«міжнародний проект» та ін.
Вперше термін «міжнародні відносини» у науковому середовищі застосував
англійський філософ та юрист Дж. Бентам ще в 1789 р. у трактаті «Вступ до
принципів моральності і законотворення». Під цим поняттям він визначав взаємини,
які наявні «між монархами та громадянами різних держав». З того часу наукові
уявлення

про

поняття

міжнародні

відносини

постійно

оновлювались

та

збагачувались, включаючи у них щораз нові сфери суспільної діяльності [116].
Американський професор Н. Спайкмен першим вжив поняття «міждержавні
відносини» й сформулював їх як «відносини між особами (чи групами осіб), що
представляють різні держави» [265, c. 60]. Отже, підкреслюємо, що головною
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особливістю, характерною для міжнародних відносин є те, що їхні учасники є
політично приналежними до різних держав світу.
Цю думку підтримав дослідник міжнародних відносин Ю. Кукулка, він
зазначив, що саме держави «матеріалізують можливість вважати … відносини
міжнародними». У цьому значенні держави є не тільки політичними структурами
влади, але й розуміються як складні суспільні системи, які функціонують між собою
[116].
У термінологічному словнику зі світової еконономіки і міжнародних відносин
термін «міжнародні відносини» визначається «як особлива сфера суспільних
відносин, що охоплює всю сукупність публічних та приватних відносин, які
передбачають перетинання державних кордонів людьми, товарами або ідеями». Як
форма соціальних зв’язків, вони здійснються в результаті взаємопереплетіння
зацікавленості людей в певній дії. Основою міжнародних відносин є взаємодія
незалежних держав на міжнародному рівні. Поруч з державами у міжнародних
відносинах визначаються й інші міжнародні актори – «транснаціональні корпорації,
міжнародні та національні організації, політичні партії, релігійні рухи, громадські
об’єднання і т.д». За природою взаємодій визначають такі види міжнародних
відносин: «відносини панування та підкорення, відносини співробітництва та
взаємодопомоги, перехідні відносини» [206].
Тобто

актуальне

для

нашого

дослідження

визначення

«міжнародне

співробітництво» трактується як вид міжнародних відносин. Економіст В. Черкасова
визначає міжнародне співробітництво «як такий процес взаємодії двох або декількох
діячів/суб’єктів, у якому виключається застосування збройного насильства і
домінують спільні пошуки реалізації загальних інтересів» [246].
Як правило, відносини співробітництва характеризуються укладанням між
суб’єктами міжнародних відносин різних актів та договорів, спрямованих на
досягнення конкретно визначеної мети, а також розширення рамок міждержавної,
політичної, зокрема, і культурної діяльності, яка проводиться між двома або більше
суб’єктами міжнародних відносин.
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Уявлення про сучасний стан розвитку терміносистеми досліджуваної
предметної

сфери

дає

аналіз

«Української

бібліотечної

енциклопедії»

(http://ube.nplu.org/article/). Зокрема, у цьому електронному виданні відсутнє
визначення базового поняття — «міжнародне співробітництво», але представлено
окремі його напрями, перш за все «міжнародний книгообмін», який визначається як
синонім

документообміну.

Зазначено,

що

«міжнародний

книгообмін МКО (документообмін) є однією з форм культурного та наукового
співробітництва

бібліотек

двосторонніми

договорами

України,

що

здійснюється

безпосередньо

між

за

взаємовигідними

партнерами-учасниками

документообмінного процесу на безвалютній еквівалентній основі. Міжнародний
документообмін

використовується

виключно

для

поповнення

бібліотечно-

інформаційних ресурсів бібліотек». Підкреслено, що міжнародний документообмін
увійшов у повсякденну практику роботи великих наукових бібліотек після
укладання у 1950 р. провідними країнами світу Флорентійської угоди («Угоди про
ввезення матеріалів освітнього, наукового та культурного характеру»), а також
прийняття ЮНЕСКО «Конвенції про міжнародний обмін виданнями» (1958 р.). Нині
цей безоплатний спосіб поповнення фондів бібліотек зарубіжними виданнями став
ефективним інструментом культурної співпраці між народами світу [233].
Ще один напрям міжнародної співпраці, що ґрунтовно охарактеризований в
«Українській бібліотечній енциклопедії» − міжнародний міжбібліотечний абонемент
(ММБА), який визначається як «форма міжнародної бібліотечної співпраці, що
полягає у взаємному використанні документних ресурсів бібліотек різних країн
відповідно до встановлених правил; різновид міжбібліотечного абонемента (МБА).
ММБА сприяє посиленню інтеграційних процесів, формуванню єдиного світового
інформаційного простору, обміну культурними, науковими надбаннями між
країнами. Зазначено, що технологія ММБА включає такі процеси, як листування з
питань отримання документів, уточнення відомостей, оформлення замовлень,
підготовку до відсилання та отримання листів і бандеролей з-за кордону, ведення
картотек і баз даних (адрес зарубіжних організацій-партнерів, відправлених та
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отриманих з-за кордону замовлень, контрольної картотеки виданих документів та
інше), підготовку замовлень для мікрофільмування і ксерокопіювання, здійснення
взаєморозрахунків із зарубіжними організаціями-партнерами [233].
Означені напрями міжнародного співробітництва здійснюються завдяки
сформованій на початку ХХ ст. системі міжнародних відносин, яку варто трактувати
«як комплекс взаємодії суб’єктів на рівні держав, міжнародних організацій та
акторів недержавного рівня. При цьому головним системоутворюючим елементом
служать саме відносини та інші форми взаємодії як всередині системи (між її
компонентами), так поза її межами (відносини з зовнішнім середовищем системи)».
У структурі цієї складної системи виокремлюють підсистеми економічних,
політичних, правових, дипломатичних, гуманітарних, інформаційних зв’язків, тому
варто розглянути визначення поняття «міжнародна інформаційна політика» —
узгоджена стратегія міжнародного співробітництва в галузі інформації і комунікації.
Одним з найвагоміших результатів реалізації цієї стратегії є формування
міжнародних

інформаційних

ресурсів

—

сукупності

документів

та

їх

систематизованих множин, що є основою реалізації міжнародних відносин. Великий
інформаційний потенціал мають ресурси міжнародних урядових та неурядових
організацій, перш за все — Ради Європи, Европейського союзу, ООН, ЮНЕСКО та
ін.
Суттєва роль у розвитку міжнародного бібліотечного співробітництва
належить міжнародним бібліотечним організаціям, детальну класифікацію яких
розробила Л. Прокопенко. Дослідниця зазначає, що вцілому «міжнародна
організація» (МО) – «це об’єднання держав, установ, фізичних осіб, що спільно
реалізують програму або мету на основі певних правил і процедур та діяльність яких
виходить за національні кордони» [198]. Утворення МО є об’єктивним наслідком
процесу розвитку світового суспільства. Серед чинників, що ведуть до їх
виникнення, варто відзначити міжнародний поділ праці, міжнародну економічну
інтеграцію, політичні відносини між країнами, глобалізацію міжнародних зв’язків
тощо. МО є «стабільним інститутом багатосторонніх міжнародних відносин, який
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створюється, щонайменше, двома і має погоджені учасниками цілі, компетенцію та
свої постійні органи, а також інші специфічні політико-організаційні норми (статут,
процедура, членство, порядок прийняття рішень)». Науковець підкреслює, що
виходячи з трактування визначення, а також з міжнародних юридичних норм, то
належність до МО визначають такі критерії: об'єднання різнонаціональних сторін
(держав, юридичних та фізичних осіб); погоджені, спільні, постійні цілі; наявність
міжнародного установчого документа; постійні організаційні інституції; політикоорганізаційні норми; юридична рівність учасників; відповідність цілей створення та
діяльності загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права [198].
Аналіз діяльності провідних МБО дозволив Л. Прокопенко визначити такі
основні напрями міжнародного бібліотечного співробітництва на сучасному етапі:
«забезпечення доступу до бібліотечних та бібліографічних ресурсів (міжнародний
документообмін,

міжнародний

міжбібліотечний

абонемент,

міжнародні

бібліографічні проекти тощо); спільні наукові дослідження та видавнича діяльність;
стандартизація;
кваліфікації

бібліотечна

бібліотечних

статистика;
спеціалістів

підготовка
(гармонізація

кадрів

та

підвищення

освітніх

стандартів,

рівнозначність дипломів); автоматизація та інформатизація бібліотечної справи
тощо» [198].
Термінологічний словник бібліотечної справи та суміжним галузям знань за
1995 р. подає визначення терміну «міжнародні зв’язки бібліотек» як співробітництво
бібліотек з міжнародними організаціями і здійснення зв’язків з бібліотеками
закордонних країн по профілю своєї діяльності з метою розширення культурного
обміну, вивчення досягнень бібліотечної науки і практики зарубіжних країн [225].
Ніколаєв Д. зазначає, що «міжнародна взаємодія бібліотек — це процес
встановлення, закріплення та підтримки партнерських взаємозв’язків, погодженого
співробітництва між бібліотеками різних країн, що впливає на розвиток світової
бібліотечно-інформаційної

сфери

та

бібліотечними фахівцями» 143, с. 125.

посилює

професійні

комунікації

між
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Визначення

поняття

«міжнародне

бібліотечне

співробітництво»

надає

Л. С. Прокопенко у своїй статті «Міжнародні бібліотечні організації: можливості
співробітництва бібліотек вищих навчальних закладів» 198. Дослідниця трактує це
явище «як системну діяльність, яка здійснюється урядовими і неурядовими
організаціями, установами і закладами, групами осіб або окремими особами у двох
або більше країнах з метою сприяння розвитку бібліотечно-інформаційного і
пов’язаних з ним видів обслуговування, бібліотечної справи і бібліотечної професії
в цілому на взаємовигідних засадах». Встановлено, що міжнародні звязки в
бібліотечно – інформаційній сфері є необхідним елементом міжнародних відносин
будь-якої держави.
Фахівець з бібліотекознавства Аль Тавалбех зазначає, що прогресивний
розвиток міжнародної співпраці в бібліотечно-інформаційній сфері є необхідним
елементом інтеграції бібліотечно-інформаційного ресурсу у світову інформаційну
систему. На сучасному етапі бібліотеки у світовому інформаційно-комунікаційному
середовищі функціонують як інформаційні центри суспільства, які здійснюють нові
умови для посилення кооперації в бібліотечній галузі, відповідно до вирішення
основного завдання бібліотек – удосконалення доступу до інформаційних ресурсів.
Результатом цього є розвиток корпоративних бібліотечних мереж у різних регіонах
світу. Науковець наголошує, що «вплив загальних тенденцій розвитку міжнародного
співробітництва на бібліотечну сферу виявляється в бібліотечній кооперації, яка
базується

на

організаційному принципі

–

корпоративності (об’єднаного

і

розподіленого електронного бібліотечного ресурсу) і технологічному принципі –
мережевої інтеграції, що передбачає використання телекомунікаційних, зокрема
Інтернет-технологій» 5.
Російська

бібліотечна

енциклопедія

подає

міжнародне

бібліотечне

співробітництво як форму міжбібліотечної взаємодії, частину комплексу наукових,
культурних і торгових зв’язків держав-учасників, яке виникає на певному етапі
міжнародних відносин бібліотек та може бути двостороннім або багатостороннім.
Серед основних напрямків визначено міжнародний книгообмін, міжбібліотечний
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абонемент, обмін науково-практичним, професійним досвідом, реалізація проектів з
проблем, які мають взаємний інтерес. Корпоративні проекти визначають як вищу і
найбільш сучасну форму міжнародного бібліотечного співробітництва [11].
Науковий співробітник Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського
О. Клименко у своїй науковій статті серед різновидів співпраці українських
бібліотек в інформаційному суспільстві виділяє актуальне для нашого дослідження
поняття міжнародне співробітнитцво. Підкреслюється, що «співробітництво в галузі
бібліотечної діяльності є неодмінною умовою подальшого розвитку країн на фоні
поглиблення економічних, культурних, політичних, освітніх взаємин» [84].
Оскільки чітке визначення терміну «міжнародне бібліотечне співробітництво»
відсутнє, то на підставі аналізу сутності понять, що міститься у даному підрозділі,
автором запропоновано визначення міжнародне бібліотечне співробітництво – це
послідовна діяльність, яка реалізовується міжнародними організаціями (урядовими,
неурядовими), асоціаціями, установами, закладами в бібліотечно-інформаційній
сфері, що заснована на взаємодоповнюючих міжнародних відносинах і можливостях
партнерів у двох або більше країнах, направлена на реалізацію певних цілей із
розвитку бібліотечно-інформаційної сфери та посилення професійних комунікацій.
Важливими суб’єктом міжнародного співробітництва є міжнародні організації,
які не тільки регулюють міждержавні відносини, але і приймають рішення з
глобальних питань сучасності. У навчальному посібнику Ю. Г. Козака «Міжнародні
організації» подається таке визначення цього поняття: «об’єднання трьох або більше
незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на
вирішення певних спільних питань чи організації проектів» 132, с. 27.
У

політологічному

енциклопедичному

словнику

термін

«міжнародні

організації» визначається «як об’єднання міждержавного або недержавного
характеру, створене на основі угод». Їх поділяють на міжнародні міжурядові
організації та міжнародні неурядові організації. Міжнародні міжурядові організації
– «об’єднання відповідно до міжнародного права і на основі міжнародного договору
для здійснення співробітництва в політичній, економічній, культурній та інших
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галузях, що має необхідну для цього систему органів, права й обов’язки, похідні від
прав і обов’язків держав, автономну волю, обсяг якої визначається волею держав –
членів». Безпосередно, основною метою цих організацій є здійснення інтеграції, а їх
рішення поширюються безпосередньо на фізичних та юридичних осіб держав –
членів». «Міжнародні неурядові організації – різновид міжнародних організацій, які
становлять не територіальні об’єднання, що відповідають трьом критеріям: поперше, їм притаманний міжнародний характер складу і цілей; по-друге, властивий
характер засновництва; по-третє, добровільний характер діяльності; також їх
важливою характеристикою є некомерційний характер діяльності, що не дозволяє
відносити до цієї групи транснаціональні корпорації» [161].
Фахівці Л. Д. Тимченко та В. П. Кононенко у підручнику «Міжнародне право»
визначають термін «міжнародна організація» як постійно діюче об'єднання держав,
створене на основі міжнародного договору з метою вирішення певних завдань, що
має необхідну для цього систему органів і самостійні права й обов'язки. Права й
обов'язки міжнародної організації відмінні від прав і обов'язків держав-членів, саме
тому міжурядові організації є самостійними суб'єктами міжнародного права. їх
міжнародна правосуб'єктність має вторинний, або похідний, характер, оскільки
міжнародні організації констатуюються як суб'єкти міжнародного права на основі
угоди первинних суб'єктів - держав. Визначають наступні ознаки міжнародних
організацій : 1) договірна основа, що відповідає основним принципам міжнародного
права; 2) наявність певних цілей; 3) система органів, необхідних для досягнення
цілей організації; 4) міжнародна правосуб'єктність [226].
Із аналізу терміну міжнародні організації можна з’ясувати, що це об’єднання
держав, установ, громадських організацій, фізичних осіб, що спільно реалізують
програму, проект або мету на основі певних правил і процедур, діяльність яких
виходить за межі національного кордону.
Одними із важливих понять в терміносистемі міжнародного співробітництва є
«міжнародна програма» та «міжнародний проект». Міжнародні програми – це група
пов’язаних і координованих міжнародних проектів, які забезпечують досягнення
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мети на основі вибраної стратегії 134. Міжнародні проекти – це проекти, що
розробляються

освітніми,

науково-дослідними

та

іншими

організаціями

за

міжнародною участю для реалізації певних цілей із розвитку певної галузі,
наприклад, культури 134.
Незалежно від сфери застосування інструментарію проектного менеджменту
проект має такі основні риси: спрямованість на досягнення визначеної мети
(конкретного результату); обмеженість; унікальність; наявність скоординованих
взаємопов’язаних дій. Реалізація програми потребує здійснення внутрішнього
управління та зовнішньої координації окремих проектів і застосування спеціальних
методів управління програмами. Для виконання міжнародних проектів і програм
часто залучаються кошти міжнародної технічної допомоги у формі грантів. Грант –
це вид матеріальної допомоги, що надається організації (як правило, некомерційній
чи благодійній) або особі для досягнення конкретної, наперед окресленої мети [134].
За визначенням І. І. Мазур, «міжнародні проекти» – це проекти, що засновані
на взаємодоповнюючих міжнародних відносинах та можливостях партнерів 235, с.
63. Ю. В. Ковбасюк та Ю. П. Шаров відмічають, що програмою є сукупність
проектів, пов’язаних єдиною метою та змістом [236, с.18]. Таку думку поділяють Т.
Безверхнюк,

Н.

Котова

і зазначають,

що

«програма»

–

це

численність

взаємопов’язаних проектів, що забезпечують досягнення поставленої мети в
обумовлені терміни, зі встановленим бюджетом і необхідними ресурсами [9, с. 102],
а «проект» – це послідовність пов’язаних подій, які відбуваються впродовж
установленого обмеженого часу та направлені на досягнення результату [9, с. 101].
Найважливіша відмінність між зазначеними поняттями – це їх масштаб.
Програма – це кілька проектів, об’єднаних між собою однією метою. Вона
вимірюється не кількісно, а якісно і припускає зміну стану. Терміни реалізації
проекту, як правило, визначені жорстко, а їх перенесення неминуче вплине на
втілення в життя програми. Для нашого дослідження доречним буде використання
поняття «міжнародний проект».
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Бібліотекознавець Л. О. Кирилюк підкреслила, що «бібліотечні проекти – це,
насамперед, відповіді на ті проблеми, що виникають перед бібліотеками та
користувачами

під

впливом

чинників

соціально-політичного,

економічного,

технологічного характеру. Перебіг реформ в Україні, зумовлених глобалізаційними
процесами у європейському цивілізаційному просторі – а найперше здійснення
реформи

децентралізації

влади

та

створення

спроможних

об’єднаних

територіальних громад (ОТГ), все більше і більше актуалізує освоєння і ведення
бібліотеками проектної діяльності» [81].
Проектна діяльність бібліотеки на сьогодні стає одним з найбільш значущих
напрямів її інноваційної діяльності, адже вона передбачає процеси соціального
партнерства та залучення коштів (використання можливостей фандрейзингу) на
реалізацію ідей з вирішення проблем в громаді. Грантові проекти дозволяють
отримати додаткові ресурси як для розвитку бібліотек і відповідно її послуг з
обслуговування своїх користувачів, так і для покращення якості життя усієї
громади.
Проектна діяльність в інформаційно-бібліотечній сфері характеризується як
засіб реорганізації та модернізації бібліотечної роботи, передумова інноваційного
розвитку бібліотеки, пошук можливостей взаємодії з партнерами, владними
структурами, громадськістю 13, с. 17.
Головним суб’єктом комунікаційної взаємодії в контексті міжнародного
співробітництва є бібліотеки. Відповідно до Закону України «Про бібліотеки і
бібліотечну

справу»

поняття

«бібліотека»

трактується

«як

інформаційний,

культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що
має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та
головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних,
освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки» [167].
На

території

відрізняються

за

України
своїм

утворюються

цільовим

і

функціонують

призначенням,

складом

бібліотеки,

що

користувачів,
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спеціалізацією бібліотечних фондів та іншими ознаками. Публічні бібліотеки
виділяють в окремий самостійний їх вид з-поміж інших категорій книгозбірень.
У більшості бібліотекознавчих видань поняття «публічна бібліотека»
трактується

«як

загальнодоступна

бібліотека,

призначена

для

задоволення

інформаційних потреб широких верств населення». Так, у «Словнику книгознавчих
термінів» поняття публічна бібліотека має два визначення: «1. Загальнодоступна
універсальна

бібліотека,

що

обслуговує

широкі

кола

користувачів.

2. Загальнодоступна бібліотека, призначена для задоволення інформаційних потреб
широких прошарків населення» [85].
Т. І. Вилегжаніна стверджує, що публічні бібліотеки є сталими соціальними
інститутами, незважаючи на зміни в інформаційному середовищі. Їх діяльність
характеризується: доступністю для широкого загалу без будь-яких обмежень;
незалежністю до державної або комунальної форми власності; впливом на їх роботу
місцевих громад через громадські організації, читацькі ради тощо, або через органи
влади, котрі є засновниками книгозбірень; наближеність публічних бібліотек до
потреб місцевих громад; полі функціональність, тобто виконанням інформаційних,
освітніх, культурних, дозвіллєвих функцій [22].
У

міжнародній

декларації

Маніфест

ІФЛА/ЮНЕСКО

«Про

публічні

бібліотеки» зазначено, «що публічна бібліотека є місцевим інформаційним центром,
що надає своїм користувачам (читачам) швидкий доступ до знань та інформації у
всіх формах» [123].
У колективному дослідженні В. С. Пашкової, І. О. Шевченко, Я. О. Хіміч
«Публічні бібліотеки як місце доступу громадян до інформаційних технологій та
Інтернету» під публічною бібліотекою розуміється «загальнодоступний заклад, що
забезпечує конституційні права особистості щодо рівних можливостей для
задоволення основних бібліотечно-інформаційних потреб». Зазначено, що публічна
бібліотека повинна безоплатно надавати у вільне користування бібліотечноінформаційні ресурси, консультативну допомогу у пошуку та виборі джерел
інформації, доступ до каналів зв’язку для одержання інформації з інших бібліотек, а
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також надавати інші види послуг, у тому числі платні, перелік яких визначається
Кабінетом Міністрів України та правилами користування бібліотекою. Як
загальнодоступна установа, публічна бібліотека забезпечує здійснення громадянами
їхнього права на отримання інформації, вона обслуговує усі верстви населення
(фізичних та юридичних осіб) відповідної адміністративно-територіальної одиниці
[155, с. 5].
У цьому ж дослідженні подається актуальне для нашої дисертації визначення
обласних універсальних наукових бібліотек (ОУНБ). ОУНБ трактуються як складові
мережі публічних бібліотек, які функціонують у кожному обласному центрі, є
головним закладом у сфері бібліотечно-інформаційного обслуговування населення,
науково-дослідним, методичним, координаційним центром для бібліотек усіх систем
і відомст області, центральним обласним книгосховищем, обласним депозитарієм
краєзнавчої літератури, центром книгообміну та міжбібліотечного абонемента [155,
с. 10].
Український

бібліотекознавець

Л. І. Кононунченко

розглядає

обласні

універсальні наукові бібліотеки «як культурно-освітні, інформаційні заклади, від
діяльності яких залежить

злагодженість

функціонування

всіх документно-

інформаційних осередків регіону. Зазначено, що однією з найважливіших функцій
діяльності ОУНБ є забезпечення вільного та необмеженого доступу до інформації.
Інформаційні потреби зумовлені особистісними і професійними особливостями
конкретних користувачів та розглядаються як потреби в навчальній, науковій,
самоосвітній інформації» [89].
Отже, сучасна публічна бібліотека як соціальний інститут покликана
виконувати завдання, покладені на неї суспільством і державою, а саме функції
забезпечення збору і зберігання джерел інформації та надання до них вільного і
безперешкодного доступу всім громадянам. В умовах стрімкого розвитку
інформаційних технологій та глобальної мережі Інтернет бібліотеки взяли на себе
функції інформаційних центрів.
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Таким чином, у розкритті особливостей міжнародного співробітництва
бібліотек вироблено певний термінологічний апарат. Ключовими поняттями, що
допомагають науково систематизувати окреслену проблему є «публічна бібліотека»,
«обласна

універсальна

наукова

бібліотека»,

«міжнародне

бібліотечне

співробітництво», «міжнародні організації», «міжнародна програма», «міжнародний
проект».

1.3 Джерельна база та методи дослідження

Дисертація підготовлена на основі різноманітних літературних та архівних
джерел, які представлені як у паперовому, так і в електронному форматах.
Джерельна база дослідження складається, переважно, з наукових праць з
бібліотекознавства, книгознавства, джерелознавства, культурології, філософії,
економіки, політології, державного управління. Аналізувалися також навчальні,
довідкові, виробничо-практичні публікації, періодичні фахові видання, повністю або
частково присвячені досліджуваним питанням, використовувались нормативноправові акти, навчальні програми, матеріали міжнародних наукових семінарів та
конференцій.
Завдяки їх комплексному опрацюванню став можливим об’єктивний аналіз
стану розробленості концептуальних засад досліджуваної проблеми, визначення
адекватного методологічного інструментарію. До першої групи джерел належать
законодавчі та нормативно-правові акти, які визначають принципи формування
міжнародного співробітництва у бібліотечній галузі та дали змогу з’ясувати
особливості державної культурної та інформаційної політики щодо регулювання
міжнародного співробітництва публічних бібліотек України. Нормативно-правова
база – це, насамперед, «Конституція України» та закони України «Про дію
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міжнародних договорів на території України» від 10 грудня 1991 p., закони України
«Про міжнародні договори України», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», в яких
розкрито основні напрямки міжнародного співробітництва в бібліотечній галузі,
закон України «Про інформацію» (1992), «Про концепцію Національної програми
інформатизації» (1998), «Про культуру» (1992) тощо. Зазначені закони містять
загальні положення з переліком термінів, що стосуються визначеної в законі сфери
діяльності, права та обов’язки сторін, учасників процесів, який регулюється
законом, певні особливості, притаманні тій сфері діяльності, в якій виконання
законодавчих норм є обов’язковим, а також прикінцеві положення, в яких указані
строки набуття законами чинності.
Друга група джерел – статутні та програмні документи громадських
організацій, міжнародних благодійних фондів, публічних бібліотек. Серед них
найважливішими є Українська бібліотечна асоціація, Українська асоціація видавців
та книгорозповсюджувачів, громадська асоціація «Форум видавців» (м. Львів),
Бібліотечна Асамблея Євразії, звіти та документи ЮНЕСКО та ІФЛА, річні звіти
обласних універсальних наукових бібліотек України.
Важливим для дослідження концептуальних основ міжнародної культурної
політики спільний Маніфест ЮНЕСКО та ІФЛА. Цей основоположний документ,
зокрема, декларує: «Культурна і мовна різноманітність є спільною спадщиною
людства, яку слід берегти і зберігати в загальних інтересах. Воно є джерелом
обміну, інновацій, творчості та мирного співіснування. Бібліотекам всіх типів слід
враховувати,

просувати

культурне

та

мовне

розмаїття

на

міжнародному,

національному та місцевому рівнях, підтримуючи, таким чином, діалог та активну
громадянську позицію» [123].
Обов’язковим

для

розуміння

сучасних

трансформацій

бібліотечного

соціального інституту стало опрацювання «Стратегії розвитку бібліотечної справи в
Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку
України»», розробленою міжвідомчою робочою групою з питань формування
стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні та затверджено Кабінетом
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Міністрів України розпорядженням № 219-р 23 березня 2016 р. В цьому документі
міжнародні зв’язки розглядаються «як обов’язкова умова отримання поглиблених
знань про розвиток зарубіжних бібліотечно-інформаційних систем для прийняття
професійних рішень з урахуванням європейських і міжнародних вимог, для
поширення інформації про Україну». У Стратегії визначено, що пріоритети
діяльності бібліотек в умовах якісних змін спрямовані на дотримання європейських
цінностей, інтеграцію у європейське співтовариство. [187].
Окремою групою джерел стали дисертаційні дослідження та наукові
публікації

у

фахових

періодичних

виданнях,

присвячені

міжнародному

співробітництву публічних бібліотек України. Опрацьовувались фахові періодичні
видання, зокрема: «Вісник Книжкової палати», «Бібліотечний вісник», «Бібліотечна
планета»,

«Бібліотекознавство.

Документознавство.

Інформологія»,

«Вісник

Харківської державної академії культури», «Рукописна та книжкова спадщина
України», «Український історичний журнал» та ін., аналіз яких дав можливість
більш повно висвітлити стан наукової розробки теми. Опрацьовано матеріали
зарубіжних періодичних видань «Библиотековедение», «Библиотековедение и
библиография за рубежом», «Вестник БАЄ» та ін. Матеріали періодичних видань
після їх аналізу, систематизації, зіставлення з іншими джерелами, уточнення даних,
допомогли відтворити процес розвитку міжнародного співробітництва публічних
бібліотек, зв’язки бібліотек з установами різних країн для реалізації міжнародних
проектів та особливості змін, що відбулися завдяки впровадженим проектам
досліджуваного періоду.
Велике

значення

для

дослідження

питань

розвитку

міжнародного

співробітництва публічних бібліотек мають наукові збірники, звіти Національної
бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого, збірники наукових праць вищих
навчальних закладів, матеріали міжнародних науково-практичних конференцій,
всеукраїнських конференцій, міжнародного форуму, тези доповідей, зміст яких
розкриває

напрямки

і пріоритетні

завдання

міжнародного

діяльності науково-дослідних установ у бібліотечній галузі.

співробітництва
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Особливе місце в роботі над дослідженням посідають Інтернет-джерела.
Ознайомлення з контентом сайтів та блогів українських та зарубіжних бібліотек,
сайтів Української бібліотечної асоціації, Міжнародної федерації бібліотечних
асоціацій та установ, Посольства США та інших посольств в Україні, проекту
«Бібліоміст», «LEAP», міжнародних організацій дало змогу: проаналізувати статутні
та програмні документи означених організацій, простежити особливості формування
та

впровадження

міжнародного

співробітництва

бібліотек

Україні,

його

спрямованість та основні напрями. Використано матеріали сайтів Президента
України, Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, Міністерства культури
України

у

дослідженні

щодо

питання

державної

політики

міжнародного

співробітництва в бібліотечно-інформаційній сфері України. Використовувались
документи, представлені в електронних каталогах з вільним доступом до повного
тексту, зокрема, що розмішено на сайтах НБУ ім. Ярослава Мудрого, НБУВ,
Харківської державної академії культури.
Важливим видом інформаційного матеріалу для розкриття обраної теми стали
документи, які зберігаються у фонді Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського.
Також опрацьовані фонди Книжкової палати України та Національної бібліотеки
України ім. Ярослава Мудрого, Інформаційного центру з питань культури та
мистецтва, Державної науково-технічної бібліотеки України.
Використано матеріали всеукраїнських та міжнародних конференцій, тези
доповідей, матеріали круглих столів, які мають велике значення для осмислення
подальшої взаємодії і розвитку міжнародного співробітництва у бібліотечній галузі,
зокрема, публічних бібліотек, а також аналізують напрямки і пріоритетні завдання
діяльності науково-дослідних установ у цій галузі.
У роботі використано джерела, що різноманітні за своїм походженням,
інформативністю, ступенем достовірності. Комплексний критичний аналіз та
обробка отриманої документальної інформації дали змогу простежити особливості
законодавства в Україні щодо міжнародного співробітництва у бібліотечній галузі,
висвітлити діяльність міжнародних громадських організацій, особливості реалізації
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міжнародних проектів, які діють в Україні в досліджений період, зробити належні
узагальнення, висновки та рекомендації.
Аналіз наукових періодичних видань, зокрема фахових бібліотекознавчих
журналів, дав можливість більш повно висвітлити стан наукової розробки теми.
Публікації фахівців, що є на шпальтах цих видань, висвітлюють основні проблеми й
тенденції міжнародного співробітництва у бібліотечній галузі України. Матеріали
періодичних видань, після їх аналізу, систематизації, зіставлення з іншими
джерелами, уточнення даних, допомогли відтворити зв’язки бібліотек з установами
інших країн та глибше усвідомити особливості змін, що відбулися у міжнародному
співробітництві публічних бібліотек України досліджуваного періоду.
Методологічними засадами дисертаційної роботи є соціокомунікативний,
системно–діяльнісний, інформаційний підходи, що уможливило наукове осмислення
й обґрунтування сутності, завдань, основних напрямків та форм розвитку
міжнародного співробітництва публічних бібліотек, визначення напрямків їх
подальшого розвитку та підвищення ефективності міжнародної співпраці.
Завдяки

реконструкції

міжнародного

співробітництва

бібліотек

як

комунікаційного феномену визначено основні канали комунікації в системі прямих
та зворотніх суб’єкт-суб’єктних зв’язків «бібліотеки України — зарубіжні партнери
(бібліотеки, громадські організації, культурні центри, корпоративні бібліотечноінформаційні об’єднання, ін.). Виявлено дискретний характер цих зв’язків, їх
фрагментарність та поступове згортання в традиційному форматі, посилення ролі
інтерактивних каналів комунікації в умовах розгортання глобального цифрового
простору. Доведено необхідність застовування усіх комунікаційних каналів
налагодження сталої комунікаційної взаємодії з зарубіжними партнерами як умови
підвищення ефективності та якості формування фондів зарубіжної літератури,
інформаційного

обслуговування

організаційно-методичного,

користувачів,

техніко-технологічного

підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу.

покращення
оснащення

ресурсного,
бібліотек

та
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Системний підхід до визначення міжнародного співробітництва бібліотек
дозволив визначити об’єктивні та суб’єктивні чинники зовнішнього та внутрішнього
середовищ, що гальмують ефективний розвиток цих процесів. Серед об’єктивних
чинників — економічна та політична криза як сучасна реальність існування
українського суспільства, що призводить до майже повної відсутності фінансування
бібліотекам-партнерам поштових пересилань партій книг, призначених для
міжнародного

документообміну;

оновлення

техніко-технологічної

бази

та

програмного забезпечення щодо налагодження та підтримки інтерактивної
комунікаційної

взаємодії

українських

публічних

бібліотек

із

зарубіжними

партнерами. Велику роль грають й суб’єктивні чинники, зумовлені наявністю
низької організаційної та корпоративної культури працівників українських бібліотек
щодо розвитку міжнародної співпраці, незнання ними іноземних мов та пасивність у
налагодженні тісної співпраці щодо обміну досвідом та грантової діяльності із
зарубіжними партнерами.
Необхідність

досягнення

наукових

цілей

зумовило

використання

загальнонаукових методів, зокрема, аналізу опублікованих документів, який
використовувався на першому етапі дослідження для вивчення актуальних проблем
міжнародного співробітництва публічних бібліотек України. Використання цього
методу дало змогу автору виявити концептуальні засади вибраної тематики в
процесі вивчення бібліотекознавчої, філософської, політологічної, економічної,
культурологічної літератури, джерел з державного управління, теорії соціальних
комунікацій. Окрім цього, це дозволило осмислити соціокультурну спрямованість
міжнародного співробітництва публічних бібліотек, з’ясувати його місце і роль у
формуванні концептуальних засад національної державності.
Використаний джерелознавчий пошук та аналіз профільних публікацій з теми
дослідження дозволив дисертанту з’ясувати стан наукової розробленості проблеми
міжнародного співробітництва публічних бібліотек.
Вибір методів дослідження зумовлений його метою і завданнями. При
розробці проблем термінології предметної сфери використовувався термінологічний
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аналіз, вивчались наукові та довідкові видання з бібліотекознавства, книгознавства,
документознавства, міжнародних відносин, державного управління, економіки.
Термінологічний

аналіз

предметної

сфери

«міжнародне

бібліотечне

співробітництво» використовувався для уточнення змісту базових понять: «публічні
бібліотеки», «обласні універсальні наукові бібліотеки», «міжнародне бібліотечне
співробітництво», «міжнародний проект», «міжнародні організації», «бібліотечні
асоціації» та ін., визначення розмежування понять.
Використання

логічного методу дозволило

дисертанту проаналізувати

міжнародне співробітництво публічних бібліотек на сучасному етапі розвитку.
Окрім того, у дисертаційному дослідженні застосовано загальнонауковий метод
класифікації, який дав змогу диференціювати як використані джерела, так і наукові
праці дослідників різних періодів.
Порівняльний або компаративний підхід був використаний дисертантом з
метою

визначення

відмінностей

та

особливостей

розвитку

міжнародного

співробітництва 22-х обласних універсальних наукових бібліотек України.
Принцип історизму, використаний автором для опрацювання історичної
джерельної бази, дозволив комплексно вивчити об’єкт і предмет дослідження,
з’ясувати їх роль і місце на конкретному історичному етапі. Поєднання історичного
і логічного методів дало змогу відслідкувати процес формування державної
культурної політики щодо міжнародного співробітництва бібліотек.
Для підсумку використовувався метод оцінювання, який дозволив здійснити
аналіз і синтез окремих фрагментів та етапів дослідження, дійти висновків щодо
сучасного стану міжнародного співробітнитцва публічних бібліотек.
Завдяки когнітивному (пізнавальному) методу також стало можливим
поглиблене

вивчення

об’єкта

дослідження

–

напрямів

міжнародного

співробітництва публічних бібліотек України, визначення його основних проблем та
перспектив розвитку в умовах глобального комунікаційного простору.

68

Методологічна
особливостей

база

розвитку

дисертаційного

міжнародного

дослідження

співробітництва

сприяла

виявленню

публічних

бібліотек,

визначенню їх основних напрямів і форм.
Досягнення мети і завдань дослідження міжнародного співробітництва
публічних бібліотек України значною мірою залежить від чіткого визначення
методологічних засад і вибору методів дослідження.
Висновки до розділу 1

У

розділі

ґрунтовно

розглянуто

наукові

фахові

джерела,

здійснено

термінологічний аналіз предметної сфери, охарактеризовано джерельну базу та
визначено методи дослідження.
Висвітлено науковий доробок як українських, так і зарубіжних дослідників у
формування

концептуальних

засад

цього

важливого

напряму

бібліотечної

діяльності. Серед них праці Аль Тавалбех Серхан Ахмеда, О. Башун, В. Бондаренко,
Т. Вилегжаніної,

О. Воскобойнікової-Гузєвої,

Т. Гранчак,

Л. Дубровіної,

В. Загуменної, Н. Ігумнової, Т. Кулаковської, І. Лобузіна, О. Мар’їної, Д. Ніколаєва,
О. Онищенка, В. Пашкової, В. Попика, Л. Прокопенко, О. Рибачка, Г. Солоіденко,
С. Гришиної, І. Шевченко, Г. Шемаєвої, Я. Шрайберга, Т. Ярошенко та ін. Науковці
висвітлюють

загальні

особливості

реалізації

міжнародного

співробітництва

публічних бібліотек, основні напрями його розвитку та вплив на трансформацію
бібліотечної справи з 90-х років ХХ ст. до початку ХХІ ст.
З’ясовано, що найрозвинутішими в Україні напрямами міжнародного
бібліотечного співробітництва є міжнародний книгообмін; міжнародна проектна
діяльність; обмін професійним досвідом з зарубіжними партнерами. Підкреслено,
що важливу роль у розбудові громадянського суспільства відграють міжнародні
громадські організації, що співпрацюють зокрема й з бібліотеками. Досвід такої
співпраці досліджували В. Пашкова, Л. Прокопенко, Ю. Трач, Г. Солоіденко,
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В. Жукова, І. Шевченко, Л. Колосай, В. Загуменна. Результати участі публічних
бібліотек України у реалізації міжнародних проектів, спрямованих на інтеграцію
бібліотечно-інформаційних ресурсів та послуг у глобальний комунікаційний
простір, висвітлювали у своїх працях О. Воскобойнікова-Гузєва, Т. Гранчак,
Т. Ярошенко, Н. Пелагеша, Ю. Половинчак, В. Животовська та ін. З’ясовано, що
успішна проектна діяльність публічних бібліотек засвідчує приналежність України
до Європейської цивілізації та європейської колективної пам’яті.
У підрозділі, присвяченому характеристиці терміносистеми предметної сфери
«міжнародне співробітництво бібліотек», розглянуто зміст та сутнісні ознаки
базових для дисертаційного дослідження понять: «система міжнародних відносин»,
«міжнародна інформаційна політика», «міжнародне бібліотечне співробітництво»,
«міжнародні

інформаційні

ресурси»,

«міжнародні

бібліотечно-інформаційні

організації», «міжнародна проектна діяльність». З’ясовано, що до початку ХХІ ст.
поняття «міжнародне бібліотечне співробітництво» розумілося вузько, як співпраця
бібліотек з міжнародними організаціями і здійснення зв’язків з профільними
бібліотеками зарубіжних країн з метою розширення культурного обміну, вивчення
досягнень зарубіжної бібліотечної науки і практики.
Підкреслено,

що

необхідність

адаптації

бібліотек

до

цифрового

комунікаційного простору потребує розширення сутнісних ознак змісту поняття
«міжнародне бібліотечне співробітництво», яке має розглядатися як цілісна система
взаємопов’язаних напрямів діяльності бібліотек із зарубіжними партнерами,
спрямованих не лише на вирішення функціональних завдань якісного ресурсного
забезпечення та обслуговування користувачів, запозичення кращого досвіду задля
ефективної реалізації державної політики України в сфері інформатизації, але й на
корпоративне

вирішення

глобальних

інформаційно-комунікаційних

проблем

світового співтовариства.
У підрозділі, присвяченому методам та джерельній базі дослідження,
охарактеризовано комплекс опублікованих та архівних джерел з теми дисертації, які
представлені як у друкованому, так і в електронному форматах, обґрунтовано
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методологічні засади дослідження. Важливою складовою джерельної бази стали
законодавчі та нормативно-правові акти, які визначають основні принципи
державної

інформаційної

політики

в

сфері

міжнародного

бібліотечного

співробітництва публічних бібліотек України. Зроблено акцент на розкриття
особливостей національного законодавства, що регулює означену сферу діяльності,
розкрито засоби її адаптації до міжнародних вимог. Друга група джерел – статутні
та програмні документи громадських організацій, бібліотек, зокрема ЮНЕСКО та
ІФЛА, Бібліотечної Асамблеї Євразії, Української бібліотечої асоціації, Української
асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, громадської асоціації «Форум
видавців» (м. Львів); річні звіти 22 обласних універсальних наукових бібліотек
України. Дуже інформативною для збору емпіричного матеріалу з теми дослідження
стала група інтернет-джерел: ознайомлення з контентом офіційних сайтів
авторитетних міжнародних організацій, посольств країн, що втілювали авторитетні
міжнародні проекти «Бібліоміст», «LEAP» та ін. дозволило встановити сучасний
стан

опанування

публічними

бібліотеками

України

основних

напрямів

міжнародного співробітництва, їх спрямованість і результативність.
Методологічним
соціокомунікативний,

підґрунтям

дисертаційного

системно–діяльнісний,

дослідження

інформаційний

підходи,

стали
що

уможливило наукове осмислення й обґрунтування сутності, специфічних ознак,
завдань, основних напрямів та форм розвитку міжнародного співробітництва
публічних бібліотек, визначення об’єктивних чинників, які гальмують встановлення
сталої комунікаційної взаємодії із зарубіжними партнерами, обгрунтування
напрямів їх трансформації в умовах мережевої взаємодії.
Поєднання евристичних можливостей соціокомунікативного та системнофункціонального підходів дозволило охарактеризувати міжнародну співпрацю
бібліотек як цілісне системне утворення, кожний з напрямів якого формує в умовах
мережевого комунікаційного середовища інноваційні канали підтримки сталої
транснаціональної інформаційної взаємодії. Кожен напрям системи міжнародного
співробітництва забезпечує виконання власної специфічної функції, спрямованої на
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покращення

документно-ресурсного,

сервісного,

матеріально-технічного

та

кадрового оснащення бібліотек. На основі реконструкції комунікаційних зв’язків в
системі «публічні бібліотеки України — зарубіжні партнери» визначено об’єктивні
та суб’єктивні чинники, що гальмують міжнародне бібліотечне співробітництво.
Серед

них:

політичні,

економічні,

правові,

організаційно-технологічні,

соціокультурні.
Основні положення розділу викладені в публікаціях здобувача [100, 253, 255,
257, 259]
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РОЗДІЛ 2.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИТЦВА
ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
2.1 Культурна політика України як основа державної підтримки
міжнародного співробітництва бібліотек
В умовах державної незалежності, політичних, економічних, культурних,
освітніх, наукових змін Україна розпочала процес демократичних перетворень,
творення відкритого суспільства, основою якого є гуманізація, демократизація,
гласність, національне відродження. В свою чергу, це актуалізувало проблему
інтеграції

країни

у

світовий

культурний

простір,

який

ґрунтується

на

загальнолюдських цінностях та поваги національних інтересів.
Після проголошення суверенності Міністерство культури України стало
повноправним суб’єктом міжнародної культурної співпраці. Його досвід у цій галузі
поки що є доволі коротким, а основні завдання та цілі міжнародного культурного
співробітництва важко вважати досягнутими.
Визнана сучасним світом Україна як суб’єкт міжнародного права здійснює
безпосередні відносини з іншими державами та міжнародними організаціями,
приєдналась до міжнародних договорів, самостійно вирішує питання війни і миру.
На сучасному етапі Україна цілком самостійно, спираючись на національний
інтерес, визначає стратегію свого зовнішньополітичного курсу, будує співпрацю із
іншими державами та міжнародними організаціями.
Міжнародне культурне співробітництво є одним із важливих напрямків
роботи Міністерства культури України. Міжнародна діяльність Міністерства
відповідає напрямкам державної зовнішньої політики України і реалізується в
межах чинного законодавства.
Пріоритетним завданням державної культурної політики є посилення
приєднання України до європейського та світового культурного простору. Україна є
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членом різних міжнародних організацій, серед яких ЮНЕСКО, ІФЛА, Ради Європи,
СНД, ОБСЄ та ін., що дозволяє реалізовувати публічним бібліотекам міжнародні
проекти, організовувати конференції, семінари, з’їзди та бути учасниками в інших
країнах, які сприятимуть розширенню міжнародних культурних зв'язків у
бібліотечно-інформаційній сфері.
Перший документ, у якому закладений фундамент для утвердження України
як нового суб’єкта міжнародних відносин стала «Декларація про державний
суверенітет України», яка ухвалена Верховною Радою Української Радянської
Соціалістичної Республіки 16 липня 1990 року. Ця «Декларація…» є основою
Конституції, законів України і окреслює можливості і права країни при укладанні
міжнародних договорів. У ст. 10 «Декларації..» «Міжнародні відносини» сказано,
що учасник міжнародних зв’язків має право здійснювати безпосередні відносини з
різними державами, укладати з ними угоди, приймати участь у функціонуванні
міжнародних організацій в тому обсязі, який необхідний для продуктивного
забезпечення інтересів країни у політичній, економічній, інформаційній, науковій,
культурній сферах. Виступає рівноправним суб’єктом міжнародної взаємодії 35.
У

«Декларації…»

державний

суверенітет

України

зазначається

«як

верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади Республіки в межах її
території та рівноправність у зовнішніх відносинах». Цей документ є першим
кроком до міжнародного визнання, прийняття як держави, і отже, суб’єкта
міжнародного співробітництва. Також проголошення 24 серпня 1991 року
Верховною Радою незалежності та створення самостійної держави – України,
відкрила нашій країні, як великій європейській державі, можливість для
встановлення прямих взаємовигідних відносин у всіх сферах суспільного життя з
іншими державами світу для її входження в світові соціально-економічні, культурні,
науково-технічні процеси, які впливають на зміцнення і збагачення різних типів
міжнародних відносин. Вже у 1992 р. відроджену державу визнали 134 країни світу,
з багатьма з них було встановлено дипломатичне співробітництво, укладено понад
20 двосторонніх і близько 50 міжурядових угод 35.
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Фундаментальним документом незалежної України, який засвідчує готовність
до розвитку міжнародно-правових відносин, є «Конституція України» [90].
Державний устрій і принципи діяльності української держави, які знайшли
відображення в Конституції України, перебувають у повній відповідності до
положень і принципів сучасного міжнародного права, виражених у Статуті ООН.
Україна реалізує свою зовнішню політику, яка базується на дотриманні
загальновизнаних норм і принципів міжнародного права, Гельсінського Заключного
акта, Паризької хартії для нової Європи, Лісабонського договору, Статуту ООН та
інших документів НБСЄ (ОБСЄ). Міжнародне співробітництво держав відображено
у змісті Статуту ООН, зокрема в ст. 1: «Здійснювати міжнародне співробітництво у
розв’язанні

міжнародних

проблем

економічного,

соціального,

культурного

характеру й у заохоченні та розвитку поваги до прав людини й основних свобод для
всіх, без розрізнення раси, статі, віку, релігії» [216].
Найважливішою

складовою

міжнародного

співробітництва

публічних

бібліотек є активне співробітництво з Європейським Союзом, у рамках досягнутих
домовленостей про асоціацію. Основною метою такого співробітництва України та
ЄС в гуманітарній сфері, зокрема в культурному секторі є зміна системи й підходів
до управління у сфері культури, які мають будуватися на засадах демократії,
визнання культурних прав і свобод. Правовим документом діяльності Євросоюзу є
«Договір про функціонування Євросоюзу» (Лісабонський договір 2007 р.), зокрема:
ст. 167 розділу «Культура». Принциповим щодо цього є доповнення культурної
політики
спадщини;

держав-учасниць
налагодження

зокрема

в:

збереженні

співробітництва

між

європейської

культурними

культурної

інституціями;

посилення сприяння творчої співпраці; збереження культурного та мовного
розмаїття: дотримання принципів і свобод гарантування культурних прав [38].
У повній відповідності до положень і принципів сучасних міжнародних
відносин, виражених у Статуті ООН, відображає принципи діяльності української
держави Конституція України, яка є основним документом для розвитку цих
відносин і формування зовнішньої політики. Прикладом безпосереднього зв’язку
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Конституції України і міжнародного співробітництва є положення ст. 18
Конституції: «Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення
її національних інтересів і безпеки шляхом підтримки мирного і взаємовигідного
співробітництва з членами міжнародного співтовариства на основі загальновизнаних
принципів і норм міжнародного права». Цим положенням підкреслюється прагнення
України підтримувати і розвивати свої міжнародні зв’язки. Дуже важливим є
положення ст. 9 Конституції, в якій говориться: «Діючі міжнародні договори, згода
на обов’язковість яких дана Верховною Радою України, є частиною національного
законодавства

України».

Цим

положенням

Конституція

визнає

в

Україні

верховенство міжнародного права, що характеризує Україну як демократичну і
правову державу [90].
Закон України «Про міжнародні договори України», який був затверджений
29 червня 2004 р., з внесеними змінами й доповненнями від 5 червня 2014 р.,
встановлює порядок укладання, регулює виконання та припинення дії міжнародних
договорів України, який має на меті безпосереднє забезпечення національних
інтересів, забезпечує здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики
України, які закріплені у Конституції України та законодавстві України. Зокрема в
ст. 3 виокремлюється вид договору, як «про участь України в міждержавних союзах
та інших міждержавних об’єднаннях (організаціях)», який може застосовуватись і в
бібліотечній справі 178.
У бібліотечні сфері реалізація міжнародної співпраці регулюється наявною
законодавчою базою: Законом України «Про культуру» (2010 р.) [177]; Законом
України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну
справу» від 01.01.2011 р. [167]
Зокрема, в ЗУ «Про культуру» в ст. 33 говориться, «що держава сприяє
міжнародному

культурному

обміну,

співробітництву

закладів

культури,…

працівників культури України із зарубіжними партнерами. Заклади культури
незалежно від підпорядкування, форми власності та організаційно-правової форми,
професійні творчі працівники, окремі громадяни мають право самостійно укладати
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договори (контракти) з іноземними фізичними та юридичними особами про форми
співробітництва у сфері культури, брати участь у роботі відповідних міжнародних
організацій та фондів, провадити зовнішньоекономічну діяльність у сфері культури
відповідно до законодавства». В ст. 34 цього ж Закону: «Держава виявляє
піклування

про задоволення

національно-культурних потреб

українців,

які

проживають за межами України, зокрема сприяє проведенню культурно-мистецьких
заходів за кордоном». Відповідно до Закону «Про культуру» розділ ІІ «Права і
обов’язки у сфері культури» громадяни мають право об'єднуватись у творчі спілки,
національно-культурні товариства, центри, фонди, асоціації, інші громадські
організації у сфері культури [177].
Але це піклування про задоволення національно-культурних потреб українців
знаходиться зовсім в незадовільному стані. Хоча 22 червня 2011 року Кабінет
Міністрів України ухвалив

«Концепцію Державної програми співпраці із

закордонними українцями на період до 2015 року», в якій описані розвиток та
поглиблення співпраці із закордонними українцями, серед яких: оптимізація
співпраці із закордонними українцями, здійснення науково-освітніх та культурномистецьких заходів за участю закордонних українців. Але після 2015 року ніяких
законодавчих документів прийнято не було, хоча ст. 12 Конституції України
закріплює обов’язок держави дбати про задоволення національно-культурних і
мовних потреб українців, які проживають за межами держави 42.
Підтримка світового українства можлива лише за умов співпраці всіх гілок
влади України з громадськими організаціями українців за кордоном, удосконалення
інституційно-правових механізмів налагодження такої співпраці. Збереження
національної ідентичності українців за кордоном значною мірою залежить від
активної та послідовної політики України в освітній, мовній, культурній,
інформаційній сферах.
В аналітичній записці відділу політичних стратегій Національного інституту
стратегічних досліджень в розділі «Підтримка діяльності українських бібліотек»
вказано: «За офіційними даними, у країнах проживання українців функціонують 244
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бібліотеки. Упродовж дії Програми підтримки української діаспори надавалося
сприяння комплектуванню бібліотек у місцях компактного проживання закордонних
українців українськими виданнями, художньою літературою, збірками творів
класиків української літератури. Окрім цього, для бібліотек передплачувались
періодичні видання. Проте, у зв’язку із закінченням терміну виконання Програми
прогнозувати подальшу долю українських бібліотек складно. Не залишились
непоміченими події, пов’язані зі спробами закриттям Бібліотеки української
літератури в Москві» 113.
Ця співпраця між інституціями обмежувалась оцифровуванням колекцій та
обміном фондів. Але навіть і ця взаємодія не реалізована до кінця. Зі створенням
інтегрованого ресурсу – електронної бібліотеки «Культура України», започаткованої
Національною бібліотекою України ім. Ярослава Мудрого в 2011 році, приєднаними
до проекту на 2016 рік залишаються бібліотеки Росії та Казахстану. Зовсім не
задіяними є бібліотеки української діаспори в поповненні фонду «Культура
України» колекціями з-за кордону. Також не відпрацьований механізм проведення
спільних онлайн конференцій, бібліотечних заходів.
У Законі України «Про внесення змін до Закону України» «Про бібліотеки і
бібліотечну справу» від 02.12.2010 р. у ст. 31 підкреслено, що «держава сприяє
розширенню міжнародного співробітництва в бібліотечній справі». У Законі
визначені основні напрями міжнародного співробітництва: проведення спільних
наукових

досліджень;

організацію

міжнародних

конференцій,

симпозіумів,

конгресів та інших заходів; участь у діяльності міжнародних організацій;
документообмін; спільна видавнича діяльність. Законом зазначено, що бібліотеки,
які мають статус юридичнї особи мають право укладати договори про співпрацю із
іноземними бібліотеками згідно з наявним законодавством [167].
«Концепція національної інформаційної політики України» була розроблена
Державним комітетом телебачення і радіомовлення України у 2002 році. Концепція
має на меті створення правових, економічних та організаційних умов для
формування в Україні розвинутого інформаційного суспільства [174].
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Серед основних напрямків національної інформаційної політики варто
відзначити: створення умов для формування в Україні розвинутого інформаційного
суспільства,

посилення

ролі

суспільства;

створення

умов

масової
для

інформації
своєчасного,

у

розвитку

якісного

й

українського
ефективного

інформаційного забезпечення фізичних та юридичних осіб, органів державної влади
та

органів

місцевого

самоврядування;

інтеграція

України

в

міжнародний

інформаційний простір, сприяння створенню конкурентоспроможної інформаційної
продукції; забезпечення вільного доступу громадян до світових інформаційних
ресурсів.
У Концепції, що стосується міжнародного співробітництва бібліотек,
зазначено, що державна політика у книговидавничій сфері має бути спрямована на
створення умов для належного представлення кращих вітчизняних творів у
міжнародному інформаційному просторі; забезпечення доступу до надбань світової
культури на основі розширення міжнародного книгообміну, перекладу та видання
державною мовою визначних зарубіжних наукових праць і літературних творів.
Серед напрямів державної культурної політики щодо розповсюдження видавничої
інформаційної продукції варто виокремити стимулювання поширення у світі
інформації про Україну на основі книжкових видань українською та іноземними
мовами через систему книгоекспорту, залучення Інтернет-каналів та іншими
способами [174].
В Україні відсутній єдиний план, єдина державна стратегія розвитку
інформаційної галузі. Кабінет Міністрів України періодично ініціював реєстрацію
проектів Законів України «Про Концепцію інформаційної політики держави». Різні
Концепції були зареєстровані 2002, 2009 та 2010 роках і проект однієї з них, а саме
2002 року був прийнятий за основу у першому читанні, але у другому – не мав
достатньої підтримки голосів. І тільки 15 травня 2013 року розпорядженням
Кабінету Міністрів України № 386-р схвалена «Стратегія розвитку інформаційного
суспільства в Україні», у якій визначена мета, основні засади, стратегічні цілі
функціонування інформаційного суспільства в Україні, завдання, спрямовані на їх
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досягнення, а також основні напрями, етапи і механізм реалізації цієї Стратегії з
урахуванням сучасних тенденцій та особливостей розвитку України в перспективі
до 2020 року [188].
Ця Стратегія має на меті забезпеченння вигідних умов, які сприятимуть
розширенні інформаційного суспільства, соціально-економічного, політичного і
культурного розвитку держави з ринковою економікою, яка регулюється
європейськими

цінностями,

підвищення

конкурентоспроможності

України.

Реалізація цієї Стратегії окреслена головними напрямками в межах міжнародної
співпраці у сфері розвитку інформаційного суспільства: «дотримання рішень
рамкових європейських програм; участь державних органів у міжнародному
інформаційному обміні; участь України в міжнародних дослідницьких проектах за
основними напрямами розвитку науки, культури, технологій і техніки» [188].
Відповідно прийнятий Закон України «Про Основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 9 січня 2007 р., який
повідомляє про необхідність створення «електронних інформаційних ресурсів в
архівах, бібліотеках та музеях, науково-дослідних установах з визначенням вимоги
щодо обов’язкового зберігання в єдиному електронному форматі результатів
наукової діяльності» та має забезпечити вільний доступ «до результатів наукових
досліджень, створених за рахунок коштів Державного бюджету України». Цей
документ визначає відкритий доступ однією з переваг України в бажанні
побудувати відкрите для всіх інформаційне суспільство, в якому було б можливо
створити, накопичити знання, мати можливість до вільного доступу інформації та
обмінюватися нею, щоб надавати кожному реалізувати свій потенціал в повній мірі
та підвищувати якість життя, інтегруючись у світовий простір. Цей закон став
популярним серед бібліотекарів, а згодом перетворився на один з методологічних
принципів сучасного бібліотекознавства, тому що одними з основними засадами є
«забезпечення

громадян

отримувати

доступ

до

національних

та

світових

інформаційних електронних ресурсів; забезпечити інтеграцію освіти, науки і
культури

України

в

глобальний

культурний,

освітній,

науково-технічний
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інформаційний простір; реалізувати в рамках міжнародних договорів України
спільні проекти, які забезпечують інтеграцію України в глобальний інформаційний
простір» [181].
Гостро стоїть питання формування національних інформаційних ресурсів та
створення єдиної бази даних, електронного каталогу бібліотек України для обміну
бібліотечно-інформаційними ресурсами та входження у європейський і світовий
інформаційний

простір.

На

даний

час,

більш

досконалого

законодавчого

регулювання потребує процес міжнародного книгообміну, який здійснюють
бібліотеки. Останнім часом з огляду на існуючу політичну та економічну ситуацію,
недостатнє фінансування, а також постійне зростання вартості книжкової продукції,
суттєво знизилися надходження іноземної літератури до українських бібліотек.
З 1 січня 2017 р. в Україні заборонили ввіз російських книг з антиукраїнським
змістом. Відповідно до «Закону щодо обмеження доступу на український ринок
іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту» до України забороняється
ввозити книги, які за своїм змістом спрямовані на ліквідацію незалежності України,
зміну конституційного ладу, порушення суверенітету і територіальної цілісності
держави. Під заборону також потрапила література, яка пропагує комуністичний або
нацистський тоталітарні режими та їхню символіку і використовує шаржування
державних символів України у будь-якому вигляді [166].
Водночас громадяни матимуть право ввозити російські книги без спеціального
дозволу в кількості не більше 10 примірників на людину. За нелегальне поширення
літератури в магазинах або на ринках розповсюджувачів будуть штрафувати. За
перше порушення штраф становить 32 тис грн, при повторному - 160 тис грн. Як
результат, за півроку дії закону на український ринок імпортованих із Росії книг
антиукраїнського змісту зменшилася більш ніж вшестеро. Тільки 7.7 тис
найменувань російських книг отримали дозволи на ввезення в Україну, тоді як
минулого року в Україну було ввезено приблизно 50 000.
Створення умов для міжнародної співроці та інтеграції до світових
інформаційних бібліотечних систем мала б «Державна цільова національно-
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культурна

програма

створення

єдиної

інформаційної бібліотечної системи

«Бібліотека-XXI»», здійснення якої дало б «ввести в науковий обіг унікальні
документи, що становлять історичну і культурну цінність не тільки для України, а і
для світової спільноти» [171].
На жаль, реалізація програм «Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007–2015 роки», «Стратегія розвитку інформаційного
суспільства в Україні», «Державна цільова національно-культурна програма
створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека-XXI»» в частині,
що стосується бібліотечної галузі, не була забезпечена належним державним
фінансуванням. Не було створено єдиної інформаційної інфраструктури, яка б
охоплювала бібліотечні та архівні установи; єдиного національного депозитарію
електронних бібліотечних ресурсів; не визначено базових центрів переведення в
електронну форму документів, які зберігаються у бібліотечних, архівних та
музейних фондах; не організовано веб-порталу «Бібліотека-XXI»; не сформовано
зведеного електронного каталогу документів, які зберігаються у фондах бібліотек і
Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова»; не
організовано забезпечення доступу бібліотек до Інтернету, не забезпечено їх
оснащення

комп’ютерною

технікою,

програмним

забезпеченням

і

телекомунікаційним обладнанням; не має координації в проведенні наукових
досліджень щодо вдосконалення інтелектуальних технологій пошуку та обробки
електронних інформаційних ресурсів 73.
У листопаді 2014 р. при Міністерстві культури України було створено
міжвідомчу робочу групу з питань формування стратегії розвитку бібліотечної
справи в Україні, якою було розроблено проект «Стратегії розвитку бібліотечної
справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого
розвитку України». Ця стратегія була схвалена Кабінетом Міністрів України
розпорядженням від 23 березня 2016 р. № 219-р. У розділі «Сучасний стан
бібліотечної справи в Україні та проблеми, на розв’язання яких спрямована
стратегія, вказано: «бібліотеки мають потужний потенціал для консолідації
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суспільства, спрямування його на дотримання європейських цінностей, інтеграцію
України у європейське співтовариство, для підвищення якості життя, рівного
доступу до інформації, знань і культурного надбання». Ці документи стали
предметом широкого фахового обговорення, яке продовжується й нині [187].
У Стратегії визначено, що пріоритними напрямами функціонування бібліотек
спрямовані на дотримання європейських цінностей, інтеграцію у європейське
співтовариство. У стратегічних напрямах розвитку бібліотечної справи, а саме
розвиток ефективних комунікацій, «передбачається створення системи ефективної
внутрішньої та зовнішньої комунікації для розвитку партнерств, просування
спільних цінностей та досягнення стратегічних результатів». Зазначено, що
«необхідно

удосконалити

внутрішню

професійну

комунікацію,

розвивати

міжнародні професійні зв`язки, що сприятиме активному включенню суб`єктів
бібліотечної галузі України у міжнародне професійне середовище».
Серед важливих заходів міжнародного співробітництва в планах дій Стратегії
визначені короткострокові, серед яких є прийняття необхідних документів для
приєднання

України

до

міжнародних

угод,

пов`язаних

із

бібліотечно-

інформаційною діяльністю.
У середньострокових діях передбачено «реалізацію державної цільової
програми з модернізації матеріально-технічної бази бібліотек та створення
зведеного електронного каталогу бібліотек України та базу даних авторитетних
національних файлів».
Серед довгострокових дій Стратегії «передбачена реалізація державної
цільової програми інформатизації бібліотек, створення Національної електронної
бібліотеки України, програма «Мобільні бібліотеки» та ін.» [187].
За ініціативи Президента України П. Порошенка 25 вересня 2014 року була
підготовлена та представлена Стратегія, у якій визначаються основні напрями та
пріоритети розвитку України в період до 2020 р. 12 січня 2015 року Президентом
був підписаний Указ «Про Стратегію сталого розвитку «Україна − 2020»». Серед
першочергових

пріоритетів

реалізації

Стратегії

є

«створення

програми
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популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому
інформаційному просторі. Ключовим завданням є формування позитивного іміджу
України як європейської, демократичної, конкурентоздатної держави. Програма
сприятиме забезпеченню: підсилення інституційної спроможності для здійснення
міжнародних стратегічних комунікацій; збільшення та оптимізації присутності
України на міжнародних заходах та майданчиках; присутності у міжнародному
академічному, культурному та громадському середовищі регулярного відкритого
діалогу із спільнотою світових лідерів думки, експертів та медіа, які висвітлюють
або коментують українську тематику; формування сталих ефективних комунікацій з
українською діаспорою та використання її потенціалу». Важливою умовою
реалізації Стратегії є спільний договір між владою, бізнесом та громадянським
суспільством, який наголошує на відповідальності кожної із сторін в певній зоні.
[160].
Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких
законів

України

щодо

вдосконалення

системи

державного

управління

у

книговидавничій сфері», в якому окреслені завдання, особливості функціонування
Українського інституту книги, майнові права інституції, склад і принципи
діяльності Наглядової ради Українського інституту книги тощо, основними
завданнями якого є поширення у світі інформації про культуру, спадщину та історію
України; забезпечення інтеграції української культури до світового культурноінформаційного простору, сприяння просуванню національного культурного
продукту на світовий ринок; сприяння у задоволенні культурних та освітніх потреб
українських громад у різних країнах; популяризація та навчання української мови;
формування позитивного образу України у світі засобами культури та міжнародного
культурного співробітництва [179].
1 лютого 2016 року розпорядженням Кабінету Міністрів України була
схвалена «Довгострокова стратегія розвитку української культури – стратегія
реформ». Серед стратегічних цілей документа варто відзначити сприяння розвитку
міжнародного співробітництва у сфері культури, забезпечення популяризації
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української культури, що є необхідним елементом здійснення міжнародних зв’язків.
У Стратегії підкреслюється, що «координація та системний підхід до популяризації
національного культурного продукту, інформації та знань про Україну, поширення
європейських підходів, культурних здобутків і різноманітних форм культурного
виявлення в Україні є однією з основних стратегічних цілей». Операційними цілями
щодо бібліотечної справи та розвитку читання є: «підтримка видавничої справи та
програм заохочення читання через систему соціального партнерства та спільних
міжвідомчих програм з органами центральної виконавчої влади; інтенсивний
розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек на електронних носіях і
забезпечення доступу до них. Модернізація матеріально-технічної бази та
інформаційно-технічної інфраструктури бібліотек; приведення системи державного
управління у сфері книговидання та книгорозповсюдження до сучасних світових
стандартів». Проте у документа нема механізмів втілення, що ставить під загрозу
виконання цілей, зазначених у Стратегії [185].
Важливим кроком стало прийняття 21 червня 2017 р. Кабінетом Міністрів
України рішення щодо створення державної установи «Український інститут», за
прикладом діяльності Гете-інституту, Польського інституту, Британської ради,
Французького інституту та інших. Реалізація такого проекту є важливою для
реінтеграції України у міжнародні культурні процеси. Діяльність Українського
інституту можна назвати пріоритетним завданням української держави, оскільки ця
інституція консолідуватиме навколо себе величезну кількість людей і організацій,
які є голосами української культури, освіти, науки й дипломатії у світі.
Сформований Український інститут має бути стратегічною платформою для
реалізації зовнішньої гуманітарної політики [41].
У 2017 році Україна була учасником 69-го книжкового ярмарку у Франкфуртіна-Майні (Німеччина). Організаторами були Міністерство культури України спільно
з національним культурно-мистецьким і музейним комплексом «Мистецький
Арсенал» та Українським інститутом книги. Країна була представлена національним
стендом 17-ти українських видавництв, та кращі книги, які відзначені різними
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преміями. На книжковому ярмарку в рамках літературних заходів, відбувалися
зустрічі з українськими авторами, дискусії про різноманіття та історичні виклики
української культури, творчий людський потенціал України [175].
У квітні 2017 р. між Міністром культури України та Надзвичайним та
Повноважним Послом Республіки Молдова в Україні відбулась зустріч, на якій
обговорювалась Програма співробітництва у сфері культури між Міністерствами
культури України і Республіки Молдова на 2017–2021 роки, внесли зміни та
доповнення, що посилить підтримку існуючих культурних ініціатив та сприятиме
реалізації нових проектів та заходів між двома країнами. Також Є. Нищук спільно з
Генеральним секретарем Міжнародної асоціації видавців Хосе Борґіно (Швейцарія)
обговорили можливість покращення партнерства в здійсненні державної політики в
літературній,

книговидавничій

та

бібліотечно-інформаційній

діяльності,

що

сприятиме двосторонньому культурному співробітництву [175].
Важливим напрямом діяльності Міністерства культури України є організація
та втілення Днів культури за кардоном, виставок, ярмарок, що залучає українську
культуру до світового культурного простору. Дні культури України протягом 20172018 рр. відбулись у Португалії, Угорщині, Іспанії, Туреччині.
Відповідно 26 січня 2018 р. у столиці Туреччини м. Анкара за підтримки
Посольства України в Турецькій Республіці та за сприяння ГО «Українська спілка»
було відкрито українську бібліотеку. Первинний фонд налічує близько 1500
примірників художньої та навчальної літератури. За ініціативою Надзвичайного та
Повноважного Посла України в Аргентині 17 вересня 2017 р. у Буенос-Айресі в
Національній бібліотеці Аргентинської Республіки ім. Мар’яно Морено було
офіційно

відкрито

українську

бібліотеку.

Це

слугуватиме

підтримці

книговидавничої сфери та вихід української книги на міжнародний рівень [176].
За сприяння Посольства США в Україні, культурного центру «Американський
дім у Києві» та інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку» пересувна
виставка фотоплакатів «Публічна бібліотека. Фотоесе Роберта Доусона» влаштована
у Старобільську Луганської області, у Луганському національному університеті ім.
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Т. Шевченка. Демонстрацію проекту – фотографічного огляду публічних бібліотек з
усіх куточків Сполучених Штатів Америки.
У березні 2018 р. Міністром закордонних справ України спільно з
Федеральним міністром з питань Європи, інтеграції та закордонних справ
Республіки Австрії була підписана міжнародна Угода про співробітництво в галузі
освіти, науки і культури. Угода передбачає відкриття у Відні одного з філіалів
Українського інституту, який забезпечуватиме культурну присутність нашої країни
в Євросоюзі.

Сторони також заохочуватимуть співпрацю

між музейними

установами й бібліотеками [176].
Україна у 2018 р. вперше взяла участь разом із 65 країнами-учасницями у
Міжнародному книжковому ярмарку в Абу-Дабі, який проходив з 25 квітня по 1
травня у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів. На ярмарку були представлена
продукція п’яти українських видавництв: «Дуліби», «Нора-Друк», «Елвік», «Ранок»
та «Видавництво Анетти Антоненко». Було презентовано арабське видання
«Бейрутських оповідань» А. Кримського та за сприянням Посольства України в
Лівані поетичну збірку І. Франка «Зів’яле листя» у перекладі ліванського
письменника Імадеддіна Раефа. У Рівненській обласній універсальній науковій
бібліотеці було організовано виставку вільного книгообміну джерел польською
мовою. Книги були отримані від Генерального Консульства Республіки Польща в
Луцьку. Це література різної тематики, художня, книги з медицини, мистецтва,
публіцистика та дитяча література [176].
Отже, можна визначити, що основними напрямами державної культурної
політики щодо міжнародного співробітництва бібліотек є:


співробітництво

публічних

бібліотек

з

різними

міжнародними

інституціями через міжнародні договори, програми, проекти;


здійснення

суспільно-політично

значущих

культурних

міжнародного характеру в інтересах формування іміджу України в світі;

ініціатив
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ініціювання здійснення за кордоном заходів за участю бібліотек, зокрема

книжкових виставок, круглих столів, читацьких конкурсів, фестивалів, організації
книгообміну;


отримання

грантів,

стипендій,

науково-технічної

інформації,

консультативна допомога;


сприяння

роботі

культурно-інформаційних

центрів

у

складі

дипломатичних установ України; співпраця із закордонним українством;


створення баз даних про втрачені та незаконно переміщені з України

книжкові пам’ятки з метою їх повернення, введення в світовий культурний простір.
Ці стратегічні напрями дають можливість сформувати ділову систему
культурного співробітництва

із

зарубіжними країнами,

українському бібліотечному середовищу

активно проникати

у світові бібліотечно-інформаційні

процеси.
Міжнародне культурне співробітництво повинно сприяти міжкультурній
комунікації, створенню у їх стосунках атмосфери поваги, довір'я, діалогу і миру.
Мінкультури України забезпечує виконання таких головних завдань у міжнародній
сфері як активізація процесу євроінтеграції України; підтримка і розвиток
міжкультурного співробітництва публічних бібліотек; участь публічних бібліотек в
міжнародних організаціях; поширення присутності України у міжнародному
культурному просторі та покращення міжнародного іміджу України.
Внаслідок відсутності цілісності державної політики та належної уваги до
сфери культури нагальними проблемами в Україні сьогодні є неефективне
управління сферою культури, зниження рівня духовності нації, зростання культу
насильства, моральна деградація суспільства. Державна політика України щодо
міжнародного

співробітництва

публічних

бібліотек

має

формуватися

та

здійснюватися відповідно до європейських та світових стандартів, ураховуючи
відповідні міжнародні акти та угоди.
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2.2 Участь публічних бібліотек України в реалізації міжнародних
проектів

Зміни економічного становища в країні, перехід бібліотек до нового формату
роботи спонукають до необхідності використання нових ефективних механізмів
розвитку бібліотечної діяльності, зокрема, міжнародної співпраці. Бібліотекам
відведена

суттєва

роль

у

сучасній

міжнародній

інформаційній

взаємодії,

спрямованій на розширення обміну інформацією незалежно від кордонів,
рівноправну

участь

у

міжнародних

інформаційних

потоках,

об’єднання

інтелектуальних ресурсів різних країн для прогресивного розвитку цивілізації та ін.
Серед основних форм міжнародного культурного співробітництва України в
інформаційно-бібліотечній сфері, варто відокремити участь у міжнародних
проектах.
Програмний і проектний розвиток останнім десятиліттям став одним із
впливових факторів трансформації бібліотечної галузі [219, c. 3]. У зв’язку зі зміною
соціальної ролі і функцій публічної бібліотеки в інформаційному суспільстві,
упровадженням та специфікою використання нових інформаційних технологій,
необхідністю створення додаткових умов для забезпечення вільного доступу
громадян України до світових інформаційних ресурсів є потреба у виконанні цілої
низки завдань у царині законодавчого, матеріально-технічного та кадрового
забезпечення, створенні сприятливих умов для проектного розвитку та міжнародної
діяльності бібліотечно-інформаційних установ України [213, с. 556].
Проектна діяльність характеризується як засіб реорганізації та модернізації
публічних бібліотек, сприяє передумові інноваційного розвитку бібліотеки,
забезпечує пошук можливостей взаємодії з партнерами, владними структурами,
громадськістю [13, c. 17].
Доречним для нашого дослідження буде здійснити аналіз наймасштабніших
міжнародних проектів, програм й ініціатив, які реалізовуються в публічних
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бібліотеках України та відзначаються чіткими пріоритетами, високим рівнем
ресурсного забезпечення, сучасними методами управління.
Проектна діяльність публічних бібліотек на сучасному етапі розвитку нашої
держави стає одним з найбільш значущих напрямів її інноваційної діяльності,
оскільки вона передбачає процеси соціального партнерства та залучення коштів на
реалізацію ідей з вирішення проблем в громаді.
Один з найбільших за масштабом міжнародних проектів для публічних
бібліотек в Україні є «Бібліоміст», який реалізовувався в 2009 − 2014 рр. Це
партнерська робота Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX),
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства культури і
туризму України та Української бібліотечної асоціації. На реалізацію проекту було
надано грант на суму 25 мільйонів доларів США за підтримки Фундації Білла та
Мелінди Гейтс, а також корпорацією Microsoft безкоштовно надано публічним
бібліотекам України програмне забезпечення на суму близько 4,4 мільйони доларів
США.
Реалізація проекту «Бібліоміст» має на меті сприяти міжкультурній
комунікації, взаєморозумінню, забезпечувати вільний та безперешкодний доступ
для представлення через мережу Інтернет різних форматів найцінніших документів
культурної спадщини зарубіжних країн, підтримка сучасної мережі публічних
бібліотек в Україні завдяки створенню системи публічного доступу до мережі
Інтернету;

оснащення

публічних

бібліотек

комп’ютерами

та

допоміжним

обладнанням для забезпечення громадян кращим доступом до інформаційних
ресурсів; навчання бібліотекарів навичок користування новітніми технологіями, для
кращого обслуговування відвідувачів.
Всього протягом дії проекту «Бібліоміст» на основі конкурсів поетапно
близько 1600 публічних бібліотек були забезпечені комп’ютерною та приналежною
до нього технікою, більше як 1000 працівників бібліотек пройшли навчання з
використання новітніх технологій. У рамках програми було створено 25 нових
тренувальних центрів для фахівців по всій країні (24 регіональних на базі обласних
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універсальних наукових бібліотек і головний у Києві). Слід зазначити, що кожна з
бібліотек-учасників проекту має пройти різні за складністю етапи конкурсу та
контролю [231].
Бібліотеки отримували фінансування на конкурсній основі. Конкурси
характеризувались різною періодичністі (щорічно, щоквартально тощо); термінами
виконання (від одного дня до півроку); бюджетною основною (від $100 до $10 000),
а також були розраховані на чітку категорію бібліотек. Для участі в кожному
конкурсі бібліотеки-учасниці розробляли свої проекти.
Переваги

віддавались

бібліотекам,

проекти

яких

спрямовувались

на

проведення заходів поза її межами та яка характеризує себе як інноваційну
установу, що пропонує нові послуги громадянам, а також свою роботу націлює на ту
категорію населення, що нині не відвідує бібліотеку. Особливо стимулювалось
об’єднання між бібліотеками та іншими організаціями (наприклад, органами влади,
громадськими організаціями, молодіжними та дитячими групами, гуртками,
школами, вищими навчальними закладами тощо) [231].
Для бібліотечної спільноти України важливими заходом було організація 11
квітня 2011 р. ярмарку інноваційних бібліотечних послуг та електронного
врядування, партнерами якого була також програма «Бібліоміст». Директор
програми «Бібліоміст» Матей Новак та Голова Комітету Верховної Ради України з
питань культури і духовності В. О. Яворівський 15 червня 2011 р. уклали договір
терміном на три роки, відповідно з яким сторони успішно мали об’єднати зусилля
для здійснення спільного проекту «Сільська бібліотека як культурно-інформаційний
центр громади». Проте даних про реалізацію цього проекту нема [232].
Тренінгові центри для бібліотекарів розпочали свою роботу в рамках
здійснення проекту «Бібліоміст». Працівники бібліотек мали змогу на навчанні
отримати додаткові практичні навики та можливості професійного зростання,
оволодіти основами функціонування комп’ютерної техніки, методикою пошуку,
відбору та обробки інформації, здобути практичні навички роботи у середовищі
популярних інформаційних сервісних програм Інтернету, електронних ресурсів
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інших бібліотек України та зарубіжжя, що в кінцевому результаті позначається на
якісному та оперативному наданні бібліотечних послуг відвідувачам.
Впровадження такого проекту в роботу бібліотек сприяє підвищенню та
утвердженню провідної ролі книгозбірень України у громадянському суспільстві,
оскільки обладнавши публічні бібліотеки новітньою комп’ютерною технікою та
опанувавши сучасні технології, можна надати оперативний доступ до світових
інформаційних ресурсів відвідувачам. Важливим аспектом для подальшого розвитку
є те, що даний проект сприяв розвитку ресурсної бази бібліотечної асоціації для
ефективнішого представлення інтересів бібліотек та бібліотекарів, а також допоміг
заручитися державною підтримкою для визнання ключової ролі бібліотек в
суспільстві [231].
Беззаперечно важливим є те, що даний проект не тільки сприяв покращенню
доступу громадян до Інтернету та інформаційних технологій і навчанню
користувачів, а й передбачив розвиток організаційної спроможності публічних
бібліотек України.
Реалізація такого проекту дозволила публічним бібліотекам бути в режимі
онлайн, а відвідувачам — одержати доступ до всесвітньої глобальної мережі
Інтернет, що дає змогу розширити пошуки потрібної інформації, підвищити імідж
публічних бібліотек Україні в світі.
Також важливим для успішного розвитку бібліотек України був проект
Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні «Інтернет для читачів
публічних бібліотек (LEAР)» [72]. У 2001 році урядом США було виділено
приблизно два мільйони доларів на відкриття в публічних бібліотеках по всій
Україні майже 150 для читачів безкоштовних Інтернет центрів. Завдяки цьому,
бібліотеки з різних регіонів України (національного рівня, республіканські (АР
Крим), обласні, міські, районні, сільські) стали переможницями всеукраїнського
конкурсу проектів, який проводився під час реалізації цієї програми. Кожна
бібліотека, яка перемогла, отримала до 24 тисяч доларів на придбання техніки,
програмного забезпечення, оплати послуг провайдера, навчання користувачів.
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Під час проведення програми відбувся ряд тренінгів для бібліотекарів з
надання читачам цієї нової послуги. Центр інформаційних ресурсів Посольства
США в Україні, який організовував та проводив конкурс LEAP, постійно навчав
директорів бібліотек і керівників проектів, консультував бібліотекарів, а також через
відкриті в усіх областях України Інтернет-центри поширював інформацію з
актуальних

питань.

Центр

безперервної

інформаційно-бібліотечної

освіти

Української бібліотечної асоціації є співорганізатором даного проекту.

Як

підкреслено у масштабному дослідженні «Публічні бібліотеки України як місце
доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету» (К., 2008) «завдяки
цьому проекту була розроблена концепція створення центрів Інтернету в публічних
книгозбірнях, здійснювалося навчання персоналу бібліотек. Проект сприяв розвитку
співпраці з органами влади та громадами» [155, 48].
Більш того, відкриття цих центрів стало поштовхом для: збільшення
підтримки бібліотек з боку владних структур і бізнесових кіл; привернення уваги до
книгозбірень засобів масової інформації; активізації співпраці з громадськими
організаціями,

закладами

освіти

та

науковими

установами.

Цей

проект

реалізовувався шляхом поетапного проведення багатьох конкурсів. У 2010 р. було
проведено спеціальний конкурс «LEAP-2010: оновлення комп’ютерів і програмного
забезпечення для успішних Інтернет-центрів», який мав на меті переоснащення вже
діючих Інтернет-центрів. За результатами конкурсу гранти отримали 22 бібліотеки з
різних областей України, хоча було в планах надати гранти всім книгозбірням, чому
завадило недостатнє фінансування проекту [72].
У 2005 р. профінансувавши спеціально обладнані робочі станції та принтери
для шрифту Брайля в Центральній спеціалізованій бібліотеці для сліпих у Києві та в
обласних бібліотеках Рівного та Херсону, уряд США реалізував також ініціативу
розширення доступу до Інтернету незрячих. Ці центри стали першими в Україні
публічними Інтернет-центрами для сліпих; завдяки ним незрячі можуть активніше
брати участь у житті суспільства та спілкуватися із друзями і колегами в Україні й
за кордоном [72].
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Публічні бібліотеки розпочали активну роботу по донесенню до громадян
інформації про основні напрями розвитку Європейського Союзу, переваги для його
членів, особливості взаємовідносин України з цією організацією та ін. Відбулися ці
заходи з метою реалізації задекларованого Україною курсу на євроінтеграцію
бібліотеки України всіх типів і видів.
Україна стала переможцем програми ЄС «Еразмус+ (Жан Моне)» та розпочала
реалізацію проекту в публічних бібліотеках «Все про Європу: читай, слухай,
дізнавайся в пунктах європейської інформації». Даний проект передбачав
розширення мережі центрів європейської інформації, створених на базі більшості
ОУНБ й відкриття в містах та районах по всій Україні Центрів європейської
інформації, інформаційно-методичне забезпечення бібліотекарів щодо їх діяльності
та активізацію роботи бібліотек з популяризації європейських цінностей. Проект
тривав з вересня 2015 р. по серпень 2018 р. В його межах, у жовтні 2015 року
оголошено конкурс для публічних бібліотек «Все про Європу: читай, слухай,
дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках», він має на меті
проведення активної роботи бібліотек з популяризації знань про ЄС та європейський
вибір України. 196.
Пристрої для читання та збереження електронної інформації, комплекти
рекламно-інформаційних і методичних матеріалів та доступ до електронних баз
даних про ЄС і євроінтеграцію від Представництва ЄС в Україні та інших
організацій були отримані Центрами європейської інформації. Координатори
центрів з обраних бібліотек пройшли дводенне навчання у Києві та представляли
діяльність центрів у соцмережах та блогах [196].
Даний проект дозволяє: показати місцевим громадам переваги європейської
спільноти України у подальшому її розвитку; отримати доступ до електронних баз
даних про ЄС та євроінтеграцію; провідним бібліотекарям дозволив обмінятись
досвідом роботи із зарубіжними спеціалістами, а також навчатись у Європейських
інформаційних центрах.
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За підтримки Представництва ЄС в Україні розпочато проект «Кіноклуб
Docudays UA в бібліотеці». Ця програма є кампанією за права людини в Україні з
використанням інструментів Міжнародного фестивалю документального кіно про
права людини. Даний

проект сприяв створенню спільного конкурсу програми

«Бібліоміст» та Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини
Docudays UA «Кіноклуб Docudays UA в бібліотеці». Також проект був направлений
на сприяння початку діалогу про права людини в українському суспільстві завдяки
бібліотекам

медіа-інструментів

та

методології

для

підвищення

рівня

поінформованості громадян України в галузі прав людини 145.
Завданням кіноклубу є: організація та проведення некомерційних показів
документальних

кінофільмів;

проведення

супровідних

освітніх

та

правопросвітницьких заходів: дискусій, зустрічей, лекцій тощо з метою правового
виховання; формування у членів кіноклубу розуміння людської гідності як найвищої
цінності. Реалізація такого проекту – це чудова можливість додати ще одну сучасну
послугу та залучити більше користувачів до бібліотек, підвищувати користувачам
бібліотек свою інформаційну грамотність в галузі права [145].
Одним із співорганізаторів проекту «Містки громадської активності», що
фінансується ЄС та впроваджується у партнерстві з Громадським об’єднанням (ГО)
«Центр культурного менеджменту» (Львів), Благодійним фондом «Помагаєм»
(Дніпро) та Фондом розвитку інформаційного суспільства (Варшава) у 2016-2018 рр
стала Українська бібліотечна асоціація. Цільовою групою проекту є лідери
громадянського суспільства, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громади
невеликих українських містечок. Проект реалізовувався у всіх регіонах України, але
перевага надається учасникам з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької,
Луганської, Львівської та Харківської областей. Проект сприяв підвищенню ролі
громадських організацій в просуванні демократичних цінностей через культуру,
діалог, лідерство і мобілізацію спільнот. Це забезпечило розвиток громадської
активності і толерантності, а також покращить життєві умови внутрішньо
переміщених осіб у приймаючих спільнотах 193.
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Проект Програми сприяння Парламенту «Мережа пунктів доступу громадян
до офіційної інформації» (ПДГ) реалізовувалась в рамках ґранту Програми сприяння
Парламенту України ІІ (ПСП ІІ) за підтримки Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID). Проект впроваджувався у тісній співпраці публічних бібліотек з
українським партнером – Українською бібліотечною асоціацією. ПДГ − це
спеціально облаштоване комп’ютерне місце у бібліотеці з підключенням до
Інтернету, в якому користувачі мають змогу самостійно або за допомогою
бібліотекаря отримати доступ до інформації органів влади будь-якого рівня. Це
місце має бути відповідно оформлене спеціальним плакатом, інструкціямипорадами

щодо

здійснення

пошуку

інформації,

навігаційними

ресурсами,

бібліографічними списками, рекламними буклетами Української бібліотечної
асоціації, виданими за проектом ПДГ. Поруч може бути розташована виставкаперегляд видань ПСП ІІ, що їх бібліотека систематично отримує поштою.
Рекомендується також надавати доступ до повнотекстових матеріалів, що їх ПСП
надсилає до бібліотек-учасниць Мережі засобами електронного зв’язку [195].
Станом на 22 березня 2013 року Пункти Доступу Громадян діяли у 827
бібліотеках, створюючи Мережу ПДГ, яка охоплює всі регіони України [195].
Публічні бібліотеки, що реалізовують проект, мають такі переваги: отримання
оновленої інформації про події та заходи, що відбуваються в центральних органах
влади; отримання електронних повнотекстових документів і матеріалів, зміст яких
відповідає завданням Програми сприяння парламенту ІІ; систематичне поповнення
фондів бібліотеки друкованими виданнями, що видаються або розповсюджуються
ПСП ІІ; урізноманітнення послуг бібліотеки, надання спеціальних консультацій
громадянам, організація громадських приймалень, навчання користувачів, володіння
навичками розширеного інформаційного пошуку тощо; можливість брати участь у
заходах Української бібліотечної асоціації за проектом з ПСП ІІ (наради,
конференції, семінари, спеціальні тренінги)та отримувати спеціальні друковані і
електронні видання УБА, підготовлені і видані за проектом з ПСП ІІ; співпраця з
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органами місцевої влади, сприяння розвитку електронного урядування, можливість
брати участь в інших, споріднених за змістом, програмах і проектах [195].
Проект «Бібліотека – громада: відкритий простір» за фінансової підтримки
фонду «Монсанто» (на який було виділено 1,8 млн. гривень) має на меті
відновлення 25–ти сільських бібліотек у 5-ти областях, та перетворення їх на сучасні
інформаційні центри (у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Полтавській та
Черкаській областях). Для реалізації проекту передбачається обладнання сільських
бібліотек комп’ютерною та офісною технікою, поповнення бібліотечних фондів
літературою,

періодикою

та

іншими інформаційними ресурсами,

навчання

працівників користуватися комп’ютерною технікою та ефективно використовувати
інформаційні ресурси інтернету. Загальна мета проекту − створення сучасних
центрів суспільної активності заради розвитку місцевих громад [193].
Варто відзначити програму Європейської Комісії «Креативна Європа» cеред
сучасних європейських ініціатив, що підкреслюють важливість інвестицій у
культуру. Ця програма є одним із найбільших проектів культурно-гуманітарного
спрямування, який надає широкі можливості для розвитку культурного та
креативного секторів у країнах – членах ЄС. Дана програма розрахована на 20142020 рр. та є рамковим документом, що передбачає реалізацію мистецьких проектів
країн Європи, а також участь держав-учасниць Східного Партнерства (Молдови,
Грузії, Туреччини, України). Підписання Україною відповідної угоди відбулося в
листопаді 2015 р. Цей крок надав нам змогу претендувати на ґрантові ресурси та
фінансувати спільні з європейськими партнерами культурні, пам’яткоохоронні та
інші проекти. 19 листопада 2015 р. Україною була підписана угода про участь у
програмі «Креативна Європа». Україна стала учасником підпрограми «Культура» та
підпрограми «Медіа». Участь в цих підпрограмах сприятиме організації та
проведення навчальних заходів, ярмарок, фестивалів та заходів з розширення
цільової аудиторії [190].
Членство в ЄС (в тому числі асоційоване) та сплата щорічного вступного
внеску до бюджету ЄС, розмір якого розраховується для кожної країни
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індивідуально, відповідно до визначеної формули (з врахуванням показників ВВП,
кількості населення тощо) є умовами участі країни у програмі «Креативна Європа»
(Додаток Г).
Згідно з Додатком І до Угоди між Урядом нашої країни і Європейською
Комісією про участь у програмі «Креативна Європа» передбачаються пільгові умови
участі України. Зокрема уточнююється умова сплати символічної суми вступного
внеску на перші два роки участі у програмі в розмірі 1 євро, що в подальші роки
підлягатиме перегляду та можливим змінам на щорічній основі, відповідно до
досягнутих домовленостей між сторонами Угоди.
У разі відсутності домовленостей про пільгові умови участі та сплати
щорічного вступного внеску, Україна отримає максимальну суму фінансової
підтримки,

виділеної

з

бюджету

Програми

для

забезпечення

діяльності

національного бюро програми «Креативна Європа». Ця сумма не повинна
перевищувати 50 % від загального бюджету, виділеного на цю діяльність, і складати
не більше 2/3 фінансового внеску країни [190].
Верховною Радою України було ухвалено Закон України «Про ратифікацію
Угоди між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у
програмі «Креативна Європа»: програма Європейського Союзу для сектору
культури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським
Союзом у підпрограмі «Медіа» програми «Креативна Європа» від 3 лютого 2016 р.
№ 978-VIII. Бібліотечна сфера стала однією з галузей, яка має шанси на
інноваційний розвиток під час дії Програми.
Програма складається з трьох компонентів: Культура (31% бюджету), Медіа
(56% бюджету) та секторальний напрямок (13% бюджету), спрямований на
підготовку та оцінку проектних пропозицій у сферах культури та аудіовізуальної
політики, у т.ч. медіа, на які виділено бюджет розміром близько 1,46 млрд. євро.
Підпрограма
європейського

«Культура»

співробітництва

включає
(підтримка

в

себе

такі

напрямки:

транскордонного

проекти

співробітництва,

сприяння доступу до досягнень європейської культури і креативних індустрій,
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промоція інновацій і креативності); літературні переклади (підтримка ініціатив з
перекладу і популяризації літературних творів через ринки ЄС, сприяння доступу
читачів до високоякісної європейської літератури); європейські платформи
(промоція молодих діячів культури та сприяння мобільності і доступності авторів і
виконавців, зокрема тих, хто не має міжнародного визнання; сприяння розширенню
аудиторії та забезпечення доступності до цінностей та різноманіття культур Європи
[190].
Бюро програми діє у кожній країні-учасниці програми «Креативна Європа».
Основними завданнями даного бюро є: поширення інформації про проект на
національному рівні; сприяння національним представникам сектору культури і
креативних індустрій щодо їхньої участі у програмі; надання інформації про
різноманітні види підтримки і можливості, доступні в рамках європейських
програм;

заохочування

до

транскордонного

співробітництва

професіоналів,

інституційних платформ та мереж в галузі культури і креативних індустрій; надання
консультації та забезпечення проведення навчальних заходів для національних
учасників; забезпечення спілкування з Європейською Комісією та надання
інформації про результати і вплив програми.

Бюро функціонує незалежно від

національних органів влади та європейських структур.
Організації різної форми власності, яка більше ніж два роки має статус
юридичної особи, має змогу подати заявку на участь у відборі для отримання
фінансування проекту. Організація – учасник повинна мати партнерів щонайменше
у 3 країнах-учасницях програми, які зареєстровані згідно встановленої процедури на
Порталі учасника Виконавчої агенції з питань освіти, культури та аудіовізуальних
питань (орган, який підпорядковується Європейській Комісії та здійснює практичну
діяльність в рамках культурних і освітніх програм ЄС). Учасниками самостійно
заповнюються заявки через встановлені он-лайн форми, які доступні на веб-порталі
проекту [190].
Незалежні експерти, інформація про яких зберігається в базі даних Виконавчої
агенції з питань освіти, культури та аудіовізуальних питань, залучаються для оцінки
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проектних заявок, в рамках оголошених конкурсів. Розроблені чіткі правила відбору
експертів, сфера діяльності яких найкраще відповідає проблематиці проектної
заявки. Усі заявки оцінюються згідно зі шкалою оцінювання за балами, та
подаються з висновками експертів після прийняття остаточного рішення щодо
списку відібраних проектів. При відборі проектів звертається окрема увага на
дотримання термінів подачі заявок, наявність усіх необхідних документів, якість
методології проекту, обґрунтування фінансових затрат на реалізацію проекту тощо.
Проект «Креативна Європа» сприяє міжнародному співробітництву та обміну.
У підпрограмі «Культура» зазначені такі канали : European Networks («Європейські
мережі»); Cooperation Projects («Проекти в галузі співробітництва»); European
Platforms

(«Європейські

платформи»).

Для

подання

заявки

на

отримання

фінансування за цими напрямами необхідна співпраця з партнерами. Для організації
зустрічі з організаціями-партнерами та налагодження співпраці з ними, необхідно
відвідувати зібрання, фестивалі, конференції, семінари, які відбуваються для
утворення та укріплення ділових зв’язків і в яких приймають участь міжнародні та
європейські представники..
Проект європейського співробітництва забезпечує підтримку європейського
культурного розмаїття. Організовується забезпечення малих проектів, з тривалістю
до 48 місяців, партнерами яких можуть бути від 3 країн-учасниць. Обсяг
фінансування таких проектів сягає до 200000 євро. Тривалість великих проектів —
до 48 місяців, від 6 країн-учасниць, обсяг фінансування- до 2 млн. євро за проект.
Підтримка проектів з охорони культурної спадщини лише для проектів на 2018 рік.
Підпрограма «Креативна Європа» фінансує проекти транснаціонального
співробітництва за участі культурних та творчих організацій з різних країн.
Підпрограма спрямована на покращення доступу до культури і творчих робіт
Європи та сприяє розвитку інновацій та мистецтва.
Проекти транснаціонального співробітництва здійснюються між культурними
і творчими організаціями в рамках ЄС і за його межами та можуть охоплювати один
або кілька культурних і творчих секторів чи можуть бути міждисциплінарними.
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Такі проекти, спрямовані на: розвиток навичок, компетенції та ноу-хау, в тому
числі, на адаптування до цифрових технологій; апробацію інноваційних підходів до
розвитку аудиторії; випробування нових бізнес-моделей та менеджменту; сприяння
міжнародному співробітництву та розвитку кар’єри в ЄС та за його межами;
полегшення доступу до професійних можливостей; організацію міжнародних
культурних заходів, таких як туристичні події, виставки, обміни та фестивалі;
підтримку циркуляції європейської літератури в Європі та за її межами; активізації
інтересу та поліпшення доступу до європейських культурних і творчих праць [190].
Літературні переклади включають в себе дворічні проекти (переклад серії
3−10 літературних творів, які відповідають критеріям), обсяг їх фінансування
становить 100 тис. євро за проект; передбачають рамкові партнерські угоди (грант
надається на щорічній основі одному видавництву/групі видавців для підтримки
проектів з перекладу серії з 5 – 10 літературних творів), обсяг фінансування складає
100 тис. євро за проект.
Канал

фінансування

забезпечує

підтримку

ініціатив

з

перекладу

і

популяризації літературних творів через ринки ЄС та сприяє доступу читачів до
високоякісної європейської літератури. Дане фінансування також покриває витрати
на видавництво та рекламу творів.
Креативна Європа підтримує ініціативи з перекладу та популяризації
літературних творів на різних ринках ЄС, з метою підвищення доступності та
читання високоякісної європейської літератури.
Підпрограма надає кошти видавцям для перекладу, публікації та просування
пакету творів (не менше 3 і не більше 10) художньої літератури. Переклад повинен
бути виконаний з або на мову офіційно визнаною в країнах членах ЄС або країнах
партнерах ЄС у напрямку підпрограми. Перевагу має переклад та просування книг
українських авторів англійською, французькою, німецькою або іспанською мовами,
або європейскої літератури українською мовою, а також переклад книг, автори яких
отримали премію ЄС з літератури.
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Третій напрям розвитку Програми включає підтримку професійних мереж, до
складу яких входять мінімум 15 організацій-членів з 10 країн. Цей напрям сприяє
професійному розвитку учасників шляхом обміну досвідом між спеціалістами та
взаємного навчання. Обсяг фінансування – 250 тис. євро на рік.
Для спільного фінансування мереж співробітництва використовується канал
фінансування. Це сприяє професійному вдосконаленню у секторі за допомогою
спільної роботи, взаємного навчання на досвіді колег, обміну тощо. Перевага у плані
підтримки віддаватиметься обмеженій кількості мереж співробітництва з широким
охопленням і збалансованою роботою за підсекторами, адже передбачається досягти
свого роду структурованості сектору.
Європейські платформи хочуть підтримати проекти завдяки поширенню
мистецьких творів, промоції нових імен, сприяння мобільності митців. Умовами
участі є мінімум 10 організацій – членів з щонайменше 10 різних країн – учасниць.
Найважливішим кроком у підготовці до спільного проекту є формування
потужної команди партнерів або «співорганізаторів» з різних європейських країн,
які бажають здійснювати спільне співробітництво культурного характеру. Поряд з
оформленням чітких письмових домовленостей вельми важливим є встановлення
тісних робочих відносин між співорганізаторами.
Рекомендації щодо створення спільного культурного проекту: встановлення
міцних відносин із потенційними співорганізаторами. Кожна зі сторін має бути
абсолютно впевненою у можливості кожного зі співорганізаторів виконати свої
грошові зобов’язання за проектом.
Обговорення питань фінансового характеру та фінансування проекту від
самого початку, щоб кожна сторона була впевнена у тому, що кожен співорганізатор
може надати кошти, які він готовий вкласти у проект [190].
Готовність оперативних планів та матеріалів на проект уже на ранніх його
етапах його реалізації. Спільна робота співорганізаторів необхідна для того, щоб
визначити: конкретну мету свого колективного проекту; учасників, які бажають

102

взяти участь у проекті; цільову аудиторію і категорію громадськості; календарний
план усіх проектних заходів; повні витрати та доходи за проектом.
Проект «Креативна Європа» найближчим часом планує оголосити конкурс
«Художні переклади». Восени буде оголошено конкурси на проекти з міжнародної
співпраці, включаючи окремий конкурс «Охорона культурної спадщини» [190].
На сьомому Книжковому Арсеналі, що відбувся на початку червня 2018 р. за
ініціативи Національного Бюро Креативна Європа разом з European Union in Ukraine
було організувано та проведено відкрите обговорення «Креативна Європа» як
інструмент: Досвід Латвії та Британії». На зустрічі обговорили особливості подання
заявок, умови участі й звітність у програмі «Креативна Європа». За участі Ренате
Пунка (Президент Латвійської Асоціації Видавців, Латвія) та Джеймсом Тукі
(Видавничий дім Peirene Press, Велика Британія) розглянули напрям «Художні
переклади». Українські видавці мали змогу оримали ґрунтовні поради щодо
створення успішного проекту [178].
На сучасному етапі Україна разом із партнерськими країнами впроваджує
чотири успішні проекти. Фінансування надавалось на 4 проекти, з яких 2 − у сфері
охорони культурної спадщини, 1 − у сфері урбаністики, 1 − у сфері культури та
дітей. В одному проекті приймає участь «Музей Івана Гончара» разом із партнерами
з Франції та Угорщини. Мета проекту − створення на сайті Музею інтерактивної
карти України, на яку в різних регіонах нанесуть автентичні українські пісні. Ці
пісні, завдяки партнерству з Угорщиною та Францією будуть перекладені на
англійську, угорську та французьку мови, що дасть змогу користувачам із
партнерських країн, заходячи на сайт, дізнаватись про українську культуру, мову та
вивчати пісні через переклад.
Керівник Національного бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні Ю.
Федів зазначає, що якісних ідей в країні вистачає, на що наголошують і європейські
партнери. В більшості країн держава гарантує спів фінансування при умові
отримання міжнародного або європейського фінансування. Наприклад, якщо 60%
дає «Креативна Європа», то 40% гарантується державою. На жаль, в Україні поки
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такі правила не дійсні. Тобто для подачі на грант організація повинна внести 40%
коштів самостійно. Надати фінансову підтримку Проекту можуть Посольства інших
країн, міжнародні громадські організації, американські фонди, головне, щоб не зі
сторони Європейського Союзу. Такі умови нашої країни зменшують мотивацію
Проектів подаватися на грант [238].
Проведення тренінгів у обласних універсальних наукових бібліотеках щодо
правильного написання заявок на проекти міжнародної співпраці є першим кроком
для залучення публічних бібліотек України до програми «Креативна Європа». Під
час тренінгу обговорюють програму «Креативна Європа 2014-2020», підпрограми
«Культура» і «Медіа», культурні та креативні індустрії, слабкі сторони надісланих
заявок, кроки подачі заявки, якість партнерства, бюджет проекту. Також під час
тренінгу надаються рекомендації для перспективних партнерських проектів
європейського рівня.
Для успішного розгляду проекту Експертною Радою, він повинен відповідати
таким основним пріоритетам програми Креативна Європа: слугувати мобільності
діячів культурного та креативного секторів; збільшити зацікавлену аудиторію та
сприяти залученню сільської місцевості, соціально незахищених верств населення та
людей з обмеженими можливостями до культурної індустрії; кожен проект має
висунути нові ідеї, рішення та бізнес моделі, які мають на меті проведення тренінгів
для діячів культури, організовувати освітні заходи, сприятимуть переходу до
новітніх технологій. Тренінги провели у Чернівецькій ОУНБ ім. М. Івасюка,
Хмельницькій ОУНБ, Івано-Франківськівській ОУНБ ім. І. Франка, Запорізькій
ОУНБ, Полтавській ОУНБ ім. Котляревського та ін.[238].
Результатом участі публічних бібліотек у міжнародних проектах є оновлення
та модернізація, створення та поповнення електронних баз даних, навчання кадрів
сучасним інноваціям та технологіям в роботі. Разом з оновленням кадрового
ресурсу, бібліотеки України відкриваються Інтернет-центри, створюються суспільні
та науково-освітні інформаційні ресурси, які представлені у Всесвітній мережі,
користувачі навчаються інформаційній та комп’ютерній грамотності. Бібліотеки –
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учасники проектів своєю діяльністю зменшують інформаційну та електронну
«прірву», підвищують інформаційну грамотність громадян, стають важливим
чинником розвитку громадянського суспільства України.

2.3

Роль

громадських

організацій

в

активізації

міжнародного

співробітництва публічних бібліотек

Навколишній світ зазнав значної глобалізації. Характерною ознакою цього
стала як індивідуальна взаємодія різних людей, так - і різних національностей.
Особливими стають стосунки між народами та цивілізаціями, адже в їх основі
знаходиться міжкультурне спілкування. Потреба народів у культурній взаємодії,
бажання глибше зрозуміти духовний світ кожного приводять до інтенсивності у
комунікаціях, які починають набувати системності. Сьогодні, як ніколи, інтенсивно
відбувається розширення кордонів та збільшення можливостей для посилення
взаємодії в міжнародному інформаційному просторі бібліотек саме через громадські
об’єднання та організації.
Процеси міжнародних інформаційних зв'язків у своїй більшості формуються
саме змістом міжнародних відносин. На сьогодні рівень розвитку міжнародного
співробітництва визначається встановленням спільної координації та інтеграції,
плідною і взаємовигідною співпрацею в усіх сферах. Інтенсивність розвитку
міжнародних зв'язків значно вплинула на розвиток поглибленої міжнародної
співпраці в напрямку бібліотечної справи. Долучення українських бібліотек до
міжнародних програм і проектів, посилення взаємодії у галузі забезпечення
широкого доступу до документів на основі сучасних технологій, підвищення
кількості

контактів

особистого

характеру

визначили

зміни

міжкультурних

комунікацій і, безумовно, в практичній діяльності бібліотек. Застосування
міжнародного досвіду у своїй практиці, із врахуванням власних особливостей, стали
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важливим чинником сучасного розвитку бібліотечної справи в Україні. Адже
ефективним стане тільки те партнерство, яке створене на чіткому усвідомленні
відмінності різних культур, але при умові використання всіх сучасних можливостей
у отриманні інформації.
Для кращого і прозорішого функціонування суспільства важливе значення
мають існуючі форми громадських організацій, об’єднань та товариств. Вони
можуть представляти різні групи та інтереси, які є основою у створенні публічного
діалогу між урядовими гілками влади та представниками суспільства. Їх діяльність
націлена на вирішення різних соціальних проблем у суспільстві та допомогу у
вирішенні ключових питань суспільного життя [87].
Кожне суспільство в сучасному світі живе по закону першочергової переваги
інтересів, прав і свобод індивідууму. Значимим складником справжньої демократії
являється долучення широкої громадськості до політичних процесів та ухвалення
політичного рішення. Це дозволяє брати безпосередню участь у формуванні
публічної політики, її дієздатному існуванні, а також надає можливість її
незалежного оцінювання. Подібний діалог обов’язково має бути двостороннім, адже
тільки тоді він буде сприяти реальній і плідній співпраці. Світова практика створила
типологію комунікаційних взаємин у діалозі «влада і громадськість», яка включає в
себе надання інформації, проведення консультацій і задіяння громадськості в цих
процесах.
Особливе місце у забезпеченні міжкультурної комунікації, розгортанні діалогу
посідають громадські організації. Адже, виконуючи роль соціальних посередників
між групами представників різних інтересів і урядовими структурами, між
громадянським суспільством і державою, вони спрямовують свою діяльність «на
розвиток міжнаціональних відносин, відродження і розвиток національних культур,
задоволення духовних запитів населення» [102].
Більш ніж сто років тому почали функціонувати перші професійні об’єднання
у бібліотечній справі в різних країнах світу. Найважливішою громадською
організацією, яка займається вирішенням проблемних питань фахівців бібліотечної
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сфери, є Українська бібліотечна асоціація (УБА). Також створюються в Україні
громадські організації, котрі представляють інтереси бібліотек, книговидавництв,
систем і відомств.
Українська бібліотечна асоціація була створена у 1995 р. Вона є незалежною
всеукраїнською громадською організацією з індивідуальним і колективним
членством та об'єднує на добровільних засадах осіб, професійно пов'язаних з
бібліотечною справою, бібліографічною та інформаційною діяльністю, та тих, хто
зацікавлений у їх розвитку [232].
За даними офіційного сайту організації, на сьогодні налічується близько 69
тис. фахівців бібліотечної справи з різних частин України та понад 39 тис. бібліотекчленів УБА. Представники УБА працюють у національних, публічних, вишівських,
шкільних бібліотеках представляють нашу країну на міжнародних конференціях та
організовують самостійно семінари, тренінги, публікують значну кількість науковопрактичних фахових видань, які сприяють розвитку бібліотечно - інформаційної
справи та підвищують імідж бібліотек у суспільстві.
Статут Української бібліотечної асоціації передбачає факт того, що її
діяльність спрямована на: створення системи вільного доступу громадян до
інформації; сприяє захисту інтелектуальної свободи; дозволяє підвищити знання
громадян з цих питань..
Статутом також визначається мета та завдання УБА. Метою Асоціації
визначено: активний вплив на бібліотечну та інформаційну політику в Україні;
консолідація бібліотек; укріплення і розвиток бібліотечної професії та бібліотечноінформаційної
інформатизацію

освіти;

підтримка

бібліотек;

та

збереження

ініціація

проектів,

спрямованих

на

традиційної книжкової культури

та

підтримку читання [232].
Основними завданнями УБА є: сприяння доступу громадян до всього обсягу
накопичених знань та інформації; сприяння формуванню у суспільстві усвідомлення
пріоритету бібліотеки як центру інформації та осередку культури, привернення
уваги суспільства до її проблем; сприяння вдосконаленню законодавства з питань,
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що стосуються бібліотечної справи і доступу громадян до інформації; сприяння
органам державної влади та органам місцевого самоврядування при вирішенні
питань, що зачіпають права та законні інтереси членів УБА; інформування
громадськості з проблем галузі та шляхів їх вирішення; координація діяльності
членів для досягнення мети та вирішення завдань УБА; представництво членів УБА
у відносинах з підприємствами, установами, організаціями. УБА тісно співпрацює з
громадськими організаціями, державними структурами, спілками, та окремими
громадянами, які сприяють успішному розвитку бібліотечної справи.
Міжнародне співробітництво є одним із пріоритетних напрямків діяльності
УБА. У Статуті зазначено, що Асоціація співпрацює та може бути членом
міжнародних громадських (неурядових) організацій, укладає міжнародні договори,
які дозволяють підтримувати прямі міжнародні контакти та зв'язки, активізує свою
участь в реалізації заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України
[232].
УБА як національна організація є членом Міжнародної федерації бібліотечних
асоціацій та установ (ІФЛА) і представлена у трьох секціях — національних
бібліотечних асоціацій, публічних бібліотек та університетських бібліотек, що
дозволяє Асоціації впроваджувати документи ІФЛА в Україні та бути учасниками у
щорічних конференціях, семінарах, бути членами експертних груп тощо.
Членство УБА в Європейській бібліотечній асоціації (EBLIDA) розвиває
міжнародну співпрацю

та сприяє укладанню угод з провідними бібліотечними

установами та бібліотечними асоціаціями різних країн (Польщі, Латвії, Угорщини,
Республіки Білорусі).
Українська бібліотечна асоціація свою діяльність спрямовує на розбудуову
міжкультурної комунікації з професійними громадськими організаціями інших країн
та займається розвитком програм партнерства та співпраці. Останніми роками
функціонування УБА, вона активно приймає участь у проектах та програмах,
організованих ІФЛА. Важливою для розвитку міжнародної бібліотечної співпраці є
участь УБА у реалізації масштабного проекту «Бібліоміст» [231].
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УБА виступає партнером у реалізації проектів багатьох національних та
зарубіжних організацій, зокрема, Інституту Відкритого Суспільства (Будапешт),
Британської Ради (Київ), Фонду «Відродження» (Київ), Німецького Бібліотечного
Інституту (Берлін),Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), ГетеІнституту (Київ), Посольства США в Україні. Асоціація має успішний досвід
співпраці з Європейською Комісією за програмою «Технології інформаційного
суспільства» щодо реалізації проектів PULMAN («Публічні бібліотеки активізують
використання сучасних мереж») (Додаток В) та CALIMERA («Використання в
культурі: місцеві заклади як посередники в організації доступу до електронних
ресурсів»).
Проблемні аспекти міжнародного партнерства знаходять своє відображення у
функціонуванні

УБА

через

розробку нормативно-правової бази

та

інших

регламентних документів (концепцій, стратегій, положень), що спрямовані на
модернізацію діяльності бібліотек і бібліотечної системи в цілому. Таким прикладом
може стати робота УБА у розробці концепції, яка була покладена в основу Стратегії
розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 р. Підготовлена Робочою групою у
квітні 2015 р. Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 р. «Якісні
зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» затверджена
Кабінетом Міністрів України 23 березня 2016 р. Ці документи стали предметом
широкого фахового обговорення, яке продовжується й нині [187].
У Стратегії акцентується увага на необхідності розроблення і упровадження
дієвої державної політики у бібліотечно-інформаційній діяльності, що спрямована
на модернізацію нормативно-правової бази та впровадження стандартів, які є
визначальними чинниками діяльності бібліотек; встановлення унормованого
фінансування і матеріально-технічного та кадрового забезпечення; сприяння
інтеграції бібліотек України у глобальне інформаційно-комунікаційне середовище
[163, 4-5].
Українська бібліотечна асоціація є громадською організацією, що визнана
професійною спільнотою України та світу. Свою діяльність вона спрямовує на
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розвиток громадянського суспільства, впливає на

успішне функціонування

бібліотечно-інформаційної сфери в Україні, активно відстоює права громадян на
доступ до всього обсягу накопичених знань та інформації, свободу слова, працює
задля розвитку суспільства знань. Важливими внеском УБА, який не викликає
сумніву − розвиток бібліотечної професії та бібліотечно-інформаційної освіти. УБА
активно реалізує

свої можливості як демократичний

інститут

управління

бібліотечною справою, що сприяє міжкультурній комунікації
Німеччина реалізує культурно-інформаційну діяльність за кордоном через
мережу культурно-освітніх центрів, що мають назву Ґете-Інститут (Німецький
культурний центр). Ґете-Інститут сприяє підтримці німецької спільноти в Україні
цілою низкою заходів у мовній галузі, підвищенні кваліфікації, культурній та
бібліотечно-інформаційній діяльності. Німецькі культурні центри були засновані ще
в 1951 р., представлені 168 установами у 73 країнах, в т.ч. й в Україні. За
дорученням уряду Німеччини Ґете-Інститут виконує широкомасштабні завдання в
галузі культурної політики в світі, опікуючись розвитком німецької мови за
кордоном, сприяючи міжнародній культурній співпраці. Ґете-Інститут в Україні має
бібліотеку з фондом, який є найпотужнішим серед усіх іноземних культурноінформаційних огранізацій в Україні. Фонд у своєму складі містить близько 4000
книжок, трьох щоденних газет, 38 тижневих і спеціалізованих журналів та на інших
носіях інформації з країнознавства, мистецтва, літератури, матеріали для вивчення
німецької мови як іноземної, медіа та ігри для дітей тощо. Беззаперечно важливою
частиною фонду є фахова література з бібліотекознавства, тому що Ґете-Інститут
має на меті й ознайомлення бібліотекарів України з новітніми технологіями в роботі
на прикладі німецьких бібліотек 33.
У рамках партнерських зв’язків бібліотека Ґете-Інституту в Україні
співпрацює з іншими бібліотеками, бібліотечними спілками, освітніми закладами в
Україні й за кордоном з метою підтримки фахового діалогу й обміну. В Україні
спільно з різними місцевими партнерами проводяться конференції, навчальні
поїздки та програми обміну в інформаційній сфері. Центри вивчення німецької мови
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Ґете-Інституту в Україні пропонують навчання на курсах німецької мови і складання
іспитів за стандартами Ґете-Інституту.
З Ґете-Інститутом співпрацюють обласні бібліотеки: Вінницька центральна
міська бібліотека ім. Бевза, Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка, ОУНБ ім.
Чижевського ( Кіровоград); Дніпропетровська ОУНБ, Тернопільська обласна
бібліотека для молоді, Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для
дорослих м. Миколаєва та ін. В бібліотеках проводяться: українсько-німецькі
зустрічі, методичні майстерні для вчителів німецької мови, зустрічі з німецькими
письменниками. Бібліотеки надають німецькомовні інформаційні матеріали ҐетеІнституту своїм читачам 33.
За ініціативи Посольства США в Україні створено Американський дім. Він
поєднує в собі бібліотеку та інформаційний центр. Його завданням було створити
зразок американської бібліотеки за системою і організацією відкритого доступу до
інформації та комфортного обслуговування користувачів. На базі бібліотеки
проводиться комплекс заходів, спрямованих на використання американського
досвіду популяризації бібліотечної справи: запровадження новітніх інформаційних
технологій; засідання професійного «Бібліотечного клубу» для працівників
бібліотек Києва, які володіють англійською мовою. У центрі з вивчення мови та
ресурсному центрі для вчителів можна отримати нові підручники, допоміжні
матеріали, в т. ч. аудіо та відео.
За підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Києві
реалізовується низка інформаційних проектів, які знаходяться у різних регіонах
України. Прикладом є діяльність інформаційних центрів «Вікно в Америку»
(налічується понад 29 центрів в Україні). Вони створені на основі партнерства між
американським урядом та українськими обласними бібліотеками та надають
актуальну інформацію про США та поповнення фондів бібліотек англомовними
виданнями. Їх місія полягає в сприянні взаєморозумінню між США та Україною. Ці
цілі досягаються шляхом надання інформації про США: історію, уряд, суспільство
та цінності; забезпечення доступу до ресурсів Інтернет. Уряд США виділив кошти
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для придбання колекції книг, баз даних на компакт-дисках і відеоколекції
документальних і класичних американських художніх фільмів. Також було
отримане фінансування на меблі та обладнання, комп’ютери з підключенням до
Інтернет, принтери, копіювальні апарати, телевізори і DVD-програвачі. Центри вже
продемонстрували свої можливості щодо задоволення потреб широкої української
аудиторії, ставши осередками американської культури в Україні 74.
Варто відзначити, що з 2001 р. в Україні за фінансової підтримки Посольства
США реалізували проект «Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)», який
спрямований на підвищення поінформованості громадянського суспільства України
та сприяння демократичним перетворенням. В межах функціонування програми
Посольством США було надано ґранти українським бібліотекам, які були відібрані
на конкурсній основі для відкриття безкоштовних центрів з безперешкодним
доступом до мережі Інтернет для громадян. В конкурсі проектів приймали участь
публічні бібліотеки усіх регіонів країни; більш ніж в 100 з них відкриті Інтернетцентри з безкоштовним для читачів доступом до ресурсів Всесвітньої мережі.
Метою

програми

є

допомога

публічним

бібліотекам

України

в

наданні

інформаційних послуг населенню, підтримка вільного і відкритого обміну
інформацією, що сприятиме інтегруванню України у світову спільноту 72.
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні свою діяльність
спрямовує на переваги демократичних цінностей та сприяє їх зміцненню та
утвердженню в Україні з метою розвитку свободи, забезпечення миру та добробуту.
На підтримку зовнішньої політики Америки Агентство США з міжнародного
розвитку виконує провідну роль у здійсненні заходів з міжнародниз зв’язків та
допомоги у надзвичайних ситуаціях на основі партнерських стосунків і надання
ресурсів, які рятують людські життя, знижують рівень бідності та зміцнюють
механізми демократичного врядування, допомагаючи народам світу долати
гуманітарні кризи та ставати на шлях самостійного розвитку. Варто підкреслити, що
Агентство США з міжнародного розвитк у співпраці з іншими міжнародними
організаціями реалізували наймасштабніший проект для публічних бібліотек

112

України «Бібліоміст», метою якого є покращення доступу українських громадян до
інформації, покращення якості бібліотечних послуг та збільшення важливості в
українському суспільстві бібліотек та бібліотекарів [1].
В 1995 році підписана угода між Урядом України та Урядом Французької
Республіки про культурне та науково-технічне співробітництво в якій зазначено, що
сторони сприяють усім формам співпраці між бібліотеками архівами, музеями,
зокрема співпраці між провідними бібліотеками України – НБУВ, НБУ ім. Я.
Мудрого, Одеською національною науковою бібліотекою ім. М. Горького та
найвизначнішими

бібліотеками

Франції

–

Національною

бібліотекою

та

Інформаційною бібліотекою Центру Помпіду. Сторони сприяють, зокрема,
забезпеченню доступу фахівців та дослідників однієї Держави до фондів другої
Держави згідно діючих нормативних актів обох Держав [44].
Головним офіційним представником Великої Британії з питань культурних
зв’язків за кордоном є Британська Рада, заснована в 1934 р. Королівською хартією
як доброчинна організація, що має на меті допомагати розумінню та позитивному
сприйняттю досягнень країни в світі. Її робота зводиться до певних видів діяльності
в галузі мистецтва і літератури, освіти та підвищення кваліфікації, до професійних,
академічних і наукових обмінів, підтримки країн, що розвиваються. Представництво
Британської Ради в Україні працює з 1992 р. Доступ до британських досягнень та
досвіду в галузі освіти і перепідготовки, науки та культури Рада здійснює через свої
осередки й центри англійської мови в Києві, Донецьку, Львові, Харкові та Одесі
Міжнародні зв’язки Рада налагоджує різними шляхами. Програми візитів,
спільних досліджень, студентські обміни та співробітництво, семінари і конференції
для професіоналів – усе це сприяє розкриттю британського досвіду, стимулює
взаєморозуміння та довгострокову співпрацю між спеціалістами споріднених
галузей. Бібліотеки та навчальні центри Британської Ради забезпечують доступ до
ключових джерел та надають серію додаткових послуг – готують спеціальну
інформацію для місцевих бібліотек, влаштовують виставки нової літератури і
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періодики, беруть участь у численних книжкових ярмарках та конференціях з
питань книговидавництва й бібліотечної справи. [234].
З ініціативи і за допомоги Товариства Приятелів України (Канада) в більшості
публічних бібліотек Україні були створені канадсько-українські бібліотечні центри.
Їх появу спричинили наступні фактори: 1 – відновлення Української Держави, що
надало можливість для відкритості інформації, зокрема, до надбань української
діаспори для народу України; 2 – зміна поколінь в українській діаспорі: закономірна
поступова асиміляція в країнах проживання. Як наслідок, значна кількість книжок,
періодичних видань (журналів, газет), що були власністю окремих представників
діаспори, залишалася непотрібною новому (в основному – англомовному)
поколінню. Як результат - друковані надбання українців могли бути безповоротно
втрачені. Канадсько-українські бібліотечні центри зберегли їх і зробили доступними
для громадян Україні і світу 78.
Дані бібліотечні центри знаходяться у багатьох містах України: у Харкові,
Одесі, Сімферополі, Маріуполі, Дніпрі, Сумах, Чернігові, Полтаві та інших містах.
Як правило, вони функціонують на базі обласних наукових бібліотек. У таких
Центрах література

української

діаспори

є

цілком

доступною

і широко

представленою усім бажаючим з нею ознайомитись [78].
Для покращення міжнародного співробітництва Євросоюз запровадив в
Україні програму Національний Еразмус+ (Жан Моне), офіс якого знаходиться в
Києві. Мета даної програми – підвищення рівня знань та інформування суспільства
в Європі та поза нею щодо питань європейської інтеграції. Діє програма через
стимулювання викладацької та дослідницької діяльності з питань європейської
інтеграції, зокрема, стосунків ЄС з іншими країнами та міжнародного діалогу. Її
розрахунок – це університети, асоціації та спілки науковців. Бібліотечна асоціація
України на конкурсній основі перемогла в програмі та, починаючи з вересня 2015
року, розпочала впровадження проекту в публічних бібліотеках «Все про Європу:
читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках» [43].
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Фонд «Монсанто» є філантропічним відділенням компанії «Монсанто», яка
функціонує з метою покращення розвитку суспільства та зміцнення громад у цілому
світі. Фонд «Монсанто» розглядає пропозиції щодо проектів з надання грантів за
межами США за такими напрямами: надання базової освітньої підтримки, яка
спрямована на підвищення рівня освіти в громадах аграріїв, в тому ж числі – за
підтримки шкіл, бібліотек та наукових центрів, освітніх програм для фермерів та
програм академічного рівня, які зможуть збагатити чи доповнити шкільні програми.
Забезпечення основ громад підтримкою недержавних організацій, які допомагають
продовольчою безпекою, санітарією, доступом до чистої води, громадською
безпекою та іншими різноманітними місцевими потребами. Згідно результатів
грантового конкурсу у 2014 році було виділено грант у сумі 1,8 млн. грн. на
реалізацію проекту «Бібліотека – громада: відкритий простір», яка передбачала
перетворення сільських бібліотек на інформаційні центри нового рівня [240].
Всесвітньо відомий міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) був створений
філантропом Джорджем Соросом у 1990 році. МФВ є одною із найбільших
благодійних фундацій в Україні, національний фонд, який входить до всесвітньої
мережі Фундацій відкритого суспільства (Open Society Foundations). У межах
власних пріоритетів Фонд «Відродження» проводить і ґрантові проекти (на базі
поданої заявки їх реалізує організація-ґраноотримувач), і операційні (які здійснює
сам Фонд). Кожного року Міжнародний фонд «Відродження» оголошує конкурси із
надання ґрантів, де приймають участь українські бібліотеки та отримують в них
перемогу. Щоб досягнути своїх цілей, Фонд «Відродження» співпрацює з багатьма
міжнародними організаціями в Україні і за кордоном. Статутна ініціатива Фонду:
європейська програмна ініціатива – підтримувати євроінтеграцію України як засіб
для

впровадження

дієздатних

реформ

європейського

напрямку

у

сферах

демократизації, прав людини, саморядування та верховенства права [131].
За допомоги проекту «Створення регіональних інформаційних порталів та
інформаційних центрів на базі публічних бібліотек України», за 2004-2005 роки
українські бібліотеки отримували фінансову підтримку для реалізації проекту
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міжнародного фонду «Відродження». Сутність проекту полягала в створенні на
основі обласних публічних бібліотек місцевих інформаційних корпоративних
порталів, завданням яких, враховуючи економічні та соціальні переваги нових
цифрових технологій, проходило вдосконалення громадянського суспільства,
розвиток демократії на місцевому рівні і залучення громадськості до демократичних
процесів. Завдячуючи цьому, в місцевих бібліотеках відкрилися центри з
інформування широкої громадськості стосовно питань євроінтеграції. Перші
українські інформаційні центри в Україні були створені в 2006-2008 роках за
підтримки Міжнародного фонду «Відродження» саме на основі обласних наукових
універсальних бібліотек у таких містах, як Вінниця, Дніпро, Донецьк, Житомир, Ів.Франківськ, Кіровоград, Луцьк, Львів, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Ужгород,
Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів. У 2012 році
Міжнародний фонд «Відродження» провів конкурс для поповнення фондів
сільських бібліотек та підвищення рівня їх культурно-просвітницької роботи з
молоддю та дітьми. На конкурс прийшло майже 800 заявок від бібліотек та
громадських організацій з усіх українських регіонів. Серед них – 82 бібліотекипереможці, які змогли поповнити свої фонди. Також, Фонд сприяє організації та
підтримці громадських обговорень на політичну, соціальну та міжнародну тематику,
сприяє

публікації

інформаційних

матеріалів,

опитуванню

та

проведенню

громадських кампаній, конференцій, семінарів та круглих столів. За підтримки
Фонду Відродження 10-12.07.2015 у Києві відбувся форум народної дипломатії
Global Ukrainians, який зібрав багатьох українців з-за кордону і мав дві головні цілі:
надати світовій спільноті інформацію про Україну, задіяти в Україну ресурс –
інтелектуальний та фінансовий [131].
Міжнародна

федерація

бібліотечних

асоціацій

і

установ

(ІФЛА)

є

міжнародною організацією, яка представляє інтереси бібліотечних та інформаційних
працівників. Свою діяльність вони фокусують на: підвищенні значенні бібліотек та
їх розвитку на фоні культурного та соціологічно-культурного виміру суспільства;
боротьбі проти неписьменності; дотриманні прав особи на доступ до необхідної
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інформації;

заповненні

розриву

між

інформаційно

багатими

і

бідними;

інтелектуальній свободі і захисту від цензури; інформаційному ринку та інформації
як товару; підвищення статусу бібліотечної професії; а також впливі новітніх
інформаційних технологій [121].
ІФЛА допомагає розвитку міжнародної співпраці, організації дискусій і
досліджень у всіх сферах бібліотечної справи. Діяльність Федерації має поширення
на всі напрямки роботи бібліотек. У Федерації прагнуть, щоб їхні представники
були у всіх країнах і гідно представляти бібліотечну професію у світовому масштабі.
Міжнародне представництво організації, повне охоплення бібліотечної справи та
поважний статус представництва є основними цілями Федерації, які визначають
структуру і професійні програми ІФЛА.
Взаємодія публічних бібліотек і Міжнародної федерації бібліотечних
асоціацій та установ (IФЛА) відбувається за допомоги Української бібліотечної
асоціації, яка представляє бібліотеки нашої країни. Партнерство з ІФЛА допомагає
розвитку міжнаціональної комунікації та дає можливість досліджувати та освоювати
передовий досвід міжнародної бібліотечно-інформаційної діяльності, вносити свої
побажання у розвиток світової бібліотечної справи, надає можливість покращувати
та переймати європейську освітню систему для майбутніх українських фахівців
бібліотечної справи. А також – ділитися усіма кращими наробками вітчизняної
бібліотечної теорії та практики, надавати власні пропозиції з питань покращення і
розвитку бібліотечної справи, приймаючи активну участь у міжнародних проектах і
програмах [121].
Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, ЮНЕСКО −
міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка
при взаємодії своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури максимально
сприяє усуненню неписьменності, підготовці власних національних кадрів, розвитку
національної культури і мистецтва, охороні пам'яток культури і т.д.
Основна мета ЮНЕСКО – це укріплення миру і безпеки через співпрацю
народів і народностей у сфері освіти, науки і культури задля спільної взаємної

117

поваги, загальної справедливості, дотримання прав і свобод людини. Також – для
дотримання основних свобод, які проголошені у Статуті Організації Об'єднаних
Націй і повинні поширюватися на усі народи, без розрізнення статі, раси, мови і
релігії.
ЮНЕСКО виконує п’ять чітких функцій:
1 - веде дослідження щодо перспектив форм освіти, науки, культури та
комунікації, які необхідні у майбутньому;
2 - проводить просування, передачу та обмін знаннями, опираючись на
результати передових наукових досліджень, а також - підготовку й викладання;
3 – здійснює нормативну діяльність, а саме: підготовку та ухвалення
міжнародних актів і рекомендацій;
4 – надає послуги експертів, які визначають їхню політику у сфері розвитку та
розробки проектів у формі технічного співробітництва;
5 – здійснює процес обміну спеціалізованою інформацією [121].
Важливим документом є Маніфест ЮНЕСКО про публічні бібліотеки.
Важливим

документом

являється

Маніфест

ЮНЕСКО

про

публічні

бібліотеки. У декларації міжнародної спільноти «Маніфест ІФЛА/ЮНЕСКО про
публічні бібліотеки» від 1994 року визначено мету, завдання і керівні принципи
організації функціонування публічних бібліотек в інформаційному світі, постійно
змінюваному.

Маніфест

носить

рекомендаційний

характер,

але

являється

надзвичайно важливим документом. Він є необхідним для розуміння значення
бібліотеки в існуючому суспільстві, для формування та втілення бібліотечної
політики органами державного управління та підготовки документів регіонального
та національного значення –рекомендацій, стандартів, керівництв, програм та
концепцій.
У Маніфесті поміж основних завдань публічної бібліотеки стосовно
міжнародного співробітництва треба відзначити «сприяння розвитку діалогу між
культурами різних народів та збереження їх самобутності». Там чітко вказано, що
діяльність усіх публічних бібліотек повинна спрямовуватись на забезпечення
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співпраці із партнерами, наприклад з певними групами користувачів та іншими
спеціалістами – як на місцевому, регіональному, національному, так і міжнародному
рівні [123].
Отже,

взаємодія

публічних

бібліотек

з

міжнародними

громадськими

організаціями в реалізації міжнародних проектів суттєво впливають на сучасний
розвиток публічних бібліотек країни, їх модернізацію матеріально-технічної бази,
стимулюють їх вихід у світовий інформаційний простір. Аналіз діяльності
міжнародних громадських організацій дозволяє визначити такі основні напрями
міжнародного

співробітництва

публічних

бібліотек

на

сучасному

етапі:

забезпечення доступу до бібліотечних та бібліографічних ресурсів (міжнародний
документообмін, міжнародний міжбібліотечний абонемент, міжнародні бібліотечні
проекти

тощо);

спільні

наукові

дослідження

та

видавнича

діяльність;

стандартизація; бібліотечна статистика; підвищення кваліфікації бібліотечних
спеціалістів; автоматизація та інформатизація бібліотечної справи.
У Київському національному університеті культури і мистецтв знання про
міжнародну співпрацю бібліотек на денному та заочному відділеннях Освітньокваліфікаційного рівня «Магістри» студенти набувають у процесі опанування
навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній
сфері». Цей курс (108 год) дає теоретичні знання, формує у студентів системне
мислення з теорії та практики міжнародного співробітництва в бібліотечноінформаційній сфері; сприяє отриманню знань про сучасні тенденції, особливості та
шляхи адаптації європейських ідей для сприятливого інноваційного розвитку
бібліотечної галузі України в світі.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні та специфічні
особливості міжнародного співробітництва у бібліотечно-інформаційній сфері.
Дисертантом у співавторстві з професором Медведєвою В. М. була
підготовлена та видана робоча програма дисципліни «Міжнародне співробітництво
у бібліотечно-інформаційній сфері», у якій наведено рекомендації з вивчення
дисципліни та основні теми для вивчення. Подано завдання практичних,
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семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для
написання наукових доповідей, рефератів. Також автор дисертації провела для
студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» 1 курс
2-го року навчання наступні лекції:
-

тема «Основні напрями та форми міжнародного співробітництва у

бібліотечно-інформаційній сфері»;
-

тема «Громадські міжнародні організації, асоціації, агенції та їх роль у

розвиток міжнародної співпраці».
У результаті проведеної роботи, студенти з’ясували основні напрями та форми
міжнародної співпраці бібліотек України; дослідили роль та діяльність міжнародних
організацій в т.ч. громадських у налагодженні співпраці українських та зарубіжних
бібліотек.
З магістрами проведено практичне заняття на тему «Методика підготовки
документів на отримання грантів», метою якого було оволодіти методикою та
практичними навиками підготовки для отримання грантової підтримки.
У підсумку, студенти опрацювали інформаційні ресурси Інтернет, сайти
організацій (установ), що надають інформацію щодо підтримки проектів; навчились
розробляти заявку на участь в отриманні гранту; підготували мотиваційний лист
(зацікавленість) певною темою (Додаток Б).

2.4 Сучасний стан міжнародного співробітництва обласних універсальних
наукових бібліотек України
Для якісного функціонування публічних бібліотек країни та розвитку їх
міжнародних зв’язків важливу роль відіграє діяльність Національної бібліотеки
України ім. Ярослава Мудрого — головної бібліотеки мережі, однієї з найбільших
та найстаріших бібліотек України. Національна бібліотека ім. Ярослава Мудрого −
центр культурного, наукового та освітнього життя країни, що є одним із активних
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учасників розробки та реалізації державної політики в галузі бібліотечної справи,
провідним культурно-освітнім та науково-інформаційним закладом, який виконує
функцію науково-дослідного,

методичного та

координаційного центру для

публічних бібліотек.
Діяльність науково-методичного відділу бібліотеки зосереджена на вирішенні
наступних питань: аналіз стану публічних бібліотек, підготовка статистичних звітів
з питань функціонування системи публічних бібліотек України, впровадження
інноваційних форм діяльності серед бібліотек країни. На відділ покладена функція
роботи з кадровим апаратом (надання консультацій та здійснення кураторства у
питаннях самоосвіти, підвищення кваліфікаційного рівня бібліотечних працівників).
Відділ модерує веб-сайт «Бібліотечний фахівець», який з 2004 р. містить
інформацію про такі напрямки методичної діяльності: освітній, аналітичний,
інформаційний, консультаційний, дослідницький.
Щороку відділом друкуються наступні матеріали:
•інформаційно-статистичний збірник «Бібліотечна Україна в цифрах…»:
узагальнення статистичних даних щодо діяльності публічних бібліотек України;
•методичні посібники «Публічні бібліотеки», «Рекомендована тематика
семінарів працівників районних і міських бібліотек» (до 2012 р. «Примірна тематика
семінарів працівників районних і міських бібліотек»), «Законодавство – бібліотекам
України».
Раз на два роки (вперше у 2007) відділ організовує семінар – «Всеукраїнська
школа методиста», метою якого є розгляд актуальних питань діяльності служб
методичного супроводу бібліотек різних рівнів, обговорення теоретичних та
практичних напрацювань бібліотекознавців тощо. Ресурсний та кадровий потенціал
Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого відповідає критеріям
національного центру розвитку ефективного міжнародного співробітництва, але
нині він використовується не повною мірою [140].
Обласні універсальні наукові бібліотеки (ОУНБ) – це культурно-освітні,
інформаційні заклади, від діяльності яких залежить злагодженість функціонування
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всіх документно-інформаційних осередків регіону, тому дослідження їхньої
діяльності є актуальною проблемою. Як складова системи соціальних комунікацій
ОУНБ відіграють важливу роль у становленні та розвитку інформаційної взаємодії
на загальнодержавному та міжнародному рівнях.
Жодна ОУНБ не в змозі задовольнити інформаційні запити суспільства і
користувачів без звернення до інформаційних ресурсів зарубіжних бібліотечноінформаційних центрів. У обласних універсальних наукових бібліотеках України —
найдоступніших регіональних соціокомунікаційних центрах — зосереджений
потужний інтелектуальний та історико-культурний потенціал, що є інформаційною
базою розвитку сталих міжнародних зв’язків.
Так, міжнародна діяльність успішно розгортається нині Чернігівською
обласною універсальною науковою бібліотекою ім. В. Г.Короленка. Це один з
найбільших культурних, інформаційних центрів краю, науково-інформаційна
установа, регіональне сховище творів друку, обласний депозитарій. Прийнявши
участь у реалізації проекту «Бібліоміст», Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка
отримала грант на відкриття Регіонального тренінгового центру. З метою
обладнання центру «Бібліоміст» надав можливість придбати сучасне обладнання,
комплект якого включає: десять комп'ютерів; ліцензійне програмне забезпечення;
обладнання для об'єднання комп'ютерів в локальну мережу; один принтер/сканер;
один мультимедійний проектор [248].
Як продовження ініціативи програми «Бібліоміст», у Чернігівській ОУНБ ім.
В. Г. Короленка започаткований і реалізується проект «У Всесвітній мережі всі
покоління». Метою проекту є навчання користувачів бібліотеки поважного віку
основам комп’ютерної грамотності та основам роботи в інтернеті, допомога у
адаптації

літніх

людей

в

інформаційному

суспільстві,

організація

їхньої

особистісної інформаційної діяльності з метою задоволення інформаційних та
емоційних потреб.
Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка
отримала перемогу в конкурсі «PR-офіси сучасних бібліотек». Тому при фінансовій
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підтримці програми «Бібліоміст» та підтримки від експертів громадської організації
«Центр Медіареформ» працівники бібліотеки реалізували проект «PR-офіс сучасних
бібліотек Чернігівщини», який було запроваджено у на початку 2015 року, у березні
місяці. Проект було створено для зміцнення та поліпшення іміджу бібліотек, для
здійснення їхньої промоційної діяльності та активізації виконання соціальної
функції. Головний напрямок діяльності PR-офісу – постійна взаємодія та співпраця
із журналістами, в результаті якої, громадськості повинен відкритись широкий
доступ до інформаційних джерел про проведення модернізації бібліотек регіону, а
також - сприяння у висвітленні у пресі цікавих та важливих подій, бібліотечних
впроваджень, проектів та послуг [248].
У бібліотечному відділі, який працює з документами іноземними мовами, на
основі партнерства між урядом США та обласними бібліотеками України було
створено Інформаційний Центр «Вікно в Америку».
Ціллю центру стало реальне та правдиве інформування про життя у США, а
також − поповнення фонду виданнями на англійській мові. Уряд Сполучених
Штатів профінансував придбання підручників та книжок, інформаційних даних на
електронних носіях та колекції американських документальних та сучасних
художніх відеофільмів. Також отримали фінансову допомогу для придбання меблів
та обладнання, зокрема, комп’ютерів, підключених до всесвітньої мережі Інтернет,
принтерів, ксероксів, телевізорів, DVD-програвачів. Відвідувачі мають доступ і
можуть ознайомитись із матеріалами про США, про американський бізнес та освіту,
можуть вивчати англійську мову.
У Центрі «Вікно в Америку» проходять різні заходи, ціль яких – це
безпосереднє спілкування між жителями України та Америки. У Центрі
поширюються матеріали про Америку, наприклад, публікації бюро міжнародних
інформаційних програм Державного Департаменту США. Проводяться зустрічі для
випускників програм, які фінансуються американською владою; проходять
різноманітні конференції та семінари, відбуваються виставки, лекції, перегляди
американських фільмів та безліч інших культурних заходів, які глибше та краще
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зрозуміти американську культуру. Інформаційний Центр «Вікно в Америку» у
Чернігові став справжнім регіональним осередком американської культури.
У 2001 р. колектив бібліотеки приймав участь у конкурсі на впровадження
проекту «Iнтернет для читачів у публічних бiблiотеках (LEAP)». В результаті було
створено інтернет-центр у Чернігівській ОУНБ ім. В. Г.Короленка. Його робота
стала важливою складовою в дiяльностi обласних бiблiотек, інших навчальних
закладів - iнститутiв, училищ, шкiл, і, звичайно, для широкого кола відвідувачів та
користувачiв.
Як результат партнерства, співпраці та фінансової допомоги від Європейської
програми Міжнародного Фонду «Відродження», у бібліотеці було відкрито
Регіональний центр з питань європейської інтеграції. Центр надає відвідувачам
бібліотеки доступ до інформації та документів з питань євроінтеграції, готує і видає
інформаційні матеріали про роботу Центру та ЄС; популяризує наявні документи;
надає консультативну допомогу бібліотекам області, користувачам з питань
євроінтеграції; приймає активну участь у всіх заходах, які популяризують впевнену
євроінтеграціію нашої країни [248].
В Центрі також надаються різноманітні послуги по збору, обробці, зберіганню
друкованих матеріалів, які стосуються питання європейської інтеграції. На постійній
основі надається доступ до книг та іншої літератури; проводяться безкоштовні
консультації; доступ до мережі Інтернет; надаються

матеріали з

питань

євроінтеграції у віддрукованому або електронному варіанті; регулярно проводяться
інформаційно-просвітницькі заходи, які мають на меті підвищення знань у
місцевого населення міста. Конференції, семінари, зустрічі та тренінги, де
приймають участь люди різних категорій населення, наприклад, громадські
активісти, педагоги, молодь, держслужбовці та представники органів місцевого
самоврядування; проводяться заходи по інформуванню про нагальні та проблемні
питання,

для

населення

проводяться

європейського напрямку [248].

відео-конференції

з

різних

питань
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Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Тараса Шевченка –
перша публічна бібліотека у м. Черкаси, що була створена з ініціативи невеликого
гуртка інтелігенції ще 1899 році. Діяльність Центру Європейської інформації (ЦЄІ)у
бібліотеці

спрямована

на

накопичення

та

популяризицію

інформації

про

Європейський Союз та європейську інтеграцію України, введення картотеки
інформаційних ресурсів ЦЄІ, співпрацю з міжнародними організаціями, сприянню
розиширенню мережі ЦЄІ за рахунок створення пунктів європейської інформації в
регіоні. Користувачам Центру постійно надаються консультації та інформація з
питань євроінтеграції, навчання за кордоном, пошуку роботи, туризму та ін. [247]
Центр Європейської інформації у рамках Дня Європи в Україні взяв участь у
комплексі заходів «Україна-ЄС: етапи співробітництва». Разом із ЦЄІ Херсонської,
Львівської,

Кіровоградської,

Полтавської,

Хмельницької,

Миколаївської,

Чернівецької та Чернігівської областей організували та провели міжрегіональну вебконференцію «Бібліотеки в умовах децентралізації». Учасники обмінялися досвідом
з колегами інших областей, та мали змогу задати хвилюючі питання експертам з
Міністерства культури, Асоціації міст України.
З ініціативи проекту «Бібліоміст» у бібліотеці відкрито Регіональний
тренінговий центр. У тренінговому центрі реалізовувалась програма вивчення
англійської мови для малозабезпечених дітей та дітей-переселенців. Для підвищення
кваліфікації співробітників бібліотеки та бібліотек області проводились скайпконференції, вебінари, веб-конференції та інші заходи.
В межах Центру діє Пункт доступу громадян до офіційної інформації, у якому
відвідувачі можуть отримати інтернет-посилання на офіційні джерела, відомості
щодо затвердження нових нормативно-правових актів, повідомлення щодо різних
конкурсів для освітян, журналістів, неурядових організацій та ін.
При відділі документів іноземними мовами діє інформаційно-ресурсний центр
«Вікно в Америку». Центр забезпечує відвідувачів безкоштовним доступом до
мережі Інтернет, вільною зоною Wi-Fi, надає потрібну інформацію про США,
можливість доступу до бази eLibraryUSA.
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У Центрі проходять уроки навчання учасників Програми стипендій
Посольства США в Україні для школярів з малозабезпечених сімей та родин
переселенців із зони АТО у м. Черкаси. Працівниками Центру організовано зустріч з
радницею мережі EducationUSA Тетяною Котко, яка ознайомила та презентувала
особливості системи освіти в США відвідувачам інформаційно-культурного центру
«Вікно в Америку» [247].
Результатом міжнародних зв’язків бібліотеки з Польщею є проведення
щорічної всепольської акції «Національне читання» (NarodoweCzytanie). У заході
беруть участь представники польської громади районів і міст Черкащини, діячі
культури, науковці, а також спеціальним візитером є консул консульського відділу
Посольства республіки Польща в Києві пані Клаудіа Теноді. Присутнім була
представлена виставка літератури польською мовою, яка є у фонді бібліотеки, що
сприяла кращому сприйняттю особливостей польської культури, літератури. 2
вересня 2017 р. було підписано Меморандум про співпрацю між бібліотекою та
Черкаською обласною громадською організацією «Польський культурний центр»,
який підтвердив готовність країни до входження у світовий інформаційний простір.
Нині Черкаська обласна універсальна бібліотека ім. Тараса Шевченка − це
модернізований новітній науково-інформаційний осередок, який поєднує в собі
культурно-просвітницький та науково-методичний центр, який надає користувачам
доступ до бібліотечних та світових інформаційних ресурсів, є головним
депозитарієм краєзнавчої літератури Черкащини. Фонд бібліотеки становить понад 2
300 тис. джерел, серед яких книги, періодичні видання, аудіовізуальні та
образотворчі матеріали, CD-ROM, ноти, карти, описи винаходів до авторських
свідоцтв і патентів та інших документів з усіх галузей знань тридцятьма п’ятьма
мовами світу. Таким чином, інформаційно-ресурсний та техніко-технологічний
потенціал

бібліотеки

відповідає

завданням

активізації

міжнародного

співробітництва [247].
найстаріша публічна бібліотека у даному регіоні. За визначні досягнення у
розвитку бібліотечно-бібліографічної справи, значну культурно-просвітницьку
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діяльність,

втілення

передових

технологій

і

за

покращене

інформаційне

обслуговування місцевих жителів бібліотека стала лауреатом обласної премії ім. М.
Смотрицького та відзначена обласною премією ім. Т.Г. Шевченка за внесення у
дослідження й популяризацію української мови та літератури, пов’язаної з життям і
творчістю великого Кобзаря [56].
Відкритий у бібліотеці Центр Європейської інформації зосереджує свою
діяльність на здійснення обласних заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення
інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України. На базі
ЦЄІ бібліотека спільно з 28 представниками публічних бібліотек Хмельницької
області провела відеомарафон «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах
європейської інформації у бібліотеках», організувала виїзне зібрання Кіноклубу
медіапросвіти з прав людини DocudaysUA у закладах освіти міста для педагогів та
учнівської молоді та Головної польської реформи для слухачів Центру підвищення
кваліфікації державних службовців. Співробітники Центру провели низку лекцій
про творчість відомих діячів в галузі мистецтва, під час «мистецьких годин»
демонстрували книжкові виставки відомих європейських мистецьких діячів
(Рафаеля Санті, Імре Кальмана, Ніколо).
Спільно з представниками обласної держадміністрації, органів місцевого
самоврядування, громадських організацій, комунальних установ Хмельниччини
співробітники бібліотеки взяли активну участь у семінарі, який був організований в
рамках проекту «Нові ідеї розвитку. Креативні польські органи місцевого
самоврядування для українських громад – самоврядна сфера в публічній
дипломатії». Представниками Польщі були пані Edyta Kuczma, яка є керівником
відділу інвестицій, просторового землевпорядкування та фондів підтримки
Підкарпатського воєводства, та пан Pawel Mentelski, що є тренером з питань
стратегічних ініціатив [56].
В межах ініціативи «Освіта за кордоном» презентувалися освітні програми та
можливості у вивченні іноземних мов у бібліотеці. Для користувачів була
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можливість підвищити рівень знань польської мови на уроках, які проводив
викладач Кельцеського університету пан Даріуш Маркович (Польща).
Інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку» Хмельницької обласної
універсальної наукової бібліотеки свою діяльність спрямовує на організацію
спілкування англійською мовою, удосконалення методик її викладання, що сприяє
розвитку міжкультурних комунікацій та зміцненню зв’язків між народами України
та США. Так, в Центрі «Вікно в Америку» діють безкоштовні індивідуальні
програми вивчення англійської мови «Англійська 1, 2, 3», «Rosettastone»,
проводяться

групові навчання для студентів, держслужбовців, працівників

бібліотеки, людей «Третього віку». За підтримки Посольства США в Україні
користувачі Центру малють змогу пройти онлайн-курс у безкоштовній програмі
«Англійська мова на допомогу медіаграмотності». Протягом 2017 року у бібліотеці
проведено 82 засідання клубу спілкування англійської мовою «EnglishSpeakingClub»
різної тематики; 12 засідань клубу було присвячено перегляду англомовних фільмів
«MovieClub», організовано 46 занять для студентів з підготовки до тестів SAT
(вступних іспитів в американські навчальні заклади); 46 навчальних уроків по
вивченню англійської мови для держслужбовців; 34 практичних заняття для людей
похилого віку; 54 практичних заняття для фахівців бюджетної сфери; 36 занять для
дітей-переселенців в межах роботи сімейного клубу толерантності «Разом» [56].
Для

користувачів

Центру

співробітники

систематично

організовують

тематичні вечори, дискусії, перегляди презентацій та кінофільмів англійською
мовою, а також отримання актуальної та найновішої інформації про США.
Для популяризації англійської мови та американської культури організовано
низку заходів. Зокрема, створюються книжкові та фотовиставки, тематичні уроки,
колективні

заняття,

уроки

спілкування

іноземною

мовою,

діє

кіноклуб,

влаштовуються скайп-конференції. За підтримки відділу преси, освіти та культури
Посольства США в України та в рамках реалізації проекту значно покращилась
матеріальна база ресурсного центру «Вікно в Америку». Для облаштування Центру,
комфортного обслуговування користувачів, формування позитивного іміджу США,
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здійснено ряд робіт та придбано меблі, комп’ютерну техніку, книги-ігри,
виготовлено вивіски, рекламно-інформаційну продукцію та американські декорації.
Оновлено Інтернет-лінію, у зв’язку з чим максимально ефективно можуть
використовуватись ресурси локальної мережі та Інтернет-каналу. Встановлено два
нових комп’ютери, один айпад Apple та планшет Samsung.
Бібліотека активно функціонувала в рамках навчального Року німецької мови
та партнерського проекту «Бібліотека-партнер Гете-Інститут: Мова. Культура.
Німеччина», що має на меті підтримати інтерес до Німеччини, її культури,
забезпечити регіон актуальними необхідними інформаційними документами з
Німеччини та про Німеччину, надати широкі можливості німецькомовними
спеціалістам для знайомства з німецькою мовою, культурою, суспільним життям.
Співпраця з Гете-Інститутом сприяє постійному розвитку бібліотеки.
Користувачам надаються актуальні медіа та документи про Німеччину, працівники
бібліотеки мають змогу професійно підвищити кваліфікацію. За підтримки
Інституту проводять ріні заходи, конкурси та ін. на тему «Мова. Культура.
Німеччина». В рамках Року німецької мови в Україні у бібліотеці пройшов Тиждень
німецької культури «Така різна Німеччина». Презентували літературу німецькою
мовою з історії, краєзнавства, мистецтва з фондів Гете-Інституту. Для дітей
проводили казкове шоу пісочної анімації «Німеччина в казках», на якому учасники
анімаційного театру піску «Золота перлина» відтворили казку Братів Грімм
«Хоробрий кравчик». На вечорі декламували вірші німецькою мовою, співали та
танцювали [56].
За роки своєї діяльності Миколаївська обласна універсальна наукова
бібліотека займає виняткове місце у культурному та духовному розвитку м.
Миколаєва. Під час спільної веб-конференції Центри «Вікно в Америку:
партнерство мережі» працівники бібліотечних ресурсних центрів «Вікно в
Америку» Миколаєва та Полтави обмінювалися інформацією щодо послуг та
ресурсів, які вони надають відвідувачам для вивчення англійської мови та
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подальших шляхів у перспективі розвитку обох центрів та запровадження нових
послуг для відвідувачів [59].
У рамках діяльності інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку»
функціонують: англомовний розмовний клуб «Діалог»; англійський кіноклуб
«Кіновечори по середах»; заняття «Англійська для початків». Було організовано та
проведено заняття «Англійська для дітей» (36 занять, 388 учасників); заняття
«Англійська для підлітків» (62 заняття, 551 учасник); засідання англійського
книжкового клубу з волонтером Корпусу Миру в Україні Мелані Грехем (12
засідань, 12 учасників); «Мафія» англійською мовою з волонтером Томасом Ремзі
(44 гри, 359 учасників). Двічі на місяць можна ознайомитись із кращими зразками
американського кіномистецтва мовою оригіналу у кіноклубі "TuesdayFilmEvenings".
В межах функціонування Центру європейської інформації до Днів Європи в
Україні була проведено європейський тиждень «До Європи через бібліотеку!», під
час

якого

відбулися

перегляди

документальних

фільмів,

веб-конференції

«Децентралізація і культура» та «Європеїзація українського міста».
Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека забезпечує рівноправний
доступ громадян до всіх видів інформації, оперативне інформаційне обслуговування
наукової діяльності, освітніх процесів всіх рівнів, дозвіллєвих вимог користувачів.
Особлива увага діяльності біблотек приділяється співпраці з міжнародними
громадськими організаціями в рамках соціального партнерства [59].
Створений 2006 р. на базі ОУНБ за підтримки Товариства Приятелів України
Канадсько-український бібліотечний центр сприяє налагодженню діалогу і
взаємозбагачення

національних

культур

регіону.

Центр

надає

можливість

відвідувачам користуватись документальними джерелами україніки, які були
збережені українською діаспорою Канади, а згодом передані в користування
запорізькій громаді.
Кожного року Центр проводить активну роботу з популяризації наявного
фонду. Зокрема, з нагоди 50-річчя Світового Конгресу Українців команда
Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного
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Університету «Львівська політехніка» за сприяння кафедри журналістики, реклами і
соціальних комунікацій Інституту журналістики та масової комунікації Класичного
приватного університету презентувала в бібліотеці мультимедійну виставку
«Світовий Конгрес Українців: вчора, сьогодні, завтра». Мета виставки − поширення
знань про Світовий Конгрес Українців та популяризація його діяльності серед
широкого кола громадськості в Україні та світі. У матеріалах виставки висвітлено
історію та діяльність Світового Конгресу Вільних Українців (1967-1993 рр.) та
Світового Конгресу Українців (1993-2017 рр.), представлено найвагоміші проекти
СКУ, подано біографії відомих діячів СКУ та української діаспори, унікальні архівні
документи, історичні фотографії та відеофільми. Важливою складовою презентації
стало представлення унікального проекту − Електронної бібліотеки «Diasporiana».
Основним елементом стала унікальна експозиція архівних матеріалів із фондів
«Diasporiana» про Гаврила Гордієнка, видатного козака, громадсько-політичного
діяча діаспори із Запоріжжя, тодішнього Олександрівська, який брав участь у
національно-визвольних

змаганнях

1917-1921

рр.

Працівниками

бібліотеки

додатково була підготовлена книжкова виставка з фонду Канадсько-українського
бібліотечного центра [59].
До 85-ї річниці Голодомору в Україні 1932-1933 рр. в Канадсько-українському
бібліотечному центрі експонувалася книжкова виставка «Невигойна рана сторіччя»,
яка дала змогу відвідувачам ознайомитися з матеріалами про Голодомор, які
друкувалися в Канаді, США, Аргентині в ті часи, коли в Україні заперечували навіть
існування цієї трагедії.
Загалом, як зазначено у статистичному звіті бібліотеки, протягом року
Канадсько-український центр приблизно відвідує 1839 користувачів.
Центр європейської інформації в бібліотеці свою діяльність зосереджує на
пропагуванні європейських цінностей. На базі Центру спільно з центром науковотехнічної творчості молоді «Політ» діє «Європейський клуб», який має на меті
вивчення історії, культури, традицій, звичаїв, особливостей економіки європейських
країн; поширення інформації про перспективи інтеграційних процесів у Європі;
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встановлення зв’язків з молоддю країн Європи через програми обмінів та поїздок;
підвищення рівня володіння іноземними мовами та мотивація до вивчення
іноземних мов.
На Дні Європи в м. Запоріжжя бібліотека брала участь у виїзних заходах.
Центр європейської інформації представив містянам і гостям Запоріжжя літературу
про Європейський Союз і про європейський вибір України. В Центрі відбулась
зустріч із громадським діячем, автором туристичного блогу, мандрівником Денисом
Демидовим. Він розповів присутнім про безвізовий режим, який є дуже важливою
подією для молоді, котра сьогодні має можливість розширювати свої горизонти та
формувати європейську державу в Україні. До 100-річчя Фінляндіїї в Центрі була
підготовлена книжкова виставка «Від великого князівства до сучасної держави», на
якій експонувалася література про історію, мистецтво і культуру Фінляндії, твори
фінських письменників.
Центр Європейської інформації організовують для відвідувачів інформаційні
години, книжкові виставки, тренінги, вікторини, ігри, які допомагають зрозуміти,
чому Європа є цивілізаційним вибором для українців, розповідають про історію
Європейського Союзу, відносини між Європейським Союзом та Україною,
безвізовий режим [59].
У 2017 р. працівники Центру «Вікно в Америку» разом із колегами із відділу
техніко-економічної літератури реалізували проект «Технічна студія Makerspace».
Проект діє з метою створення освітнього простору, де відвідувачі бібліотеки
зможуть здобувати прикладні технічні знання і отримувати практичні навички у
майстерні із найсучаснішим обладнанням. На кошти гранту були придбані необхідні
меблі, техніка (ноутбуки, телевізор, 3D-принтер), конструктори з вивчення
робототехніки, електроніки, альтернативної енергетики та ін. Завдяки цим
інвестиціям було проведено 45 програм (Технічне конструювання. Робототехніка;
Клуб програмування; Клуб інноваційних технологій; 3DHomeDesign; Тренінг для
вчителів з «Arduino»; Юний роботехнік
користувачів бібліотеки.

та ін.), яке відвідало майже 700
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Центр «Вікно в Америку» є майданчиком для здобуття сучасних навичок,
необхідних для впровадження успішної професійної діяльності, реалізації суспільно
важливих проектів, а також особистісного розвитку. Сучасне технічне обладнання
дозволяє проводити віртуальні програми – вебчати, онлайн-курси, англомовні
освітні ігри. У 2017 р. вперше клубні засідання EnglishSpeakingClub транслювалися
онлайн, що дало можливість залучити більш широку аудиторію до участі в
засіданнях та спілкуватися англійською в режимі чату.
Нові технології, реалізація актуальних проектів, цікаві форми роботи сприяли
збільшенню популярності і, як наслідок, відвідуваності Центру. Центр став
майданчиком для спілкування місцевих жителів з громадянами США, серед яких
американська поетеса Хізер Дер Сміт та журналіст «Голосу Америки» Зореслав
Байдюк.

Тут регулярно відбуваються

презентації діяльності представників

Посольства США.
Центр «Мова. Культура. Німеччина» Гете-Інституту активно проводить
заходи з популяризації вивчення німецької мови. Працівники Центру співпрацюють
із вчителями іноземних мов, ознайомлюючи їх з новими методиками вивчення
німецької мови. У 2018 р. було розпочато проект «Німецький цифровий дитячий
університет», що передбачає навчання німецькій мові школярів у поєднанні з
іншими предметами. Центр організував навчання місцевих школярів у цьому онлайн
університеті в рамках роботи Дитячого клубу з вивчення німецької мови.
Важливим досягненням роботи центру стала перемога у Всеукраїнському
конкурсі Гете-Інституту на кращу презентацію книги (роман Т. Бруссіга «Сонячна
алея»). В рамках презентації в центрі «Мова. Культура. Німеччина» було відкрито
експозицію «Один день в НДР». На виставці були представлені предмети
повсякденного життя, що символізують період 1970-80-х років. Презентацію
відвідало близько 138 осіб. На призові гроші бібліотека придбала ноутбук та
надрукувала рекламні матеріали. Друкованими виданнями, аудіовізуальними медіа,
переданими Бібліотеці за проектом та послугами Гете-Інституту у 2017 році
скористалися 2109 користувачів [59].
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Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Івасюка
спрямовує свою діяльність на забезпечення якісного рівня обслуговування
користувачів через вільний доступ до всіх інформаційних джерел, створення умов
для надання сучасних бібліотечних та сервісних послуг, збагачення документальноінформаційних ресурсів, впровадження новітніх інформаційних технологій у всі
сфери діяльності, поширення впливу і авторитету бібліотеки в громаді [62].
Діяльність відділу документів іноземними мовами бібліотеки спрямована на
створення комфортного інформаційного середовища для задоволення зростаючих
потреб суспільного і особистого розвитку користувачів, збереження і збагачення
ресурсної інформаційно-інтелектуальної потужності ОУНБ, впровадження новітніх
інформаційних технологій у всі сфери діяльності відділу, поширення впливу і
авторитету бібліотеки в громаді, розвиток міжнародного співробітництва. Змістовна
діяльність відділу була багатоплановою, проте головними напрямками стали
подальше

освоєння

використання

та

і

впровадження

популяризація

новітніх

комп’ютерних

електронних бібліотек

технологій,

іноземними мовами

(eLibraryUSAта ін.), участь у проектній та грантовій діяльності тощо.
2017 рік пройшов під знаком 25-річчя встановлення дипломатичних зв’язків
між Україною і США, тому в інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку»
Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка приїхав з
робочим візитом заступник прес-аташе Посольства США в Україні Омар Кардентей,
який взяв участь у засіданні круглого столу «25 років дипломатичних відносин між
Україною та США», що відбувся за участю представників органів обласної та
міської влади [62].
У межах Центру «Вікно в Америку» продовжив роботу англомовний клуб
«Universum», кіноклуб американського кіно, SundayEnglishClub для тих, хто володіє
англійською мовою на високому рівні, клуб з вивчення англійської мови для дітей,
клуб з вивчення англійської мови для початківців BasicEnglishClub.
На період літніх канікул на базі відділу працівниками було організовано літній
англомовний

дитячий

табір,

в

програму

якого

входили

перегляди
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мультиплікаційних фільмів англійською мовою, розмовні заняття, конкурси,
вікторини.
В Центрі відбулась зустріч з віце-консулом Посольства США Ерікою Хоскінг,
в ході якої вона виступила з презентацією про диверсифікаційну візову програму та
можливості навчання у США, пояснила процес отримання віз та відповідала на
питання аудиторії. Відбулася презентація програми «OpportunityFunds» у співпраці з
інформаційно-консультативним-центром

«Освіта»

мережі

EducationUSA.

Ця

програма надає змогу студентам отримати фінансування на своє навчання у США.
У період 2017 -2019 рр. у центрі «Вікно в Америку» працюватиме волонтерка
Корпусу Миру Кетрін Джонс. Цій співпраці бібліотеки і Корпусу Миру в Україні
передував великий обсяг організаційної роботи.
Центр європейської інформації «Буковина-Європа» (ЦЄІ) – це інформаційнопросвітницький ресурсний центр, який надає вільний доступ до інформації про
Європу, ЄС, аспекти співпраці України з ЄС з метою сприяння європейській
інтеграції України. ЦЄІ надає доступ усім зацікавленим особам (студентам,
викладачам, журналістам, підприємцям та ін.) до інформаційних ресурсів та
електронних баз даних матеріалів щодо функціонування інституцій Європейського
Союзу та інших організацій, економіки, політики, освітніх та культурних процесів в
країнах Європи, можливостей навчання, участі в наукових, молодіжних та інших
програмах ЄС, політики європейської інтеграції України, європейських цінностей та
багатьох інших питань. Завдання центру – посилити спроможність організацій
громадського суспільства області до активної участі в процесах Європейської
інтеграції України [62].
В межах Центру проводяться просвітницько-інформаційні заходи, спрямовані
на популяризацію знань про європейську та євроатлантичну інтеграцію України:
прес-конференції, круглі столи, лекції, семінари, тренінги, дискусії, пізнавальнорозважальні заходи для молоді, тематичні виставки, святкування Дня Європи, Дня
європейських мов, Тижня Толерантності тощо.
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На базі Центру відбувся дискусійний клуб «Чи створить ЄС робочі місця для
молоді?».

Ринок

праці,

професії,

які

користуються

попитом

в

області,

охарактеризовувала спікер Наталія Гаврада, начальник відділу організаційноінформаційної роботи та архівної справи Чернівецького обласного центру
зайнятості.
Мережа Центрів європейської інформації з 2016 р. започаткувала у бібліотеках
України проект «Кава з консулом». У бібліотеках відбуваються зустрічі з консулами
європейський країн, які присвячені Дню Європи, зініційовані Чернівецькою
обласною науковою бібліотекою в рамках відкритих пунктів європейської
інформації «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської
інформації в бібліотеках». У читальному залі Сторожинецької районної бібліотеки
відбулась зустріч з Генеральним консулом Румуніїї у Чернівцях Елеонорою
Молдован.

На

зустрічі

були

присутні

представники

органів

місцевого

самоврядування Сторожинецького району та Сторожинецької ОТГ, мешканців
населених пунктів району, де компактно проживають представники румунської
національності, працівників ЗМІ, бібліотекарів району [62].
У Чернівецькій обласній універсальній наукові й

бібліотеці

ім. М. Івасюка

завдяки підтримці міжнародних організацій постійно впроваджуються інноваційні
форми роботи. Створено блог «Центр європейської інформації «Буковина −
Європа».
У регіональному тренінговому центрі, який було відкрито в рамках проекту
«Бібліоміст», впродовж 2017 р. організовано 89 тренінгів (серед них: виїзні − 11), з
них 63 для користувачів, 26 для бібліотекарів. На базі регіонального тренінгового
центру відкритий університет для дорослих м. Чернівці в рамках проекту «Громада,
що навчається».
В межах міжнародної співпраці між бібліотеками Буковини та Румунії
відбуваються круглі столи між директорами районних бібліотек області й
представниками з Румунії, на яких обмінюються досвідом роботи.
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Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека

– є першою

державною бібліотекою на території області. Вона була створена 15 листопада 1939
року. Отримавши перемогу в конкурсі проектів відділу преси, освіти та культури
Посольства США в Україні «Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)» у
2001 році, бібліотека змогла отримати можливість користування Інтернет-мережею.
ІЦ «Вікно в Америку» було відкрито для надання актуальної інформації про
Сполучені Штати та збагачення фондів бібліотек літературою на англійській мові.
Їхня основна мета − встановлення взаєморозуміння та взаємоповаги між нашими
країнами. Постійні виступи спеціалістів з Америки, співробітників Посольства,
фахівців програми Фулбрайт, волонтерів Корпусу Миру та інших американських
громадян дозволяють покращити взаєморозуміння між нашими народами. Через ІЦ
«Вікно в Америку» поширюється інформація про Америку, зокрема - публікації
Бюро міжнародних інформаційних програм Державного Департаменту США.
Також, проводяться зустрічі випускників програм, які профінансовано урядом
Америки. Постійно проходять семінари та виставки, лекції та презентації
американських фільмів, нових видань та інші заходи, завдяки яким американська
дійсність стає зрозумілою [62].
Інформаційний центр володіє великою колекцією книг та електронних
ресурсів. Матеріали подані такими блоками:
- одні з кращих довідкових посібників видавництв Cambrige, Longman, Oxford,
енциклопедії «WorldBook», «EncyclopediaAmericana»;
- електронна бібліотека eLibraryUSA (elibraryusa.state.gov);
- література політичного спрямування (вибори, історія та діяльність
політичних діячів, політична система США, Конституція США, судова система);
- інформація бізнес-напрямку,економічна та маркетингова література;
- підготовча література для міжнародних іспитів TOEFL, GMAT, SAT
(додатки СD-RОМ’s, дискети, аудіокасети);
- лінгвістична література, посібники розмовної мови, різноманітні словники
(ідіоматичні, етимологічні, сленгові);
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- оргтехніка, комп`ютери, ноутбуки, iPads, електронні книги Kindle.
У центрі пропонується найкраще програмне забезпечення в світі для вивчення
іноземних мов – Розета Стоун, яке успішно використовується мільйонами людей у
150 країнах та було прийняте урядовими агентствами й багатьма великими
корпораціями, а також тисячами шкіл і університетів в усьому світі.
Відвідувачі Центру «Вікно в Америку» отримують наступні послуги:
актуальні дані про Сполучені Штати; дані про можливості культурного обміну,
освітні заклади; доступ до інформаційних матеріалів США через мережу Інтернет і
до бази даних на електронних носіях; можливість приймати участь у лекціях,
семінарах, круглих столах, вікторинах, презентаціях, також – вступати у клуби по
вивченню англійської мови, де викладають американські спеціалісти.
«Вікно в Америку» надає можливість відвідувати розмовні клуби, де можна
удосконалити

розмовну

англійську

мову.

Також

краще

ознайомитись

з

американською культурою, освітою, літературою, традиціями та святами, і водночас
– гарно та змістовно провести своє дозвілля з однодумцями у дружній атмосфері
Клубу розмовної англійської посередництвом Скайпу з колишнім волонтером
Корпусу Миру АлонзоХадкінсом. Ще існує Клуб розмовної німецької мови, де
адміністратором є Йорк Харнак, корінний німець; Клуб розмовної англійської з
носіями мов. Волонтери-іноземці завжди допоможуть в удосконаленні навичок у
розмовній англійській мові. Початківцям пропонується відвідувати Клуб англійської
мови, де заняття проводить Зоряна Юзвін, випускниця багатьох міжнародних
програм. Члени Клубу ділової англійської мови з волонтером Олегом Гуждою
зможуть удосконалити лексику ділового напрямку, тематичні кліше та оволодіти
базою для ділового листування на англійській мові. Заняття за участю волонтера
Корпусу Миру Філіпа Квама, проходять з ціллю прочитання та аналізу важливих
публіцистичних тем, напрямків і стилів, як минулих, так і сучасних. Щомісяця
проходять зустрічі із волонтером та музикантом Йоргом Харнаком, лідером гурту
«Rednex», під час яких присутні слухають американську музику стилю «кантрі» та
практикують розмовну англійську [62].
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В читальному залі обласної універсальної бібліотеки м. Тернопіль діє Пункт
Доступу Громадян (ПДГ) до офіційних інформаційних матеріалів.
Усі пункти доступу громадян (ПДГ) запроваджено Українською бібліотечною
асоціацією (УБА) у 2009 році в рамках гранту Програми сприяння Парламенту
України за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Сьогодні
ПДГ у бібліотеці є офіційним центром із наявним комп’ютерним місцем та
підключенням до Інтернету, користувачі якого можуть самостійно (при необхідності
- за допомогою бібліотекаря) отримати вільний доступ до інформації органів влади
усіх рівнів та дізнатись, як можна приєднатись до законодавчого процесу та
впливати на нього.
Відвідувачі ПДГ можуть отримати доступ до офіційної інформації: діє
консультативний пункт Тернопільського місцевого центру із безкоштовного
надання вторинної правової допомоги. У читальному залі Пункту знаходиться
приймальня Української Гельсінської спілки з прав людини. Співробітник
Української Гельсінської спілки з прав людини Петро Люпа надає консультації
громадянам у приміщенні бібліотеки у першу суботу кожного місяця (10.00 - 13.00),
проводяться онлайн-консультації у кожен третій четвер місяця (14.00 - 17.00) [62].
У Тернополі Центр євроінтеграції діє на базі місцевої обласної універсальної
наукової бібліотеки. Він є спільним проектом від ГО «Тернопільський прес-клуб» та
Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки.
Виникнення Центру зумовлено необхідністю підвищеної поінформованості
населення регіону у питаннях європейської інтеграції. Ціль роботи Центру — надати
широкий доступ до інформаційних ресурсів в напрямку євроінтеграції та поширення
інформації про функціонування ЄС, діяльність їх керівних інституцій, розвиток
відносин Україна - ЄС, політику європейської інтеграції України та загальні
європейські цінност [242].
Головними напрямками діяльності Центру є: сприяння розповсюдженню
дійсної інформації про ЄС, політику євроінтеграції України, відносини між
Україною та ЄС; сприяння активній дискусії у суспільстві стосовно різних сторін
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євроінтеграції України; сприяння налагодженню усіх форм взаємодії між ГО та
органами виконавчої влади у напрямку формування, реалізації та висвітлення
просування політики євроінтеграції України та двосторонніх зв’язків між Україною
та ЄС; сприяння встановленню довірливих і прозорих партнерських зв’язків поміж
громадськими та просвітницькими організаціями України та ЄС.
Значну увагу в Центрі приділяють обміну інформацією та співпраці з
навчальними закладами, ГО, урядовими та виконавчими органами, пресою,
представництвами інших країн та організаціями і установами Європи.
У Тернополі Центр європейської інформації надає послуги зі збору, обробки,
зберігання та презентації матеріалів напрямку євроінтеграції та надає доступ до
інформаційних ресурсів Інтернету, фондів місцевої обласної універсальної наукової
бібліотеки та бази даних в електронному варіанті із питань євроінтеграції, яку надає
Міжнародний фонд «Відродження»; сприяє утворенню електронної бази данних по
документах напрямку євроінтеграції та забезпечує доступ до неї через власний сайт
бібліотеки; консультує відвідувачів; готує, видає та розповсюджує інформаційні
матеріали напрямку євроінтеграції; здійснює обмін інформацією з навчальними
закладами, ГО, урядовими та виконавчими органами, пресою, іноземними
представництвами та європейськими організаціями; організовує «круглі столи» та
семінари; проводить підбір бібліо- та вебліографії з питань євроінтеграції [242].
Центр надає населенню доступ до інформації та документів на друкованих та
електронних носіях напрямку європейського права; економіки ЄС; освіти, культури
та мистецтва європейських народів; історичних та діючих зв’язків між Україною та
країнами Європи; європейського законодавства.
Регіональний навчальний центр Тернопільської обласної універсальної
наукової бібліотеки був організованим за допомоги програми «Бібліоміст» у 2010
році. У поза навчальний час центр пропонує своїм відвідувачам вільний доступ до
мережі Інтернет. Вони проводять різноманітні зустрічі, презентації, конференції,
семінари, «круглі столи», вебінари та веб-конференції з допомогою сучасних
інформаційних технологій.
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На базі навчального центру Тернопільської ОУНБ регулярно відбуваються
заняття для користувачів комп’ютерів та інтернет-користувачів для відвідувачів
бібліотеки, установ та організацій. Надається можливість прийняти участь або
замовити для себе, для найманих працівників серію тренінгів. Завдяки активній
роботі Центру Тернопільска обласна універсальна наукова бібліотека стала на рівні
дієвої комунікаційної інституції. Вона активно поширює знання та створює вільний
доступ представникам громади та усім бажаючим до національних та світових
інформаційних ресурсів [242].
Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Івана Франка
теж реалізує низку міжнародних проектів. Це, зокрема, грантові проекти «Вікно в
Америку» за підтримки Посольства США в Україні, «Мова. Культура. Німеччина»
спільно з українсько-німецьким культурним центром Гете-Інститут в Україні,
проекти міжнародної програми «Бібліоміст», спільні проекти з Опольською
воєводською бібліотекою ім. Е. Смолки (Республіка Польща), налагоджена
співпраця з владними структурами, окремими громадськими організаціями, в тому
числі й міжнародними, Почесним Консулом Угорщини в м. Івано-Франківськ, діє
Центр європейської інформації та ін. [127].
Бібліотека успішно втілює проект - інформаційно-ресурсний Центр «Вікно в
Америку», де усім бажаючим пропонуються англомовні та електронні книги, аудіокниги, електронні бази даних та кращі документальні, художні та анімаційні
фільми.. Постійно відбуваються зустрічі з працівниками Посольства США, з
волонтерами
просвітницькі

Корпусу
та

Миру

в

інформаційні

Україні,
заходи,

проводяться
години

методичні

спілкування

семінари,

англійською,

фотовиставки тощо.
В рамках проекту діє 6 клубів, де відвідувачі мають можливість спілкуватися з
носіями мови та дивитися фільми англійською мовою. Це – Клуб розмовної
англійської мови,

клуб

упередження

ЗМІ та політики,

Історичний клуб,

Філософський клуб. Зокрема, в березні 2017 року розпочав свою діяльність новий
соціальний проект «Доступна англійська», призначений для людей з обмеженими
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можливостями. Веде клуб Марта Пазяк, волонтер, соціальний реабілітолог та
фахівець з англійської мови [127].
Відповідно до співпраці Івано-Франківської ОУНБ ім. І.Франка з ІваноФранківським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій Людмила Жирик, керівник центру «Вікно в
Америку», провела лекції з питань самостійного вивчення англійської мови
«Англійська для спеціальних цілей».
Відбулися

заходи

в

новому форматі: Івано-Франківська

меморіальна

міжкультурна лабораторія посла Стівенса, скайп-конференція з американським та
українським астронавтами, яка проходила в Американському домі в Києві,
конференції медійної грамотності

MediaLiteracy,

організована

американцем,

випускником програми Фулбрайта, круглий стіл на тему «Роль та пріоритети прав
людини в Україні, зокрема в місті Івано-Франківську». Відвідувачі Центру брали
участь в онлайн-заході «Боротьба з фейковими новинами» з Американським домом.
В засіданнях клубу розмовної англійської мови беруть участь діти з інтернату та
діти-сироти [127].
В рамках спільного проекту з бібліотекою Гете-Інститут в Україні
«Бібліотеки-партнери: Мова. Культура. Німеччина» діє Клуб розмовної німецької
мови. Бібліотека взяла участь в конкурсі від бібліотеки Гете-Інститут в Україні за
книгою німецького автора Томаса Бруссіга «Сонячна алея».
В

бібліотеці

Internationale

організований

ZusammenarbeitGmbHта

німецькою
українською

організацією
громадською

Geseltschaftfur
організацією

«Поруч» − це був тренінг в рамках діяльності соціального проекту «Школа
волонтерів», який спрямований на популяризацію ідей волонтерства, підвищення
рівня обізнаності про історичний досвід волонтерської діяльності у світі, зокрема в
Німеччині, заохочення громадян, у тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб
до активної участі в суспільному житті своєї громади, об’єднання громади задля
досягнення спільних цілей та створення позитивного іміджу України [127].
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В рамках проекту проводяться Методичні майстерні для вчителів німецької
мови, в яких беруть участь вчителі шкіл міста та області.
Активну діяльність поза межами бібліотеки розгорнув також Центр
європейської інформації. До Днів Європи – 2017 ЦЄІ підготував низку заходів, а
саме: організована книжково-ілюстративна виставка «До Європи – через книгу»,
спрямована на покращення рівня поінформованості мешканців області про Європу,
Європейський Союз, функціонувала виставка карикатур «Є краща сторона Європи»
− роботи відомих українських художників: Марини Туровської, Костянтина
Казанчевого, Ігора Бежука та Олексія Кутовського, які мовою плаката порівнюють
дві реальності – українську та європейську. Був організований перегляд
документальних фільмів «Європа поруч», «Європа туристична» в рамках
віртуального кінозалу.
Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олега Ольжича −
одна із найстаріших бібліотек України. Офіційно вона була відкрита 10 квітня 1866
року (за старим стилем).
В ЖОУНБ ім. Олега Ольжича інформаційно-ресурсний Центр «Вікно в
Америку» діє протягом 11 років. У своєму фонді бібліотека Центру має колекції
книг, DVD дисків з різними видами фільмів (художніх, документальних,
класичних). Також центр отримує фінансову підтримку для придбання меблів та
комп'ютерної техніки, принтери, копіювальні апарати, телевізор, DVD-програвач,
iPad-и та електронні рідери, а також забезпечується підключенням до Інтернету,
Відвідувачам у Центрі проводяться різноманітні заходи, які налагоджують
сталі комунікаційні зв’язків між українцями та американцями. Також сприяють
покращенню міжкультурної комунікації між американським та українським
народами постійні виступи американських спеціалістів, працівників Посольства,
науковців програми Фулбрайт та інших американських громадян. Функціонування
центру «Вікно в Америку» сприяє розповсюдженню матеріалів про США, зокрема
публікації Бюро міжнародних інформаційних програм Державного Департаменту
США.

Відвідувачам

пропонуються

зустрічі

з

випускниками

програм,

що
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фінансувались американським урядом, приймати участь у семінарах, фотовиставках,
лекціях, переглядати американських фільми та інші культурні заходи (лекції,
семінари, вікторини), які інформують українців про Сполучені Штати та дають
можливість вдосконалити знання англійської мови.
Ставши

осередком

американської

культури

в

Україні,

Центр

вже

продемонстрував свої можливості для задоволення потреб широкої української
аудиторії. В центрі працює декілька постійних клубів, діяльність яких орієнтована
на

вивчення

англійської

мови,

а

саме:

«Speakingclub»,

«Grammarclub»,

«Literarycafe», «BusinessEnglishclub».
До

проекту

«Мова.

Культура.

Німеччина»

Гете-Інституту

ЖОУНБ

приєдналась у січні 2008 року. Соціальними партнерами є Німецький культурний
центр «Wiedergeburt» («Відродження») та викладачі німецької мови як для
дорослих, так і для дітей. Краще вивчити німецьку мову допомагають щорічні
поїздки до Німеччини, де члени клубу стикаються з німецькими реаліями і
отримують гарний розмовний досвід. Працівники Гете-Інституту проводять бесіди з
членами клубів у форматі «Skype» з метою перевірки набутих знань з німецької
розмовної мови та якості відвідувань клубу. Клуби «Sprachklub» та «TollesDeutsch»
отримали найвищу оцінку в Україні в рамках цих програм.
Основною діяльністю Регіонального тренінгового центру при бібліотеці є
проведення тренінгів, які поділяються на 4 категорії: тренінги для підвищення
кваліфікації бібліотечних працівників; тренінги для користувачів бібліотеки;
тренінги,

проведені

соціальними

партнерами;

тренінги,

проведені

іншими

організаціями. У вільний від тренінгів час РТЦ виконує функції Інтернет-центру,
тобто надає користувачам вільний доступ до мережі Інтернет.
Значною подією в діяльності Сумської обласної універсальної наукової
бібліотеки стало відкриття у 1999 році «Українсько-Канадського бібліотечного
центру». Відповідно договору з Канадським товариством Приятелів України до
бібліотеки було передано близько 6 тисяч примірників видань. У цьому Центрі
останніми роками були створені бази даних рідкісних та цінних видань, видань
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«Українсько-Канадського бібліотечного центру», літератури іноземними мовами,
періодичних видань та ін., які дають можливість видавати довідки не лише у
традиційній паперовій формі, а і в електронному вигляді.
З 1996 року в обласній книгозбірні розпочався процес автоматизації, завдяки
отриманому гранту від міжнародного фонду «Відродження» для впровадження
проекту «Інформація на користь розвитку суспільства». Бібліотека тоді вперше
отримала 6 комп'ютерів. Протягом 7 років бібліотека від фонду «Відродження»,
Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні додатково отримала
понад 70 тисяч доларів за рахунок грантів.
Важливим етапом розвитку книгозбірні стало відкриття у 2001 році Центру
вільного доступу і навчань в Інтернет. З цього часу, доступ до інтернет−ресурсів для
бібліотеки стало звичайною послугою, яку могли запропонувати відвідувачам. Для
працівників бібліотеки це стало додатковою можливістю, щоб засвоїти навички
роботи з комп'ютерною технікою, відпрацювати методику пошуку інформації,
засвоїти матеріали щодо створення веб-сторінок в інтернеті.
Останніми роками у молоді постійно зростає інтерес до вивчення іноземних
мов, тому створення інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку» в
бібліотеці продиктовано часом. Тут зібрані потужні інформаційні ресурси: це і
книги, і аудіокурси, карти, плакати з питань бізнесу, історії, політики, юридичних
наук. Є доступ до ресурсів Інтернету.
У центрі користувачам запропоновано: вивчати американський англійський;
підготовка до складання іспитів; навчають працювати на комп'ютері, вивчають
особливості пошуку інформації через Інтернет, готуються до поїздок в США,
цікавляться освітніми програмами обміну, чекають переглядів англомовних
відеофільмів, колекцію яких незабаром отримає бібліотека. Від Посольства США
останніми роками центр отримує значну грантову підтримку.
З 2010 р. в бібліотеці реалізується грантовий проект За програмою
«Бібліоміст», що реалізується у бібліотеці з 2010 р. був створений Регіональний
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Тренінговий Центр. В ньому пройшли навчання та підвищення кваліфікації 11
бібліотечних систем області, які були переможцями проекту «Бібліоміст».
Відділ документів іноземними мовами долучився до заходів із визначення
українсько-німецького року мови. Вже сьомий рік у бібліотеці діє проект «Мова.
Культура.

Німеччина»

Гете-Інституту

в

Україні,

який

дає

можливість

німецькомовним користувачам постійно знайомитися з актуальними і необхідними
інформаційними документами з Німеччини. Вже третій рік на запрошення до
бібліотеки приїздять німецькі асистенти з питань культури та історії Німеччини.
У жовтні 2005 р в місті Суми було організовано Центр європейської
інформації. Центр був створений у зв’язку з потребою у покращенні знань
громадськості Сумщини про різні аспекти європейської інтеграції. Цей проект
реалізовується у партнерстві з громадською організацією «Центр європейських
ініціатив» та Сумської обласної наукової бібліотеки.
Сумський ЦЄІ входить у систему Всеукраїнської мережі центрів європейської
інформації. Центр спрямовує свою діяльність на надання широкого доступу до
інформаційних ресурсів з питань європейської інтеграції, поширює знанння про
Європейський Союз, зв’язки між Україною та ЄС, політику європейської інтеграції
України та європейські цінності.
Безумовно важливим є фонд бібліотеки ЦЄІ. Він налічує більше 600
найменувань видань та матеріалів на електронних носіях, що були надані
Представництвом

Європейської

Комісії

в

Україні,

МФ

«Відродження»,

посольствами європейських держав в Україні, Центром інформації та документації
НАТО, бюро Ради Європи в Україні, міжнародними благодійними фондами та
громадськими організаціями тощо.
Бібліотекарі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки у рамках
співпраці відвідали бібліотеки м. Люблін (Польща). Професійний візит передбачав
знайомство з бібліотечними філіями Міської публічної бібліотеки ім. Ієроніма
Лопацінського. Рівненські бібліотекарі мали змогу оцінити особливості діяльності
бібліотек. Встановили, що усі послуги для громади безкоштовні і формуються
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відповідно до потреб жителів. Діє єдиний читацький квиток для бібліотек міста,
стягується певна плата за додаткові послуги, такі як друк документів, сканування,
копіювання. Найпопулярніші послуги серед молодіжної аудиторії – ігри в
бібліотеці, доступ до Інтернет, перегляд фільмів та прослуховування музики. Також
бібліотекарі РОУНБ мали змогу ознайомитись з діяльністю Воєводської публічної
бібліотеки ім. Ієроніма Лопацінського. Відбулася ознайомча екскурсія відділами
бібліотеки, розкрито сучасний стан розвитку бібліотечної справи воєводства,
продемонстровані новітні підходи до формування бібліографічних ресурсів та баз
даних.
Працівники Дніпровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.
Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія були у відрядженні у Латвії. Вони
мали змогу ознайомитись та вивчити досвід публічних бібліотек Латвії з надання
інноваційних послуг. Під час візиту були відвідані бібліотеки Кемері (Юрмала),
Парвенті (р-н Вентспілса), Вентспілса, Кулдіги, Латвійська національна бібліотека
та Ризька центральна бібліотека. Під час відвідування бібліотеки у м. Кулдіга
українські бібліотечні працівники ознайомились з досвідом роботи бібліотеки з
громадою, роботою з оцифрування місцевої періодики, дізнались про діючі проекти
як місцевого, так і національного рівнів.
Дніпровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів
слов’янських Кирила і Мефодія здійснює книгообмін з Бібліотекою Конгресу США
з 2009 р. на підставі договору з обміну документами. З Російською державною
бібліотекою укладено двосторонню Угоду у 2008 р. За підсумками останніх років
Дніпровська ОУНБ одержала від російських партнерів понад 700 документів в фонд
бібліотеки. З Російською національною бібліотекою з 2006 р. здійснюється
документообмін за усними домовленостями. За період з 2006-2013 рр. у фонди
бібліотеки надійшло різних видів документів понад 500 примірників. Внаслідок
політичних подій, що виникли у відносинах між Україною та Росією з 2014 р.,
документообмін між бібліотеками припинився.
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Партнерство з Національною бібліотекою Білорусі розпочалось з 2010 р.
згідно укладеної Угоди міжнародного документообміну. У фонди бібліотеки від
партнерів

надійшло

понад

100

примірників.

За

усними

домовленостями

здійснюється документообмін з Українсько-американським доброчинним фондом
«Сейбр-Світло». Протягом 2016 р. до фонду відділу документів іноземними мовами
надійшло 4 книги з фундації JLLP (Японія), 30 книг з Білорусії.
Обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка 16 років підтримує
професійні взаємини з Воєводською публічною бібліотекою ім. Е. Смолки в м.
Ополє Республіки Польща. В рамках налагодження партнерських відносин між
Івано-Франківською областю та Опольським воєводством у 2005 році було
підписано Угоду про співпрацю між бібліотеками. В межах партнерства, бібліотеки
постійно обмінються власними друкованими виданнями та літературою з різних
галузей знань. За роки співпраці фонди бібліотек значно поповнилися новими
надходженнями.
Згідно Угоди про співпрацю між Івано-Франківською ОУНБ ім. І.Франка та
Воєводською публічною бібліотекою ім. Е. Смолки в м. Ополє, укладеної на 20162020 рр., бібліотечні працівники ОУНБ ім. І.Франка були у відрядженні до
польських книгозбірень. Прикарпатські бібліотечні фахівці ознайомились з
діяльністю Воєводської бібліотеки, роботою гмінної бібліотеки у Рудниках,
сільської бібліотеки у Загвізді та центральних міських бібліотек в м. Ополє та м.
Валбжих. Під час візиту працівники бібліотек обох країн обмінювались досвідом,
обговорювали проблемні питання, зокрема, існування бібліотечних закладів в
умовах українських ОТГ і польських гмін, знайомились з напрацюваннями
польських колег для покращення обслуговування користувачів.
Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Івасюка здійснює
документообмін з Румунією та Молдовою. За 2017 рік бібліотека отримала 122
примірника наукових видань та періодики, з них – 15 прим. З Повітової Бібліотеки
Буковини ім. І. Сбієру (м. Сучава, Румунія).
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У звітній документації щодо діяльності ОУНБ України, яка представлена у
Національній бібліотеці ім. Ярослава Мудрого, відсутні дані, в якій кількості в
рамках міжнародного документообміну було передано іноземним партнерам
українських документів.
Аналізуючи

звітні

документи

ОУНБ

України,

дані

про

здійснення

міжнародного документообміну у інших бібліотеках відсутні. Фонди ОУНБ України
в основному комплектуються іноземною літературою за рахунок дарувань від
іноземних організацій та бібліотек.
ОУНБ

України

не

можуть

повноцінно

розвивати

міжнародний

документообмін у зв’язку з відсутністю фінансової підтримки з боку влади та
встановленими митними умовами, згідно з якими діють митні збори, витрати, що не
передбачаються бюджетом. Це не тільки гальмує процес книгообміну на
міжнародному рівні, а й приводить до втрати партнерів.
Входження

інформаційного

потенціалу

ОУНБ

України

у

світовий

інформаційний простір вимагає якнайшвидшої адаптації України до світового
співтовариства шляхом цілеспрямованого прийняття норм міжнародного права і
стандартів

до

нормативно-правової

і

науково-методичної

бази

діяльності

вітчизняних бібліотек. Тому варто відзначити, що одним із напрямів міжнародного
співробітництва ОУНБ України є впровадження міжнародних стандартів. Для
бібліотечної справи України впровадження міжнародних стандартів як національних
і нормативних документів по суті прямої дії є новим досвідом.
Важливою проблемою розвитку стандартизації бібліотечної діяльності, що
потребує узгодженого вирішення з керівниками державними та відомчими
органами, є поліпшення фінансової підтримки цього напряму діяльності, що дасть
змогу підвищити оперативність та якість підготовки нормативно-методичних
документів, та організація взаємодії на міжнародному рівні. Актуальними
проблемами впровадження міжнародних стандартів стають такі чинники, як метод
прийняття,

відсутність

вільного

необов’язковість застосування

доступу

до

текстів

національних стандартів

стандартів,

а

також

у роботі бібліотек.
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Відслідкувати реальне впровадження міжнародних стандартів у роботу обласних
універсальних наукових бібліотек України не можливо, оскільки відповідно до
чинного законодавства це відбувається на добровільній основі. Тобто формально
кожна бібліотека може вирішувати самостійно чи дотримуватиметься вона будьякого стандарту чи ні.
Аналіз діяльності обласних універсальних наукових бібліотек України
дозволяє

визначити

такі

основні

напрями

міжнародного

бібліотечного

співробітництва на сучасному етапі: співпраця з міжнародними організаціями,
фондами; міжнародний документообіг; обмін досвідом між працівниками бібліотек;
впровадження міжнародних стандартів. Проте у ході дослідження не було виявлено
приклади використання міжнародного міжбібліотечного абонементу, участі ОУНБ у
реалізації корпоративних міжнародних проектів таких як Європейська цифрова
бібліотека, Світова цифрова бібліотека, Міжнародної програми ЮНЕСКО «Пам’ять
світу».
Варто відзначити, що об’єктивними чинниками, що унеможливлюють
функціонування міжнародного міжбібліотечного абонементу в ОУНБ є: недостатній
рівень фінансування бібліотек; високі тарифи на поштові відправлення; відсутність
чи складність взаєморозрахунків між бібліотеками різних держав за надані послуги;
доступність багатьох документів у мережі Інтернет; відсутність програмного
забезпечення

для

електронного

обміну

документами;

недостатня

кількість

оцифрованих документів у фондах бібліотек для якісного задоволення запиту
зарубіжних бібліотек.
ОУНБ України у своїх фондах мають велику кількість рідкісних і цінних
документів, доступ до яких обмежено через їх незадовільний фізичний стан.
Створення цифрових копій таких видань є одним з можливих варіантів їх
збереження та надання вільного доступу до них через мережу Інтернет. В рамках
програми

створення

електронної

бібліотеки

«Культура

України»

обласні

універсальні наукові бібліотеки України продовжують оцифрування документів.
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Міжнародне співробітництво обласних універсальних наукових бібліотек дає
можливість вирішувати актуальні проблеми в питаннях покращення обслуговування
населення та залучити громаду до участі в діяльності бібліотек, сприяє підвищенню
іміджу бібліотеки в суспільстві.

Висновки до розділу 2
В умовах державної незалежності, політичних, економічних, соціокультурних
змін, Україна розпочала процес демократичних перетворень, розбудови відкритого
інформаційного суспільства, основою якого є гуманізація, гласність, гарантованість
права доступу громадян до інформації, посилення інформаційної присутності країни
в міжнародному інформаційному просторі. Сприяння міжнародному культурному та
інформаційному співробітництву є одним із важливих напрямів роботи Міністерства
культури України, яке реалізує його в межах державної зовнішньої політики
України і чинного законодавства.
Пріоритетним завданням державної культурної політики є приєднання
України до європейського та світового культурного простору. Україна є членом
різних міжнародних організацій, серед яких ЮНЕСКО, ІФЛА, Рада Європи, ОБСЄ
та ін., що дозволяє реалізовувати публічним бібліотекам міжнародні проекти, брати
участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, інших
форумах,

сприяючи

розширенню

міжнародних

культурних

зв'язків

та

інформаційних обмінів. Зазначено, що існуюча нині нормативно-правова база суто
декларативно

гарантує

сприяння

міжнародному

культурному

обміну,

співробітництву закладів культури, зокрема бібліотек із зарубіжними партнерами.
Формально публічні бібліотеки мають право самостійно укладати договори
(контракти) з іноземними фізичними та юридичними особами про форми
співробітництва у сфері культури, брати участь у роботі відповідних міжнародних
організацій та фондів, провадити зовнішньоекономічну діяльність у сфері культури
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відповідно до законодавства. Однак фактичний стан нестабільного фінансування
бібліотек та їх незадовільного матеріально-технічного оснащення не дозволяє їм
повною мірою розвивати багатовекторну систему сталих міжнародних зв’язків.
Актуальним нереалізованим завданням державної інформаційної політики є також
прийняття необхідних документів для приєднання України до міжнародних угод в
інформаційній

сфері,

імплементація

європейських світових стандартів,

що

регламентують бібліотечно-інформаційну діяльність.
Трансформаційні зміни, що відбулися в обласних універсальних наукових
бібліотеках є зокрема й результатом успішної реалізації ними міжнародної
проектної діяльності. Наголошено, що активне співробітництво публічних бібліотек
з міжнародними грантовими організаціями є нині важливим напрямом їх
інноваційної діяльності, що сприяє залученню додаткових коштів на розвиток
ресурсної, техніко-технологічної та кадрової бази.
Встановлено, що публічні бібліотеки України беруть участь в реалізації
різноманітних за своєю метою міжнародних бібліотечних проектів. Зокрема,
програма «Бібліоміст» сприяє міжнародному взаєморозумінню, вільному та
безперешкодному представленню через Інтернет у багатомовному форматі
найкращих зразків культурної спадщини різних країн світу. Всього протягом дії в
Україні проекту «Бібліоміст» (2009-2014 рр.) на основі різноманітних конкурсів
поетапно було обладнано комп’ютерною технікою близько 1600 публічних
бібліотек, більше 1000 бібліотекарів пройшли навчання з використання новітніх
інформаційно-комп’ютерних технологій, по всій країні створено 25 тренінгових
центрів для підвищення кваліфікації фахівців. У межах реалізації проекту «Інтернет
для читачів публічних бібліотек (LEAР)» (2011 р.) було відкрито майже 150
безкоштовних для читачів Інтернет-центрів, сотні бібліотечних фахівців пройшли
курси з опанування технологій надання користувачам інноваційних дистантних
послуг.
Потужними є результати участі публічних бібліотек України в міжнародних
проектах «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської

152

інформації», «Містки громадської активності», «Мережа пунктів доступу громадян
до офіційної інформації», «Бібліотека – громада: відкритий простір» та ін. Участь
публічних бібліотек у міжнародних проектах сприяє модернізації їх матеріальнотехнічної

бази,

суттєвому

підвищенню

кваліфікації

персоналу,

стимулює

розширення асортименту інноваційних бібліотечно-інформаційних продуктів та
послуг, покращує імідж бібліотек як базових комунікаційних та соціокультурних
центрів місцевої громади.
Основою розбудови громадянського суспільства є громадські, благодійні
організації, творчі спілки, інші установи та непідприємницькі товариства, що
представляють інтереси різних корпоративних груп та мають забезпечувати
взаємозв’язок суспільства з органами публічної влади, організовувати публічний
діалог з приводу ключових питань розвитку держави та суспільства, розв’язувати
питання самоорганізації різних сегментів громадського життя та самостійно
вирішувати значне коло соціально важливих для суспільства проблем.
Збільшення кількості двосторонніх контактів українських бібліотек з
міжнародними громадськими інституціями є суттєвим чинником прогресивного
інноваційного розвитку бібліотечної справи України. Свої культурні представництва
на теренах нашої країни відкрили США, Велика Британія, Канада, Франція,
Німеччина, Ізраїль, Австрія, Польща, Литва та ін. Вони проводять послідовну та
зважену політику в сфері поширення своєї мови й культури за кордоном та
підтримують бібліотеки України у сприянні реалізації міжнародних проектів.
В Україні головною громадською організацією у бібліотечно-інформаційній
сфері є Українська бібліотечна асоціація. Одним із пріоритетних напрямків
діяльності УБА є організація міжнародного співробітництва, завдяки чому публічні
бібліотеки України співпрацюють із такими міжнародними організаціями: ҐетеІнститут, Відділ преси, освіти та культури Посольства США, Агентство США з
міжнародного розвитку (USAID),

Товариство

Приятелів України (Канада),

Національний Еразмус+ (Жан Моне), фонд «Монсанто», Міжнародний фонд
«Відродження», Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій і установ (ІФЛА),
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Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО),
Польський культурний центр, Французький культурний центр та ін. Комунікаційна
взаємодія бібліотек з цими організаціями сприяє поглибленню міжкультурних
зв’язків, реалізації різноманітних проектів щодо відродження та збереження
культурних традицій національних меншин в Україні та української діаспори за
кордоном.
За результатами компаративного аналізу досвіду роботи 22 ОУНБ України
щодо розвитку основних напрямів міжнародної співпраці встановлено, що
найактивніше бібліотеки брали участь у міжнародній проектній діяльності, інші
напрями міжнародного співробітництва мають вкрай фрагментарний характер.
Виявлено, що за останнє десятиріччя лише декілька ОУНБ здійснювали
книгообмінні

операції

із

зарубіжними

партнерами:

Дніпровська

обласна

універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія
— з Бібліотекою Конгресу США, Національною бібліотекою Білорусі, Українськоамериканським доброчинним фондом «Сейбр-Світло», фундацією JLLP (Японія);
Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка — з
Воєводською публічною бібліотекою ім. Е. Смолки в м. Ополє (Республіка Польща);
Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Івасюка здійснює
міжнародний документообмін з Румунією та Молдовою.
Ще скромніші масштаби має обмін досвідом між українськими та
зарубіжними бібліотеками: працівники Рівненської обласної універсальної наукової
бібліотеки та Івано-Франківської обласної наукової бібліотеки імені Івана Франка у
рамках

міжнародної

Дніпровської

співпраці

обласної

відвідали

універсальної

бібліотеки

наукової

Польщі,

бібліотеки

працівники

ім. Первоучителів

слов’янських Кирила і Мефодія відвідали 6 публічних бібліотек Латвії. Під час
зарубіжних

відряджень

українські

бібліотечні

працівники

знайомились

з

напрацюваннями колег щодо засобів покращення інформаційного обслуговування
користувачів в умовах створення об’єднаних територіальних громад, з організацією
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роботи регіональних бібліотек з поцифрування місцевої періодики, з можливостями
розгортання проектної діяльності.
Участь публічних бібліотек України в реалізації міжнародних проектів сприяє
розвитку міжнародного

співробітництва

у

бібліотечно-інформаційній

сфері;

розширює партнерства із закордонними бібліотеками; підвищує ефективність
просування публічних бібліотек України на міжнародному рівні; дає можливість
впровадження нової конкурентної системи фінансування для публічних бібліотек
України; сприяє неформальному навчанню та підвищенню кваліфікації бібліотечних
кадрів; появі стратегій розширення аудиторії користувачів публічних бібліотек
України, реалізації нових міжнародних проектів; участі бібліотек у діяльності
міжнародних організацій; забезпечує ресурси для міжнародного співробітництва;
сприяє подоланню бар’єрів для участі українських бібліотек у міжнародних
корпоративних проектах, що розвиватиме міжкультурну комунікацію.
Результати розділу оприлюднено в наступних працях здобувача [97, 98, 102,
103, 105, 254, 258, 260 ]
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РОЗДІЛ 3.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ

3.1 Проблеми міжнародного співробітництва публічних бібліотек
України

Входження

України

в

міжнародну

спільноту,

зростаюча

відкритість

демократизованого суспільства і водночас слабкість національної інформаційної
інфраструктури ставить перед українськими бібліотеками у період входження
цивілізації в інформаційну епоху надзвичайно складні завдання.
Публічні бібліотеки України є одним із важливих елементів розвитку
суспільства та таких його найважливіших галузей як культура, наука, освіта.
Бібліотеки прагнуть надавати користувачам сучасні бібліотечно-інформаційні
продукти і послуги та бути невід’ємною складовою глобального інформаційного
простору. Посилення міжнародної співпраці є вагомою умовою ефективного
функціонування публічних бібліотек, адже якісна робота бібліотечних установ
дозволить використовувати весь потенціал бібліотек задля консолідації суспільства
в умовах соціальної, політичної та економічної кризи, сприяти посиленню процесу
інтеграції України у європейське співтовариство. Проте на сучасному етапі розвитку
нашої країни публічні бібліотеки зіштовхнулись із низкою проблем, що значно
гальмують розвиток міжнародного співробітництва.
Стрімкий розвиток інформаційних технологій, активізація міжнародного
співробітництва України з Європою, розширення спектру джерел отримання
інформації через мережу Інтернет і широке використання портативних засобів для
споживання такої інформації створює умови, у яких публічним бібліотекам, які не
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оснащені інформаційно-комп’ютерними технологіями, стає важко конкурувати з
новими каналами доступу до потужних агрегаторів інтернет-ресурсів.
В Україні діє найбільш розгалужена мережа публічних бібліотек в Європі.
Водночас вона є однією з п’яти країн з найменшою кількістю користувачів на одну
публічну бібліотеку і з найменшою кількістю відвідувань бібліотек. Згідно
статистичних даних за результатами 2016 року в Україні діє 16 221 публічна
бібліотека, з них 13 244 сільські бібліотеки, що становить 82 % від загальної
кількості. Проте в країні продовжується тенденція скорочення мережі бібліотек і
переважно це сільські та районні бібліотеки [6].
Задля поліпшення стану та функціональних можливостей мережі публічних
бібліотек

потрібно

виділити

ряд

проблем,

що

гальмують

міжнародне

співробітництво публічних бібліотек. До них належать:


відсутність реакції з боку державної влади на незадовільний стан

бібліотек, повне ігнорування проблем матеріально-технічного оснащення та
відсутність об’єктивної оцінки нових викликів інформатизованого суспільства у
рамках глобалізаційних процесів;


відсутність

державної

підтримки

національних

проектів

та

дослідницьких програм, які сприяють розширенню та удосконаленню українського
інформаційного простору, та його інтеграцію в глобальний інформаційний простір;


недостатність бюджетних асигнувань, низький рівень заробітних плат

працівників бібліотек, низький рівень фінансування дослідницької та проектної
діяльності;


низький рівень комп’ютеризації та загальної технічної оснащеності

бібліотек;


недостатня кількість професійних кадрів, старіння кадрів, відсутність

кваліфікованого персоналу для реалізації проектів з модернізації бібліотечної
справи, відсутність навичок міжнародної співпраці та комунікації;

бібліотек;

відсутність сучасної нормативно-правової бази мережі публічних
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застарілість бібліотечної мережі, її невідповідність сучасним потребам

суспільства та громадян зокрема;


невідповідність приміщень, техніки та обладнання сучасним вимогам

обслуговування

користувачів

бібліотек,

слабка

матеріально-технічна

база,

відсутність засобів для забезпечення збереження бібліотечних фондів, у тому числі
цінних та рідкісних видань;


гальмування

користувачів

виробничих

процесів

та

процесу

обслуговування

всередині мережі публічних бібліотек через

повільні темпи

впровадження новітніх технологій;


недостатній рівень міжнародної співпраці між бібліотеками та науковим

установами, культурними закладами, архівами та ін.;


недостатнє представництво кваліфікованих працівників бібліотек у

міжнародних професійних організаціях;


низький рівень впровадження міжнародних стандартів функціонування

бібліотек та бібліотечно-інформаційного обслуговування.
Найголовнішою проблемою бібліотечної галузі є застаріле, неадекватне новим
вимогам і викликам інформаційного суспільства розуміння органами державної
влади ролі та функцій бібліотек. Публічні бібліотеки функціонують в умовах майже
повного ігнорування з боку місцевої влади. Важливою перешкодою в діяльності
бібліотечної галузі є формальний підхід до неї. Йдеться про революцію у
функціональності й створенні за останні роки нового типу публічних бібліотек —
бібліотечно-інформаційного центру, який має перетворити бібліотечний соціальний
інститут на сферу генерації нових знань на основі розвитку конструктивного
креативу до осмислення нових форм суспільного життя.
Згідно із Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад» від 05.05.2018 р. публічні бібліотеки переходять у підпорядкування органів
місцевого самоврядування [132]. Разом з організаційними змінами бібліотеки
зіштовхнулись із відсутністю нормативно-правового забезпечення, яке б внесло
певні роз’яснення щодо діяльності бібліотек в умовах реформи місцевого
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самоврядування. Основним документом, яким керуються бібліотеки, є «Методичні
рекомендації з організації мережі публічних бібліотек в об’єднаних територіальних
громадах», які були розроблені Національною бібліотекою України ім. Ярослава
Мудрого [91].
У період децентралізації в Україні публічні бібліотеки не можуть залишатись
поза процесами, що відбуваються. Адміністративно-територіальна реформа, з
одного боку, створює нові виклики для публічних бібліотек, а з другого— ризики.
Всі умови функціонування публічних бібліотек нині визначатиме сама громада, в
т.ч. й обсяги фінансування із місцевого бюджету. Закриття бібліотеки або
скорочення штату — найпростіший спосіб економії бюджету в очах багатьох
керівників. З іншого боку, децентралізація дає можливість створити бібліотеки, які
повністю відповідали б потребам громади.
Процес відокремлення сільських бібліотек від центральної бібліотечної
системи

може

призвезти

до

погіршення

комплектування,

неспроможності

справлятись із обробкою документів через відсутність програмного забезпечення і в
кінцевому результаті − закриття сільських бібліотек.
На сьогодні перед владою гостро стоїть низка питань, які потребують
негайного вирішення: визначити процес передачі бібліотек громадам, створити
чітку систему фінансування закладів громадами, визначити джерела наповнення
бібліотечних фондів, методичне забезпечення працівників, адже стабільний
розвиток бібліотеки впливає на загальний культурний, освітній рівень населення,
забезпечує високий інтелектуальний розвиток жителів, покращує імідж держави на
міжнародному рівні та сприяє інтеграції у світовий інформаційний простір.
Питання фінансування бібліотек було актуальним у різні періоди їхньої
діяльності. У нормативно-правових актах зазначено, що держава надає гарантоване
фінансування бібліотек, проте як показує досвід, цих коштів недостатньо для
якісного функціонування установ та створення умов для належного рівня
обслуговування користувачів. Відсутність фінансування публічних бібліотек значно
гальмує шлях до глобального інформаційного середовища. За даними Кабінету
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Міністрів України «залишковий принцип фінансування культури та кризові явища
останніх років створили ряд негативних тенденцій, а саме: 32% сільських населених
пунктів не мають доступу до бібліотечних послуг; мережа публічних бібліотек за
2015-2016 роки скоротилася на 8%; 30% працівників галузі працюють неповний
робочий день, серед сільських бібліотекарів такий показник становить 50%».
Фінансуються публічні бібліотеки із комунальних бюджетів місцевих громад.
Впродовж 2016 року на потреби публічних бібліотек було виділено 57970, 2 тис.
грн. У розрахунку на одну бібліотеку сума становила 105,1 тис. грн. Бюджет
публічних бібліотек районів і міст в основному залежить від кількості бібліотек, чим
чисельніша мережа, тим більша кількість коштів використовується бібліотеками.
Більш об’єктивний показник – середнє значення на 1 бібліотеку [172].
Брак коштів на бібліотечну сферу призводить до незадовільного рівня
заробітних

плат

бібліотечних

фахівців,

недостатнього

рівня

поповнення

бібліотечних фондів, низького рівня комп’ютеризації публічних бібліотек, особливо
у сільській місцевості, скорочення кількості годин роботи публічних бібліотек, що в
цілому сприяє неспроможності публічним бібліотекам України вийти у світовий
інформаційний

простір.

Бібліотеки

не

можуть

гідно

функціонувати

та

встановлювати міжнародні зв’язки без належного фінансування [134].
Багато бібліотек на даний час існують практично у не змінному стані, так, як
це було і двадцять, і тридцять років тому. В той же час технічний прогрес не стоїть
на місці. Більше того, через неналежне фінансування не оновлюється матеріальнотехнічна база. Стан приміщень бібліотек не пристосований для якісного та
професійного обслуговування користувачів, у половини сільських бібліотек відсутнє
опалення, тому там просто неможливо встановити комп`ютерну техніку. Все це
стало однією із причин того, що бібліотеки втрачають свою популярність та
привабливість. На основі наведених даних можна зробити висновок, що процес
інформатизації, який розпочався в бібліотеках України наприкінці XX ст., йде дуже
повільними темпами, що не дозволяє їм наблизитись до рівня функціонування
бібліотек провідних країн світу. Мережа публічних бібліотек України в першу чергу
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покликана задовольняти потреби населення в інформації та самоосвіті протягом
всього життя. Саме тому публічні бібліотеки України потребують розробки стратегії
модернізації

їх

матеріально-технічної

бази,

без

якої

неможливий

процес

забезпечення вільного доступу громадян країни до інформації.
Всі публічні бібліотеки України, насамперед, створені для задоволення потреб
населення в самоосвіті та інформації протягом всього життя. Перехід всього
сучасного світу на електронні носії інформації та Інтернет-технології йде
неймовірними темпами і в найближчий час цифрова культура стане домінуючою. За
допомогою цифрових носіїв та електронних технологій визначатиметься характер
суспільних відносин, взаємодії між людьми та інформаційних обмінів. Такі зміни
викликають необхідність суттєвої модернізації та реструктуризації в діяльності
бібліотек, які є історично сформованими центрами накопичення, збереження і
поширення інформації, культурних надбань, історичних артефактів та досвіду. За
умов

активного

використання

Інтернет-мережі

як

єдиного

глобального

комунікаційного середовища, інформаційні матеріали в цифрових форматах
набувають підвищеного попиту з боку користувачів. Це потребує суттєвого
вдосконалення

системи

бібліотечно-інформаційного

базуватиметься

саме

електронних

на

інформаційних

обслуговування,
ресурсах

яка

бібліотеки.

Електронні ресурси стають об’єктами бібліотечних технологій, а також продуктами
бібліотечно-інформаційної діяльності. Тому виникає необхідність адаптації до
вимог електронного середовища методично-нормативної бази для бібліотечних
технологічних процесів, зокрема розробки правил каталогізації електронних
ресурсів. Незважаючи на намагання бібліотек України інтегруватися в європейський
культурно-освітній простір, темпи розвитку електронної культури, зокрема
оцифровування культурної спадщини в Україні з боку державної влади не
забезпечується як в плані фінансування, так і в матеріально-технічному оснащенні;
потребує також модернізації і система підвищення кваліфікації бібліотечних
фахівців.
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Забезпечення якісних умов публічним бібліотекам у створенні електронних
ресурсів дозволить їх користувачам одержати вільний доступ до національних та
зарубіжних електронних ресурсів та прискорить входження України в світовий
інформаційний простір.
З огляду на зміни, що відбуваються у суспільстві, використання нових форм
роботи та впровадження інформаційний технологій у бібліотечно-інформаційні
процеси, виникає потреба у підготовці та підвищенні кваліфікації співробітників
бібліотек. У зв’язку з незадовільною оплатою праці та відсутністю перспектив
кар’єрного

росту

оновлення

кадрового

потенціалу

бібліотек

молодими

спеціалістами майже не відбувається. Через швидкий розвиток інформаційних
технологій

в

публічних

бібліотеках

виникає

проблема

зменшення

рівня

професіоналізму. Професійні навички працівників бібліотек не відповідають
інформаційним потребам користувачів. Незнання іноземних мов працівниками
бібліотек, яке часто призводить до локальності вітчизняної бібліотечної справи, її
замкненості в пострадянських межах. Як наслідок, бібліотекарі знайомляться не зі
світовими практиками, ресурсами, технологіями, а лише з тими, які можуть
зрозуміти. Обмежена поінформованість працівників бібліотек про діяльність
публічних бібліотек за кордоном призводить до неможливості використовувати їх
професійний досвід з користю для себе. Відсутність навиків у володінні іноземними
мовами призводить до мізерної присутності публічних бібліотек у співпраці з
міжнародними організаціями та зменшує їх шанси на отримання грантової допомоги
від участі в міжнародних проектах.
Значна кількість публічних бібліотек (особливо у сільській місцевості)
знаходиться у приміщеннях, які або перебувають в аварійному стані, або
потребують ремонту, книжкові фонди зберігаються у не придатних для цього
умовах. Досі залишається значний відсоток бібліотек, які не комп’ютеризовані та не
підключені до мережі Інтернет. Зазначимо, що більшість публічних бібліотек
України були оснащенні комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет
саме завдяки участі в реалізації міжнародних проектів та благодійного фінансування
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міжнародних організацій. Книжкові фонди подекуди морально застарілі та
потребують значного оновлення для того, щоб відповідати потребам читачів та бути
конкурентноспроможними на міжнародному рівні.
У Звіті про періодичне відстеження результативності Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», який у
травні 2015 року підготував Віце Прем’єр-Міністр – Міністр культури В’ячеслав
Кириленко, зазначено, що в Україні «відбуваються приховані процеси закриття
бібліотек, так званих «тимчасово не працюючих» з різних причин. На жаль, дані
досліджень не дають відповіді на питання про часовий період закриття бібліотек,
причини закриття, матеріальну відповідальність за бібліотечне майно тощо» [46].
В Україні за останні роки фонди бібліотек поповнюються зарубіжною
літературою лише завдяки міжнародному книгообміну та даруванню. Відповідно до
митних правил України [92], зарубіжні партнери разом із літературою, що
надсилається, мають додавати списки, в яких зазначено її вартість, в разі відсутності
− товар відправляється назад, а відправник повинен оплатити витрати за відправку.
Внаслідок таких умов багато установ відмовились від співпраці з вітчизняними
бібліотеками. Зауважимо, що в переважній більшості країн світу такі вимоги
відсутні та процес міжнародного книгообміну не підлягає митним зборам.
Важливою проблемою бібліотек Україні на сьогодні є обслуговування
користувачів бібліотек з фізичними вадами, зокрема сліпих. Спеціалізовані книги та
аудіокасети для особливих користувачів не виготовляються в Україні, тому
бібліотеки можуть отримати таку продукцію лише через міжнародний книгообмін.
Проте, при одержанні її із-за кордону до бібліотек застосовуються митні збори,
витрати на які не передбачаються бюджетом. У зв'язку з цим, вантажі повертаються
до відправників - зарубіжних бібліотек та інших закладів культури, міжнародних
організацій. Відсутність у бібліотек можливості сплачувати ці збори призводить до
значного збіднення інформаційного поля їх користувачів.
Виявлено, що для того, аби стати повноцінним міжнародним партнером та
вийти у світовий інформаційний простір, публічні бібліотеки потребують
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кардинальної зміни у ставленні влади до ролі бібліотек та державної підтримки
ефективного проведення своєї діяльності.
В

цих

умовах

раціональним

є

прискорення

диверсифікації

каналів

міжнародного бібліотечного співробітництва через опанування їх мережевих
аналогів: електронного документообігу (або дистанційного доступу до онлайнових
версій документів), електронного міжнародного міжбібліотечного абонементу та
електронної доставки документів, електронних каналів обміну досвідом (вебінарів,
онлайн-конференцій), міжнародних корпоративних проектів щодо створення
зведених електронних каталогів, бібліографічних та повнотекстових баз даних,
проектів поцифровування та архівного зберігання книжкових пам’яток, що належать
до зразків культурної спадщини загальносвітового значення.
Гальмування
означених

публічними

мережевих

каналів

бібліотеками
міжнародного

України

процесів

співробітництва

опанування
позбавляє

їх

можливості долучитися до інтеграційних процесів у міжнародне інформаційне
середовище, блокує інформаційний обмін та обмін досвідом у рамках міжнародного
співробітництва з науковими установами та бібліотеками інших держав. З огляду на
це, робимо висновок про необхідність запровадження системних, адміністративних,
структурних і технологічних змін, направлених на адаптацію мережі публічних
бібліотек України до сучасних загальносвітових тенденцій. Задля ефективнішого
практичного

запровадження

змін

необхідно

сформувати

їх

теоретичне

обґрунтування, виділити напрями удосконалення бібліотечної справи, заходів,
спрямованих на їх реалізацію, а також результатів такої реалізації.
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3.2 Шляхи поліпшення розвитку міжнародного співробітництва публічних
бібліотек України

Міжнародне

бібліотечне

співробітництво як системна

діяльність,

що

здійснюється урядовими і неурядовими установами в двох або більше країнах з
метою підвищення якості функціонування бібліотечного соціального інституту в
умовах стрімкого розвитку глобального комунікаційного простору потребує
суттєвої перебудови за усіма напрямами. Забезпечення безперешкодного доступу
користувачів до зарубіжної наукової інформації можливо через активізацію
українськими бібліотеками міжнародного документообміну, електронної доставки
документів,

участі

в

авторитетних

проектах,

організованих міжнародними

організаціями, ініціювання створення корпоративних бібліотечно-інформаційних
мереж.
Досвід розвитку корпоративної міжнародної співпраці зарубіжних бібліотек
свідчить, що об’єднання зусиль дає можливість суттєво економити витрати усіх
видів

ресурсів

(матеріально-технічних,

трудових,

фінансових).

Класичним

прикладом ефективної міжнародної мережевої кооперації бібліотек є онлайновий
комп’ютерий центр OCLC. Важливо підкреслити, що учасники системи мають
можливість одержувати такі види бібліотечно-інформаційних сервісів: електронна
доставка документів, дистантний доступ до потужних бібліографічних та
реферативних БД, поповнення фондів зарубіжними документами, підвищення
кваліфікації бібліотечних кадрів.
З опануванням бібліотеками інтернет-технологій та сервісів, з’явилися нові
можливості

корпоративного

інформаційного

забезпечення

формування
наукової,

цифрових
освітньої

та

колекцій,

покращення

соціокультурної

сфер

діяльності. Альтернативою електронного документообміну стає дистантний доступ
до БД потужних агрегаторів електронних журналів авторитетних наукових
видавництв. На жаль, в Україні консорціуми публічних бібліотек щодо передплати
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доступу до повнотекстових колекцій електронних журналів відомих зарубіжних
видавництв є явищем безсистемним та фрагментарним. Так, у 2000 р. за проектом
«Електронна інформація для бібліотек» доступ користувачам бібліотек до БД
найбільшого у світі видавництва періодики EBSCO пропонувала асоціація
«Інформатіо-Консорціум». Онлайн-доступ для членів Консорціуму передбачав такі
можливості: більше 5500 повнотекстових електронних журналів з суспільногуманітарних наук, 175 журналів з питань менеджменту, колекція 2500 електронних
журналів та 6000 монографій видавництва Elsevier. Окрім цього ІнформатіоКонсорціум на основі ексклюзивних знижок пропонує доступ до електронних
ресурсів міжнародного бібліотечного консорціуму еIFL-NET.
Нині більш активною має бути участь українських бібліотек у міжнародних
проектах, зокрема у проектах формування цифрових копій об’єктів історикокультурної спадщини: Світовій цифровій та Європейській бібліотеках. Детальне
висвітлення

особливостей

та

етапів

формування

міжнародних

цифрових

інтегрованих ресурсів означених бібліотек належить О. Рибачку, який у 2018 р.
захистив дисертацію на здобуття кандидата історичних наук з означеної проблеми
[202].Дослідник підкреслює, що ці проекти щодо агрегації найціннішої світової та
європейської документальної спадщини реалізуються саме на корпоративних
засадах.
В Україні нові можливості для прискорення проектів оцифровування
національної

культурної

спадщини

з’явилися

після

прийняття

у

2016 р.

Міністерством культури Довгострокової стратегії розвитку української культури —
стратегії реформ. При цьому варто зважати на розроблені світовою спільнотою
наукових,

організаційних,

програмно-технологічних

стандартів,

необхідність

розгортання освітніх програм навчання бібліотечних фахівців щодо засвоєння ними
напрацьованих стандартів, методик, встановлення корпоративних зв’язків між
партнерами проектів оцифровування історико-культурних пам’яток.
Важливою умовою ефективної організації участі публічних бібліотек України
в міжнародній співпраці є наявність єдиного методичного координаційного центру,
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функції якого варто покласти на Національну бібліотеку України імені Ярослава
Мудрого. У структурі бібліотеки варто створити відділ або сектор міжнародних
зв’язків бібліотек мережі Міністерства культури України, серед функцій якого:
визначення

напрямів

розгортання

міжнародної

співпраці

бібліотек,

пошук

перспективних зарубіжних партнерів, організація участі публічних бібліотек
України в авторитетних міжнародних проектах, у міжнародних заходах з
підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців, сприяння налагодженню дієвих
корпоративних зв’язків між учасниками міжнародної співпраці.
Найважливішим науково-методичним завданням відділу є: розроблення
критеріїв відбору об’єктів оцифровування, інформування ОУНБ про єдині стандарти
селекції рідкісних та цінних видань та їх оцифрування, особливості представлення
цифрових копій та їх метаданих, укладання методичних матеріалів щодо технологій
та засобів оцифрування історико-культурного надбання, забезпечення доступу до
цих методичних матеріалів на сайті НБУ імені Ярослава Мудрого. Вельми важливо
також розробити та увести в дію спеціалізований модуль розподіленого
завантаження бібліотеками цифрових ресурсів через веб-інтерфейс, визначити
можливості застосування хмарних технологій для архівування та зберігання
електронних об’єктів національної культурної спадщини. Варто підкреслити, що
нині однією з найважливіших світових тенденцій розвитку автоматизованих
бібліотечно-інформаційних систем є перехід до хмарних сервісів, використання
яких дозволяє бібліотекам суттєво знижувати витрати на впровадження та
експлуатацію багатоплатформенних АБІС, інваріантних до моделей метаданих,
тобто здатних працювати із різноманітними форматами і взаємодіяти із зовнішніми
системами, що дуже актуально для мережевих об’єднань бібліотек.
Таким чином, реалізація потужних проектів оцифровування історикокультурної спадщини як на національному, так і на міжнародному рівнях вимагає
вирішення та узгодження цілої низки правових, організаційно-методичних та
техніко-технологічних питань: створення умов для надійного зберігання великих
обсягів цифрової інформації, визначення засад довготривалого збереження та
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надійного доступу до сформованого цифрового ресурсу, впровадження системи
організації контенту для забезпечення досконалого доступу до оцифрованих
документів.
Як свідчить зарубіжний досвід реалізації плідної корпоративної співпраці
щодо

агрегації

потужних

цифрових

бібліотек,

першочерговим

завданням

методичного центру є визначення бібліотек-учасниць, розроблення технічних та
технологічних стандартів для забезпечення створення стійких цифрових ресурсів та
подальшої їх інтеграції в міжнародні цифрові проекти. Складовими системи
стандартів для створення якісних корпоративних цифрових ресурсів є технічні та
статистичні

стандарти,

стандарти

метаданих,

довгострокового

збереження,

відкритого доступу до цифрових ресурсів. Важливим є також розроблення
мережевої інфраструктури, визначення апаратного та програмного забезпечення
проектів оцифровування, а також створення веб-платформи публікації ресурсів
цифрової бібліотеки для користувачів.
Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, які будуть займатися
поцифровуванням історико-культурних пам’яток, має відбуватися через їх участь в
семінарах і практикумах, майстер-класах та тренінгах, публікацію практичних
посібників з цифрового кураторства, створення в бібліотеці-методичному центрі
служби підтримки та консультаційних послуг [112].
Системний підхід до організації міжнародного співробітництва ОУНБ
України передбачає не лише розвиток сталих зовнішніх комунікаційних зв’язків з
зарубіжними партнерами з документообміну або корпоративному формуванню
цифрових бібліотек, але й пошук нових партнерів-спонсорів, зокрема, представників
української діаспори, які зацікавлені в реалізації

проектів, спрямованих на

відтворення в цифровому форматі потужних краєзнавчих ресурсів, накопичених в
складі

фондів

обласних

універсальних

наукових

бібліотек

як

частини

загальнонаціональної БД «Україніка».
У процесі реалізації очолюваного з 2010 р. Національною бібліотекою
України ім. Ярослава Мудрого корпоративного проекту «Культура України»
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виявився потужний потенціал обласних бібліотек, які мають ексклюзивні фонди
місцевого друку, колекції регіональних газет та журналів, зокрема й видання
численних національних діаспор, що очікують на оцифровування, організацію
належного збереження та надання у дистанційний доступ як частини світової
історико-культурної спадщини. Дуже раціональним є рішення про те, щоб щороку
бібліотеки-учасниці формування фонду електронної бібліотеки «Культура України»
надавали

до

створеної

при

Міністерстві

культури

України

Міжвідомчої

координаційної ради з управління НЕБ плани поцифровування видань, щоб
уникнути

зайвого

дублювання,

зекономити

трудові,

часові,

фінансові

та

матеріально-технічні ресурси.
Організаційна модель формування фонду електронної бібліотеки «Культура
України» є достатньо ефективним прикладом реалізації принципу корпоративності.
На сайті НБУ ім. Ярослава Мудрого оприлюднено щорічні плани комплектування
бібліотек — учасниць проекту, кожна з яких надала перелік рідкісних та цінних
видань з власних краєзнавчих колекцій, які планується оцифрувати у 2017-18 роках.
Важливо зазначити, що усі ці видання перевірені щодо наявності їх в фонді
електронної бібліотеки «Культура України», який складав у 2017 р. — 8018 назв
видань, а на кінець 2018 р. — 9746 назв, та в Зведеному каталозі оцифрованих
видань на предмет усунення дублювання та нераціонального використання
фінансових, часових, кадрових ресурсів бібліотек–учасниць проекту.
Щодо оцінки рівня потужності цієї праці та внеску кожної з бібліотек–
учасниць, ці відомості відбито в додатку Д, складеної дисертантом в результаті
узагальнення

статистичних

даних,

поданих

кожною

з

бібліотек.

Аналіз

статистичних показників діяльності окремих ОУНБ щодо оцифровування власних
фондів рідкісних та цінних видань, дозволяє зробити висновок про вкрай низьку
ефективність участі в проекті половини обласних універсальних наукових бібліотек,
зокрема,

Житомирської,

Закарпатської,

Івано-Франківської,

Кіровоградської,

Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Черкаської, Чернівецької,
Чернігівської. Необхідно виявляти причини такої низької активності бібліотек-
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учасниць проекту та визначати шляхи й засоби її подолання.
З цієї статистики можна зробити висновок, що формування корпоративної
електронної бібліотеки «Культура України» відбувається, на жаль, дуже повільними
темпами. Поповнення її єдиного розподіленого фонду на 870-1300 видань щорічно в
масштабах усієї України — це малоефективний процес. Потужності щодо сучасної
матеріально-технічної

та

кадрової

бази

щодо

оцифровування,

наукового

опрацювання та архівного зберігання цифрових копій рідкісних та цінних видань
навіть національних, а не лише обласних наукових бібліотек України потребують
суттєвої модернізації.
Зважаючи на те, що унікальні ресурси цієї електронної бібліотеки можуть
бути привабливими для зарубіжних бібліотек — партнерів з міжнародного
співробітництва, необхідно суттєво прискорити темпи оцифровування рідкісних та
цінних видань з фондів бібліотек-учасниць проекту. Щодо критеріїв відбору
запропонованих бібліотеками до оцифровування видань, вони теж потребують
подальшого уточнення та корегування. Тут доречною є пропозиція В. Попика, який
підкреслює: «Важливо досягнути економічної ефективності та доцільності, щоб не
направляти першочергові зусилля на поцифровування документів, які майже не
використовуються. Необхідно прагнути до розкриття інтелектуальних досягнень
співвітчизників у боротьбі за ствердження та розвиток національної ідеї, її
збагачення, боротьбу за незалежність. Не менш важливим є подання в світовому
інформаційному просторі загальної панорами наукової, суспільно-політичної,
культурологічної думки у її історичному розвитку, знакових пам’яток української
мови та літератури, персоналій провідних представників нації. НБУВ цінує зусилля
бібліотек мережі Міністерства культури України щодо створення електронної
«Україніки», вона за те, щоб реалізувати усі можливості координації й кооперації,
щоб

всеукраїнський

електронний

ресурс

формувався

як

розподілений,

зі

взаємопосиланнями бібліотек на ресурси колег, з урахуванням їх профілю,
цільового та читацького призначення» [163].
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Приоритетні напрями розвитку міжнародного співробітництва бібліотек
України необхідно визначати в контексті реалізації схваленої Кабінетом Міністрів
України у березні 2016 р. «Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025
року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» [187].
У «Стратегії…» підкреслено, що мережа публічних бібліотек в Україні –
визначальний

формоутворюючий

елемент

інформаційного

середовища,

яке

забезпечує громадянам право на рівний доступ до національного і всесвітнього
культурного надбання. Виступаючи одним із засобів консолідації суспільства,
сприяючи інтеграційним процесам України в європейську спільноту, бібліотеки
наділені потужним освітнім та інтелектуальним потенціалом, що має бути
ефективно використаний за умов глобалізації та інформатизації суспільства.
У цьому основоположному документі справедливо підкреслено, що нині
загострилася необхідність здійснення державної інформаційної політики з питань
міжнародного співробітництва публічних бібліотек (від морального стимулювання
до фінансового забезпечення). Аналізуючи основні напрями реалізації державної
інформаційної політики з питань міжнародного співробітництва варто виділити
пріоритетні завдання

реформування

мережі публічних бібліотек

з

метою

поліпшення їх функціонування як на національному, так і на міжнародному рівнях:
- удосконалення нормативно-правової бази, що визначає статус бібліотек,
регулює їх функціонування, визначає межі фінансування їх діяльності; узгодження
нормативно-правової бази із міжнародними стандартами бібліотечно-інформаційної
галузі;
- реформування системи державного фінансування бібліотек, а також
механізмів отримання фінансування з альтернативних джерел; запровадження
системи гарантованого бюджетного фінансування;
- реформування бібліотечно-інформаційної професійної освіти, системи
оновлення кадрів та підвищення їх кваліфікації;
- оновлення матеріально-технічної бази та технологічного оснащення бібліотек;
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- оновлення документально-інформаційних ресурсів, як на паперових, так і на
електронних носіях;
- розвиток системи соціального партнерства;
- підвищення рівня і розвиток системи комунікацій;
- актуалізація українського культурного надбання.
Щодо удосконалення нормативно-правової бази, варто підкреслити, що вже
нині розпочато роботу з оновлення закону України «Про бібліотеки та бібліотечну
справу», ключові положення якого мають відповідати європейському рівню
функціонування бібліотек, сприяти наданню користувачам якісних бібліотечних
послуг, прискорити входження українських бібліотек у міжнародний інформаційний
простір. Поставленій меті сприятиме й імплементація в Україні міжнародних
стандартів бібліотечно-інформаційної діяльності, що забезпечить

публічним

бібліотекам можливість брати участь у міжнародних корпоративних проектах.
Відновлення системи гарантованого бюджетного фінансування бібліотек
України

та

запровадження

дієвих

механізмів

отримання

фінансування

з

альтернативних джерел сприятиме створенню стабільної та пропорційної системи
фінансування мережі публічних бібліотек, що стане запорукою її ефективнішого
функціонування та якіснішого надання послуг користувачам. У контексті розвитку
міжнародної співпраці публічні бібліотеки мають активізувати фандрейзингову
діяльність щодо пошуку зарубіжних меценатів та спонсорів, партнерів, що
зацікавлені в фінансовій підтримці збереження культури національних меншин за
рахунок благодійних фондів української діаспори, коштів міжнародної технічної
допомоги та грантів міжнародних організацій.
Реформування бібліотечно-інформаційної професійної освіти, оновлення
кадрів та підвищення їх кваліфікації в контексті розгортання міжнародного
бібліотечного

співробітництва

передбачає

підвищення

якості

вивчення

інформаційними фахівцями іноземних мов, запровадження європейських стандартів
підготовки бібліотечних кадрів, що володіють системою загальних та професійних
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компетентностей, необхідних в умовах інтеграції бібліотек в глобальний цифровий
простір.
За результатами впровадження означених заходів та встановлення гідної оплати
бібліотечної праці, має суттєво покращитися рівень забезпеченості бібліотек країни
висококваліфікованими фахівцями, зокрема молоддю, що дасть можливість
активізувати як внутрішньодержавну, так і міжнародну бібліотечну комунікацію і
співпрацю.
Оновлення матеріально-технічної бази та технологічного оснащення бібліотек
має відбуватися з метою покращення інформаційно-технологічної інфраструктури
мережі публічних бібліотек, що відповідала б міжнародним стандартам. Таке
оновлення сприятиме наданню якісних інформаційних послуг користувачам
бібліотек, запровадження новітніх бібліотечних сервісів, суттєво полегшить
дискантний доступ користувачів до релевантної інформації.
Запровадження

інформаційно-комп’ютерних

та

телекомунікаційних

технологій сприятиме підвищенню якості формування документних ресурсів
бібліотек, збільшення обсягів їх електронної складової, зокрема й онлайнової.
Замість

розвитку міжнародного

документообміну

та

електронної доставки

документів раціональніше буде одержувати безплатний дистантний доступ до
профільних повнотекстових зарубіжних БД.
Реалізація публічними бібліотеками України потужних корпоративних
проектів

щодо

генерування

електронних

бібліотек

дозволить

пропонувати

зарубіжним партнерам з міжнародного документообміну відкритий доступ до
змістовних та ексклюзивних бібліотечних ресурсів в обмін на безперешкодний
доступ до аналогічних бібліотечно-інформаційних ресурсів та сервісів. Для
організації комфортного

користування

цими ресурсами на

базі веб-сайту

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, варто створити єдиний
універсальний портал як точку доступу до національних історико-культурних,
освітніх, наукових, пізнавальних, галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів
бібліотек. При цьому на створеному порталі необхідно передбачити належне
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розкриття користувачам змісту та структури бібліотечно-інформаційних ресурсів
через розширені пошукові можливості зведеного електронного каталогу, який
забезпечить універсальний та зручний доступ до усіх типів інформаційних ресурсів
бібліотек через єдиний пошуковий інтерфейс.
Важливим механізмом сприяння розвитку міжнародного бібліотечного
співробітництва є актуалізація українського культурного надбання, що передбачає
оцифровування, архівування та забезпечення збереження у бібліотечних фондах
таких складових світової та культурної спадщини, як пам’ятки національного та
світового значення. Варто підтримати фахівців, які пропонують для досягнення
вказаної мети впровадити наступні заходи:


розробити, затвердити, впровадити та застосувати Державну цільову

програму стосовно створення Національної електронної бібліотеки України;


розробити та ввести в дію Державний реєстр національного культурного

надбання у частині «Книжкові пам’ятки України»;


забезпечити на рівні держави створення умов для фізичного збереження

цінних та рідкісних документних фондів безпосередньо на базі публічних бібліотек.
Результатами, що очікуються після впровадження зазначених заходів, буде:
створення Національної електронної бібліотеки України; генерування бази даних
Державного реєстру національного культурного надбання у частині «Книжкові
пам’ятки України»; розроблення та впровадження Загальнодержавної програми
збереження пам’яток національного та світового значення у бібліотечних фондах та
створення умов для збереження документних пам’яток у бібліотечних фондах
відповідно до умов, які передбачені діючими міжнародними стандартами.
Базовою умовою підтримки ефективних міжнародних професійних зв’язків є
налагодження сталої комунікаційної взаємодії між бібліотеками та зарубіжними
партнерами на основі реальної результативної участі в корпоративних бібліотечних
та міжгалузевих заходах з метою впровадження нових партнерств та просування
спільних цінностей. Важливим напрямом розвитку професійної комунікації є
залучення фахівців до систематичного підвищення кваліфікації через ознайомлення
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з досвідом роботи зарубіжних бібліотек, участі в міжнародних науково-практичних
конференціях, вебінарах, майстер-класах та тренінгах, що сприятиме активному
входженню суб’єктів бібліотечної галузі України у міжнародне професійне коло.
Здійснення цих ключових завдань сприятиме розвитку міжнародного
співробітництва, налагодженню міжкультурної комунікації; інтеграції здобутків
української національної культури до світового культурного простору; формуванню
привабливого

міжнародного

іміджу

України;

використанню

активних

міжбібліотечних контактів задля зміцнення позиції України на міжнародній арені;
просуванню українського бібліотечно-інформаційного продукту на міжнародний
культурний ринок та посиленню зв’язків у галузі забезпечення відкритого доступу
користувачів до наукової та освітньої інформації.

Висновки до розділу 3

Підвищення

ролі

бібліотек

України

у

глобальному

інформаційному

середовищі гальмує відсутність належної законодавчої бази та міжнародних угод
для ефективної міжнародної співпраці та обміну інформацією; низький рівень
впровадження

міжнародних

стандартів

бібліотечно-інформаційного

обслуговування; брак знань і навичок міжнародної співпраці у персоналу бібліотек;
недостатнє представництво бібліотечних фахівців у міжнародних професійних
організаціях.
В умовах швидкого розгортання глобального Інтернет-простору об’єктивним є
виникнення та стрімке розповсюдження цифрових аналогів форм міжнародної
співпраці бібліотек,

зокрема,

електронного

міжнародного

документообміну,

електронного міжнародного міжбібліотечного абонементу та електронної доставки
документів, електронних каналів обміну досвідом (вебінарів, онлайн-конференцій),
міжнародних корпоративних проектів щодо створення зведених електронних
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каталогів, бібліографічних та повнотекстових баз даних, проектів поцифровування
та архівного зберігання книжкових пам’яток, що належать до зразків культурної
спадщини загальносвітового значення.
Євроінтеграційний
необхідність

вектор

дотримання

розвитку

публічними

української

бібліотеками

культури

України

зумовлює

проголошених

ЮНЕСКО міжнародних принципів культурної політики — культурної ідентичності
та культурного розмаїття, опанування уніфікованих міжнародними стандартами
електронних форматів збереження, обміну та доступу до документних пам’яток
світової культурної спадщини. Започаткування таких потужних корпоративних
міжнародних проектів збереження історико-культурної спадщини як Європейська
бібліотека (TEL, 2004), Світова цифрова бібліотека (2006), Європеана (2008) та ін.
спрямовує українські бібліотеки до активізації міжнародної співпраці щодо гідної
репрезентації в цих ресурсах найзначущих документних пам’яток національного
культурного

надбання,

прискорення

просування

України

до

інтегрованого

європейського інформаційно-культурного простору.
В умовах експоненційного зростання обсягів електронних документопотоків
бібліотеки намагаються скоротити витрати на процеси аналітико-синтетичної
обробки інформації, каталогізацію, комплектування фондів та обслуговування
користувачів через участь у корпоративних проектах та мережах. Досвід бібліотек
зарубіжних країн свідчить, що найефективнішою формою міжнародної співпраці є
нині транскордонне об’єднання бібліографічних та повнотекстових ресурсів,
створення

та

організація

до

них

розподіленого

доступу,

що

сприятиме

запровадженню електронної доставки документів та інших дистантних сервісів.
Така міжнародна співпраця відбувається на основі розвитку єдиних
бібліографічних форматів, стандартів та протоколів передачі даних, тому потребує
достатньо високого рівня технічного та кадрового оснащення бібліотек-членів
корпорацій. Ця вимога певним чином обмежує участь публічних бібліотек України в
потужних міжнародних бібліотечних консорціумах, проектах формування та
доступності повнотекстових цифрових ресурсів. Майже єдиним прикладом участі
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України в проектах такого масштабу є

досвід

Кіровоградської обласної

універсальної бібліотеки ім. Д.І. Чижевського в започаткованому ЄС проекті
«Використання в культурі: місцеві заклади як посередники в організації доступу до
електронних ресурсів» (www.calimera.org).
Вирішення

ключових

завдань

сприятиме

розвитку

міжнародного

співробітництва, налагодженню міжкультурної комунікації; інтеграції української
національної
привабливого

культури

до

міжнародного

світового
іміджу

культурного
України;

простору;

формуванню

використанню

активних

міжбібліотечних контактів задля зміцнення позиції країни на міжнародній арені;
просуванню українського бібліотечно-інформаційного продукту на міжнародний
культурний ринок.
Результати розділу оприлюднено в наступних працях здобувача [100, 101, 253,
256]
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ВИСНОВКИ
У процесі дослідження досягнуто поставлену мету, вирішено всі завдання, що
дозволило дійти основних наукових висновків.
1. Прискорені темпи розвитку цифрових інформаційно-комунікаційних
технологій, глобального мережевого простору та онлайн-комунікацій зумовлюють
необхідність цифровізації бібліотечних ресурсів, продуктів і сервісів, опанування
кращого зарубіжного досвіду цифрової трансформації публічних бібліотек як
базових комунікаційних посередників регіональної інформаційної інфраструктури.
Активізація міжнародного співробітництва є особливо актуальною в умовах
суттєвого скорочення бюджетного фінансування публічних бібліотек України, з
одного боку,
інформаційному

та

необхідністю підвищення
ринку,

ускладненням

їх конкурентоспроможності
завдань

щодо

інтеграції

на
до

транснаціонального інформаційно-комунікаційного простору, з іншого. Нагальною
необхідністю сьогодення є організація цього напряму роботи як системи
багатовекторних відносин між суб’єктами міжнародного партнерства з метою
модернізації та суттєвого підвищення якості комплектування фондів зарубіжною
літературою, задоволення нею інформаційних потреб користувачів, зокрема й
національних меншин, суттєвого покращення ресурсного, організаційного, науковометодичного, техніко-технологічного потенціалу публічних бібліотек, підвищення
кваліфікації бібліотечного персоналу через дистанційні форми запозичення
інноваційного досвіду роботи бібліотек провідних європейських країн.
2. Теоретичною

основою

дослідження

стали

наукові

праці

О. Воскобойнікової-Гузєвої, Т. Добко, Л. Дубровіної, Н. Ігумнової, О. Мар’їної,
В. Пашкової, О. Онищенка, Т. Ярошенко та ін., що розробляли актуальні проблеми
підвищення ефективності ключових напрямів міжнародної діяльності бібліотек,
зокрема: критерії результативності їх участі в міжнародних партнерських програмах
та проектах; напрями діяльності міжнародних професійних об’єднань; канали
налагодження

ефективного

міжнародного

документообміну;

організацію
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корпоративного виробництва бібліотеками цифрових ресурсів, продуктів та послуг;
технології

оцифровки,

архівування,

збереження

та

надання

необмеженого

дистанційного доступу до об’єктів історико-культурної спадщини, ін. На жаль,
наявні наукові розвідки не надають цілісного уявлення про сучасний стан та
перспективи трансформації напрямів міжнародного бібліотечного співробітництва
публічних бібліотек України в умовах глобального комунікаційного простору.
Творче узагальнення та збагачення здобутків науковців з проблеми дослідження
дозволили авторові обґрунтувати власну концепцію її вирішення.
3. На основі використання методології соціокомунікативного, системнофункціонального, інформаційного підходів, а також сукупності дослідницьких
методів: термінологічного, компаративного, прогнозування комплексно досліджено
сутність міжнародного співробітництва бібліотек як системної цілеспрямованої
діяльності, що базується на багатовекторній комунікаційній взаємодії бібліотек з
зарубіжними партнерами з метою підвищення якості документно-ресурсного,
матеріально-технічного,

техніко-технологічного,

сервісного

та

кадрового

потенціалу. На основі реконструкції комунікаційних зв’язків в системі «публічні
бібліотеки України — зарубіжні партнери» визначено об’єктивні та суб’єктивні
чинники, що гальмують міжнародне бібліотечне співробітництво. Серед них:
політичні, економічні, правові, організаційно-технологічні, соціокультурні.
4. Політичні чинники зумовлені декларативним характером наявної правової
бази, що регулює питання фінансування міжнародних зв’язків бібліотек, бездієвості
інформаційної та культурної політики України, яка на практиці не сприяє реальному
втіленню її ключових завдань, зокрема активізації процесів євроінтеграції України
через налагодження стабільного й потужного документообміну, ефективного
міжнародного міжбібліотечного абонементу та електронної доставки документів;
продуктивну участь працівників публічних бібліотек в міжнародних корпоративних
проектах,

науково-практичних

конференціях,

зарубіжних

стажуваннях,

відрядженнях з метою обміну досвідом, імплементації міжнародних стандартів
інформаційної діяльності, участі в престижних європейських проектах щодо
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збереження об’єктів історико-культурної спадщини; членство в авторитетних
міжнародних організаціях задля покращення міжнародного іміджу України, ін.
Наслідком низької ефективності міжнародного співробітництва бібліотек
України є порушення базових принципів національної інформаційної політики:
гарантованості права на інформацію, відкритості, доступності, наявності якісного
контенту національних інформаційних систем і мереж, сприяння постійному
оновленню, збагаченню та зберіганню національних інформаційних ресурсів як
важливої передумови економічного прогресу та чинника національної безпеки. Для
того, щоб стати повноцінним міжнародним партнером на світовому інформаційному
просторі, публічні бібліотеки України потребують кардинальних змін в ставленні
влади до визнання їх суспільної значущості та надання їм цільової державної
підтримки щодо фінансування усіх напрямів діяльності в інтересах розвитку
вітчизняної культури, науки, освіти.
5. Вивчення досвіду роботи обласних універсальних наукових бібліотек
України

свідчить,

що

нині

найрозвинутішим

напрямом

їх

міжнародного

співробітництва є реалізація міжнародних проектів, успішна участь в яких сприяє
отриманню позабюджетного фінансування, розбудові програмно-технологічної та
матеріально-технічної бази, просуванню українського бібліотечно-інформаційного
продукту у глобальний комунікаційний простір; формуванню привабливого
міжнародного іміджу країни; використанню активних міжбібліотечних контактів
задля зміцнення позиції України на міжнародній арені. В останнє десятиліття
результатом активної співпраці обласних універсальних наукових бібліотек України
з міжнародними організаціями та участі у грантових проектах було відкриття в
структурі

бібліотек

регіональних

тренінгових

інтернет-центрів,

центрів

європейської інформації, інформаційно-ресурсних центрів «Вікно в Америку», які
сприяють суттєвому розширенню міжкультурних комунікацій, формуванню у
громадян

України

навичок

володіння

іноземними

мовами

та

новітніми

інформаційними технологіями, , залучення до системних просвітницьких та
соціокультурних заходів.
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6.

Між

бібліотечного

тим

уповільнений

співробітництва

розвиток

(міжнародного

інших

напрямів

документообміну,

міжнародного
міжнародної

електронної доставки документів, міжнародних стажувань та обміну досвідом,
участі українських бібліотек в міжнародних корпоративних проектах) зумовлений
нестабільним фінансуванням підтримки міжнародних зв’язків, незадовільним
станом їх матеріально-технічного забезпечення, низьким рівнем імплементації
міжнародних стандартів бібліотечно-інформаційного обслуговування; слабким
володінням бібліотечним персоналом іноземними мовами, браком у нього знань і
навичок

щодо

ефективної

організації

міжнародної

співпраці;

недостатнім

представництвом бібліотечних фахівців у міжнародних професійних організаціях.
Для усунення дії означених негативних чинників необхідним є формування та
реалізація

виваженої державної протекціоніської політики,

спрямованої на

конструктивну підтримку усіх напрямів міжнародного співробітництва публічних
бібліотек.
7. Система правових та організаційно-методичних заходів налагодження
продуктивних міжнародних зв’язків публічних бібліотек України має спиратися на
компенсаторний механізм нейтралізації негативних чинників, що їх блокують,
заснований на використанні переваг мережевого комунікаційного простору. У
напрямі розбудови документо-ресурсного та сервісного потенціалу публічних
бібліотек України раціональним є розвиток каналів електронного міжнародного
документообміну, електронної міжнародної доставки документів, диверсифікація
асортименту дистанційних бібліотечно-інформаційних продуктів та сервісів,
зокрема через участь бібліотек в авторитетних міжнародних корпоративних
проектах щодо створення зведених бібліографічних та повнотекстових баз даних,
проектів оцифровування та збереження об’єктів світової історико-культурної
спадщини та ін. Необхідність якісно нового рівня кадрового оснащення публічних
бібліотек потребує впровадження ними усіх форм міжнародного дистанційного
навчання та підвищення кваліфікації (дистанційних лекцій, курсів, семінарів,
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вебінарів, відео-лекцій, скайп-конференцій, навчальних та ділових онлайн-ігор, ін.),
обов’язкового опанування іноземної мови на рівні В2.
Проведене дослідження не вичерпує повністю проблем інтенсифікації
розвитку міжнародного співробітництва публічних бібліотек України в умовах
глобального комунікаційного простору. Перспективними напрямами подальших
досліджень є вивчення зарубіжного досвіду організації форм і каналів продуктивної
міжнародної

співпраці

бібліотек;

формування

системи

інтерактивних

комунікаційних засобів обміну бібліотеками інноваційним міжнародним досвідом;
інструментів репрезентативного подання результатів корпоративної міжнародної
співпраці бібліотек в мережевому комунікаційному середовищі; розроблення
критеріїв ефективності комунікаційних засобів та форм дистанційного навчання
бібліотечно-інформаційних фахівців.
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комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (м. Харків, 2017 р.). Форма участі –
заочна.
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7. Міжнародна науково-практична конференція «Інформація, комунікація та
управління знаннями в глобалізованому світі» (м. Київ, 2018 р.). Форма участі −
очна, виступ з доповіддю.
8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека XXI століття:
перспективи та інновації» (м. Київ, 2015 р.). Форма участі − очна, виступ з
доповіддю.
9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Культура як феномен
сучасного глобалізованого суспільства» (м. Рівне, 2015 р.). Форма участі − заочна.
10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Культура та інформаційне
суспільство XXI ст.» (м. Харків, 2017 р.). Форма участі – заочна.
11. Науково-практична конференція «Документно-інформаційні комунікації у
цифрову добу» (м. Київ, 2017 р.). Форма участі − очна, виступ з доповіддю.
12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотечне краєзнавство
у культурному просторі України» (м. Київ, 2017 р.). Форма участі – заочна.
13. Науковий семінар «Бібліотека. Книга. Наука» (м. Київ, 2018 р.). Форма
участі − очна, виступ з доповіддю.
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ДОДАТОК Б
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ДОДАТОК В
ОЙРАШСЬКИЙ МАНІФЕСТ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПРОЕКТУ PULMAN
ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЄВРОПИ
Міністри, політики та практики з 36 європейських країн 1 на конференції
PULMAN в Ойраші, Португалія, 13-14 березня 2003 р. визначили пріоритетні
напрями розвитку публічних бібліотек
Необхідно відповідно фінансувати і підтримувати публічні бібліотеки на
національному та місцевому рівнях для:

підвищення їхньої ролі (у співпраці з архівами та музеями) як важливих
складників реалізації програми дій зі створення електронної Європи 2,
прискорюючи їхній розвиток як центрів доступу до електронних ресурсів;

задоволення потреб усіх громадян інформаційного суспільства шляхом
реалізації основних положень і рекомендацій проекту PULMAN3
Для досягнення цих цілей публічні бібліотеки повинні:
 Застосовуючи цифрові технології, пропонувати інноваційні та якісні послуги,
що уможливлюють досягнення громадянами їхніх особистих цілей у змінному
світі, а також сприяють єднанню суспільства та успішному розвитку
європейської економіки, заснованої на знаннях.
 Сприяти збільшенню користувачів публічних бібліотек, розширювати
бібліотечні послуги, передусім для соціально неадаптованих громадян. У 36
країнах–учасницях проекту PULMAN нині нараховується більше 150 млн. 4
зареєстрованих користувачів.
Демократія та громадянські права і обов’язки
Публічні бібліотеки, співпрацюючи з архівами та музеями, повинні:
 Сприяти
розвитку
демократичного
громадянського
суспільства,
задовольняючи потреби всієї громади, надаючи відкритий доступ до різних
культур та знань, а також протистояти соціальному відторгненню,
пропонуючи відвідувачам зручні та привабливі приміщення. Важливо
орієнтуватися на потреби особливих груп, таких як люди з фізичними
обмеженнями, підлітки, літні, безробітні, сільські жителі.
 Запроваджувати нові види послуг, пов’язані з електроним урядуванням,
електронною охороною здоров’я, електронною комерцією та електронним
Мережа PULMAN включає країни-члени Європейського Союзу, країни-кандидати та сусідні країни – Албанію,
Австрію, Білорусь, Бельгію, Боснію і Герцеговину, Болгарію, Хорватію, Чеську Республіку, Данію, Естонію,
Фінляндію, Францію, Німеччину, Грецію, Угорщину, Ірландію, Італію, Латвію, Литву, Люксембург, Македонію,
Молдову, Нідерланди, Норвегію, Польщу, Португалію, Румунію, Росію, Словаччину, Словенію, Іспанію, Швецію,
Туреччину, Україну, Велику Британію, Сербію-Монтенегро.
2
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/index_en.htm
1

4

http://www.libecon.org
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навчанням, надаючи безперешкодний, об’єктивний та зручний для читача
доступ і допомогу увикористанні електронних ресурсів.
Навчання протягом життя
Публічні бібліотеки, співпрацюючи з архівами та музеями, повинні:
 Зосередитися на потребах дітей і тих, хто їх доглядає, пропонувати веселе,
безпечне і стимулююче середовище для навчання й дозвілля, поєднувати
ігри та нові технології, запроваджувати партнерські стосунки з школами та
іншими освітніми установами.
 Підвищувати свою роль як центрів позашкільної і неформальної освіти,
пропонувати матеріали, навчання та підтримку громадянам на всіх етапах
їхнього життя, якнайповніше використовувати переваги і потенціал
електронного навчання.
 Робити внесок у розвиток функціонально грамотного інформаційного
суспільства, продовжувати підтримку читання, використовуючи різні
засоби, включно з Інтернетом.
Економічний і соціальний розвиток
Публічні бібліотеки, співпрацюючи з архівами та музеями, повинні:

Боротися із електронною неписьменністю та нерівністю на основі свого
успішного досвіду найбільш використовуваних точок доступу до Інтернету
в Європі, пропонуючи доступ та навчання електронно непідготовленим
людям, надаючи послуги через нові канали, такі, наприклад, як цифрове
телебачення.

Співпрацювати з місцевою бізнесовою спільнотою та іншими
сервісними організаціями, щоб підтримувати розвиток європейської
економіки, пропонувати платні інформаційні послуги.
Культурне розмаїття
Публічні бібліотеки, співпрацюючи з архівами та музеями, повинні:
 Сприяти розвитку місцевої громади, заохочувати зацікавленість родинною
історією та історією рідного краю в умовах зростання глобалізації;
створювати, зберігати й уможливлювати доступ для прийдешніх поколінь
до електронних документів, наявних у місцевих публічних бібліотеках,
музеях та архівах.
 Підтримувати етнічне, культурне, мовне та релігійне розмаїття, культурну
самоідентифікацію та соціальну інтеграцію, передусім залучаючи місцевих
жителів та об’єднання громадян до створення “Пам’яті громади”, що
складається із доступних усім електронних ресурсів.
ОЙРАШСЬКИЙ ПЛАН ДІЙ
Конференція PULMAN закликає
національному та місцевому рівнях:

міністрів,

політиків

та

практиків

на
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1. Розробити стратегію розвитку соціального, культурного та економічного
потенціалу мережі публічних бібліотек, архівів і музеїв з урахуванням їхніх
можливостей та існуючої унікальної інфраструктури.
2. Визначити національні та місцеві пріоритети фінансування для підтримки
основних видів діяльності, таких, як надання доступу до електронних ресурсів
та Інтернету, оцифровування, випробування нових видів послуг, забезпечення
відповідної технічної інфраструктури, включаючи по можливості
широкополосне підключення та запровадження стандартів.
3. Розглянути питання створення міжвідомчих агенцій і налагодження співпраці
між міністерствами для координації політики щодо культурного надбання
(публічні бібліотеки, музеї, архіви).
4. Розвивати ефективне партнерство між місцевими представниками сектора
культурної спадщини та іншими ключовими економічними і соціальними
секторами (наприклад, освіта, працевлаштування, туризм, громадські
організації тощо) з метою модернізації обслуговування населення на
місцевому рівні та забезпечення економічно ефективного менеджменту.
5. Надавати інтерактивний доступ до інформації за допомогою найсучасніших
мультимедійних цифрових ресурсів, що документують місцеві матеріали з
історії, літератури, образотворчого мистецтва, музики та інших питань,
важливих для громади, при необхідності супроводжуючи їх пакетом
навчальних програм.
6. Підтримувати розвиток центрів інноваційної бібліотечної діяльності з метою
стимулювання кращого досвіду, а де це необхідно, й для ширшого
розповсюдження інновацій.
7. Запроваджувати політику підбору та навчання персоналу, передбачаючи
відповідні оплату та умови праці, з метою забезпечення можливостей,
необхідних знань і вмінь для задоволення потреб користувачів (наприклад,
підтримка освіти, використання новітніх інформаційних технологій).
8. Відстежувати змінні потреби користувачів як основи для запровадження
аргументованої стратегії розвитку послуг та планування інвестицій.
9. Регулярно вимірювати та оцінювати послуги, насамперед ті, що
використовують нові технології, визначити критерії для оцінки
результативності інвестицій.
10. Пропонувати дослідницьку та інноваційну діяльність на національному та
європейському рівнях, засновану на партнерстві з організаціями та
приватними компаніями, що займаються наданням доступу до інформації,
створенням ресурсів і оцифровуванням.
м.Ойраш, Португалія, березень 2003
Переклад В.С.Пашкової
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ДОДАТОК Г
УГОДА
між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у
програмі "Креативна Європа": програма Європейського Союзу для
сектору культури та креативності, та про співробітництво між Україною
та Європейським Союзом у підпрограмі "Медіа" програми "Креативна
Європа"
{Угоду ратифіковано Законом № 978-VIII від 03.02.2016}
Уряд України, з однієї сторони,
та
Європейська Комісія (далі - Комісія) від імені Європейського Союзу, з іншої сторони,
враховуючи те, що:
(1) Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої
сторони(далі - Угода про асоціацію), було вчинено у Брюсселі 21 березня 2014 року та 27 червня
2014 року і що Угода про асоціацію застосовується на тимчасовій основі між Україною та
Європейським Союзом з 1 листопада 2014 року у частинах, вказаних рішенням Ради ЄС 2014/295
та рішенням Ради ЄС 2014/668, згідно з поправками, внесеними рішенням Ради ЄС 2014/691;
(2) Разом з Угодою про асоціацію, Протокол III Угоди про асоціацію про Рамкову Угоду між
Україною та Європейським Союзом про загальні принципи участі України у програмах
Європейського Союзу (далі - Протокол III) також застосовується на тимчасовій основі;
(3) Стаття 5 Протоколу III визначає, що умови участі України у кожній окремій програмі,
зокрема, фінансовий внесок та процедури звітності і оцінки, будуть визначені у Меморандумі про
взаєморозуміння між Комісією та відповідними компетентними органами України на основі
критеріїв, визначених у відповідних програмах;
(4) "Креативну Європу": програму Європейського Союзу для сектору культури та
креативності було запроваджено відповідно до Регламенту ЄС № 1295/2013 Європейського
Парламенту та Ради від 11 грудня 2013 року1 (далі - Регламент № 1295/2013);
-

__________
1
-

OJ L 347, 20.12.2013, p.221

(5) Співробітництво між Україною та Європейським Союзом щодо окремих заходів
підпрограми «Медіа», на основі статті 8(5) Регламенту № 1295/2013, буде обмежено навчальними
заходами, торгівельними подіями та ярмарками, фестивалями та заходами з розширення цільової
аудиторії згідно із статтею 10 (a), (e), (i) та (j) Регламенту № 1295/2013;
(6) Юридичні особи, що були засновані в Україні, мають право брати участь у періодичних
заходах, що починаються до набрання чинності цієї Угоди. Внаслідок цього, витрати, понесені під
час здійснення таких заходів, виконання яких починається у 2016 році, можуть розглядатися як
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прийнятні за тих самих умов, що застосовуються до витрат, понесених державами-членами, за
умови, що ця Угода набирає чинності до кінця проведення відповідного заходу,
Сторони домовилися про таке:
Стаття 1
Програма
1. Україна бере участь у підпрограмі «Культура» та у міжсекторальній складовій програми
"Креативна Європа": програми Європейського Союзу для сектору культури та креативності (далі Програма) згідно з умовами, визначеними у Рамковій Угоді між Україною та Європейським
Союзом про загальні принципи участі України у програмах Європейського Союзу, і згідно з
правилами та умовами, визначеними у статтях 2-5 цієї Угоди.
2. Україна та Європейський Союз також співпрацюють щодо окремих заходів підпрограми
«Медіа» згідно з правилами та умовами, визначеними статтями 2-5 цієї Угоди.
Стаття 2
Правила, умови участі та співробітництва за Програмою
1. Україна бере участь у:
(a) підпрограмі «Культура»;
(b) міжсекторальній складовій Програми за винятком доступу до Інструменту фінансового
кредитування сектору культури та креативності, як зазначено у статті 14 і згідно із статтею 8(4)
Регламенту № 1295/2013;
(c) підпрограмі «Медіа» з першого дня після одержання письмового підтвердження від
відповідальних структур Комісії, що Україна відповідає умовам, визначеним у Директиві
2010/13/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС від 10 березня 2010 року і згідно із статтею 8
Регламенту № 1295/2013.
2. Поки умови, визначені у пункті (c), не виконано, Україна та Європейський Союз
здійснюють співробітництво щодо таких заходів підпрограми «Медіа»:
(d) навчальні заходи, торгівельні події та ярмарки, фестивалі та заходи з розширення цільової
аудиторії згідно з статтею 10 (a), (e), (i) та (j) Регламенту № 1295/2013.
3. Участь та співробітництво з Україною у заходах Програми відповідає цілям, критеріям,
процедурам та термінам, визначеним у Регламенті № 1295/2013.
4. Правила та умови, визначені для подання, оцінки і відбору заявок та для здійснення заходів
відповідними підприємствами з України, є такими ж, як правила і умови, що застосовуються для
відповідних підприємств країн-членів Європейського Союзу.
5. Незважаючи на пункт 4 і враховуючи той факт, що ЄС не визнає незаконної анексії Криму
та міста Севастополя, особи публічного права, засновані у Автономній Республіці Крим та у місті
Севастополь, не мають права брати участь у Програмі. У разі припинення незаконної анексії
Криму і міста Севастополь, цей пункт буде переглянуто.
6. Україна створює відповідні структури та механізми на національному рівні та вживає усіх
необхідних заходів для здійснення національної координації та організації заходів в рамках
реалізації Програми згідно з відповідними положеннями Регламенту № 1295/2013 щодо
запровадження цієї Програми. Зокрема, Україна бере на себе зобов’язання створити бюро
програми «Креативна Європа» згідно із статтею 16 Регламенту № 1295/2013 та відповідно до
інструкцій, наданих Комісією.
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7. Для участі у Програмі та у заходах співробітництва в рамках підпрограми «Медіа», щороку
Україна сплачує фінансовий внесок до загального бюджету Європейського Союзу згідно з статтею
3 цієї Угоди.
8. Фінансовий внесок України для забезпечення участі, співробітництва та виконання
Програми додається до сум, визначених щороку у загальному бюджеті Європейського Союзу і
асигнованих на фінансові зобов’язання щодо заходів, необхідних для виконання, управління та дії
Програми.
Стаття 3
Фінансовий внесок
Правила, що визначають фінансовий внесок України, викладені у Додатку I до цієї Угоди.
Стаття 4
Звітність та оцінка
1. Без шкоди для повноважень Комісії та Європейського суду аудиторів стосовно контролю та
оцінки Програми, участь України в Програмі знаходитиметься під постійним спільним контролем
України та Комісії на партнерських засадах. Україна подає Комісії відповідні звіти і бере участь в
інших заходах, передбачених Європейським Союзом у цьому контексті.
2. Правила, які стосуються фінансового контролю, повернення коштів та інших заходів з
протидії шахрайству, викладені у Додатку II до цієї Угоди.
Стаття 5
Прикінцеві положення
1. Ця Угода застосовується на строк дії Програми.
2. Дія цієї Угоди може бути припинена Україною та Комісією у будь-який час на підставі
письмового повідомлення за 12 місяців про намір припинити участь у Програмі, або на підставі
письмового повідомлення за місяць у разі, якщо причиною припинення дії Угоди є сума вступного
внеску. Проекти та заходи, які перебуватимуть у стані проведення на час припинення дії Угоди,
продовжуються до їх завершення згідно з умовами, визначеними у цій Угоді, а також згідно з
умовами договорів, які стосуються цих проектів та положень Додатків.
3. Додатки є невід’ємною частиною цієї Угоди.
4. Ця Угода може бути змінена тільки письмово за спільної згоди Сторін.
5. Ця Угода набирає чинності з дати письмового повідомлення, надісланого Комісії
дипломатичними каналами, про завершення Україною виконання внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набрання чинності цієї Угоди, і буде застосовуватися з 1 січня 2016 року.
Учинено у м. Києві 19 листопада 2015 року у двох примірниках, кожний українською та
англійською мовами.
За
Уряд України

За
Європейську Комісію, від імені
Європейського Союзу

(підпис)

(підпис)

В’ячеслав Кириленко
Віце-прем’єр-міністр України –

Тібор Наврачіч
Член Комісії з питань
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Міністр культури України

освіти, культури, молоді та спорту
Додаток I

Правила, які визначають фінансовий внесок України до програми
"Креативна Європа": програма Європейського Союзу для сектору
культури та креативності
Щорічний фінансовий внесок за перший рік, що сплачує Україна до загального бюджету
Європейського Союзу для участі у підпрограмі «Культура» та міжсекторальній складовій
Програми (за винятком Інструменту фінансового кредитування сектору культури та креативності,
як зазначено у статті 14 і згідно із статтею 8(4) Регламенту № 1295/2013) та співпраці у
навчальних заходах, торгівельних подіях та ярмарках, у фестивалях та заходах з розширення
цільової аудиторії підпрограми «Медіа», складає 1 Євро.
Фінансовий внесок України на наступні роки переглядатиметься і може бути змінений
Європейською Комісією на щорічній основі.
Транспортні витрати та витрати на проживання представників та експертів з України з метою
участі в якості спостерігачів у роботі Комітету, зазначеному у статті 23 Регламенту № 1295/2013,
або інших зустрічах, пов’язаних з виконанням Програми, відшкодовуються Комісію на тій самій
основі та згідно з процедурами, що діють зараз для представників держав-членів Європейського
Союзу.
Максимальна сума фінансової підтримки, виділеної з бюджету Програми для забезпечення
діяльності бюро програми «Креативна Європа», не перевищує 50 відсотків від загального бюджету
на цю діяльність, і складає не більше двох третин фінансового внеску країни, визначеному у
цьому Додатку I. На перший рік фінансова підтримка Програмою діяльності бюро програми
«Креативна Європа» складає 0 (нуль) євро. У подальші роки це рішення підлягатиме перегляду та
можливим змінам Європейською Комісією на щорічній основі та згідно з визначеними правилами.
Регламент (ЄС, Євроатом) № 966/2012 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 25 жовтня
2012 року щодо фінансових правил, які застосовуються до загального бюджету Європейського
Союзу, застосовується і для управління внеском України.
З моменту набрання чинності цієї Угоди та на початку кожного наступного бюджетного року
Комісія надсилає Україні запит про сплату коштів відповідно до суми внеску, визначеної цією
Угодою.
Цей внесок сплачується у євро на зазначений банківський рахунок Комісії.
Україна сплачує щорічний внесок не пізніше, ніж через три місяці від дати запиту про сплату
за умови, що запит надсилається Комісією до 1 березня, або не пізніше одного місяця від дати
запиту про сплату, якщо його надіслано пізніше. Будь-яка затримка у сплаті внеску призведе до
нарахування відсотків за неоплачений платіж по сумі, яка не сплачена на дату настання терміну
оплати. Процентною ставкою є ставка, яку застосовує Європейський Центральний Банк для своїх
основних операцій з рефінансування, згідно з публікацією у серії «C» Офіційного вісника
Європейського Союзу, чинна на перший календарний день місяця, на який припадає кінцевий
термін оплати, і збільшена на 3.5 відсоткових пунктів. У разі, якщо затримка сплати внеску є
такою, що становить значний ризик виконанню та управлінню Програмою, та за відсутності
оплати понад 20 робочих днів після відправлення офіційного листа-запиту Комісії на адресу
України, участь України у Програмі на відповідний рік призупиняється.
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Додаток II

Фінансовий контроль, повернення коштів та інші заходи з протидії
шахрайству
I. Засоби контролю та протидії шахрайству Європейського Союзу
1. Згідно з фінансовими правилами, які застосовуються до загального бюджету Європейського
Союзу, a також згідно з іншими правилами, дія яких поширюється на цю Угоду, договори та угоди
про надання гранту, які укладаються з бенефіціарами Програми в Україні, підлягають
фінансовому та іншим видам аудиту у будь-який час протягом терміну реалізації договору або
угоди про надання гранту та протягом 5 років, починаючи з дати здійснення виплат за договором
або угодою, за винятком грантів, вартість яких дорівнює або є меншою ніж 60 000 євро, - для яких
цей період обмежено до 3 років. Фінансовий та інші види аудиту здійснюються у приміщенні
організацій, з якими укладено договір, та їх підрядних організацій, а також у приміщенні
бенефіциарів та їх партнерів і підрядних організацій представниками Комісії, або іншими особами,
уповноваженими Комісією.
2. Представники Комісії та інші особи, уповноважені Комісією, повинні мати відповідний
доступ до приміщення, творів та документів, а також до усієї інформації, необхідної для
проведення аудиту, в тому числі у електронній формі. Це право доступу має бути чітко визначене
у договорах та угодах про надання гранту, укладених з метою реалізації інструментів, зазначених
у цій Угоді. Європейський суд аудиторів має такі ж права, як і Комісія.
3. У рамках цієї Угоди Комісія/Європейський офіс з протидії шахрайству уповноважені
проводити оперативні перевірки та інспекцію на території України, згідно з процедурними
положеннями Регламенту Ради (Євроатом, ЄС) № 2185/96 від 11 листопада 1996 року2.
-

2
-

OJ L 292, 15.11.1996, p.2.

Ці перевірки та інспекція готуються та проводяться у тісному співробітництві з
компетентними органами України, призначеними владою України і завчасно поінформованими
про об’єкт, мету та правові підстави перевірок та інспекцій з тим, щоб надати усю необхідну
допомогу.
У разі, якщо відповідні органи України мають таке бажання, оперативні перевірки та інспекції
можуть проводитися спільно з ними.
У разі, якщо учасники Програми ухиляються від оперативних перевірок та інспекцій, органи
влади України, діючи згідно з національним законодавством, надають Комісії та інспекторам
Європейського офісу з протидії шахрайству допомогу, необхідну для виконання завдання з
проведення оперативної перевірки та інспекції.
Комісія та Європейський офіс з протидії шахрайству оперативно повідомляють органи влади
України про будь-який факт або підозру щодо порушень, виявлених під час оперативної перевірки
або інспекції. У будь-якому випадку, Комісія та Європейський офіс з протидії шахрайству
надають звіт вищезазначеним органам про результати таких перевірок та інспекцій.
II. Iнформація та консультації
1. З метою належного виконання положень цього Додатку, компетентні органи України та
Європейського Союзу здійснюють регулярний обмін інформацією та, на запит однієї зі сторін,
проводять консультації.
2. Компетентні органи України невідкладно інформують Комісію про будь-які факти або
підозри щодо порушень, пов’язаних з укладенням або виконанням договорів та угод про надання
гранту, укладених із застосуванням інструментів, зазначених у цій Угоді.
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III. Aдміністративні заходи та штрафи
Незалежно від застосування кримінального законодавства України, Комісія може
застосовувати aдміністративні заходи і штрафи згідно з правилами, які застосовуються до
загального бюджету Європейського Союзу.
IV. Відшкодування та повернення коштів
Рішення, прийняті Комісією у рамках цієї Угоди щодо зобов’язань осіб, а не держави, з
виплати штрафу, є обов’язковими до виконання в Україні. Виконання здійснюється згідно з
правилами цивільної процедури, що існує у державі, на території якої такі дії проводяться. До
рішення докладається виконавчий лист, виданий органами, уповноваженими Урядом України з
відповідним інформуванням про це Комісії, і є єдиною додатковою формальністю, вчиненою цими
органами, окрім перевірки достовірності рішення. Після завершення цих формальностей щодо
заяви Комісії, остання може почати виконання (рішення) згідно з національним законодавством,
доводячи справу безпосередньо до розгляду компетентних органів. Законність рішення Комісії є
предметом контролю з боку Європейського Суду.
Згідно з положеннями про арбітраж у договорі або угоді про надання гранту, укладеними в
рамках цієї Угоди, рішення, прийняті Європейським Судом, підлягають виконанню на таких же
умовах.
V. Пряма комунікація
Комісія напряму контактує з представниками сектору культури та креативності України, які
беруть участь у програмі "Креативна Європа". Останні можуть безпосередньо подавати до Комісії
усю необхідну інформацію та документацію, відповідно до положень цієї Угоди, а також
договорів та угод про надання гранту, укладених з метою імплементації цієї Угоди.

Додатковий лист
до Угоди між Урядом України та Європейською Комісією про
участь України у програмі "Креативна Європа": програма
Європейського Союзу для сектору культури та креативності,
та про співробітництво між Україною та Європейським
Союзом у підпрограмі "Медіа" програми "Креативна Європа"
Уряд України та Європейська Комісія спільно підтверджують, що пункт 5 статті 5 Угоди слід
розуміти таким чином.
Датою набрання чинності Угодою є дата письмового повідомлення, яким Україна
дипломатичними каналами інформує Комісію, про виконання відповідних внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набрання чинності Угодою.
Після такого повідомлення Угода застосовується ретроспективно з 1 січня 2016 року. Сторони
не мають наміру застосовувати Угоду тимчасово.
19 листопада 2015 року
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ДОДАТОК Д
Зведений план комплектування
бібліотек-учасниць корпоративного проекту електронної бібліотеки «Культура
України»

№
п/п

Назва бібліотеки – учасниці проекту

План
оцифровування
у 2017 р.

План
оцифровування
у 2018 р.

1.

НБУ імені Ярослава Мудрого

529 видань

461 видання

2.

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тимірязєва

38 видань

16 видань

3.

Дніпропетровська ОУНБ ім. Первоучителів
слов’янських Кирила і Мефодія

62 видання

61 видання

4.

Житомирська ОУНБ ім. О. Ольжича

8 видань

10 видань

5.

Закарпатська ОУНБ ім. Ф. Потушняка

10 видань

—

6.

Івано-Франківської ОУНБ ім. Івана Франка

5 видань

—

7.

Львівська ОУНБ

21 видання

—

8.

Миколаївська ОУНБ ім. О. Гмирьова

36 видань

46 видань

9.

Національна бібліотека України для дітей

23 видання

15 видань

10. Національна історична бібліотека України

49 видань

61 видання

11. Одеська ОУНБ імені М.С. Грушевського

12 видань

8 видань

12. Кіровоградська ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

9 видань

11 видань

13. Рівненська ОУНБ

10 видань

—

14. ХДНБ ім. В. Г. Короленка

24 видання

27 видань

225

15. Херсонська ОУНБ ім. Олеся Гончара

11 видань

8 видань

16. Черкаська ОУНБ імені Тараса Шевченка

5 видань

5 видань

17. Чернівецька ОУНБ імені Н. М. Івасюка

8 видань

8 видань

18. Чернігівська ОУН Бім. В. Г. Короленка

11 видань

15 видань

19. Одеська національна наукова бібліотека

—

10 видань

20. Сумська ОУНБ

—

15 видань

21. Тернопільська ОУНБ

—

5 видань

22. Харківська ОУНБ

—

4 видання

