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     Шановні друзі, колеги та партнери! Із 

настанням Нового року все здобуває новий 

вигляд. З останнім ударом годинника нехай 

нові комп’ютери ваших бібліотек 

віддзеркалюють посмішки нових користувачів, 

а неурядові організації та представники 

бізнесу запрошують вас до нових парнерств. 

     Я вражений тими темпами, якими ви 

прагнете досягати нових висот та рухатися 

вперед. Для цього ми разом докладаємо 

чимало зусиль. Я захоплююся вашою  

рішучістю змінюватися та вашим бажанням 

ставати справжніми сучасними 

бібліотекарями. Адже саме бажання є 

найважливішим фактором модернізації 

українських бібліотек. Бажання стати 

«агентами змін» та лідерами розвитку 

бібліотечної справи, бажання вийти за 

рамки зони свого комфорту. 

     При найменшій нагоді я розповідаю про 

успіхи українських бібліотек. Я спілкуюся з 

посадовцями, бізнесменами, лідерами 

громад і наводжу приклади того, як 

небайдужі бібліотекарі змінюють життя на 

краще. Часто ця інформація є несподіваною 

для людей з-поза бібліотечного сектору. 

Так, нещодавно ми порахували, що 

кількість осіб, яких навчили користуватися 

комп’ютерами та інтернетом у бібліотеках, 

дорівнює десяти вщент заповненим стадіонам 

«НСК Олімпійський». Це круто! Хочу 

наголосити, що ми з вами граємо за одну 

команду.  А такому фанатському руху, що 

вболіває за розвиток бібліотечної справи, може 

позаздрити будь-який футбольний клуб. 

Сподіваюся, що наступного року ви також 

підхопите цю «місію» налагодження співпраці з 

місцевими компаніями та органами влади, 

«продаватимете» свої ідеї представникам бізнесу 

та заручатимитеся підтримкою для реалізації 

власних проектів.  

     На Новий рік пригостіть партнерів своєю 

фірмовою стравою! А на додачу до дванадцяти 

ГРОМАДА+БІБЛІОТЕКА+ВЛАДА=ЧИСТЕ 
ДОВКІЛЛЯ 

    Однією з важливих проблем останніх років 

у селі Раково Перечинського району була 

відсутність комунального підприємства, яке 

би займалось вивозом побутових відходів. У 

зв’язку з цим досить гостро стояли питання 

засміченості населеного пункту та 

неекологічного поводження жителів зі 

сміттям.  

    У рамках реалізації проекту «Громада+ 

бібліотека+влада=чисте довкілля!» бібліотека-

філія с. Раково Перечинської РЦБС ініціювала 

створення сільського комунального 

підприємства, активізувала діяльність 

громадської організації «Турянська надія», 

створила сільську молодіжну раду, яка взяла 

на себе питання контролю серйозної 

екологічної проблеми села. 

     Протягом дії проекту було проведено серію 

тренінгів для жителів села на екологічну 

тематику та закуплено оргтехніку для роботи 

сільської громадської організації та молодіжної 

ради. А сама сільська бібліотека перетворилася 

на офіс для цих організацій. Бібліотекарі  

створили блог книгозбірні, та, залучивши до 

роботи волонтерів, підготували і видали п’ять 

Громаду села мобілізовано на толоку 

Закінчення  на с. 4 
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     Зовсім нещодавно закінчився перший тур проекту 

«Сучасний бібліотекар». 28 фіналістів з усієї країни після 

багатомісячного марафону здобули почесне звання сучасних 

бібліотекарів та зламали стереотипи щодо своєї професії. 

     На початку до проекту записалися 140 учасників. Протягом 

двох місяців кожен з них за власні кошти відвідував заняття у 

регіональних тренінгових центрах. Після кожного з трьох 

тренінгових етапів учасники складали іспити. Загалом, 

учасники пройшли курс, що складався з 228 тренінгів та 

приділили близько 912 годин навчанню. 

     Сучасні бібліотекарі отримали навички розробки веб-

додатків, візуалізації даних, системного адміністрування та 

управління віртуальними спільнотами; навчилися створювати 

блоги, цифрові історії, відео, інфографіку, налаштовувати 

WiFi. Бібліотеки отримали висококваліфікованих фахівців, 

здатних впроваджувати нові ІТ у роботу закладів. 

     Ми поцікавилися у фіналістів, тренерів та керівників 

проекту, що спонукало учасників пройти цей нелегкий шлях. 

викладалися на проекті «Сучасний бібліотекар». Третина 

учасників фінального етапу ділилася з користувачами 

публічних бібліотек знаннями, які були отримані після двох 

етапів проекту.  

Закінчення на с. 3 

Тренери проекту - Олександр Шлєєнков та Любов Квасюк 

Мехрі Карягдиєва, 

керівник проекту: «Наша 

мета  підготувати 

справжніх лідерів 

бібліотечної справи, дати 

їм необхідні навички для 

того, щоб їхні установи 

завжди залишалися місцем 

передових технологій». 

     «Я був дійсно вражений величезним бажанням наших 

бібліотекарів працювати! Вчитися, практикуватися і 

ділитися своїми знаннями. Чесно кажучи, програма складна 

навіть для підготовленного користувача... одні тільки мережі 

та HTML з CSS чого варті, але дівчата “гризли” новий 

матеріал так, що наші запрошені тренери часом дивувалися і 

задавали нам питання: “А це точно бібліотекарі???”»   

Олександр Шлєєнков, співтренер проекту. 

     «Головне не боятись рухатись і вчитись, користуватись 

можливостями різних програм та конкурсів. Класика: рух 

то життя»,  зазначила Любов Квасюк, колега Олександра.  

«Сучасний бібліотекар 

готовий діяти, вчитися, 

працювати віддано, 

впроваджувати нове і 

гармонійно поєднувати все 

це з традиційними 

здобутками»,  Оксана 

Крижанівська, Вінницька 

центральна бібліотека для 

дітей та юнацтва.  Я — сучасний бібліотекар 

     Практично кожен з учасників на момент початку 

фінального етапу вже передав знання і навички, отримані на 

проекті, своїм колегам-бібліотекарям, проводячи тренінги, 

семінари, заняття, надаючи консультації. Загалом близько 220 

колег учасників фінального етапу отримали знання з тем, що 
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«Сертифіковані» сучасні бібліотекарі 

     «Брати участь у проекті 

обов’язково! Як сказав один із 

наших тренерів: «Проект 

набагато підвищить вашу 

ринкову вартість». Цей шанс, 

зверніть увагу – 

безкоштовний, – неможливо 

пропустити! Це справжнє 

професійне реаліті-шоу, героєм 

якого можеш стати саме ТИ»,  

Тамара Козицька. У пані 

Тамари все вийшло: нещодавно 

її призначили директором 

Хмельницької МЦБС. 

     12 грудня оголошено продовження проекту – «Сучасний 

бібліотекар-2». Хочете бути лідером і провідником змін у 

бібліотечній справі? Маєте ідеї щодо розвитку та поліпшення 

роботи бібліотек? Долучайтеся - http://bit.ly/1kphPCT. ■ 

Сучасних бібліотекарів не злякаєш навіть ремонтом 

комп’ютера 

     «Зазвичай професія бібліотекаря асоціюється з книгами та 

пилом, з  окулярами та тишею. Але час іде, змінюється світ, 

з’являються нові відкриття у різних галузях науки та техніки, 

так і з’являються відмінно нові спеціалісти у бібліотечній 

справі» - Лариса Лаптєва, молодіжна секція Української 

бібліотечної асоціації. 

Наталя Захарова та Лариса Лаптєва 

     За результатами дослідження, проведеного із 

учасниками фінального третього етапу проекту 

«Сучасний бібліотекар», можна бачити стрімке 

зростання оцінки учасниками власних знань і 

навичок з інформаційних технологій: якщо до 

початку проекту фіналісти оцінювали ставили собі 

3,9 з 10, то після трьох етапів – в середньому 7,8 

балів. 

Візуалізацію даних може зробити кожен сучасний 

бібліотекар 

     «Моїм головним мотиватором участі у проекті стала 

потреба в нових знаннях та досвіді, які просто необхідні в 

роботі бібліотекаря зараз. Нові технології, нове мислення. Я, 

як професіонал своєї справи, і тим більше методист 

бібліотеки, не хочу “пасти задніх”, а хочу сама бути 

ініціатором конструктивних змін»,  розповідає Катерина 

Вірютіна з Харківської державної наукової                

бібліотеки ім. В.Г. Короленка.  

http://bit.ly/1kphPCT
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Офіс програми «Бібліоміст» 

Вул. Саксаганського 36д,  

2-й під’їзд, 5-й поверх 

Київ 01033, Україна 

Телефон: +380 44 586 2780 

Факс: +380 44 586 2781 

Ел. пошта: bibliomist@irex.ua 

Штаб-квартира IREX 

2121 K Street NW #700 

Washington DC 20037 

Телефон: 202 6288188 

Факс: 202 628 8189 

Ел. пошта: gl@irex.org 

I R E X  –  м і ж н а р о д н а 

неприбуткова організація, 

яка пропонує лідерство та 

ін но в ац і йн і  п рог ра м и, 

с п р я м о в а н і  н а 

вдосконалення якості освіти, 

зміцнення незалежних ЗМІ та 

с п р и я н н я  р о з в и т к у 

п л ю р а л і с т и ч н о г о 

громадянського суспільства. 

З часу заснування у 1968 р. 

IREX працює у більш ніж 50 

країнах світу.  

різдвяних страв скористайтеся 

«рецептами» з «Бібліотечної кухні»  та 

започаткуйте нову традицію  готувати 

новий бібліотечний проект кожного 

місяця.  

     Незважаючи на те, що програма 

«Бібліоміст» наближається до 

завершення, наступного року ми будемо 

докладати подальших зусиль для 

забезпечення стійкого розвитку 

бібліотечного сектору. Ми плануємо як 

одна команда налагоджувати  

продуктивну співпрацю бібліотек з 

бізнесом, створювати бібліотечні піар-

офіси, підтримувати адвокаційні 

ініціативи бібліотек, що 

розширюватимуть спроможність 

впливати на процес підготовки, прийняття та 

впровадження рішень на місцях, – і це 

далеко не все, над чим ми ще будемо 

працювати. 

     На завершення, від імені всієї команди 

програми «Бібліоміст» я хочу подякувати 

вам за всі ці роки плідного партнерства. 

Сподіваюся, що наступний рік пройде на 

хвилі інновацій та принесе нові креативні 

ідеї та проекти. Я впевнений, ща саме 

бібліотекарі  лідери модернізації 

українського бібліотечного сектору   

сьогодні напишуть нову історію розвитку 

українських громад, свідками якої стане вся 

країна.  

     Здоров’я і радості вам та вашим родинам. 

Веселих свят! 

Матей ■ 

Початок на с. 1 

ГРОМАДА+БІБЛІОТЕКА+ВЛАДА=ЧИСТЕ 
ДОВКІЛЛЯ 

номерів сільської газети «Раківський 

вісник». На сторінках газети та 

бібліотечного блогу завжди можна знайти 

новини про екологічну ситуацію на селі, 

рівень засміченості, а також про майбутні 

екологічні заходи та події. 

     Для громади села було придбано 10 

сміттєвих баків, встановлених під час 

проведення сільської толоки по 

прибиранню сміття «Нас зібрала одна 

турбота!». По закінченню проекту голова 

сільської ради з сусіднього села Тур’я-

Пасіка Михайло Малеш сказав: «Проект 

завершився, але я сподіваюсь, що робота, 

започаткована сільською бібілотекою,  

продовжиться, бо всі ми хочемо жити  в 

чистому довкіллі, купатися в чистій воді, 

пити  джерельно чисту водичку. А для 

цього нам  треба змінити свою свідомість   

не лише прибирати сміття, а й не смітити 

самим та не давати смітити іншим. 

Перетворимо наше село в чисту, екологічну  

зону, привабливу для туристів». ■ 

Початок на с. 1 


