ПІДСУМКИ КРУГЛОГО СТОЛУ
«СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА ІННОВАЦІЇ
В БІБЛІОТЕЧНІЙ ГАЛУЗІ:
ПРАКТИКА І ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»
(Одеса, Одеська національна наукова бібліотека, 18-20 травня 2018 р.)
Сучасні бібліотеки в процесі пошуку нових ідей та шляхів їх реалізації неодмінно приходять
до теми некомерційного соціального та ділового партнерства. Ця тема стає все більш
актуальною та популярною серед бібліотечних закладів України, враховуючи соціальноекономічні проблеми суспільства.
Соціальне партнерство – це
перспективний шлях заради системи соціального
обслуговування, який дозволяє оперативно та якісно задовольняти інформаційні та культурні
потреби громади, налагоджувати професійні зв’язки, реалізовувати креативні проекти тощо.
На засіданні круглого столу «Соціальне партнерство та інновації в бібліотечній галузі:
практика і виклики сьогодення» обговорювалися актуальні питання взаємодії бібліотек з
органами влади, громадськими організаціями; професійного партнерства; проектної та
міжнародної діяльності бібліотек. Розглядалися також питання, що стосуються формування
регіональної культурної політики в умовах децентралізації, апробації та запровадження
інноваційних практик у роботу бібліотек, адвокації у бібліотечній сфері.
У заході взяли участь:
- заступник Міністра культури України Юрій Рибачук;
- начальник відділу літератури, читання та бібліотечної справи Міністерства культури
України Світлана Сивокінь;
- в.о. генерального директора ОННБ Ірина Бірюкова,
- провідні фахівці Одеської національної наукової бібліотеки,
- фахівці бібліотек управлінського впливу Міністерства культури України (Національна
бібліотека України імені Ярослава Мудрого; Національна історична бібліотека України,
Національна бібліотека України для дітей; Харківська державна бібліотека імені
В.Г. Короленка; Державна бібліотека України для юнацтва);
- фахівці бібліотек зонального організаційно-методичного, науково-бібліографічного та
інформаційно-культурного впливу ОННБ (Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека;
КЗ «Обласна універсальна наукова бібліотека імені Д.І. Чижевського», м. Кропивницький;
Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека імені О. Гмирьова; Одеська обласнa
універсальна наукова бібліотека імені М. Грушевського; Херсонська обласна універсальна
наукова бібліотека імені О. Гончара);
- фахівці бібліотек Одеси та області: обласної бібліотеки для юнацтва ім. В.В. Маяковського;
обласної бібліотеки для дітей ім. В. Катаєва; Централізованої бібліотечної системи для
дорослих; Централізованої бібліотечної системи для дітей; закладів вищої та середньої освіти.
Під час круглого столу відзначалося, що соціальне партнерство, спрямоване на реалізацію
інтересів усіх учасників, відкриває широкі можливості для бібліотек.
У рамках круглого столу також відбулися:
- презентація соціального проекту – літньої читальні «Litera», що забезпечує вільний
доступ городян та гостей міста до перегляду поточних періодичних видань;
- лабораторія професійної майстерності «Бібліотекар та дослідник: творчі грані
співробітництва»;
- презентація Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу – 2017», заснованого
Інститутом біографічних досліджень НБУВ.
Враховуючи те, що публічні бібліотеки є установами, які беруть участь у консолідації
суспільства щодо вирішення соціально значущих проблем, учасники круглого столу
відзначили, що соціальне партнерство має стати одним з пріоритетних напрямів діяльності
бібліотечних закладів України.

Під час роботи круглого столу були визначені основні напрями подальшого розвитку
соціально-партнерських відносин бібліотек, а саме:
1. Участь у формуванні державної стратегії реформування публічних бібліотек, модернізації
законодавчої бази та державних соціальних нормативів забезпечення населення бібліотеками.
2. Запобігання соціальній, інформаційній та цифровій нерівності, надання для всіх і кожного
вільний, безперешкодний, безкоштовний доступ до інформації і знань.
3. Усвідомлення бібліотекарями необхідності та невідкладності змін, їх готовність
працювати в сучасних умовах соціальних змін, які відбуваються в Україні;
4. Активне використання механізму державної фінансової підтримки проектів, заходів
публічних бібліотек та можливостей, які надають установи, організації для реалізації цілей
сталого розвитку.
5. Налагодження плідних зв’язків з органами місцевого самоврядування, громадськими
організаціями, робота бібліотек з науковцями, краєзнавцями, мистецтвознавцями, творчими
спілками та установами.
6. Розвиток адвокаційної діяльності, співпраці з громадою з метою впливу на прийняття
рішень на місцевому, регіональному, національному рівні щодо вдосконалення розвитку
бібліотек.
7. Стратегічне використання масмедіа як ресурсу для промоції діяльності бібліотек.
8. Активізація діяльності бібліотек - методичних центрів - з питань соціального партнерства.
Учасники круглого столу «Соціальне партнерство та інновації в бібліотечній галузі:
практика і виклики сьогодення» зауважили, що обрана тема на часі, вона є плідним
підґрунтям для професійного спілкування задля вирішення актуальних проблем розвитку
бібліотек.

