
«Гендерні  студії» –  культурно-просвітницький  проєкт,  ініційований  Одеською
обласною Радою миру за  підтримки Одеської  національної  наукової  бібліотеки.  Він
покликаний  сприяти  реалізації  нашою  державою  міжнародних  зобов’язань  із
забезпечення гендерної рівності,  зокрема шляхом поширення об’єктивної інформації
про ідеї гендерної рівності в суспільстві, подолання стереотипів та протидії фейкам,
формування у свідомості громадян неупередженого ставлення до особи незалежно від
статі. 

Одеська національна наукова бібліотека, дотримуючись принципу «нікого не залишити
осторонь»  і  використовуючи  широкий  спектр  інформаційних,  статистичних  та
аналітичних матеріалів, у своїй роботі значну увагу приділяє заходам, спрямованим на
поліпшення  якості  життя,  які  є  складовою  затверджених  Резолюцією  Генеральної
Асамблеї ООН Цілей сталого розвитку (ЦСР) на період від 2015 до 2030 року, а також
Указом Президента  України «Про Цілі  сталого розвитку України на період до 2030
року».
Враховуючи  їх,  сформульовано  пріоритети  та  завдання  діяльності  бібліотеки  у  тих
сферах,  яким  суспільство,  дбаючи  про  засадничі  права  людини  на  життя  та
повноцінний розвиток, надає першочергову увагу, зокрема:

- якісна освіта та заохочення  можливості навчання  впродовж усього життя;
- інновації  та  інфраструктура,  зменшення  нерівності,  співпраця  заради

досягнення цілей, забезпечення доступу до правосуддя для всіх та ін. 
Бібліотека має значний досвід у реалізації цих Цілей. 
Щоб підвищити інтерес та обізнаність до Цілей сталого розвитку (ЦСР) в цілому і до
Цілі №5 «Гендерна рівність» зокрема, у жовтні 2019 року в бібліотеці започатковано
культурно-просвітницький проект «Гендерні студії».

Пріоритетом  даної  ініціативи  є  забезпечення  аналітичного  і  системного  підходу  до
вивчення проблем і можливостей ОННБ в досягненні ЦСР.
Бібліотека сприяє реалізації Цілі №5 ЦСР «Гендерна рівність» пропонуючи: 
- безпечне і гостинне місце для зустрічей і спілкування;
- програми і послуги для задоволення потреб жінок і дівчат, зокрема щодо їхніх прав чи
здоров’я;

- доступ до інформації та інформаційно-комунікаційних технологій, що допомагають
жінкам опановувати навички в бізнесі та інших; 

-  робота  з  представниками  різних  вікових  груп  –  юнацтвом,  дорослими,  людьми
похилого віку.

Українська громадськість недостатньо обізнана про ЦСР і не завжди має змогу брати
активну  участь  у  їх  реалізації.  Бібліотека  може  виступати  ключовим чинником для
впровадження в масову свідомість Цілей сталого розвитку шляхом поширення знань та
заохочення до  навчання.  Бібліотека  є  джерелом знань та  виконує  важливу місію на
благо суспільства. Це робить її особливо придатною для лідерства в реалізації Цілей
сталого розвитку.


