
Рекомендації Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Міжнародна діяльність бібліотек як складова європейського вибору 

держави» 
22-23 вересня 2016 р., Одеса 

 
 

Учасники науково-практичної конференції відзначили, що міжнародне 
бібліотечне співробітництво сьогодні – це актуальний і перспективний напрям 
діяльності бібліотек, який слугує інтеграції країни в європейський та 
загальносвітовий культурний простір, презентує бібліотечну Україну на 
світовій арені. Бібліотеки України всіх рівнів незалежно від 
підпорядкованості вже мають значний досвід у цій царині. 

Основною метою конференції було визначення пріоритетних напрямів 
міжнародного бібліотечного співробітництва на сучасному етапі. Учасники 
конференції обговорювали питання міжнародного книгообміну, участі 
бібліотек України у реалізації міжнародних проектів, співпраці бібліотек з 
українською діаспорою, підвищення кваліфікації бібліотечних спеціалістів. 

За результатами широкої дискусії, обговорення нагальних проблем 
учасники конференції дійшли спільної думки, що подальший розвиток та 
вдосконалення міжнародної діяльності є перспективним напрямом роботи 
бібліотек України. 

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

З метою активізації участі бібліотек в процесі входження України в 
європейський та загальносвітовий культурний простір учасники конференції 
схвалили такі рекомендації:  
1. Українським бібліотекам брати активну участь у діяльності професійних 
міжнародних організацій. 
2. Вживати заходів для участі українських бібліотек у міжнародних проектах, 
зокрема зі створення цифрових бібліотек. 
3. Встановлювати та розширювати партнерські зв’язки з організаціями, 
установами та фондами інших країн, ширше використовувати можливості 
отримання грантів, а також досвід бібліотек зарубіжжя.  
4. Активізувати залучення волонтерів до роботи в бібліотеках, проводити 
семінари та практикуми. 
5. Поновити співпрацю українських бібліотек з українською діаспорою, 
надати цьому процесу нового імпульсу, залучаючи нові форми і методи 
роботи. 
6. Надавати інформацію про міжнародну діяльність бібліотек у вітчизняні й 
зарубіжні засоби масової інформації, на веб-сайти та в соціальні мережі. 
7. Національним бібліотекам розглянути питання методичного керівництва з 
питань міжнародної діяльності для бібліотечних установ України. 



8. Регулярно проводити заходи з підвищення кваліфікаційного рівня 
бібліотечних працівників, враховуючи сучасні професійні вимоги, у т.ч. 
знання іноземних мов та готовність до змін. 
9. Активізувати міжнародний книгообмін з метою поширення інформації про 
Європу в Україні та про Україну в Європі. Звернутися до Міністерства 
культури України щодо фінансової підтримки цього напряму.  
10. Бібліотекам України поширювати знання про культуру Європи та 
соціальні європейські цінності, популяризувати ідею європейського вибору 
України шляхом проведення різноманітних заходів: форумів, «круглих 
столів», буккросингів, залучати до участі в них якомога більше людей, 
включаючи бібліотекарів зарубіжжя. 
11. Спрямовувати зусилля на адаптацію українських стандартів до 
міжнародних. 
 

Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжнародна 
діяльність бібліотек як складова європейського вибору держави» відзначили, 
що обрана тема слугує плідним підґрунтям для обміну досвідом із зазначеної 
проблематики. Зважаючи на актуальність теми запропоновано видати збірник 
матеріалів конференції. 
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