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депутатське звернення Народного депутата України Л. М. Гриневич про доопрацювання 

проекту Законів України «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів 

України щодо розширення доступу незрячих до виданих творів у спеціальному форматі». 

Запит стосувався Закону України «Про авторське право і суміжні права», Закону України 

«Про бібліотеки та бібліотечну справу» (ст. 4; ст. 24), Закону України «Про розповсюдження 

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз 

даних», Закону України «Про обов’язковий примірник документів»; Закону України «Про 

видавничу справу». Усі ці документи потребують редакції у зв’язку з правомірністю 

використання в Україні дейзі-формату для нанесення його на аудіоподкасти. 

У зв’язку з піднятими питаннями про обслуговування людей з вадами у бібліотеках на 

рівні Міністерства культури України, віце-президент УБА В. С. Пашкова підготувала 

документи для ратифікації МЗС України Маракешської угоди. 

У роботі секції беруть участь численні члени УБА. Поширюється рух за те, щоб 

залучати до бібліотек більше людей з вадами здоров’я. Бібліотечні працівники набувають 

практичних знань для організації середовища, у якому безпечно перебувати інвалідам різних 

нозологій. У зв’язку з тим, що у державі відсутній методичний центр з допомоги 

спеціальним і публічним бібліотекам для роботи з інвалідами, необхідність бібліотечного 

громадського руху зростає, а позитивний досвід постійно затребуваний. 
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Анотація: у статті розглянуто роль Української бібліотечної асоціації у розвитку 

бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів бібліотек аграрного профілю, 

можливі шляхи та методи пом’якшення впливу кризових явищ. 
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Українська бібліотечна асоціація (надалі по тексту – УБА) є незалежною 

всеукраїнською громадською організацією, що об’єднує на добровільних засадах осіб 

(громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства), які професійно пов’язані з 

бібліотечною справою, бібліографічною й інформаційною діяльністю, та зацікавлених осіб у 

їх розвитку на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод. Метою 

діяльності УБА є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи і забезпеченню права 

читачів та споживачів інформації на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-

бібліографічне обслуговування, а також захист соціальних та інших спільних інтересів 

членів УБА [1]. 

Зміни в соціально-політичному середовищі країни, потреба долати наслідки 

грабіжницьких дій попередньої влади, необхідність протидії агресії сусідньої держави 

призводять до скорочення бюджетних видатків на фінансування багатьох соціальних 

інституцій, у т. ч. і бібліотек. Відтак, останнім часом ситуація у книгозбірнях України 

склалася катастрофічна. 

Але ж бібліотеки – це інвестиції в майбутнє! А такі інвестиції зрозумілі лише зрілому 

суспільству, яке чітко усвідомлює, що достатнє фінансування бібліотек сприяє як розвитку 

культурної сфери в цілому, так і особистісному розвитку кожного громадянина зокрема. 

Сучасна бібліотека – це не тільки доступ до друкованих джерел інформації та безкоштовного 

Інтернету, це – опора духовного і громадянського життя країни, фігурально – культурне 

щеплення нашому суспільству, яке (під впливом різних, переважно зовнішніх чинників) 

частково втратило свої ціннісні орієнтири. 

Сьогодні постала нагальна потреба у підготовці цілого ряду програмних документів, 

що визначали би програмні засади, спрямування і принципи діяльності бібліотек України у 

сучасних суспільно-політичних та соціально-економічних умовах, які можна 

охарактеризувати як системну кризу. 

Так, активні члени УБА підготували Маніфест «Бібліотеки в умовах кризи» [2], який 

був створений на основі результатів всеукраїнського обговорення із залученням до дискусії 

партнерів УБА та представників зацікавлених сторін: культури, освіти, громадянського 

суспільства, органів державної влади і місцевого самоврядування, бізнесу. 

Поза сумнівом, Маніфест «Бібліотеки в умовах кризи» став своєчасною публічною 

декларацією принципів і намірів українського бібліотечного співтовариства в існуючих 

соціально-економічних умовах. 

Водночас, Маніфест не зможе розкрити особливості всіх без винятку українських 

бібліотек, зокрема тих, що мають вузьку галузеву спрямованість. Так, мій власний досвід 

участі в робочій групі УБА з підготовки Маніфесту показав, що специфічні проблеми 



64 

 

сільськогосподарських бібліотек, особливо в частині бібліотечно-інформаційного 

обслуговування користувачів, не можуть бути до нього внесені. 

А між тим в Україні, державі з найпотужнішим на європейських теренах аграрним 

потенціалом, доступ виробників сільськогосподарської продукції до передових аграрних 

знань є запорукою її соціально-економічного зростання, гарантією стабільного забезпечення 

всіх громадян України продовольством у необхідній кількості, асортименті та якості (тобто 

гарантією стратегічної продовольчої безпеки) [3]. 

Агропромисловий комплекс дає близько 9–13% валової доданої вартості країни, є 

одним з основних бюджетоутворюючих секторів національної економіки, частка якого у 

зведеному бюджеті України в останні роки сягає в середньому 20%, а у товарній структурі 

експорту – перевищує чверть загального обсягу, забезпечуючи перше місце на світовому 

ринку в реалізації соняшникової олії, друге місце – в експорті зернових (крім рису) [4]. 

Найоптимальніший шлях вирішення проблем сільськогосподарських бібліотек – 

створення і розвиток національної мережі поширення аграрних знань, який включає в себе 

інформування сільгоспвиробників щодо сучасної аграрної технології, кон’юнктури 

вітчизняного і зарубіжного ринків та особливості ведення бізнесу в галузі сільського 

господарства. 

Використання потенціалу бібліотек аграрного профілю для розвитку сільського 

господарства і сільських територій в Україні дасть можливість забезпечувати користувачів 

достовірною, науково обґрунтованою і апробованою інформацією, що враховує національну 

та регіональну специфіку. 

На жаль, ці ж проблеми актуальні й для інших спеціалізованого та спеціального 

призначення бібліотек. 

Маніфест Української бібліотечної асоціації «Бібліотеки в умовах кризи» – лише 

початок відкритого діалогу бібліотечної спільноти з владою, бізнесом і громадянським 

суспільством, подальшим кроком якого повинне стати активне залучення бібліотек до 

процесу прогресивних державних перетворень. 

Роль УБА у розвитку бібліотечно-інформаційного обслуговування аграрної галузі 

України полягає в об’єднанні зусиль членів УБА через створення галузевої робочої групи з 

метою вироблення узгодженої позиції, розроблення нормативно-правових актів і методичних 

матеріалів для розвитку бібліотечної справи аграрної галузі та забезпеченню права 

користувачів на якісне й своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне 

обслуговування. 
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Кожна бібліотека визначає пріоритети своєї діяльності, насамперед, звертаючи увагу 

на потреби дітей і молоді як активних громадян суверенної демократичної європейської 

держави. Найближче за територіальним принципом до школярів відноситься бібліотека 

загальноосвітнього навчального закладу, яку найчастіше називають шкільна бібліотека. 

У Положенні про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу (1999) зазначається, що 

дана бібліотека є обов'язковим структурним підрозділом навчального закладу, здійснює 

бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного 

процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно 

з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що 

затверджується директором закладу. Виконує інформаційну, освітню, розвиваючу, 

культурну, виховну, дозвіллєву, рекреаційну функції [1].  

З метою підтримки професійного та загальнокультурного рівня шкільних 

бібліотекарів у 2002 році Редакція освітянських видань розпочала видання журналу 

«Шкільна бібліотека». За десятилітню історію виходу часопису спільними зусиллями 

редакції, авторів-дописувачів, партнерів було реалізовано багато різноманітних бібліотечно-
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