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План дій 

щодо реалізації програми адвокаційної діяльності УБА 
на 2017-2021 роки «ДІЄВА БІБЛІОТЕКА – УСПІШНА ГРОМАДА» 

 
Затверджений Президією УБА, протокол №8 від 6 грудня 2017 р. 

 
План дій спрямований на реалізацію Програми адвокаційної діяльності 

Української бібліотечної асоціації на 2017‒2021 рр. «ДІЄВА БІБЛІОТЕКА – 
УСПІШНА ГРОМАДА!», затвердженої Конференцією ВГО «Українська 
бібліотечна асоціація» 17 листопада 2016 р. 

Метою програми є лобіювання та захист прав користувачів бібліотек 
територіальних громад на бібліотечне обслуговування та безперешкодний і 
рівноправний доступ до інформації, обстоювання їхніх прав в умовах 
суспільних перетворень та об’єднання територіальних громад; позиціонування 
бібліотек в суспільстві та підвищення обізнаності членів громади, влади, 
суспільства в цілому про цінність та потенціал бібліотек у здійсненні реформ. 

План дій конкретизує поставлені у Програмі завдання і спрямований на 
досягнення цілей адвокаційної діяльності УБА. 

 
Ціль 1. 
Сприяння впровадженню нових соціальних нормативів 

бібліотечного обслуговування в умовах утворення об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ). 

В умовах утворення ОТГ бібліотеки і бібліотечні мережі перебувають у 
процесі реформування та становлення як бібліотеки новоутворених 
територіальних громад. Бібліотеки потребують методичної допомоги і 
підтримки, постійного обміну інформацією, кращими практиками організації 
бібліотечного обслуговування в ОТГ у різних регіонах України. Адвокаційна 
діяльність УБА у межах Цілі 1 має спрямовуватися на підтримку діяльності 
бібліотек, спрямованої на забезпечення доступу членів ОТГ до бібліотечних 
ресурсів і послуг. 

 
Заходи: 
1.  Розробити рекомендації «Дієва бібліотека – успішна громада: 

7 кроків до успіху» 
2. Розробити моніторингові форми для збору інформації щодо змін у 

структурі бібліотечної мережі в умовах ОТГ та кожні півроку здійснювати 
аналіз зібраних даних. 

3. Висвітлювати досвід та історії успіху бібліотек в умовах створення 
та функціонування ОТГ на блозі УБА з адвокації «Школа бібліотечної 
адвокації» (https://advocacyuba.wordpress.com/ ) та на блозі Національної 
бібліотеки України імені Ярослава Мудрого «Публічна бібліотека об’єднаної 
територіальної громади» (http://oth.nplu.org/ ). 

4. Сприяти публікації у фахових виданнях матеріалів про досвід 
реорганізації бібліотек під загальною рубрикою «Публічні бібліотеки і реформа 
децентралізації». 
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Ціль 2.  
Формування модельних стандартів бібліотечного 

обслуговування та розроблення рекомендацій щодо їх впровадження в 
умовах децентралізації з урахуванням процесів інтеграції бібліотечних 
мереж, культурних інституцій, освітніх установ. 

Процеси реформування в Україні вимагають орієнтації на кращі світові 
практики, стандарти та досвід бібліотечного обслуговування. Модельні 
стандарти, що розроблені і прийняті у розвинених країнах світу, можуть 
братися до уваги при реформуванні бібліотечної мережі. Адвокаційна 
діяльність УБА у межах Цілі 2 має спрямовуватися на інформування бібліотек 
про можливості використання модельних стандартів, підтримки партнерських 
проектів побудови модельних бібліотек, формування знань у членів громад, 
представників влади і бізнесу про кращі світові практики бібліотечного 
обслуговування, що формують нові ролі бібліотеки у соціальній структурі 
суспільства.  

 
Заходи: 
1. Підготувати огляд кращих світових модельних стандартів 

бібліотечного обслуговування. 
2. Розробити перелік структурних компонентів модельних стандартів 

для бібліотек різних рівнів. 
3. Створити міжвідомчу робочу групу з розробки методичних 

рекомендацій щодо створення модельних бібліотек. 
4. Розробити, видати та розповсюджувати інформаційний буклет 

«Дієва бібліотека – успішна громада» для представників самоврядування в 
ОТГ. 

 
Ціль 3. 
Підвищення обізнаності громади про потенціал бібліотеки у 

суспільних перетвореннях шляхом ефективних комунікацій, PR та 
реклами. 

Суспільні перетворення, що відбуваються в Україні, мають бути 
пов’язаними і відбуватися у контексті Глобальних цілей сталого розвитку, що 
передбачені Порядком денним ООН до 2030 р. Бібліотеки відіграють важливу 
роль у суспільних перетвореннях. Адвокаційна діяльність УБА у межах Цілі 3 
має орієнтуватися на зміст і напрями адвокаційної діяльність ІФЛА та сприяти 
тому, аби бібліотеки України стали визнаними і важливими гравцями у сфері 
реалізації цілей сталого розвитку.  

 
Заходи:  
1. Розробити лист-звернення від УБА до органів державної влади та 

місцевого самоврядування: «УБА закликає включити бібліотеки в стратегії 
сталого розвитку регіонів». 

2. Провести інформаційну кампанію з формування обізнаності 
бібліотекарів щодо Глобальних цілей сталого розвитку. 

2.1. Визначити міжнародні та всеукраїнські дні, що відповідають 
Глобальним цілям сталого розвитку до 2030 р., та розробити рекомендації як 
презентувати бібліотеку в контексті цих цілей: 
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- Міжнародний день боротьби з бідністю (17 жовтня), що відповідає 
Глобальним цілям 1 і 2 («Ні бідності», «Ні голоду»);  

- Всесвітній день здоров’я (7 квітня), що відповідає Глобальній цілі 3 
(«Гарне здоров’я»); 

- Всесвітній день книги та авторського права (23 квітня), що 
відповідає Глобальним цілям 4 «Якісна освіта» та 17 «Партнерство заради 
стійкого розвитку»; 

- Всесвітній день водних ресурсів (22 березня), що відповідає 
Глобальній цілі 6 («Чиста вода та належні санітарні умови»);  

- Міжнародний день захисту клімату (15 травня), що відповідає 
глобальній цілі 13 («Боротьба зі зміною клімату»); 

- Всесвітній день дикої природи (3 березня), Всесвітній день Матері-
Землі (22 квітня), Всесвітній день океанів (8 червня), Всесвітній день боротьби 
з опустелюванням і засухою (17 червня), що відповідає Глобальним цілям 14 і 
15 («Збереження морських екосистем», «Збереження екосистем суші»); 

- Міжнародний день миру (21 вересня), що відповідає Глобальній 
цілі 16 («Мир та справедливість»). 

2.2. Звернутися до Міністерства культури України, інших центральних 
органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні бібліотеки, з 
пропозиціями включити відзначення днів, що стосуються Глобальних цілей 
сталого розвитку, до планів роботи бібліотек та передбачити фінансування 
відповідних бібліотечних заходів і придбання матеріалів та ресурсів. 

2.3. Розробити рекомендації щодо презентації бібліотеки, її ресурсів, 
послуг та інших можливостей з урахуванням рекомендацій, розроблених 
офісом Координатора системи ООН в Україні та розміщених у відкритому 
доступі на сайті офісу (http://bit.ly/2eOrHgK ). 

2.4. Створити серію коротких промо-роликів, що демонструють роль 
бібліотеки у досягненні Глобальних цілей сталого розвитку.  

Запропоновані заходи мають включатися до щорічних планів роботи 
УБА та Секції з адвокації УБА, а також щорічних планів роботи регіональних 
відділень і секцій УБА.  

Бібліотеки можуть використовувати запропоновані заходи при 
плануванні своєї діяльності та інформувати про досягнення на блозі УБА 
«Школа бібліотечної адвокації» (https://advocacyuba.wordpress.com/ ). 

 
Розробники: Шевченко І., Лугова Л., Барабаш С., Моісєєва С., 

Влезько Н., Мозгова Л., Тітова Н., Синиця Н.  
 
Проект «Плану дій щодо реалізації програми адвокаційної 

діяльності УБА на 2017-2021 роки «ДІЄВА БІБЛІОТЕКА – УСПІШНА 
ГРОМАДА!» розглянуто на засіданні Секції УБА з адвокації 
24.11.2017 р. 
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