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Організаційний розвиток

Грудень 2011 р.

що стосуються історії становлення цивільної авіації на
Чернігівщині.
У листопаді 2011 р. були проведені заняття обласної
школи керівника «Регіональна бібліотечна політика:
проблеми управління». В заняттях взяли участь
представники влади, Національної парламентської
бібліотеки України, обласних бібліотек та ЦБС
області, програми «Бібліоміст». Програма включала
презентацію Чернігівського обласного відділення УБА,
аналіз його піврічної роботи, а також
обговорення стратегічних цілей на
найближчу перспективу. Учасники
розглянули питання управління
бібліотечною системою, оптимізації
роботи бібліотек та реформи, що
відбуваються в бібліотечній справі,
бібліотечну статистику як основу
оцінювання роботи і прийняття
управлінських рішень, нові форми
залучення користувачів.
Бібліотеки Чернігівщини завжди
активно беруть участь в ініціативах УБА, зокрема,
в проектах: за програмою «Бібліоміст» вже 7 ЦБСпереможниць обладнані сучасною комп’ютерною
технікою і надають інноваційні послуги своїм
користувачам, підключені до Мережі доступу
громадян до офіційної інформації і пройшли навчання
в регіональному тренінговому центрі представники
10 ЦБС, бібліотекар Чернігівської міської ЦБС Ганна
Сурніна пройшла навчання в Польщі за ініціативою
«Лідер бібліотечної справи II» та ін.
Чернігівське ОВ УБА представляє бібліотечну громаду
на науково-практичних конференціях та семінарах,
організованих УБА. 11 квітня 2011р. на Ярмарку
інноваційних бібліотечних послуг, який проходив в
Українському домі в Києві, був представлений проект
«Правова допомога на основі сучасних технологій».
За активну діяльність у розбудові бібліотечних
асоціацій до Всеукраїнського дня бібліотек Почесною
грамотою УБА в 2011 р. була нагороджена зав. відділу
Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка Поліщук Л.М.
Перспективними напрямами роботи Чернігівського
ОВ УБА на наступний рік є: розробка стратегічних
документів розвитку бібліотечної справи в регіоні та
винесення їх для затвердження на Форум бібліотекарів
Чернігівщини. Подальша робота з організації
безперервної бібліотечної освіти, адвокаційної,
фандрейзингової діяльності, зміцнення та розширення
партнерських зв’язків між всіма бібліотеками
Чернігівщини, громадськими організаціями та
іншими інституціями області, а також регіональними
відділеннями бібліотечних асоціацій Брянської (Росія)
та Гомельської (Білорусь) областей. Ми плануємо
втілення кращого досвіду бібліотечної роботи наших
колег, також прагнемо залучити представників влади
та громадськості до захисту інтересів бібліотек та
бібліотекарів, активізувати участь бібліотек регіону
в проектній діяльності та в пошуку інших джерел
фінансування.
Аліференко І. М., голова Чернігівського обласного
відділення УБА, директор Чернігівської
ОУНБ ім. В. Г.Короленка
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Бібліотеки Чернігівщини мають великий творчий
потенціал. Бібліотекарі не раз демонстрували свої
можливості в проектній, фандрейзинговій діяльності,
професійній майстерності. Усвідомлюючи зростаючу
роль сучасної бібліотеки у житті громади, зріла потреба
в об’єднанні зусиль бібліотекарів для вирішення
соціальних і професійних проблем, підвищення ролі
бібліотек та престижу професії бібліотекаря.
Ідея об’єднання працівників бібліотек всіх рівнів та
підпорядкувань, всіх, хто небайдужий
до розвитку та становлення бібліотек
як потужних інформаційних центрів
на Чернігівщині, була підтримана
на
установчій
конференції
Чернігівського обласного відділення
УБА 15 лютого 2011 р .
Ініціативною групою були проведені
всі процедури державної реєстрації,
відкриті розрахункові рахунки в
банку.
Сьогодні Чернігівське ОВ УБА
нараховує 423 індивідуальних і 1 колективного члена,
об’єднуючи бібліотекарів обласних бібліотек та ЦБС
області.
Вже з перших місяців своєї діяльності Чернігівське
ОВ УБА взяло активну участь у формуванні сучасного
іміджу бібліотек в регіоні і підтримало ініціативу УБА
про відзначення Всеукраїнського дня бібліотек у
новому форматі. У багатьох бібліотеках області були
проведені флеш-моби, які популяризують книгу,
бібліотеку, читання. В соціальних мережах були
розміщені сюжети про святкування Всеукраїнського
дня бібліотек. Молодими працівниками обласних
бібліотек була проведена акція «Я люблю свою
бібліотеку». Святкові бібліотекарки в міському
скверику роздавали рекламні буклети бібліотек, а
також запрошували на заходи. Ця акція привернула
увагу громадськості міста до бібліотеки, дала змогу
подивитись на бібліотеку і бібліотекарів по-новому.
Фотоконкурс «Життя як книга», який організовується
вдруге до Всеукраїнського дня бібліотек, вже вийшов
за межі міста і став обласним. Цього року його
учасниками стали 28 користувачів та друзів бібліотеки
з м. Чернігова та 6 районів області. У межах проекту
було створено цикл фотографій, які зображають
людину в книжковому просторі, середовищі, інтер’єрі
(читаюча людина, дитина і книга, натюрморт з
книгою, гумористичне фото). А 9 переможців у трьох
номінаціях отримали дипломи та пам’ятні сувеніри.
Цей конкурс дав змогу підняти престиж читання, книги,
бібліотечної професії, зміцнити партнерські відносини
з
комерційними
структурами,
громадськими
організаціями, що виступили співорганізаторами
конкурсу.
Ще один проект започаткований Чернігівським ОВ
УБА у партнерстві з ТОВ «ДЕДАЛ». Мета його - вивчення
історії Чернігівського авіазагону цивільної авіації та
видання книги «Віддані магії неба». Під час реалізації
проекту було розроблено анкету працівника
авіації, яку розміщено на блозі проекту. Збирається
та створюється електронний музей документів,
фотографій, списків працівників авіазагону, спогадів,
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