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Роль УБА в громадянському 

суспільстві

Представляє інтереси бібліотек 

і користувачів

40 тисяч бібліотек

50 тис. 

бібліотечних 

працівників
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Місія та мета УБА

Cприяти реалізації прав громадян України 
на доступ до всього обсягу накопичених 
людством знань та інформації

Розвивати в Україні відкрите 
інформаційне суспільство 

Відстоювати принципи інтелектуальної та 
інформаційної свободи

Забезпечувати безперервну освіту 
населення, підвищувати рівень 
інформаційної і технологічної 
письменності громади



© УБА, 2010

Програмна діяльність



Програмна діяльність
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Проект «Мережа пунктів 
доступу громадян до 

офіційної інформації у 
бібліотеках»
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Мета проекту

Розширення участі громадян у 
законодавчому процесі

Використання ресурсів і потенціалу 
публічних бібліотек для реалізації 
концепцій електронного врядування

Налагодження чіткої комунікаційної 
системи у середовищі “влада –
громада”
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Реалізація проекту

Фокус-семінар “Інформація органів влади 
для громадян у публічній бібліотеці: 
пошук, доступ, консультування” на базі 
Національної парламентської бібліотеки 
України (червень 2009 р.)

Проведення 6-ти регіональних тренінгів 
для працівників районних (міських) 
публічних бібліотек (грудень 2009 р. –
березень 2010 р.)

Створення пунктів доступу громадян до 
офіційної інформації у 143-х публічних 
бібліотеках в усіх регіонах України
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Інформаційна підтримка проекту

Розроблено і 
розповсюджено 
спеціальний 
плакат, наявність 
якого в бібліотеці 
вказує на 
розміщення в ній 
пункту доступу до 
офіційної 
інформації



Тренінги для бібліотекарів

 Основні поняття 

електронного 

врядування

Можливості взаємодії 

з органами державної 

влади

 Пошук законодавчих 

та нормативно-

правових документів

 Інформаційне 

забезпечення потреб 

користувачів
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Навчально-методичне забезпечення проекту
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Результати І етапу проекту
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Бібліотека у Програмі 

сприяння парламенту 

України (ПСП)

Гарантує користувачам право на отримання 

урядової інформації

Залучає громадян до нових форм урядування

Формує у користувачів навики роботи з 

мережевими ресурсами державних органів влади 

та управління



Результати І етапу проекту

Бібліотека у Програмі 

сприяння парламенту 

України (ПСП)

Забезпечує доступ до місцевої офіційної 

інформації, планів та програм місцевої влади

Допомагає органам місцевого самоврядування 

встановити зв`язки з громадою

Створює доступне, зручне та дружнє 

середовище
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ІІ етап проекту (05.2010 – 02.2011)

Розширення мережі пунктів доступу 
громадян до офіційної інформації із 
залученням шкільних, вузівських та 
спеціальних бібліотек України

Спеціальні програми і послуги для дітей і 
молоді, людей літнього віку та з 
обмеженими фізичними можливостями

Організація “тренінгів для тренерів” 
регіональних тренінгових центрів при 
ОУНБ
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ІІ етап проекту (05.2010 – 02.2011)

Сприяння введенню спецкурсів з 
організації надання доступу до офіційної 
інформації у навчальні плани ВНЗ

Для цього:

Організація фокус-семінару для 
викладачів ВНЗ, що здійснюють 
підготовку бібліотечних кадрів

Можливість надання “малих грантів” для 
розробки спецкурсів
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ІІ етап проекту (05.2010 – 02.2011)

Дослідження ефективності бібліотечних 
пунктів доступу громадян до офіційної 
інформації

Проведення науково-практичної 
конференції для учасників проекту

Створення і підтримка на новому порталі 
УБА мережевого блогу для учасників 
проекту
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ІІ етап проекту (05.2010 – 02.2011)

Створення і розповсюдження 
інформаційно-методичних матеріалів для 
учасників мережі

Проведення рекламної кампанії проекту, 
підготовка і розповсюдження 
інформаційно-рекламної продукції

Створення інформаційного стенду про 
проект у Комітеті ВРУ з питань культури і 
духовності до Всеукраїнського дня 
бібліотек



Бібліотек@ - світ нових можливостей


