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Міжнародна співпраця бібліотек – основа формування інформаційної
єдності світової спільноти

Як наслідок спонтанної коеволюції бібліотечної системи у складі суспільств, що
трансформуються у царину інформаційної цивілізації, нині складається єдина велетенська
мережа бібліотек світу, що не має ні державних, ні мовних, ні національних, ні етнічних
кордонів, саме вона є основою формування унікальної мережевої інформаційної єдності
світової спільноти.
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Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується

освітніми інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого й,

водночас, на модернізацію системи освіти відповідно до вимог новітніх

надбань науки, культури і практики.

Отже виникла необхідність зміни традиційної концепції бібліотек, що

ґрунтувалася на абсолютизації документальної парадигми. Бібліотека вищого

навчального закладу зараз є не лише загальнодоступним інформаційним

осередком, центром Інтернет-комунікації, науковою установою, а й активним

учасником перетворення суспільства, підготовки кадрів нової генерації.

Сучасна бібліотека є системою, що постійно розвивається, змінюється,

трансформується з традиційної бібліотеки у науково-інформаційний осередок, у

бібліотеку-полімедіа, електронну бібліотеку.

Адже сьогодні новітні інформаційні технології посідають важливе місце в

будь-якому суспільстві - вони дозволяють швидко обробляти величезні банки
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інформації, змінюють структуру комунікації між людьми, впроваджуються в

усі сфери людського життя.

Бібліотечна галузь, як соціальний інститут суспільства, увійшла у нову

фазу розвитку і на неї розповсюджуються дія всіх без винятку чинників,

наприклад, світогляду, ідеології, політичних преференцій, теорії перебудови,

професіоналізму кадрів; її модернізація обумовлюється загальними

закономірностями соціального розвитку, і вона не захищена від ризиків, що

супроводжують становлення інформаційного суспільства.

Провідна тенденція у перебудові функціонування бібліотек вищих

навчальних закладів полягає у тому, що вони мають перетворитися на науково-

освітньо-культорологічні комплекси, що доступні як науковцям, так і

пересічним громадянам, які повинні оволодіти якісно новим видом культури, а

саме – інформаційною культурою і мати інформаційно наповнене життя.

Документний  потенціал фондів наукових бібліотек — це національне,

культурне надбання українського суспільства. В ХХІ столітті, в умовах

інформатизації саме наукові бібліотеки, використовуючи різні традиційні

джерела комплектування фондів, серед яких важливе місце займає

міжнародний документообмін, збагачують національний фонд України.  Одним

з основних завдань міжнародного документообміну є забезпечення фондів

бібліотек іноземною літературою. Важлива роль у виконанні цього завдання

належить державному фінансуванню наукових бібліотек та налагодженню

партнерства із закордонними бібліотеками та організаціями.

З метою впровадження концепції глобального співтовариства бібліотек,

Американська бібліотечна асоціація (АLА) підтримує бібліотеки США у

встановленні взаємозв'язків з бібліотеками в інших країнах у рамках програми

"Сестри-бібліотеки".

"Бібліотеки консолідують суспільство, але сучасне суспільство невпинно

глобалізується. Багато користувачів бібліотек іммігрували з інших країн. Багато

хто часто подорожує світом для задоволення або ж займається бізнесом за

кордоном. Стати партнерами у рамках програми "сестра-бібліотека" - це



можливість будувати взаємозв'язки між бібліотеками різних культур, які

допоможуть вам у вивченні, розумінні і поліпшенні обслуговування свого

власного суспільства".

Сара Анн Лонг, Президент Американської Бібліотечної Ассоціації (1999-

2000)

Тут зібрані ідеї і ресурси, що допоможуть організувати такі взаємозв'язки.

НАВІЩО СТАВАТИ СЕСТРОЮ-БІБЛІОТЕКОЮ? Щоб:

- Сприяти поінформованості про вашу бібліотеку та її міжнародному

висвітленню.

- Поліпшити доступ до публікованої інформації в обох країнах.

- Поліпшити поінформованість про проблеми і потреби, з якими доводиться

стикатися бібліотекам різних країн. (з якими доводиться зіштовхуватись)

- Необхідно надати усі можливості для того, щоб краще дізнатися про

регіон чи країну, з якої приїхали іммігранти, що живуть у вашій місцевості.

- Ділитися методами і засобами вирішення проблем.

- Розширити кругозір своїх співробітників у рамках бібліотечної професії.

- Поліпшити інформованість співробітників і користувачів про інші

культури.

- Ділитися інформацією, ресурсами, досвідом.

ЯК ПОЧАТИ

- Проаналізуйте потреби своєї бібліотеки - що корисного було б вашій

бібліотеці від такої співпраці?
- Визначте, що з ваших ресурсів ви могли б запропонувати сестрі-
бібліотеці?

- Схарактеризуйте рівень зобов'язань, який могла б на себе узяти ваша

організація.

- Отримайте схвалення і фінансове підкріплення від вашої організації

(адміністрації, ради, консультативної групи).

- Заохотьте ваше співтовариство. Спочатку бібліотечне співтовариство



(співробітників, членів правління, друзів і волонтерів). Потім – широку

публіку: або свою школу, або університет, коледж або відомче

співтовариство.

- Організуйте місцевий комітет.

- Проявіть гнучкість. Беріть до уваги цілі й те, чого очікує від співпраці

кожна зі сторін. На цьому підґрунті й будуйте взаємовідносини.

- Якщо у вас партнерство не з англомовною країною, то один з ваших

співробітників або член співтовариства повинен вільно володіти мовою цієї

країни і бути координатором.

- Відповідайте на е-mail без затримки і підтримуйте вашу сестру-бібліотеку

в спілкуванні по е-mail.

МОЖЛИВА СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- Організуйте листування ваших співробітників і користувачів бібліотеки з

сестрою-бібліотекою, щоб краще дізнатися один про одного.

- Обговорюйте по електронній пошті свої проблеми і труднощі.

- Започаткуйте короткочасні візити професійних співробітників між

бібліотеками.

- Організуйте делегацію із співробітників і членів співтовариства для

відвідування сестри-бібліотеки.

- Організуйте відправку факсом або по електронній пошті статей.

- Дізнайтеся які книги і журнали необхідні бібліотеці-сестрі й по

можливості подаруйте ці матеріали.

- Даруйте корисні книги і журнали.

- Обмінюйтеся інформаційними бюлетенями.

- Обмінюйтеся місцевими газетами, культурними матеріалами, бібліографією

й іншими культурно цікавими предметами, у тому числі й предметами для

виставки.

- Зробіть виставку фотографій вашої сестри-бібліотеки: її співробітників і

користувачів. Відправте партнеру по програмі фотоальбом, презентацію



слайдів або компакт-диск про вашу бібліотеку.

- Придумайте метод аналізу роботи, який дозволив би обом бібліотекам

вчитися на своїх помилках та ділитися успіхами.

- Запропонуєте допомогу в придбанні матеріалів, які важко знайти в цій країні.

- Рекламуйте вашу сестру-бібліотеку через свій інформаційний бюлетень, а

також через презентації з Rotary, Торгової Палати та інші міжнародно-

орієнтовані організації, за місцем вашого знаходження. Організовуйте

інтерв'ю та фоторепортажі в місцевих засобах масової інформації.

ПОРАДИ, ЯК ЗНАЙТИ ВІДПОВІДНУ СЕСТРУ-БІБЛІОТЕКУ

- Знайдіть людей або організації у своєму районі, які мають зв'язки з іншими

країнами.

- Коли будете подорожувати, відвідайте місцеві бібліотеки, зустріньтеся з

співробітниками бібліотек.

- Встановіть контакти з іноземними студентами на бібліотечних факультетах

і з іноземними бібліотекарями на конференціях, щоб вивчати можливості

встановлення партнерства.

- Вибудовуйте стосунки навкруги вже існуючих міжнародних партнерств,

таких як: громадські або релігійні організації, академічні інститути,

програми навчання за кордоном або відділи міжнародних досліджень.

ЯК БРАТИ УЧАСТЬ
Учасники ініціативи за програмою «сестри-бібліотеки» ALA повинні

вибирати рівень взаємозв’язків зі своєю сестрою-бібліотекою на

взаємовигідній основі. Сестри-бібліотеки мають переймати на себе

зобов'язання на тому рівні, який зручний для обох партнерів. Деякі

взаємовідносини будуть неформальними, інші передбачатимуть формальні

контракти і церемонії.

У травні 2010 року до бібліотеки КДПУ ім. В.Винниченка завітала з

дружнім візитом колега з бібліотеки університету ТРОЯ (штат Алабама) -

Князь Ольга. Результат нашої співпраці:



- Виставка про Україну, Кіровоград, наш університет і бібліотеку у

бібліотеці університету ТРОЯ (США, штат Алабама) кампус Дотан;

- До бібліотеки нашого університету надійшов подарунок - ЗО томів

енциклопедії AMERICANA, 22 томне видання енциклопедії World Book та

«Оксфордський словник англійської етимології»;

- Участь (співавторство)  в національній конференції бібліотек - ALA

(American Library Association) червень 2011, Новий Орлеан;

- Отримано запрошення на участь в Об’єднаній конференції бібліотекарів

Color (JCLC), яка відбудеться в Канзас-Сіті, штат Міссурі, восени 2012 року.

Партнерство двох вузівських бібліотек, може допомогти довести

непересічну роль бібліотек в епоху трансформації суспільного ладу, у

підвищенні інтелектуального розвитку населення і налагодженні міжнародних

культурних та інших зв’язків.

Як наслідок спонтанної коеволюції бібліотечної системи у складі суспільств,

що трансформуються у царину інформаційної цивілізації, нині складається

єдина велетенська мережа бібліотек світу, що не має ні державних, ні мовних,

ні національних, ні етнічних кордонів, саме вона є основою формування

унікальної мережевої інформаційної єдності світової спільноти.
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