РЕЗОЛЮЦІЯ
Форуму бібліотекарів Півдня України
«Бібліотека ХХІ ст.: освітній та практичний вектори»
(Миколаїв-Херсон-Одеса)
03-05 березня 2015 року в містах Миколаїв, Херсон, Одеса відбувся
Форум бібліотекарів Півдня України «Бібліотека ХХІ ст.: освітній та
практичний вектори».
Мета форуму: інтегрувати бібліотечну освіту та сучасні інноваційні
практики для удосконалення бібліотечної галузі Півдня України та
підвищення професійного статусу бібліотекаря в сучасному суспільстві.
Захід організований ВП «Миколаївська філія Київського національного
університету культури і мистецтв» (ВМ «МФ КНУКіМ»), Одеською
національною науковою бібліотекою імені М. Горького, Науковопедагогічною бібліотекою м. Миколаєва, Миколаївською обласною
бібліотекою для юнацтва, Миколаївською обласною бібліотекою для дітей
імені В. Лягіна, Херсонською обласною бібліотекою для юнацтва імені
Б. Лавреньова та Херсонською бібліотекою для дітей імені Дніпрової Чайки.
Партнерами Форуму стали: Управління культури, національностей та
релігій Миколаївської обласної державної адміністрації, Управління
культури Херсонської обласної державної адміністрації, Одеська обласна
універсальна наукова бібліотека імені М. С. Грушевського, Миколаївська
обласна бібліотечна асоціація.
У Форумі також взяли участь:
- представники органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування (Херсонської обласної ради, Управління освіти
Херсонської міської ради, Управління культури і туризму,
національностей та релігій Одеської ОДА);
- директори та працівники бібліотек України (Державної бібліотеки
України для юнацтва, Миколаївської обласної універсальної
наукової бібліотеки імені О. Гмирьова, Миколаївської обласної
наукової медичної бібліотеки, Центральної бібліотеки імені
М. Л. Кропивницького, Центральної міської бібліотеки для дітей
ім. Ш. Кобера і В. Хоменка, Братської ЦРБ Миколаївської області,
Одеської обласної бібліотеки для юнацтва ім. В. Маяковського,
Одеської обласної бібліотеки для дітей ім. Н.К. Крупської,
Центральної бібліотеки ім. І.Я. Франка Одеської ЦБС для дорослих,
Центральної міської бібліотеки ім. А. Гайдара Одеської міської ЦБС
для дітей,
Наукової бібліотеки Одеського національного
університету ім. І.І. Мечникова, Наукової бібліотеки Національного
університету «Одеська юридична академія», Скадовської ЦБС
Херсонської області);
- представники наукової спільноти;

- викладачі бібліотечних відділень коледжів та училищ культури
(Миколаївського коледжу культури та мистецтв, Херсонського
училища культури, Олександрійського училища культури);
- працівники навчально-методичного центру професійно-технічної
освіти у Миколаївській області;
- представники громадських об’єднань та спілок.
Під час форуму було розглянуто комплекс проблем, що стосуються
шляхів модернізації бібліотечної освіти; використання новітніх технологій в
освітньому процесі; практичних аспектів підготовки сучасного бібліотекаря;
формування професійної компетенції бібліотечних кадрів; стратегій
формування позитивного іміджу фахівців бібліотечної справи; розвитку
бібліотечної справи на Півдні України; практики інновацій у сучасних
бібліотеках; проектної діяльності бібліотек.
Обговоривши комплекс вищезазначених питань, учасники Форуму
дійшли висновків, що дана проблема є досить актуальною і вимагає постійної
поглибленої роботи та регулярного обговорення професійною бібліотечною
спільнотою.
З метою ефективної реалізації й досягнення цілей Форуму вважаємо
пріоритетним:
 Визначити перспективні напрями створення єдиного бібліотечноосвітнього простору Південного регіону;
 Розвивати та укріплювати партнерські зв’язки ВП «МФ КНУКіМ» та
бібліотек Півдня України;
 Започаткувати корпоративні проекти;
 Ініціювати залучення бібліотекарів-практиків до роботи над розробкою
практичної частини освітніх модулів з фахових дисциплін для
студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і
бібліографія»;
 Окреслити оптимальні шляхи залучення студентів до практичної
діяльності бібліотек регіону;
 Запровадити в практику ВП «МФ КНУКіМ досвід угод соціального
партнерства,
що
передбачає
спільну
з
бібліотеками
практикозорієнтовану модель підготовки бібліотечних фахівців

 Використовувати інноваційні результати діяльності бібліотек в
навчальному процесі ВП «МФ КНУКіМ».
Враховуючи обговорення, що відбулися під час Форуму за участі
представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, наукової
та бібліотечної спільноти рекомендуємо:
 В межах соціального партнерства ВП «МФ КНУКіМ» та бібліотек
Південного регіону розробити РR-стратегію актуалізації бібліотечної
освіти в контексті розвитку сучасного інформаційного суспільства,
формування позитивного іміджу фахівців бібліотечної справи;
 ВП «МФ КНУКіМ» та бібліотекам Півдня України налагодити
практику проведення спільних заходів для випускників шкіл, з метою
підвищення статусу сучасного бібліотекаря та надання інформації про
можливості отримання цієї професії;
 Проводити семінари, практикуми, тренінги, круглі столи щодо
проблеми підготовки бібліотекознавців - менеджерів бібліотечноінформаційної діяльності, в контексті останніх вимог Болонського
процесу.
 Провести моніторинг потреб практики в бібліотечних фахівцях нової
генерації;
 Налагодити раціональну систему державного розподілу молодих
спеціалістів в межах Південного регіону України;
 Запровадити обов’язковість вищої професійної освіти для бібліотечних
працівників;
 Використовувати інноваційні результати діяльності бібліотек в
навчальному процесі ВП «МФ КНУКіМ»;
 Провідним бібліотекам Півдня України виступати партнерами в сфері
підготовки фахівців;
 Започаткувати випуск науково-теоретичного альманаху «Бібліотечні
студії Півдня України» кафедри документознавства та інформаційних
систем;
 ВП «МФ КНУКіМ» підготувати і провести у 2016 році ювілейну
науково-теоретичну конференцію, присвячену 45-тій річниці
підготовки бібліотекарів для Півдня України;

 Надати Форуму статус щорічного;
 Оргкомітету Форуму включити до переліку основних проблемних
напрямків питання перепідготовки та підвищення кваліфікації
спеціалістів бібліотечної галузі;
 Резолюцію Форуму розмісти на сайті ВП «МФ КНУКіМ» та сайтах
бібліотек-учасниць.
Реалізація зазначених пропозицій дозволить створити в Південному
регіоні України дієву систему підготовки фахівців бібліотечної галузі, яка
буде відповідати кращим європейським зразкам, активізувати спільну
діяльність ВП «МФ КНУКіМ» та бібліотек Півдня України для забезпечення
розвитку єдиного освітнього, наукового, культурного простору.

