
11–16 серпня в м. Гельсінкі (Фінляндія) відбувся Всесвітній конгрес 

бібліотекарів та інформаційних працівників, Генеральна конференція й 

засідання асамблеї ІФЛА (Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та 

установ) «Сучасні бібліотеки – надихають, дивують, відкривають нові 

можливості».  

На своєму першому засіданні Рада ІФЛА затвердила Міжнародний кодекс 

етики бібліотекаря та інформаційного працівника. Кодекс розробляла робоча 

група ІФЛА протягом трьох років, він обговорювався бібліотечними 

працівниками різних країн. Кодекс рекомендується брати за основу при 

вдосконаленні кодексів етики національних бібліотечних асоціацій. 

ІФЛА активно працює в царині авторського права на міжнародній арені, 

захищаючи інтереси бібліотек і громадян, відкритий доступ до інформації. 

Бібліотекарі приділяють пильну увагу проблемам електронного абонемента 

електронних книжок – вивчають, експериментують, лобіюють. ІФЛА працює 

над стратегією розвитку електронного абонемента електронних книжок               

(e-lending e-book strategy). 

Новий проект реалізує Американська бібліотечна асоціація за підтримки 

Інституту відкритого суспільства – підвищення грамотності в споживанні 

новин. Бібліотекарі й журналісти навчають молодих людей – школярів і 

студентів – критично ставитися до «гарячих» новин, методам перевірки фактів, 

визначенню джерел, друкованих й електронних, які заслуговують на довіру, 

тобто медіа-грамотності. 

Комітет ІФЛА з доступу до інформації і вільного висловлювання (FAIFE) 

декілька засідань присвятив обговоренню питань свободи слова, регулюванню 

й цензурі Інтернету, важливості пильнувати приватність громадян, яка під 

загрозою в сучасному суспільстві, коли «ми завжди в онлайні»  

<…> Сесія «Стратегії для бібліотечних асоціацій: залучайте нових 

професіоналів прямо зараз!» була організована секцією ІФЛА «Менеджмент 

бібліотечних асоціацій» спільно з робочою групою молодих професіоналів. Під 

час засідання зокрема обговорювалися програми професійного розвитку для 

молодих бібліотекарів, питання залучення до роботи волонтерів у професійних 

організаціях. 

Під час конференції розглядалися можливості застосування cloud 

technology для бібліотекарів (зберігання й надання доступу до інформації) і для 

читачів (синхронізація всіх комп’ютерів та інших пристроїв, якими 

користується споживач, доступ з будь-якого комп’ютера до інформації), вплив 

цієї технології на приватність, безпеку, законний доступ, власність на 

інформацію та тривалість її існування. Цих проблем торкалися на різних 

секціях – із питань технологій та з питань копірайту й інших правових питань. 

Бібліотекарі з різних країн ділилися досвідом використання мобільних 

технологій для обслуговування людей з особливими потребами. 



Роль бібліотекарів та інформаційних спеціалістів в організації доступу до 

інформації парламентаріїв висвітлювали, зокрема,  на прикладі Палати лордів у 

Великобританії та парламенту Греції. Була презентована книжка «Інформаційні 

та комунікаційні технології в бібліотеках парламентів», підготовлена під егідою 

ЮНЕСКО Міжпарламентським союзом та ІФЛА й видана 2012 р. 

(http://www.ipu.org/PDF/publications/ict-e.pdp (англ. мовою). 

На сесії «Електронна бібліотека: що це дає користувачам публічної 

бібліотеки?» виступаючі ділилися досвідом подолання електронної прірви в 

США, Данії, Фінляндії, Сінгапурі, зокрема й своїм досвідом надання доступу 

до електронних книжок (Нотатки з конференції ІФЛА // Блог «Творчість та 

інновації в українських бібліотеках» 

(http://libinnovate.wordpress.com/2012/08/14/нотатки-з-конференції-іфла). – 

2012. – 14.08; Нотатки з Конференції ІФЛА. Частина 2. // Блог «Творчість 

та інновації в українських бібліотеках» 

(http://libinnovate.wordpress.com/2012/08/17/нотатки-з-конференції-іфла-

частина-2/). – 2012. – 17.08). 

 


