
Міжнародна співпраця – важливий напрям роботи Української 

бібліотечної асоціації. Українська бібліотечна асоціація (УБА), прагнучи до 

розбудови відносин із громадськими професійними організаціями інших 

країн, активно розвиває програми партнерства й співпраці. Останнім часом 

активізувалася робота у форматах і проектах, що їх пропонує ІФЛА. УБА 

стала членом Європейської бібліотечної асоціації (EBLIDA), підписано ряд 

угод про партнерство й співпрацю з провідними бібліотечними установами й 

бібліотечними асоціаціями Польщі, Угорщини, Білорусі, Латвії. Ще одним 

кроком на цьому шляху стало підписання УБА спільно з асоціаціями восьми 

країн (Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизії, Молдови, 

Росії, Таджикистану) Меморандуму про співробітництво бібліотечних 

асоціацій країн СНД заради їх посиленого розвитку. Підписання 

Меморандуму відбулося 27 вересня 2012 р. під час Форуму бібліотекарів, що 

проходив в Астані (Республіка Казахстан) за участі представників з України: 

Т. Вилегжаніної, генерального директора НПБУ, віце-президента УБА,                    

І. Шевченко, президента УБА, В. Удовика, директора Фонду Президентів 

України Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

У Меморандумі зазначається, що добровільні бібліотечні об’єднання як 

громадська сила мають достатній вплив на вирішення проблем забезпечення 

вільного доступу населення до знань, інформації, історико-культурної 

спадщини і соціального захисту бібліотекарів. Також визнається, що не в усіх 

країнах розвинуто мережу регіональних і відомчих бібліотечних громадських 

об’єднань за професійними інтересами, видами й типами бібліотек, що є 

необхідність залучення до членства в асоціаціях впливових людей, які мають 

визнання й авторитет у суспільстві тощо. З метою розвитку асоціацій, 

збереження високого суспільного статусу бібліотекарів як провідників знань 

і хранителів хронік подій часу, наукової і творчої спадщини бібліотечні 

асоціації засвідчили, що приймають як керівництво до дії ідею Програми 

ІФЛА – ALP BSLA «Розбудова потужних бібліотечних асоціацій». УБА, яка 

є учасницею цієї програми і вже провела тренінги в її рамках, презентувала 

на форумі видання відповідних навчальних матеріалів і запропонувала ідеї 

для співпраці (Шевченко І. Міжнародна співпраця – важливий напрям 

роботи Української бібліотечної асоціації (нотатки з Форуму 

бібліотекарів у Астані) // Бібліотечна планета. – 2012. – № 4. – С. 6). 

 


