26 березня 2014 р. у Національній бібліотеці України
ім. В. І. Вернадського відбулося третє засідання Експертної групи
Української бібліотечної асоціації (УБА) та Асоціації бібліотек України
(АБУ)
Перед початком засідання представники національних, державних
наукових бібліотек та фахових організацій, користувачі та співробітники
НБУВ взяли участь у комплексному культурно-просвітницькому заході,
присвяченому 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, у межах
якого було відкрито книжково-ілюстративну виставку «Великому Кобзареві
присвячується», було презентовано науково-допоміжний бібліографічний
покажчик «Тарас Григорович Шевченко: бібліографія видань творів 1840–
2014» і меморіальну електронну колекцію «Т. Г. Шевченко».
На засіданні Експертної групи були присутні: керівний склад УБА та
АБУ, директори та керівники Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України,
Національної історичної бібліотеки України, Національної наукової медичної
бібліотеки України, Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки
Національної академії аграрних наук України, Національної бібліотеки
України для дітей, Державної бібліотеки України для юнацтва, Державної
наукової педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського,
Державної науково-технічної бібліотеки України, Наукової бібліотеки
ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка.
Учасники Експертної групи розглянули сучасний стан бібліотечної
мережі України і проблеми входження бібліотек до європейського та
світового інформаційного простору. Генеральний директор Національної
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського В. Попик у своєму виступі
розглянув завдання наукових бібліотек щодо консолідації в розробленні
єдиної стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні. Президент УБА
І. Шевченко у своєму виступі повідомила про роботу представників УБА з
підготовки узагальненої інформації з проблем розвитку бібліотечної мережі
України та запропонувала створити робочу групу для розробки аналітичного
документа щодо основних проблем діяльності бібліотек України в умовах
інтеграції у європейський інформаційний простір, до складу якої увійдуть
провідні фахівці бібліотек України.
УВ та керівниками провідних бібліотек України
обговорювалися питання щодо змін нормативно-правової бази діяльності
бібліотек та розробки нових стандартів. Директором Національної наукової
сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук

України В. Вергуновим було винесено на обговорення
бібліотечної
спільноти питання щодо реформування системи управління бібліотечної
галузі України шляхом створення національної агенції з питань бібліотек і
бібліотечної справи.
Учасники засідання обговорили окремі питання діяльності бібліотечної
мережі України і, зокрема, визнали необхідним упорядкування кількісного
складу бібліотек відповідно до міжнародних та національних нормативних
документів (Засідання Експертної групи Української бібліотечної асоціації
та Асоціації бібліотек України // Національна бібліотека України імені
В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua). – 2014. – 31.03).

