Перспективи українсько-чеського партнерства
14 вересня Національну бібліотеку України ім. В. І. Вернадського (НБУВ)
відвідала делегація від Міністерства культури Чеської Республіки, що
перебуває в Україні в рамках міждержавних українсько-чеських консультацій
щодо підготовки та підписання тексту оновленої Угоди про співробітництво в
галузі культури між Міністерством культури України та Міністерством
культури Чеської Республіки на 2016–2020 рр.
У рамках візиту відбулася зустріч генерального директора НБУВ
В. Попика з директором Слов’янської бібліотеки Національної бібліотеки
Чеської Республіки Л. Бабкою та директором Чеського центру
Л. Ржегоржіковою. Участь у перемовинах взяли також й інші посадові особи
НБУВ.
Генеральний директор НБУВ В. Попик ознайомив гостей з бібліотекою,
розповів про пріоритетні напрями її науково-інформаційної й дослідної
діяльності, зокрема про реалізацію тих інноваційних проектів з формування
електронних інформаційних продуктів, що передбачають тісну міжнародну
взаємодію. Генеральний директор висловив переконання, що формування
Українського національного біографічного архіву, над яким працюють фахівці
Інституту біографічних досліджень НБУВ, потребує наповнення відомостями
про всіх відомих етнічних українців світу, у тому числі й Чехії. Не менш
корисною буде і співпраця українських і чеських установ науки культури у
формуванні фундаментальної бібліотеки «Цифрова україніка».
У свою чергу Л. Бабка поінформував присутніх про проекти з охорони й
оцифрування чеського національного надбання, які Слов’янська бібліотека
Національної бібліотеки Чеської Республіки успішно реалізує в рамках
відповідних бюджетних програм Європейського Союзу. Також він запевнив
українських колег, що приєднання до цих проектів сприятиме інтеграції
української культури у європейський культурний простір. Зі свого боку,
Л. Бабка припустив, що у фондах НБУВ можуть зберігатися документи, які
стосуються українсько-чеських відносин, і висловив побажання щодо їх
виявлення й дослідження.
В обговоренні перспективних напрямів партнерської співпраці у сфері
досліджень пам’яток культурної й наукової спадщини України та Чехії,
удосконалення документообміну між двома країнами взяли участь присутні на
зустрічі: заступник генерального директора з наукової роботи Л. Муха,
директор Інституту архівознавства НБУВ Л. Яременко, завідувач відділу
міжнародних зв’язків та зарубіжної інформації Т. Арсеєнко.
У підсумку сторони домовились організувати додаткові консультації,
напрацювати й обговорити під час наступних зустрічей пропозиції щодо
напрямів двосторонньої взаємодії, які ляжуть в основу відповідної угоди.

Готовність усіляко сприяти реалізації цих домовленостей висловила директор
Чеського центру Л. Ржегоржікова.
Перспективи співпраці українських та чеських бібліотек, можливості
партнерства в проектах Програми «Креативна Європа», зокрема щодо
оцифрування національного культурного надбання, обговорювалися і під час
зустрічі чеської делегації з керівництвом Міністерства культури України (У
Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського обговорили
перспективи українсько-чеського партнерства // Національна бібліотека
України імені В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/node/2406). – 2015. –
17.09).

