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Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського:
з минулого – в майбутнє!
Людина
Головною в Бібліотеці є Людина. Людина як Читач і Людина як
Бібліотекар.
Не вірте, коли вам говорять, що головне – це якісні статистичні
звіти, з чудовими показниками, або високочоле керівництво, яке повинно
гідно оцінити роботу бібліотеки і від цього буцімто щось зміниться. Ні.
Працювати на статистику і на поблажливе «непогано працюєте» від
вищого керівництва – це шлях в минуле, гонитва за результатом без
результату, коли вся робота зводиться до того, «що ж ми матимемо в кінці
року, коли звітуватимемося». Наші перспективи - в роботі на потреби
користувача. Тільки в цьому випадку статистика працюватиме на нас і
ставатиме додатковим аргументом в адвокації Бібліотеки перед органами
державної влади.
Користування бібліотекою для Читача має бути простим, зрозумілим
і зручним, починаючи від запису або відвідування бібліотеки і закінчуючи
отриманням наукоємного продукту або послуги. Онлайнова реєстрація і
замовлення, робочий WI-Fi, спільні творчі проекти і наукова діяльність,
тренінги, неформальні зустрічі, науково-практичні семінари - усе це має
сприяти ефективному використанню часу перебування користувача в
бібліотеці.
Потрібно працювати на Читача, а керівництву працювати на
Бібліотекаря. Не тримати працівника бібліотеки в заручниках,
погрожуючи ще зменшити заробітну платню, а робити все для того, щоб
співробітник бібліотеки мав змогу та натхнення працювати з

задоволенням. Ось тоді й Читач адекватно реагуватиме, і взагалі він буде,
той Читач.
У контексті цього моя принципова позиція – не звільнення
працівника з метою економії коштів, а максимально ефективне
використання його інтелектуального потенціалу для розвитку основних
напрямів інформаційно-бібліотечної та наукової діяльності.
Нині колектив Бібліотеки об’єднує висококваліфікованих фахівців,
які мають безцінний досвід у розбудові бібліотечної справи та розвитку
наукових напрямів, тому збереження
кожного працівника, як
бібліотекаря, так і науковця, є прерогативою у нашій спільній справі.
Об’єднавши всі сили Колективу, ще можна відштовхнутись від минулого і
збудувати майбутнє.
Важливою умовою цього є професійний розвиток персоналу, участь
співробітників у міжнародних проектах та державних програмах,
стажуваннях та тренінгах, підтримка будь-яких ініціатив націлених на
розвиток. Забезпечення отримання інформації про світові досягнення у
сфері бібліотечної справи і розвиток каналів передачі такої інформації
шляхом членства в тимчасових (проектних) і постійних міжнародних
професійних мережах і об’єднаннях. Дати можливість людям професійно
рости, а не вимагати це від них за власний рахунок.
Гідна оплата праці співробітників – це один з головних пріоритетів
керівника, який зацікавлений в розбудові та розвитку установи, яку має
честь очолювати. Є різні шляхи вирішення цього питання, і всі вони
реальні. Тільки потрібно робити рішучі кроки, не боятися і мати власний
доробок зв’язків та впливових комунікацій.

Фінансове забезпечення змін
Вирішення завдань фінансового забезпечення функціонування
Бібліотеки й виконання нею своїх суспільних завдань можливе шляхом
диверсифікації
джерел
фінансування:
доповнення
бюджетного
фінансування грантовими коштами, надходженнями за надання платних
наукових, інформаційних, культурних послуг, залученням спонсорської
допомоги і підтримки меценатів, укладанням взаємовигідних угод з
іншими інформаційними інституціями, організаціями, установами.

На етапі формування бюджетного замовлення – лобіювання гідного
фінансування бібліотеки шляхом обґрунтування її інформаційного,
комунікаційного, науково-дослідного потенціалу, його значення в
питаннях державотворення, ефективного державного управління,
розбудови громадянського суспільства, забезпечення інформаційної
безпеки.
Я не буду чекати, коли нам виділять стільки, скільки захочуть, а
діятиму для того, щоб ті, хто приймає остаточне рішення, захотіли
профінансувати в бюджеті Бібліотеку в рази більше, ніж ми самі для себе
це планували.
Успішна адвокація – запорука того, що бібліотека матиме надійний
фінансовий фундамент.
Водночас цеглини цього фундаменту складаються не лише з
бюджету. Наповнення спеціального фонду – ось основна запорука
розвитку нашої Бібліотеки. Кожну нагоду ми будемо використовувати для
того, щоб співробітники і читачі відчули позитивні зрушення в контексті
реальних змін. Я знаю, як це зробити. Тепер ми будемо робити це разом.
Ми не будемо стояти на п’єдесталі власної величі в обідраних штанах з
простягнутою рукою. Ми будемо сміливо дивитися в очі спонсорам,
меценатам, міжнародним партнерам і впевнено будемо тиснути руку всім,
хто не байдужий до долі головної Бібліотеки країни, всім тим, кому
зможемо запропонувати реальну двосторонню співпрацю. З колосальним
потенціалом нашої Бібліотеки, за умови його умілого використання, це
цілком можливо.
Покращення фінансового стану – або у випадку, коли ми говоримо
про нинішній стан нашої Бібліотеки, то формування позитивної динаміки
виходу з економічного та управлінського піке – залежить від іміджу
Бібліотеки. На сьогодні, на жаль, позитивний імідж Бібліотеки остаточно
зруйновано і все позитивне, що ще характеризує НБУВ – заслуга наших
безцінних колекцій та невтомної, альтруїстичної праці колективу, який
попри труднощі, власними силами демонструє, що ще є шанс все
виправити.
І починати потрібно з розвитку можливостей для додаткових
фінансових надходжень з метою отримання законного доходу від наявних
бібліотечних послуг, використання приміщень, потенціалу персоналу, за
допомогою сучасних маркетингових інструментів, створення широкої
мережі представництв сервісів Бібліотеки в інших регіонах України,

впровадження нових суміжних послуг, що забезпечать комфортне
перебування читачів-користувачів в Бібліотеці. Це дасть змогу підвищити
ефективність використання фондів Бібліотеки, надасть можливість
доступу у віддаленому режимі, забезпечить ширші можливості для
комерціалізації результатів досліджень та бібліотечних послуг.
Імідж, бренд, репутація
Створення іміджу – це шлях до залучення додаткових інвестицій,
долучення до реалізації міжнародних проектів, забезпечення
безапеляційного аргументування в процесі спілкування з органами
державної влади та, найголовніше, повернення Читача до Бібліотеки.
Визнаю, що далеко не всі володіють мистецтвом грамотного піару, а
зазвичай тільки декларують це. Адже, це мистецтво, яке непідвласне для
кожного. Цьому не тільки потрібно вчитися, але й відчувати в собі. Я знаю
як це робити, вмію це робити і реалізую ці знання як керівник бібліотечноінформаційної установи.
Залучення маркетингових технологій, основних інструментів піару
та різних каналів комунікацій – це запорука того, що титанічну та таку
важливу роботу професійного колективу Національної бібліотеки імені
В.І. Вернадського побачить суспільство. Побачать, почують, відчують.
Ми будемо пропагувати результати науково-дослідного доробку
колективу і будемо гідно висвітлювати це, в т.ч. в засобах масової
інформації, щоб результати, яких досягає колектив були відомі всім, а не
лягали просто мертвим вантажем у товстенні стоси паперових звітів. Ми
не будемо обмежувати ініціативність наших співробітників в прагненні
створити щось нове, прогресивне, цікаве, бо це «суперечить традиціям».
Ми не будемо відмовлятися від глибинного значення досвіду та традицій
нашого колективу, бо це основа на якій можна побудувати щось новітнє.
Але, ми точно будемо:
 відкритими для суспільства;
 впроваджувати прогресивні методи маркетингових промоцій;
 рекламувати Бібліотеку, її фонди та колекції, та результати роботи
колективу в засобах масової інформації;
 ставати суб’єктом конструктивного діалогу з владними структурами
та впливовими політичними діячами;

 проводити активну соціокультурну діяльність – екскурсії, виставки,
презентації, театральні та кіно покази, семінари та тренінги;
 залучати до популяризації та розвитку бренду Бібліотеки відомих
людей і провідні компанії;
 давати можливість читачам активно приймати участь в житті
Бібліотеки, не обмежуючи їх права.
Без якісної популяризації неможливий рух вперед, тому ми будемо
це робити і я знаю як.

Бібліотека – простір ідей та інновацій
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, разом з
усіма її філіями, інститутами, центрами, відділами – це масштабний
цілісний організм, який передбачає скоординовану і чітку співпрацю усіх
його складових, тому важливим напрямком роботи є не лише забезпечення
раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, а й
відстоювання цілісності та недоторканості її територій, нерухомості,
майна тощо.
Водночас бібліотечні приміщення самі по собі не створюють
бібліотечний простір. Його формування стає можливим завдяки взаємодії
користувача, наявних фондів і бібліотечних працівників через реалізацію
бібліотечних послуг. Тож принципом структурної побудови бібліотечного
простору є його відповідність процесам обслуговування. Враховуючи
стрімке оновлення
номенклатури бібліотечних послуг внаслідок
поширення інноваційних технологій, формування бібліотечного простору
має відбуватись з урахуванням необхідності забезпечення його
адаптивності й гнучкості. При цьому в структурі бібліотечного простору
мають бути створені зони комфорту і зони роботи, зони усамітнення і зони
комунікації.
Виходячи із специфіки користувача майбутнього, сучасного
науковця – покоління Z – актуальним є виокремлення в бібліотечному
просторі «майданчиків спільної творчості» (makerspaces) і розбудова
медіатеки.
В цьому контексті, одним з основних засобів покращення стану
інноваційної економіки України є максимально швидкий розвиток малого
підприємництва в науці, і, особливо, в академічному середовищі. Як

свідчить світовий досвід, достатній ефект можна отримати тільки при
залученні в даний процес наукової інфраструктури.
З метою створення сприятливих умов для молодих вчених, що
планують відкрити свої стартап-компанії і займатися підприємницької
діяльністю, необхідно організувати на базі головної Бібліотеки країни
академічний бізнес-інкубатор з власною стартап школою, де будуть
навчати основам інноваційного підприємництва, допомагати розробляти
бізнес-моделі та презентувати бізнес-плани перед потенційними
інвесторами з метою залучення інвестицій для реалізації стартап-проектів.
Основна увага приділятиметься розвитку навичок, необхідних для повного
використання інновацій та діяльності з передачі знань у поєднанні з
комерціалізацією нових технологій.
Такий підхід допоможе розвивати інноваційне підприємництво в
академічному середовищі, залучати додаткові інвестиції від венчурних
фондів і приватних інвесторів для реалізації стартап проектів.
Наука та Освіта
Бібліотека має будти провайдером актуальних наукових і соціальних
досліджень та одночасно платформою для реалізації сучасних освітніх
послуг. Безперечна цінність наукового досвіду, який має на сьогодні
авторитетний дослідницький колектив Національної бібліотеки України
імені В.І. Вернадського, можливість його використання у міжнародних
дослідженнях і проектах неоціненна, але й досі не використана
достатньою мірою. Прагнення до розширення спектру науково-дослідної
тематики, використання новітніх підходів до організації та проведення
дослідницької діяльності, участь у наукових грантах та проектах - новий
етап розвитку наукової школи Бібліотеки. І цей напрям розвитку дуже
тісно пов’язаний із міжнародною та проектною діяльністю. Ще одна
важлива складова цього етапу - передача досвіду від одного покоління
дослідників до іншого, говорячи сучасною мовою - тьютерство або
менторство, яке варто розвивати в науці.
Не
менш важливою складовою сьогодення та майбутнього
Бібліотеки як інфополюсу є її включення в освітні процеси, які
відбуваються у суспільстві. Реалізація загальносвітової концепції освіти
протягом усього життя відкриває нові горизонти для використання
інформаційно-ресурсного потенціалу Бібліотеки. Різноманітні форми

освітніх заходів – від разових тренінгів до масштабних
загальнонаціональних освітніх проектів - можуть стати додатковим
ресурсом як для співпраці з національними та закордонними партнерами,
так і для популяризації Бібліотеки у суспільстві. Вбачаємо в цьому прояв
одночасної цінності та корисності наших інформаційних ресурсів, досвіду
комунікації із різними за віком та вподобаннями читачами, можливість
переорієнтації зацікавлених співробітників на нові сфери професійної
реалізації, потенційне залучення нових категорій користувачів.
Ми разом будемо навчати та навчатися!
Ресурси та Колекції
Інформаційні ресурси – головний осередок координованого діалогу
між
Бібліотекою
і
Читачем.
Національна
бібліотека
імені В.І. Вернадського де-факто має найбільші і найунікальніші фонди в
країні. Це велике надбання, яке потрібно зберегти та забезпечити
можливість оперативного, повномірного користування ним читачами.
Ситуація з фондами та їх розміщенням, що склалася нині в Бібліотеці –
жахлива і є наслідком багаторічних поневірянь від роздумів про проблему
до її забалакування. Я знаю, як оптимізувати корисні площі сховищ і маю
вже низку домовленостей, стосовно вирішення цих питань за рахунок
розбудови нового сховища і оцифрування фондів, на шляху до зниження
рівня зайводублетності.
Як фахівець з аналітико-синтетичного опрацювання інформаційних
ресурсів, я розумію і знаю всю складність технологічного процесу «Шляху
документу». Саме тому, особлива увага буде приділена, залишеним наразі
без відповідної уваги, процесам з оптимізації опрацювання ресурсів та
представлення вторинної інформації про них у каталозі, з врахуванням
особливостей фондоутворення в НБУВ.
Це ж стосується і електронних інформаційних ресурсів, які все
більше користуються попитом у науковців та дослідників. Можливість
передплати та отримання доступу до світових повнотекстових й
реферативних баз – запорука забезпечення найвимогливіших
інформаційних запитів наших читачів. Це виведе Бібліотеку на сучасну
орбіту надання бібліотечно-інформаційних сервісів світового рівня. Я маю
досвід організації відповідних консорціумів і налагодження роботи вже з
існуючими. Партнери, з якими я працюю, це провідні видавництва та

компанії, робота яких спрямована на забезпечення широкою гамою
інформаційних ресурсів читачів-користувачів України і всього світу.

Міжнародна та проектна діяльність
Бібліотека має стати більш помітним стейкхолдером в галузі
бібліотечно-інформаційної справи та бібліотечної політики не лише в
Україні, але й на теренах Європи та світу.
Не тільки більш активно співпрацювати з бібліотеками близького та
далекого зарубіжжя в межах ММБА, ЕДД та книгообміну, але й в
серйозних міжнародних взаємовигідних проектах, які призводять до появи
нових знань та інноваційних трендів галузі: відкрита наука, наукова
комунікація, управління даними досліджень, цифрова гуманітаристика,
цифрова педагогіка, бібліометрія та наукометрія, збереження культурної
спадщини, створення нових інформаційних ресурсів чи сервісів та багато
інших. Пріоритети багатьох проектів ЄС (HORIZON 2020, ERASMUS,
Креативна Європа, Вишеградський фонд, зокрема) чи американських
(CRDF, USAID, Bill & Melinda Gates Foundation, Carnegie Found., IREX,
Fulbright та ін.) – націлені на розбудову глобального інформаційного
простору та наукової комунікації, мають складову бібліотечної галузі, а
отже - доступні для нас. Звісно, у співпраці з міжнародними колегами, за
умови участі чи створення Консорціумів тощо. Проекти виборюються нині
в потужному конкурентному середовищі, тож міжнародним партнерам та
проектам потрібна сильна й потужна Бібліотека. Будемо працювати також
над низкою програм професійного розвитку для співробітників
(стажування, участь в міжнародних конференціях, вивчення англійської
мови, розвиток компетенцій проектного менеджменту тощо).
Бібліотека має не тільки спостерігати за успіхами інших національних
бібліотек світу, але й очолювати цей рух: через активну роботу в секції
національних бібліотек ІФЛА, проекти ALA чи LIBER, через участь в
глобальних проектах World Digital Library чи Europeana та ін.
Проектна діяльність та проектний менеджмент – важлива складова
роботи Бібліотеки, що забезпечуватиме не тільки міжнародну співпрацю.
Управління життєвим циклом проекту, вміння знайти партнерів та
донорів, написати успішний проект чи заявку, здійснювати кваліфікований
супровід його виконання та контроль й звітність за використання коштів –

все це потребує спеціальних знань та умінь, а в структурі Бібліотеки
спеціального підрозділу. Особлива увага потрібна також фандрайзінгу –
залученню благодійних та спонсорських коштів від українських та
міжнародних комерційних компаній та приватних осіб. Вірніше,
френдрайзингу, адже можна попросити гроші один раз, а можна знайти в
бізнесі справжніх партнерів, які матимуть за честь підтримати проекти
Бібліотеки.
Інфраструктура та техніко-технологічне забезпечення
Бібліотека як платформа має бути максимально функціональною та
водночас безпечною для Колективу та Читачів.
Перехід на автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему
(АБІС) світового рівня та впровадження інших програм (федеративного
пошуку, цифрової бібліотеки та ін.) забезпечить комплексну
автоматизацію всіх бібліотечно-бібліографічних процесів; підтримуватиме
сучасні міжнародні стандарти та забезпечить повноцінну інтеграцію
НБУВ в міжнародний інформаційний простір; відповідатиме потребам
користувачів та
функціям національної бібліотеки, зокрема як
національного центру корпоративної каталогізації та координатора
національного зведеного каталогу.
Забезпечення гідних умов праці та отримання всього спектру
бібліотечно-інформаційних сервісів в комфортних умовах – є обов’язком
сучасного керівника як господарника та адміністратора. Співробітники та
читачі-користувачі заслуговують на гостинні інтер’єри, зручні робочі
місця та впевненість у дотриманні санітарно-гігієнічних норм у
відповідних приміщеннях.
Територіальне розміщення бібліотечних будівель вже сьогодні
уможливлює залучення партнерів-представників будівельної галузі для
виконання планових та поточних ремонтних робіт на взаємовигідних
умовах. Крім того, залучення рекламодавців дозволить відремонтувати та
облаштувати приміщення з відповідним брендуванням компанії, що
профінансує ці роботи. Такий підхід довів свою результативність на
прикладі позитивних інфраструктурних змін в бібліотеці, яку я очолюю.
Впровадження перспективної стратегії переходу на енергозберігаючі
технології, дозволить залучати кошти відповідних міжнародних фондів та
спеціалізованих грантів від європейських та світових організацій

(Світовий банк, Європейський банк реконструкцій та розвитку,
Європейський інвестиційний банк, Глобальний екологічний фонд,
Північна екологічна фінансова корпорація та ін.).
Не менш важливим є спектр питань, пов'язаний з покращенням
охорони праці та протипожежного стану в приміщеннях Бібліотеки. Це
стосується оновлення протипожежних систем та впровадження сучасних
технологій з дотримання норм охорони праці під час здійснення трудової
діяльності співробітниками Бібліотеки.
Фонди головної Бібліотеки – це національне надбання держави і
тому, збереження цих фондів є ключовим питанням національної безпеки
України. З огляду на це, необхідним є використання наявних дієвих
важелів впливу на рівні владних структур для відповідного фінансування
оновлення техніко-технологічної інфраструктури Бібліотеки.

Шановні колеги!
Ми самі – творці свого майбутнього. Від того, наскільки колектив
Бібліотеки готовий до якісних змін, зміцнення та розвитку, залежатиме
початок відліку реформ вже сьогодні. Ми повинні, зберігаючи
багаторічний досвід, унікальність бібліотечних фондів та професійних
традицій, невпинно рухатись вперед, залучаючи новітні технології, знання
та можливості.
Шануємо минуле. Розбудовуємо майбутнє.
Вірю – в мудрість Колективу.
Знаю – найкраще попереду.
Можу – робити все для майбутнього Бібліотеки!

#Весна_іде_її_не_зупинити

