КОНКУРСИ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
особливо для бібліотек сфери впливу Міністерства
культури і туризму України.
Центральна міська бібліотека імені
М.Л. Кропивницького (м. Миколаїв) у проекті
«60 нових друзів бібліотеки: публічна бібліотека і громадські ініціативи» запропонувала конкретний рецепт того, як бібліотеці шляхом налагодження соціального партнерства стати центром громадського життя міста. Проект складається з таких
оригінальних заходів, як Дні партнерської активності, вуличні акції, конференції у форматі відкритого доступу, сесії стратегічного планування, спрямовані на забезпечення більшої адресності бібліотечних
послуг, розширення партнерства, підвищення іміджу
книгозбірні і, можливо, додаткове фінансування.
Херсонська обласна бібліотека для дітей
спрямувала свій проект «Молодь плекає майбутнє»
на організацію молодіжного волонтерського руху з
метою підтримки дитячого читання та розвитку
духовності юного покоління. Зокрема, передбачені різноманітні акції для дітей у віддалених куточках області,
маленьких населених пунктах, де відсутні бібліотеки.
Централізована бібліотечна система м. Сум,
Центральна міська бібліотека ім.Т.Г. Шевченка
створили свій проект - проведення загальноміського
дитячого творчого конкурсу «Пишемо книгу про
свої права» — з метою допомогти дітям зрозуміти свої
громадянські і людські права. Зокрема, запропоновано
створення книги про дитинство на основі дитячих
літературних творів та малюнків.
Цей проект вже реалізовано. Книга називається
"Дитиною бути важко" і випустило її у яскравій, ко-

ХРОНІКА

льоровій обкладинці видавництво "Університетська
книга". Збірник містить вірші, есе і оповідання, малюнки, в яких діти - читачі сумських бібліотек - через
свої твори діляться власними роздумами про життя і
своє місце у ньому.
Я хочу, щоб усі права були у діточок,
Щоб менше в світі стало сліз, а більше - квіточок.
Ми, діти, звернімось до всіх:
"Дитинство захистіть!"
Хай в чисте небо лине сміх, лелеченько летить.
Ці рядки написала читачка бібліотеки-філії № 2
Анастасія Тернова, їй 12 років.
Окремо журі відзначило проекти: Донецької обласної бібліотеки для дітей ім. С.М. Кірова
«Дитина і читання» (інформація про книги і бібліотеки на обкладинках учнівських зошитів, щоденників) та Центральної міської бібліотеки для дорослих ім. М. Горького м. Кременчука (Полтавська
область) «Трансформація традиційних форм
навчання бібліотечних працівників за рахунок
впровадження інноваційних технологій».
До кращого кожен йде своєю дорогою. Це довели
і роботи, надіслані на конкурс. Він став змаганням
оригінальних і добрих ідей, різноманітних проектів.
Усі вони призначені для читачів і розраховані на
втілення ужиття людьми, не байдужими до майбутнього нашої країни та наших бібліотек.
Дякуємо усім, хто брав участь у конкурсі!
Журнал „Бібліотечна планета" також вітає
переможців і запрошує їх детальніше розповісти
про проекти на сторінках нашого часопису.
шт
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АВТОРСЬКЕ ПРАВО У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
грудня 2007 року в Києві, на базі Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія»
(НаУКМА), відбувся семінар «Авторське право в
цифровому середовищі», організований Українською
бібліотечною асоціацією спільно з Міжнародним
фондом „Відродження", громадською організацією
Асоціація „Інформатіо-Консорціум" та Науковою
бібліотекою НаУКМА. На ньому розглядалися правові проблеми створення та використання електронних ресурсів, зокрема, організаційно-методичні
питання створення електронних ресурсів відкритого
доступу (інституційних репозитаріїв, електронних
журналів, електронних бібліотек тощо).
У семінарі взяли участь 106 учасників —
представників національних, обласних, університетських, академічних бібліотек, а також видавництв,
громадських організацій, наукових інституцій, банків
тощо з різних міст України - Києва, Львова, Харкова,
Дніпропетровська, Вінниці, Сум, Одеси, Сімферопо-

ля, Рівного, Луганська, Тернополя.
Т. Ярошенко
Особливе зацікавлення викликали доповіді
Олексія Столяренка (Державний департамент
інтелектуальної власності МОН України), Олексія
Васильєва (Асоціація „Інформатіо-Консорціум"),
Ірини Кучми (Міжнародний фонд „Відродження"),
Вікторії Чьочь (ТОВ «ІММ „ФРАКСІМ"»), Юрія
Трачука (Спеціалізована установа у сфері інтелектуальної власності та інновацій Intel Pro), Ольги
Акімової (Інститут біології південних морів НАН
України), Оксани Бруй (Наукова бібліотека
НаУКМА), Ніни Авдеєвої (Російська державна
бібліотека, м. Москва) та ін.
Матеріали семінару розміщено на сайті
Асоціації „Інформатіо-Консорціум" —
www.informatio.org.ua
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