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ПЕРЕДНЄ СЛОВО НАУКОВОГО РЕДАКТОРА 

 
«Бібліотека – на порядку денному» називається кампанія Міжнародної федерації бібліотечних 

асоціацій та установ (ІФЛА), мета якої – підвищення обізнаності суспільства та урядовців щодо 
значення і ролі книгозбірень. Настав час для адвокасі й у бібліотечній сфері України. Для того, щоб 
народ України мав вільний і відкритий доступ до інформації, важливо переконати місцевих і 
національних лідерів, громадян України у важливості бібліотек і бібліотекарів. Професіоналам 
бібліотечної галузі треба об’єднатися навколо вирішення проблем фінансування бібліотечних 
установ, доступності їхніх ресурсів, інформатизації бібліотечного сервісу та інших питань. Рішення, які 
приймаються урядом на всіх рівнях щодо фінансування, копірайту, телекомунікацій, інтелектуальної 
свободи та книговидання безпосередньо стосуються діяльності бібліотек і доступу до інформації. Як 
репрезентувати інтереси книгозбірень і читачів перед тими, хто уповноважений приймати рішення? 
Як на загальнодержавному та місцевому рівнях впливати на прийняття позитивних рішень щодо 
розвитку бібліотек і покращання доступу до інформації? Як покращити імідж бібліотеки в суспільстві? 
Чим і як ми можемо довести, що книгозбірні дійсно важливі й варті підтримки? Хто може бути 
партнером бібліотекарів у цьому? На деякі з цих запитань Ви зможете знайти відповіді у виданні, що 
пропонується Вашій увазі. 

Українські бібліотекарі використовують багато з того, про що йдеться у посібнику, однак на 
часі – замість окремих заходів налагодити системну роботу і робити це не на інтуїтивному рівні, а 
скористатися досвідом колег і рекомендаціями фахівців. Адвокасі – це спланована, ретельно 
розроблена й послідовна діяльність щодо підвищення обізнаності в певній важливій для бібліотек 
проблемі урядовців, потенційних партнерів, грантодавців, суспільства в цілому. Це –конкретні 
сплановані зусилля, спрямовані на отримання книгозбірнею підтримки та розуміння. Такі зусилля 
необхідно докладати протягом тривалого часу, використовуючи різноманітні засоби й форми роботи. 
Тому посібник буде корисним усім – і тим, хто вже має певні успіхи в адвокасі, й тим, хто думає, що ця 
робота – тільки для провідних бібліотек. Сподіваємося, що після ознайомлення з цією публікацією 
останні змінять свою думку і пристануть до лав тих, хто активно займається адвокасі. 

Адвокасі – важливий напрям діяльності Української бібліотечної асоціації. Асоціація завжди 
приділяла увагу формуванню іміджу бібліотеки в суспільстві, підвищенню престижу бібліотечної 
професії, захисту прав та інтересів бібліотекарів і читачів. Ці питання знайшли відображення у 
Стратегії Української бібліотечної асоціації «Зробимо бібліотеку символом демократії», у роботі 
президії та Центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти асоціації. Однак лише у 2008 році 
адвокаційна діяльність набула більш системного характеру: була створена робоча група з адвокасі й 
за підтримки проекту «Бібліоміст» розроблена програма Української бібліотечної асоціації з адвокасі 
«Через бібліотеки – до знань!». Тож посібник «Адвокасі у бібліотечній сфері» збагачує документальну 
базу для реалізації завдань Української бібліотечної асоціації, бо допоможе отримати нові знання в 
цій ділянці роботи та ознайомитися із прогресивним досвідом. Це видання буде корисним 
керівникам галузі, директорам бібліотек, студентам, партнерам і друзям бібліотек. 
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Читачі Центральної районної бібліотеки для 
дітей Баришівського району Київської області 

Вступ 

Як пройти до бібліотеки? Таке питання, мабуть, здивує багатьох перехожих в Україні. Не зважаючи на 
наявність великої кількості різних бібліотек у містах, містечках і селах, їхні мешканці часто не думають 
про бібліотеку як про простір, що може відкрити безліч можливостей для спілкування, особистого та 
професійного зростання, та цікавого проведення часу для всієї родини. Зазвичай, наші громадяни не 
користуються своїм правом на доступ до життєво важливої інформації та ідей, що знаходяться у 
книгозбірнях. Адже переважна кількість публічних бібліотек України не мають відповідної 
інфраструктури, персоналу, та доступу до Інтернету, необхідних для надання інформаційних послуг, 
що відповідають сучасним міжнародним стандартам. Низьке громадське зацікавлення служить 
додатковим приводом для того, що в умовах будь-якої економічної чи політичної нестабільності 
місцеву бібліотеку можуть закрити, скоротити годин її роботи, зменшеншити кількість співробітників, 
чи просто зробити зручною статтею економії бюджетних коштів. 
 
З іншого боку, питання «як пройти до читача?» зіб’є з пантелику і багатьох українських бібліотекарів. 
Недооцінені суспільством спеціалісти, які можуть знайти відповіді на будь-які питання та 
вдовольнити інформаційний голод співгромадян, велика кількість бібліотекарів стоять на сторожі 
палітурок, рукописів та баз даних, захищаючи їх від усякої шкоди. Величезна кількість обов’язків 
бібліотекарів не залишає їм достатньо часу на спілкування з читачами. Тому і не можуть книгозбірні 
та громадяни зустріти одне одного і йти разом по шляху перетворення бібліотек на активні осередки 
життя громад, місця обміну досвідом, взаємодопомоги, корисних порад щодо працевлаштування, 
освіти дітей і дорослих, здоров’я, дозвілля та суспільно-корисних ініціатив. 
 
То як же зробити так, щоб бібліотеки, відвідувачі, влада, неурядові організації та бізнес прийшли 
одне до одного і разом ефективно використовували різноманітні інформаційні ресурси, щоб досягти 
успіху в особистих справах та бути членами освічених і динамічних громад у складі сучасної 
європейської держави?  Адже знання про власні права та можливості, а також підтримка однодумців 
і поради експертів можуть допомогти втілити будь-які плани кожного, незалежно від матеріального і 
соціально-культурного стану чи місця перебування. Як показує зарубіжна практика, бібліотеки 
можуть бути острівцями позитивних змін, яких прагне Україна.  
 
Цей посібник ґрунтується на найкращому міжнародному та вітчизняному досвіді розбудови бібліотек 
і містить ресурси та рекомендації, як за допомогою заходів адвокасі перетворити книгозбірні на 
комфортні та приємні заклади розвитку спроможностей окремих людей та цілих громад. Особливий 
наголос зроблено на тому, як відстоювати права й інтереси бібліотек та їхніх користувачів за складних 
економічних умов сьогодення. Сподіваємося, що матеріали посібника стануть корисними для 
бібліотекарів та інформаційних спеціалістів і допоможуть зробити бібліотеки затишними й 
привітними центрами, де поруч із книгами, періодикою та комп’ютерами, оселяться усмішки, успіхи, 
творчість і громадська діяльність. 
 
Уявіть «щасливу бібліотеку»  
Батьки приходять до бібліотеки з дітьми; мама 
відвідує заняття з навичок користування 
комп’ютером, а тато в цей час перевіряє свою 
електронну пошту та зазирає на сторінку 
улюбленого футбольного клубу, щоб 
поспілкуватися з колегами-фанатами; їхня дочка-
підліток шукає інформацію, щоб виконати 
домашнє завдання, її молодший брат грає у 
комп’ютерну гру, а найменша Даринка слухає 
казочки, які читають у дитячій кімнаті. У 
невеликій залі біля вікна група студентів 
обговорює дослідницький проект. За одним із 
комп’ютерів пенсіонер-господарник дивиться 
прогноз погоди на місяць і порівнює ціни на 
насіння у різних постачальників. Потім проглядає 
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новини і платить за комунальні послуги онлайн, заощаджуючи час та зусилля на похід до банку чи 
поштового відділення. Мимохідь, помічає цікавий рецепт пирога зі шпинатом і роздруковує його, 
щоб принести дружині та поїсти нового і смачненького на вечерю. Поряд із ним групка хлопчаків, які 
розв’язують тестові завдання, подібні до тих, що чекають на них на завтрашній контрольній. Якщо 
залишиться час – займуться оновленням сайту про своє село. 
 
Бібліотекар задоволено спостерігає за всім цим. Вона – високошанована людина у громаді, 
професійний радник. Коли у когось виникає питання, бібліотекар допомагає знайти відповідь, або 
показує, як запитати «віртуального бібліотекаря» чи пошукати потрібну інформацію у веб-просторі. 
Бібліотекар постійно удосконалює свої вміння, навчаючись на тренінгах з інформаційних і 
комунікаційних технологій, управління, адвокасі та інших сфер, дотичних до щоденної роботи з 
надання послуг громаді. Натхнення, отримане в процесі професійного зростання, бібліотекар передає 
іншим, заохочуючи місцевих активістів і неурядові організації розробляти та проводити в бібліотеці 
семінари з комп’ютерної грамотності, здоров’я та краси, корисних звичок, регіонального розвитку. 
Місцева влада стає ближчою до людей: все частіше чиновники спілкуються з громадянами через 
Інтернет-форуми та блоги, які модерує бібліотекар. У відповідь, громада цінує свою бібліотеку і 
допомагає її розвивати. Читачі просять посадовців виділяти достатньо коштів, залучають спонсорів, 
пропонують власну волонтерську працю. У результаті бібліотека має достатнє фінансування, щоб 
задовольняти організаційні потреби, а також впроваджувати нові ініціативи, що спонукають 
користувачів вчитися, самовдосконалюватися і розказувати про переваги доступу до інформації тим, 
хто не ходить до бібліотеки чи має недостатньо навичок користування сучасними технологіями.  

Чи подобається вам така перспектива? 

Подібна «щаслива бібліотека» – це не фантазія, а справа часу та злагодженої роботи бібліотекарів, 
громади та влади. Приєднуйтесь! 

Визначення адвокасі та користь адвокаційних заходів для бібліотек 

Слово «адвокасі» чи «адвокація» походить від англійського advocacy (дієслово to advocate), яке 
можна перекласти як рекомендація, підтримка, аргументація, просування чогось. Поряд із 
використанням в англійській мові слова у його прямому значенні (to advocate for increasing library 
funding – просувати ідею збільшення фінансування бібліотек ), за ним закріпилось і специфічне 
понятійне значення, яке трактує адвокасі як особливий рід занять з характерними рисами, і, як 
правило, спрямований на соціальну проблематику. Саме з цим  другим, особливим значенням і 
пов’язане виникнення неперекладного українського слова «адвокасі». У деякій літературі можна 
зустріти ще й термін «адвокація», який має те саме значення. 

Найзагальніше визначення поняття адвокасі – це діяльність, що має на меті захист і просування прав 
та інтересів громад чи окремих груп населення. На сьогоднішній день заходи з адвокасі є 
невід’ємною частиною роботи будь-якої організації, що турбується про свій статус, організаційну 
спроможність і стійкість. Адвокасі – це робота на забезпечення перспективи розвитку. У даному 
посібнику пропонуємо дотримуватися такого розуміння адвокасі: 

Адвокасі – це процес, спрямований на зміну політики, законів і практик, які використовують впливові 
люди, групи та заклади. Мета адвокасі – «просунути» певний погляд, ідею, точку зору, групу людей, 
чи певну справу шляхом трансформації чи впровадження певної публічної практики. Адвокасі – це 
побудова продуктивних відносин між урядовцями та тими, кому вони служать (громадянами). 

Явище адвокасі виникло в результаті необхідності реагувати на гострі соціальні проблеми чи 
вироблення комплексної відповіді на систематичні негаразди чи кризи. Особа, яка потрапила у 
скрутне становище чи усвідомлює існування певної проблеми, не завжди має змогу цю проблему 
вирішити. Тому виникає необхідність пошуку і впливу на того, кому підвладне вирішення проблеми. 
Звідси і визначальна риса адвокасі – вплив на особу, яка приймає рішення. 
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Також слід мати на увазі, що: 

 Існує багато різних форм адвокасі. 

 Діяльність, спрямована на представлення інтересів і захист прав, може тривати, як одну 
годину, так і кілька років. 

 Методи адвокасі мають бути узгоджені з людьми, чиї інтереси ви відстоюєте. Отримавши 
схвалення цих осіб чи груп, ви матимете законне право представляти їхні інтереси і 
відстоювати їхні права перед іншими. Отримати таку згоду можна за умови налагодження 
тісних стосунків з цими людьми. Наприклад, якщо директор бібліотеки веде переговори про 
виділення фінансування на додаткові комп’ютери для читачів та відповідне навчання 
бібліотекарів, хороші відносини з читачами необхідні для забезпечення їх участі в 
адвокаційних заходах. 

 Інколи ситуація сама примушує займатися адвокасі – у випадку, коли потрібно якомога 
швидше попередити чи зменшити негативні наслідки якої-небудь події. Наприклад, 
керівництво області прийняло рішення про передачу бібліотечного приміщення приватному 
підприємству. Ця ситуація вимагатиме вживання невідкладних заходів, щоб відстояти 
інтереси бібліотекарів і користувачів. 

 Інколи ж діяльність з адвокасі можлива лише як довгостроковий процес. Зазвичай, у таких 
випадках мета адвокасі – поліпшення загального стану речей в організації чи підвищення 
статусу певної громади. Для цього потрібно розробити стратегічний план та використовувати 
методи адвокасі для поступового створення сприятливої ситуації чи попередження 
виникнення труднощів. 

Особи, що займаються адвокасі, повинні 
розуміти систему влади, законодавчий процес 
та бути знайомими з механізмами прийняття 
рішень. Дізнайтеся, хто і як приймає рішення, 
що стосуються ваших справ. Орієнтуватися у 
системі важливо для того, щоб ефективно на неї 
впливати. Бажано особисто познайомитися з 
людьми, залученими до процесу прийняття 
рішення, мати інформацію про їхні особистості 
та інтереси, статус, компетенцію, інші 
формальні та неформальні аспекти їхньої 
посади.  

У Сполучених Штатах Америки заходи з 
адвокасі у бібліотечній сфері традиційно 
входять до компетенції Американської 
бібліотечної асоціації  (АБА, англ. American 
Library Association – ALA).  Заснована 6 жовтня 

1876 р. під час Філадельфійської виставки, присвяченої сторічному ювілею держави, АБА прагне бути 
лідером у розвитку, просуванні та вдосконаленні бібліотек й інформаційних послуг та підвищенні 
авторитету бібліотечної справи для забезпечення можливостей навчання та доступу до інформації 
для кожного. Чинний стратегічний план організації «АБА: Вперед до 2010 р.», закликає продовжувати 
роботу з адвокасі та підвищення статусу професії, в галузі освіти, публічної політики та стандартів, 
розбудови професії, розширення членства та організаційної спроможності. До річного стратегічного 
плану з адвокасі на 2010 р. входить, зокрема, таке:  

Формулювання цілі: АБА та її члени будуть провідними захисниками ідеї цінності бібліотекарів і 
бібліотек. 

 

 

Зустріч групи з адвокасі для бібліотек у м. Херсон,  
15 жовтня 2008 р. 
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Стратегічні завдання: 

 Збільшити фінансування досліджень та оцінювання ефективності бібліотек, щоб мати докази 
цінності та впливу всіх бібліотек.  

 Покращити поінформованість суспільства про значення бібліотек.  

 Розширити знання громад про цінність і вплив бібліотечної професії та всіх бібліотечних 
служб.  

 Підтримати та забезпечити життєздатність ініціатив з адвокасі на локальному, регіональному 
та національному рівнях.  

 Посилити законотворчу співпрацю з посадовцями, дотичними до питань, що стосуються 
бібліотек.  

В Україні заходи з адвокасі входять до стратегії діяльності Української бібліотечної асоціації, з якими 
можна ознайомитися на сайті організації: 
http://www.uba.org.ua/htdocs/modules/news/index.php?storytopic=0&start=10 

Хоча термін «адвокасі» досить новий в українському просторі, деякі бібліотеки вже давно 
займаються діяльністю, яку він позначає. Нижче наводимо приклад успішної адвокаційної діяльності 
Публічної бібліотеки імені Лесі Українки м. Києва.  

 

Бібліотека імені Лесі Українки зберегла свій дім 
 
Яскравим прикладом застосування адвокасі-технологій у Публічній бібліотеці імені Лесі 

Українки м. Києва був захист її законного права займати одне з приміщень. 
Власного будинку бібліотека не має. Її відділи працюють у 8-ох орендованих приміщеннях. 

Одне з них, площею 170 кв. метрів, розташоване у відомчому будинку ВАТ «Укргазпроект» (раніше 
«Союзгазпроект») по вул. Артема, 77. Ще на етапі проектування на всьому першому поверсі цього 
будинку планувалося розмістити об’єкти соціального та культурного призначення, в тому числі й 
бібліотеку. Перший поверх цього будинку, збудованого за державні кошти, був переданий місту. З 
часу здачі будинку в експлуатацію тут працюють адміністрація бібліотеки та відділ нових 
технологій. По суті, бібліотека є співкористувачем, а міська влада – співвласником цієї площі. 

У 1996 р. ВАТ «Укргазпроект», не погоджуючи рішення з зацікавленими сторонами, 
приватизував увесь будинок, включаючи і площу бібліотеки. Цим була порушена ст. 14 Закону 
України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», а також ст. 5 Закону України «Про приватизацію 
майна». Відповідно до закону, ВАТ «Укргазпроект» повинен був передати площу бібліотеки до 
комунальної власності міста з наступною обов’язковою передачею в оперативне управління (на 
баланс) бібліотеки. Конфлікт під час приватизації вирішився шляхом укладання довгострокової 
угоди на оренду приміщення між бібліотекою і  ВАТ «Укргазпроект» поки для книгозбірні збудують 
спеціальне приміщення.  

Проте, у лютому 2008 р. ВАТ «Укргазпроект» звернувся до господарського суду  м. Києва з 
позовною заявою про виселення бібліотеки із займаного нею приміщення. Частина друга ст. 27 
Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» забороняє виселення бібліотек без надання 
рівноцінного впорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи 
працівників, зберігання бібліотечних фондів. 

На захист Публічної бібліотеки піднялися колектив і вся київська громада, громадські 
організації, засоби масової інформації. До Президента України В. А. Ющенка звернувся колектив 
бібліотеки, Українська бібліотечна асоціація, Асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, а також 
поет, академік, голова Українського фонду культури, Герой України Борис Олійник і голова 
Української Всесвітньої Координаційної Ради, поет, Герой України Дмитро Павличко. Колектив 
бібліотеки звертався також до Верховної Ради України, прем’єр-міністра України Ю. В. Тимошенко, 
Фонду держмайна України, генерального прокурора України, прокурора м. Києва. За участю 
представників Київської міської держадміністрації, Головного управління культури і мистецтв 

http://www.uba.org.ua/htdocs/modules/news/index.php?storytopic=0&start=10
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КМДА, засобів масової інформації у стінах бібліотеки було проведено декілька прес-конференцій. 
Протягом року відомий адвокат Андрій Федур безоплатно забезпечував правовий захист головної 
публічної бібліотеки столиці. 

Зусиллями органів культури, колективу бібліотеки, громади міста замах на бібліотеку було 
зупинено. Відбулося 14 засідань судів різного рівня: від суду першої інстанції до Вищого 
господарського суду України та Верховного суду України. 12 лютого 2009 р. Господарський суд 
міста Києва прийняв остаточне рішення припинити провадження у справі без права повторного 
звернення до суду  з приводу  виселення бібліотеки. 

Ситуація, в якій опинилася бібліотека, і кампанія по її захисту набула широкого розголосу 
серед громадськості, всіх рівнів органів влади. Ця ситуація вплинула на прийняття 16-го січня 2009 
р. постанови Верховної Ради України «Про запровадження мораторію на виселення редакцій 
друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, 
книгарень, підприємств книгорозповсюдження», а також рішення Київради, що забороняє 
виселення установ культури із займаних приміщень. 

Л.І.Ковальчук, директор бібліотеки, 
                                                          заслужений працівник культури України, 

 віце-президент Української бібліотечної асоціацїі                                                                 

 

 Правові аспекти роботи з адвокасі в бібліотечній сфері 

Одним із показників успішності заходів адвокасі є прийняття нормативного акту, який закріплює 
бажаний результат чи впроваджує певну практику на правовому рівні. Робота з адвокасі передбачає 
знання специфіки механізмів прийняття рішень, нормативно-правової бази держави, а також точок 
дотику або можливостей участі у розробці документів, що безпосередньо стосуються щоденної 
діяльності бібліотек. Пропонуємо вам короткий огляд нормативно-правового поля, в якому оперують 
бібліотеки та яке уповноважує чиновників до дій і рішень різного характеру. 
 
Структура влади в Україні. Згідно з чинною Конституцією, прийнятою у 1996 році, влада в Україні 
розділяється на законодавчу, виконавчу і судову. Також, ст. 7 і 140 Конституції визначають право 
мешканців територіальних громад (сіл, селищ, міст) на місцеве самоврядування, тобто надає їм 
можливість самостійно вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції та законів 
України. Єдиним органом законодавчої влади є Верховна Рада України (ст. 75 Конституції), депутати 
до якої обираються кожних п’ять років за пропорціональною системою – за списками політичних 
партій і блоків. Передвиборча пора може бути досить вдалим часом для звернень до представників 
партій, активних у вашому регіоні, з проханнями посприяти у вирішенні питань, що стосуються 
бібліотек. Представивши бібліотеку як осередок обміну думками, як місце, куди члени громади 
приходять порадитися і поспілкуватися у процесі прийняття рішення щодо підтримки того чи іншого 
кандидата до парламенту, бібліотекарі та користувачі можуть залучитися безпосередньою 
підтримкою осіб, які потенційно відіграватимуть важливу роль і матимуть право законодавчої 
ініціативи у майбутньому. Будьте креативними та проактивними у залученні осіб, які приймають 
рішення, до життя бібліотек. Зрештою, зустрічі кандидатів у депутати з виборцями на площі міста чи 
селища стали буденністю. А розмова за горнятком кави у бібліотеці – це атмосфера прямого і 
людянішого спілкування у порівнянні з виголошенням передвиборчих гасел з трибуни. 
 

Народні депутати визначають перелік постійних комітетів Верховної Ради, які працюють над 
підготовкою і розглядом законопроектів і питань, винесених на розгляд парламентської сесії. Також у 
Верховній Раді можуть бути створені тимчасові спеціальні комісії з різних питань. Вирішення 
масштабної проблеми всеукраїнського значення шляхом отримання дозволу на створення і роботу 
тимчасової комісії Верховної Ради – приклад адвокасі на національному рівні.  

Верховна Рада приймає закони, постанови та інші акти. Закони набирають чинності після того, як їх 
підпише Президент України, який обирається громадянами країни на пост глави держави також на 
п’ять років. Президент має право вето, тобто можливість не підписати закон, прийнятий Верховною 
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Радою, і повернути його на доопрацювання і повторне затвердження. Президент також видає укази і 
розпорядження. 

Виконавча влада представлена Кабінетом Міністрів України (КМУ), який є її найвищим органом. 
Очолює КМУ Прем’єр-міністр України. Весь склад Кабінету Міністрів України (віце-міністри, галузеві 
міністри та прем’єр-міністр) призначається Верховною Радою. При відставці прем’єр-міністра, у 
відставку йде весь кабінет. КМУ може створювати різні робочі групи та комісії для розгляду окремих 
питань. Кабінет Міністрів України видає постанови і розпорядження. Міністерства видають накази, що 
підписуються галузевими міністрами. До бібліотечної справи та діяльності бібліотек найбільш 
дотичними є Міністерство культури і туризму України, Міністерство освіти та науки. В залежності від 
того, яке питання ви вирішуєте, звертатись можна і в Міністерство економіки (регулює механізми 
державних закупівель), Міністерство з питань житлово-комунального господарства, Міністерство 
регіонального розвитку та будівництва, Міністерство праці і соціальної політики, Міністерство у 
справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерство транспорту та Міністерство аграрної політики. 

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні 
адміністрації. Керують державними адміністраціями голови адміністрацій, яких призначає і звільняє 
Президент України за представленням Кабінету Міністрів України (ст. 118 Конституції). Органи 
місцевого самоврядування – обласні чи районні ради, виразивши недовіру голові адміністрації 
відповідного рівня, мають можливість вплинути на його відставку. Повноваження та діяльність 
місцевих держадміністрацій регламентується Законом України «Про місцеві державні адміністрації». 
Голови місцевих державних адміністрацій видають розпорядження, а керівники управлінь чи 
відділень – накази. 

Нарешті, судова гілка влади. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди: Конституційний суд 
України і суди загальної юрисдикції. Верховний Суд України та вищі галузеві суди є головними 
органами судової системи. Згідно з законодавством, у державі функціонують апеляційні та місцеві 
суди.  

Система місцевого самоврядування включає: 

- Територіальну громаду – мешканців, об’єднаних постійним проживанням у межах села, селища, чи 
міста, які є самостійними адміністративно-територіальними одиницями. Територіальною громадою 
також може бути добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний 
центр.  

- Раду – селищну, сільську, чи міську – представницько-виборний орган місцевого самоврядування, 
який складається з депутатів, обраних на п’ять років, і який має право представляти інтереси 
територіальної громади та приймати рішення від її імені. У містах з районним поділом за рішенням 
місцевої ради можуть бути створені районні ради.  

 - Селищного, сільського, чи міського голову – головну посадову особу територіальної громади, яку 
обирають громадяни. Голова керує засіданнями ради та очолює виконавчий комітет. 

Правове поле, що забезпечує можливості адвокасі. Відповідно до Конституції України громадяни 
мають право брати участь в управлінні державними справами, референдумах, вільно вибирати та 
бути обраними до органів державної влади і місцевого самоврядування (ст. 38). Ця участь не 
обмежена правом обирати та бути обраним. Громадяни України можуть об’єднуватися у політичні 
партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод, а також задоволення 
своїх інтересів (політичних, економічних, культурних і т.і.). Громадяни мають можливість направляти 
індивідуальні чи колективні звернення, а також особисто звертатися до органів влади і місцевого 
самоврядування. Ст. 34 Конституції гарантує право на інформацію – право вільно збирати, зберігати, 
використовувати чи розповсюджувати інформацію. Таким чином, існує достатньо законних підстав 
для того, щоб займатися адвокасі. А окремі закони визначають порядок реалізації прав і свобод.  

Почнемо з права на інформацію, яке, окрім Конституції, також закріплене в Законі України «Про 
інформацію». Цей закон зобов’язує органи державної влади і місцевого самоврядування 
інформувати про свою діяльність і прийняті рішення, а також створювати механізми, які забезпечують 

http://www.minregionbud.gov.ua/
http://www.minregionbud.gov.ua/
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можливість громадян отримувати таку інформацію. Існують такі механізми інформування: публікація 
відомостей про діяльність і рішення в офіційних виданнях, розповсюдження інформації через 
інформагентства (брифінги, прес-конференції, мережеві повідомлення, розсилки новин), під час 
виступів посадових осіб (в опублікованих стенограмах і зверненнях), а також донесення інформації до 
зацікавлених осіб усно чи в письмовій формі. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади і 
посадові особи зобов’язані надавати інформацію про свою діяльність письмово та усно, в тому числі 
по телефону (ст. 32).  

Практично всі органи влади мають власні офіційні видання – газети та веб-сайти. Ось кілька веб-адрес 
основних веб-ресурсів національного значення: 

 Сайт Президента України www.president.gov.ua 

 Сайт Верховної Ради України http://portal.rada.gov.ua/ 

 Портал Кабінету Міністрів України з посиланнями на сайти міністерств та відомств 
http://www.kmu.gov.ua/control/ 

 База всіх законодавчих актів України http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi 
Багато корисної інформації розміщено на сайтах галузевих міністерств. Їхні прес-служби  також мають 
власні розсилки та форми для онлайн звернень і запитань. Часто на сайтах розміщають проект 
документу, який знаходиться в обговоренні чи доопрацюванні. Відвідувачі сайту мають можливість 
прокоментувати такий документ, внести зауваження і пропозиції. Щоб тримати руку на пульсі всього, 
що відбувається у дотичному органі влади, підпишіться на розсилку новин на сайті та регулярно 
відвідуйте веб-ресурс. Наприклад, на «профільному» для бібліотек сайті Міністерства культури і 
туризму працює Інтернет-приймальня, куди можна звернутися з проханнями і пропозиціями. 

Офіційні сайти мають практично всі облдержадміністрації, але, на жаль, ще не всі органи місцевого 
самоврядування. Якщо ваші чиновники ще не мають веб-порталів, ви можете запропонувати їм свою 
допомогу у створенні електронного ресурсу і таким чином заручитися їхньою підтримкою.   

Повернемося до порядку отримання інформації. Доступ до відкритої інформації може 
забезпечуватись шляхом запитів. Запит може бути індивідуальним чи колективним. Він подається у 
письмовій формі та містить прізвище, ім’я, по батькові, адресу для направлення відповіді, а також 
власне опис необхідних відомостей чи документа. Термін надання інформації на ваш запит не 
повинен перевищувати одного місяця з моменту його подачі. Про відмову у задоволенні запиту вам 
повинні повідомити протягом 10 днів. У разі відмови у письмовій формі повинні бути вказані дата 
відмови, вмотивована підстава відмови, а також ім’я посадової особи, яка направила відмову. У 
повідомленні про відстрочку надання інформації на ваш запит повинні бути вказані причини, з яких 
вам не можуть надати відповідь у визначений законом термін, а також термін, коли можна очікувати 
відповідь. У вас є можливість опротестувати відмову чи повідомлення про відстрочку згідно зі ст. 35 
Закону «Про інформацію».  

Говоріть з чиновниками їхньою мовою. У вашому запиті на отримання інформації зазначте, що ви 
робите це відповідно до ст. 32 Закону «Про інформацію» і що ви просите надати відповідь у строки, 
встановлені ст. 33 цього Закону, тобто не пізніше одного місяця після отримання держустановою 
запиту. Днем отримання запиту вважається дата, коли ваш лист зареєстрований як вхідна 
кореспонденція у закладі, до якого ви звертаєтесь. Якщо ви принесли листа особисто, запитайте у 
секретаря реєстраційний номер, присвоєний вашому запиту, для подальших посилань. Досить часто 
офіційні відповіді на запити потрібні не так для отримання інформації, як для отримання можливості 
посилатися на офіційне джерело і використовувати його в кампаніях з адвокасі.  

Пам’ятайте, що ви несете відповідальність за видатки на надання інформації (виготовлення копій, 
пошук в архіві і т.і.), якщо про таке вказано у відповідних документах. У діяльності з адвокасі ви 
можете не тільки отримувати, але й поширювати інформацію, якщо це не суперечить законодавству.  

Закон України «Про звернення громадян» (ст. 3) визначає три типи звернень: пропозиції 
(зауваження), заяви (клопотання, прохання про сприяння чи повідомлення про порушення) і скарги 
(прохання про відновлення порушених прав чи інтересів). Усі звернення повинні бути підписані. 
Анонімні звернення (без зазначення місця проживання, без підписів, а також ті, з яких неможливо 

http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
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встановити авторство) не розглядаються. Якщо питання, з яких ви звертаєтесь, не відповідають 
повноваженням і компетенції тієї установи, до якої ви звернулись, звернення пересилається протягом 
п'яти днів у відповідний заклад чи до посадової особи, в чиїй компетенції знаходиться вирішення 
вашого питання. Ви можете зробити усне звернення під час особистого прийому у посадової особи. 
Терміни відповіді, як і у випадку із запитами, – один місяць, якщо питання не вимагає додаткового 
вивчення. Про потребу додаткового вивчення вам повинні повідомити не пізніше 15 днів від дати 
реєстрації звернення. У будь-якому випадку, строк розгляду і надання відповіді не повинен 
перевищувати 45 днів. На відміну від інформаційного запиту, звернення громадян розглядаються 
безкоштовно. Пам’ятайте, що за порушення законодавства про звернення громадян посадові особи 
несуть адміністративну і кримінальну відповідальність. Нагляд за дотриманням законодавства 
здійснює прокуратура.  

Ретельно обирайте адресата вашого звернення, щоб уникнути затримок. Якщо ви переконані, що 
вирішення вашого питання залежить від конкретної особи, напишіть звернення безпосередньо до 
неї, але копію направте вищому керівництву чи в інші заклади. Таким чином, з одного боку, ви 
зменшите додатковий час на передачу звернення від одного чиновника до іншого, а з іншого – 
покажете вашому адресату, що ви поінформували про своє звернення його начальство.  

Ще одна підстава для адвокасі – Указ Президента України «Про забезпечення умов для більш 
широкої участі громадськості у формуванні і реалізації державної політики» від 31 липня 2004 р. № 
854/2004. Цей Указ доручає Кабінету Міністрів України розробити порядок проведення консультацій з 
громадськістю, створити громадські ради при центральних і місцевих органах виконавчої влади. Для 
участі громадян рекомендується заснувати консультативні та дорадчі органи. На виконання цього 
Указу Кабінет Міністрів України прийняв Постанову (від 15 жовтня 2004 р. № 1378) «Окремі питання 
забезпечення участі громадськості у формуванні і реалізації державної політики», у якій визначено 
порядок проведення консультацій з громадськістю. Так, в обов’язковому порядку повинні 
проводитись консультації щодо: 

 проектів нормативно-правових актів, які стосуються прав, свобод і законних інтересів 
громадян; 

 проектів державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку та рішень про їх 
виконання; 

 звітів про використання бюджетних коштів; 

 інформації про роботу всіх органів виконавчої влади.  
За організацію процесу консультацій з громадськістю відповідає той орган влади, який готує проект 
документу.  

Використовуйте механізм громадської участі для адвокасі. Наприклад, на сайті Міністерства культури 
і туризму України розміщено проект «Концепції Державної цільової програми інноваційного розвитку 
української культури на 2009-2013 роки» (http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/129791 
або Головна сторінка сайту міністерства  "Додаткові матеріали до рубрики "Офіційні новини"»   
Проект "Концепції Державної цільової програми інноваційного розвитку української культури на 
2009-2013 роки"). Документ містить положення, які стосуються як безпосередньо бібліотек, так і 
роботи, яка може здійснюватися за їх допомогою: 

– забезпечення функціонування мережі бібліотек з урахуванням культурних та інформаційних потреб 
громадян, зокрема поповнення фондів таких бібліотек новими українськими виданнями; 

– надання всебічної підтримки у створенні енциклопедичної, довідкової, наукової, науково-
популярної літератури з питань культури, мистецтва, історії України, аудіовидань найкращих творів 
українських композиторів та виконавців; 

– впровадження новітніх інформаційних технологій у діяльність бібліотек і музеїв, забезпечення 
доступу до Інтернету в публічних бібліотеках; 

http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/129791
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/index
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/category/86048
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– створення умов доступу жителів, особливо районних центрів, малих міст, сіл та селищ, до творів 
національного та світового кіномистецтва; 

– розширення та модернізація форм міжнародної культурної співпраці України з метою формування і 
поширення у світі її позитивного іміджу, популяризації національного культурного надбання та його 
інтегрування до європейського культурного простору, включаючи ефективну презентацію власної 
культурної ідентичності; 

- сприяння партнерству з недержавними закладами культури та організаціями приватного сектору 
економіки з метою стимулювання синергійного розвитку національної культури і мистецтва. 

Висловіть вашу думку з приводу цього проекту або подібних проектів, тих, що стосуються діяльності 
бібліотек. Запропонуйте конкретні форми співпраці, поцікавтесь обсягами і джерелами фінансування 
програми та їхніх компонентів.  

Указом Кабінету Міністрів України «Окремі питання забезпечення участі громадськості у формуванні і 
реалізації державної політики» (від 15 жовтня 2004 р.у № 1378) визначено форми консультацій з 
громадськістю: 

 громадське обговорення (конференція, круглий стіл, збори, зустрічі, теле- і радіодебати, 
інтерв’ю, гарячі телефонні лінії, інтернет-конференції); 

 вивчення громадської думки (соціологічні дослідження, впровадження спеціальних рубрик у 
ЗМІ, експрес-аналізи коментарів, відгуків, матеріалів, аналіз та узагальнення пропозицій, 
висловлених у зверненнях громадян).  

Майте на увазі всі ці форми донесення вашої думки та використовуйте їх для захисту ваших інтересів. 

Бібліотечні закони. Діяльність бібліотек в Україні регулюється Законом України «Про бібліотеки та 
бібліотечну справу», який введено в дію Постановою Верховної Ради N 33/95-ВР від 27.01.1995. Цей 
Закон визначає статус бібліотек, правові та організаційні засади  діяльності бібліотек і бібліотечної 
справи в Україні. Він гарантує право на вільний доступ до інформації, знань, залучення до цінностей 
національної та світової культури, науки та освіти, що зберігаються в бібліотеках. У 2000 р.і були 
прийняті у першому читанні зміни до Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» (№ 3077 
від 28.08.2008). На сайті Верховної Ради є порівняльна таблиця чинного і пропонованого законів 
(http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=33167). Прогляньте її та висловіть свою 
думку з приводу доцільності змін чи поліпшення певних практик. Сайт вказує відповідальних за 
доопрацювання Закону: Комітет з питань культури і духовності, Комітет з питань бюджету, Комітет з 
питань європейської інтеграції. Це адресати ваших звернень чи запитів. Візьміть участь у розгляді 
цього нормативного акту. Адже ви – ті, хто безпосередньо працює в бібліотеках, – найкращі експерти 
з цих питань. Подбайте, щоби були захищені права та інтереси ваших читачів! 

Дотичними до діяльності бібліотек є також закони про податок на додану вартість та про порядок 
державних закупівель.  

Корисна інформація нормативно-правового і регуляторного характеру також міститься на сайті 
Української бібліотечної асоціації. З міжнародними практиками можна ознайомитись на сайтах 
Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій (IFLA – International Federation of Library Associations, 
http://www.ifla.org/) та Американської бібліотечної асоціації (ALA – American Library Association, 
http://ala.org/).  

Тобто, правове поле діяльності адвокасі є дуже широким. Знання про ваші можливості та аналіз 
конкретних ситуацій в регіоні чи у громаді допоможуть вам підібрати дієвий метод адвокасі, правова 
культура – зробити ваш захід адвокасі успішним, а його результати тривалими і життєздатними.  

Ключові адвокаційні положення щодо бібліотек 

Бібліотечна спільнота знає, що бібліотека – це ключ до вирішення великої кількості проблем, 
ускладнених важкою економічною ситуацією, але інколи буває важко чітко виразити цю ідею. 

javascript:OpenDoc('33/95-вр');
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=33167
http://www.ifla.org/
http://ala.org/
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Нижченаведений список містить статистичні дані та інформацію, яка допоможе вам швидко 
переконати інших у корисності вашої бібліотеки незалежно від того, чи вашими візаві будуть шкільні 
адміністратори, ваш сусід, мер міста чи представники преси. 

Причини для підтримки місцевої бібліотеки 

 У світі, в якому знання є силою, бібліотеки роблять усіх сильнішими.  
 Бібліотеки об’єднують людей та ідеї. Уявіть бібліотеку вітальною кімнатою вашої громади.  
 Бібліотеки унікальні. Де ще ви можете мати доступ до практично будь-якої інформації, що 

міститься на CD, DVD, у мережі Інтернет або на папері? До того ж, де ще надаються 
індивідуалізовані послуги та допомога у пошуку інформації?  

 Бібліотеки стирають розмежувальну лінію між тими, хто має доступ до інформації, та тими, 
хто його не має. Це, в першу чергу, стосується найменш забезпечених родин, в яких немає 
персонального комп’ютера.  

 Багато бібліотек можуть бути єдиним джерелом безкоштовного доступу до комп’ютера та 
мережі Інтернет, і це положення особливо актуальне для сільських бібліотек.  

 Бібліотеки не тільки надають доступ до комп’ютера, вони також пропонують послуги 
професійних бібліотекарів, які допомагають відвідувачам навчитися користуватися мережею 
Інтернет і швидко знаходити необхідну інформацію. Якщо пошукова система Google пропонує 
50,000 варіантів відповіді на запит, бібліотекар може допомогти знайти саме ту єдину 
відповідь, яка дійсно потрібна користувачу.  

 Бібліотеки гармонізують життя суспільства. Вони пропонують вільний доступ до знання для 
всіх і надають можливості вдосконалюватися кожному.  

 Бібліотеки і бібліотекарі забезпечують безкоштовний доступ до інформації на рівній основі 
для людей усіх вікових категорій і соціальних верств – у школах, університетах та інших 
навчальних закладах, у великих і малих громадах. Бібліотеки доступні скрізь і для кожного.   

Бібліотеки та економіка 

 Під час економічної скрути українці звертаються до бібліотек і бібліотекарів для задоволення 
інформаційних потреб.    

 Бібліотеки є частиною вирішення проблеми, коли громада потерпає від економічних 
негараздів. Книгозбірні забезпечують можливості постійного навчання і самовдосконалення 
та надають повний спектр послуг, починаючи від безкоштовного доступу до мережі Інтернет, 
книжок та онлайн-ресурсів і закінчуючи бібліотечними навчальними центрами, які 
допомагають набути знань про підприємництво та професійну перепідготовку.  

 Бібліотеки - це місце надання інформаційних можливостей на рівній основі, єдине місце, де 
люди всіх вікових категорій і соціальних верств можуть знайти та безкоштовно 
використовувати величезну кількість ресурсів і розраховувати на професійну підтримку 
бібліотекарів.  

 В той час, коли дедалі більше українців шукають працевлаштування, бібліотеки допомагають 
урівняти можливості кандидатів на робочі місця. Адже процес пошуку роботи стає все тісніше 
пов’язаним з комп’ютером та мережею Інтернет з огляду на пошук вакансій, відправлення 
анкет електронним способом, комп’ютерним набором резюме та мотиваційних листів і 
відкриття скриньок електронної пошти. Це особливо актуально для великих міст. 

 Багато бібліотек у всій країні розробляють програми, розраховані на вирішення економічних 
проблем місцевих громад, надаючи відвідувачам допомогу у вигляді заходів, присвячених 
професійній орієнтації, тренінгів і семінарів з написання резюме і проходження співбесіди для 
отримання роботи, ресурсів пошуку вакансій та зв’язків з іншими агенціями, які пропонують 
тренінги й працевлаштування.  

 Під час економічної скрути бібліотеки мають більше відвідувачів, оскільки люди зменшують 
витрати на розваги. Люди можуть безкоштовно брати на абонемент диски з фільмами і 
музикою, використовувати бази даних і скачувати аудіокниги, користуватися цікавими 
періодичними виданнями. 
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 Коли темпи економічного зростання знижуються, є тенденція до збільшення кількості 
користувачів бібліотек. Адже дешевше позичити книгу в бібліотеці, ніж її купувати. А 
безкоштовний доступ до мережі Інтернет, періодичних видань та довідкової літератури 
допоможе людині у скрутному матеріальному становищі не тільки заощадити гроші, але й 
знайти важливу інформацію – про вакансії, служби підтримки, послуги з перекваліфікації чи 
юридичної консультації. На жаль, саме зараз через скорочення міських та 
обласних/державних бюджетів зачиняються двері бібліотек і обмежується доступ до ресурсів 
для тих, хто потребує його найбільше. Наприклад, наприкінці березня 2009 р. кілька обласних 
бібліотек України внаслідок економічної кризи зазнали бюджетних скорочень  на передплату 
періодичних видань, на придбання нових книг і комп’ютерів, а у деяких випадках – навіть 
зменшення зарплатні. 

Фінансування бібліотек 

 Бібліотеки та бібліотекарі надають громаді інформаційні послуги, але відповідно й громада 
повинна піклуватися про матеріальне забезпечення цих інтелектуальних центрів. Як йдеться у 
старому прислів’ї, соловей піснями не ситий. 

 Мільйони людей відвідують бібліотеки кожного року, але якщо цим установам не надавати 
відповідної підтримки, доступ до їхніх ресурсів може бути втрачений саме тоді, коли він буде 
найбільш потрібний.  

 Як і багато пересічних українських громадян, через економічні складнощі багато бібліотек 
змушені досягати більших результатів, маючи обмежені можливості. 

 Бюджетні скорочення торкнулися бібліотек майже у кожній області.  
 Бібліотекарі знають, що обмежені бюджети вимагають прийняття складних рішень. Коли 

настає час приймати ці рішення, ми лише просимо обраних посадовців і громаду подумати 
про те, скільки людей звертаються до бібліотек з метою пошуку роботи, вільного доступу до 
мережі Інтернет, по інформацію про охорону здоров’я та за безкоштовними ресурсами для 
отримання освіти і кар’єрного розвитку.  

 Здатність отримати інформацію не повинна залежати від спроможності громадянина 
заплатити за неї.  

 Якщо люди проявляють ініціативу і висловлюють свою підтримку, вони можуть врятувати свої 
бібліотеки.  
 

Користування бібліотеками  

В роботі з адвокасі дуже корисно знати і використовувати статистичну інформацію. Вона дозволяє 
підкріпити аргументи, проілюструвати дані, зробити ваші звернення до людей, які приймають 
рішення, більш вагомими. Наводимо деякі результати дослідження «Публічні бібліотеки України як 
місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету»1, яке було проведено 
Українською бібліотечною асоціацією за підтримки Ради міжнародних наукових досліджень та 
обмінів (IREX) у 2008 р.: 

 Загальна кількість публічних бібліотек, що взяли участь в опитуванні, – 17763. 

 Сукупний бібліотечний фонд публічних бібліотек становить 278 176,3 тис. примірників. 

 Кількість читачів публічних бібліотек сягає понад 16 млн. осіб, що складає 33,5% населення 
України. 

 Всього 46 книгозбірень працюють 56 і більше годин на тиждень, а переважна більшість 
бібліотек (до 68%) працюють від 24 до 48 годин на тиждень. Години роботи бібліотек 
збігаються із робочими годинами більшості підприємств, установ і організацій, зокрема з 
годинами роботи навчальних закладів. 

                                                           
1
 Публічні бібліотеки як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету: матеріали 

дослідження / УБА ; В. С. Пашкова, І. О. Шевченко, Я. О. Хіміч. – К. : *б. в.+, 2008. – 127 с. – Режим доступу: 
http://www.uba.org.ua/htdocs/modules/news/article.php?storyid=203. 
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 Загальна кількість комп’ютерів у публічних бібліотеках України – 5386. 

 Середня кількість комп’ютерів на одну бібліотеку по країні – 0,3. 

 Загальна кількість комп’ютерів для використання читачами – 1754. 

 Кількість бібліотек, підключених до Інтернету – 567 (близько 3% загальної кількості 
книгозбірень). 

 Доступ до Інтернету читачам надають 449 бібліотек, тобто 79% всіх підключених до Інтернету 
(567), або 2,5% від загальної кількості книгозбірень України. Для порівняння: в 2007 р. у США 
99,7% публічних бібліотек надавали громадянам доступ до Інтернету 2. 

 Загальна кількість комп’ютерів, що мають доступ до Інтернету, призначених для читачів, – 
1411, тобто на 100 публічних бібліотек України припадає 8 робочих станцій з доступом до 
Інтернету, призначених для читачів. (Для порівняння: у США – 10703).   

 Найбільша кількість бібліотек із числа підключених до Інтернету використовують 
широкосмуговий (ADSL/DSL) канал (34%) – 216 із 637 книгозбірень, підключених до Інтернету. 

 1,8% бібліотек (355) мають адресу електронної пошти і 0,8% бібліотек (139) мають власний 
веб-сайт. 

 20% бібліотечних працівників володіють навичками роботи на комп’ютері.  

Бібліотеки в інших країнах. У порівнянні з іншими країнами Україна багата на бібліотеки, що 
бачимо у наведеній нижче таблиці.  

 Україна Мексика В’єтнам Румунія Німеччина 

Населення 46 000 000 103 263 388  85 000 000 21 504 442 82 220 000 

Кількість 
публічних 
бібліотек 

18 452 7 211  2 216 
бібліотек + 
8,000 
культурних 
відділень  

2 943 8 709 

Кількість 
бібліотекарів 

35 299 10 485  2 400 

бібліотекарів 

+ 8 000  

співробітників 

культурних 

центрів 

5 080 11 768 

Отже, в нашій державі досить велика кількість бібліотек. Мабуть тому існує й певна культура чи 
традиція користуватися книгозбірнями. Можливо, це є однією із причин високого освітнього рівня 
українських громадян. Інформація, що зберігається в бібліотеках, є ще одним значущим ресурсом 
країни – інтелектуальним – який варто зберігати і примножувати.  

Ці дані можна використовувати як аргументи на підтвердження значущості та потрібності бібліотек у 
розмовах з посадовцями та при підготовці інформаційних повідомлень. Вміло оперуйте цими даними 
залежно від того, кому ви їх представляєте. Наприклад, порахуйте скільки заощадить пенсіонер на 
передплаті газети «Порадниця», якщо приходитиме її читати до бібліотеки. А скільки витратять 
батьки учня на репетиторів і книги, необхідні для підготовки до іспитів, якщо не буде змоги позичити 
додаткову літературу в бібліотеці? Скільки людей зможе скористатися комп’ютером? Поділіть 
вартість комп’ютера чи місячного доступу до мережі Інтернет на цю кількість і покажіть політичним 
лідерам, як недорого коштуватиме таке громадське благо, яке безпосередньо трансформується на  
громадську підтримку того, хто допомагає бібліотеці. А для чиновників представте цю ж інформацію 

                                                           
2
 Public Libraries and the Internet:  Report to the American Library Association. – Florida State University Information 

Institute, College of Information, 2007. – 308 p.  
3
 Там само, с.9. 
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іншим способом: кошт утримання бібліотеки у розрахунку на одного користувача, який може 
навчитися чогось нового і знайти роботу, або налагодити бізнес-контакти, менший, ніж місячна 
допомога по безробіттю чи подібні соціальні виплати з місцевого бюджету.  

Фінансування бібліотек  

З огляду на зростання значущості ресурсів і безкоштовних послуг для населення при ускладненнях 
економічної ситуації, питання підтримки бібліотек стає ще більш нагальним. Публічні бібліотеки 
потребують збільшення фінансування для того, щоб продовжувати надавати важливі послуги в усіх 
куточках країни. Політики повинні змінити концепцію підтримки публічних бібліотек у складних 
економічних умовах.   

Зокрема, фінансування може використовуватися для того, щоб:  
- відновити або додати години до графіку роботи бібліотек у вечірній час і протягом вихідних днів з 
метою надання більшого доступу до послуг; 
- розширити спектр таких надзвичайно істотних послуг і заходів, як написання резюме, пошук 
вакансій у електронних базах даних і семінари з надання інформації про кар’єрні можливості;  
- підвищувати рівень обізнаності з різноманітних питань, наприклад, консультувати з житлових 
питань і можливостей розвитку малого бізнесу;  
- отримувати додаткові ресурси і матеріали, які допомагають не відставати від зростаючого попиту на 
послуги, і робити їх доступними у межах всієї країни. 

Фінансування публічних бібліотек здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України за 
рахунок видатків місцевого бюджету. Кожна зі статей видатків передбачає планування та витрату 
бібліотечних коштів на конкретні цілі, пов’язані з основною діяльністю бібліотечної установи. 
Основними бюджетними статтями, за рахунок яких здійснюється фінансування діяльності з 
впровадження і використання сучасних інформаційних технологій, можна вважати статті, що мають 
коди 1139, 2110, 1172, 1137, 2133. Відповідно до даних Національної парламентської бібліотеки 
України загальний бюджет бібліотек системи Міністерства культури України (нормативні платежі) у 
2007 р. становив 613 392,3 тис. грн4.  

Необхідно зазначити, що останнє десятиліття бібліотеки займалися фандрейзинговою діяльністю – 
отримували гранти, спонсорську допомогу. Отримане фінансування великою мірою спрямовувалося 
на інформатизацію бібліотечних установ5. 

Хоча змагання за збільшення статті витрат місцевого бюджету на бібліотеки, а не, скажімо, на 
фінансування пожежної служби або міліції може на перший погляд здаватися надто складним 
завданням, це тільки на перший погляд. Бібліотеки надають не менш важливі послуги суспільству, ніж 
згадані установи. Під час скрутної економічної ситуації бібліотеками користуються частіше і водночас 
вони більше потерпають від скорочень бюджетних коштів та недостатньої підтримки. Саме у цей 
період надзвичайно важливо висловити чіткі та переконливі аргументи на підтримку бібліотек і 
донести цю інформацію до потрібної групи впливових осіб, тобто розгорнути роботу з адвокасі.  

З чого почати: сформулюйте головну ідею 

Адвокаційна кампанія мусить мати гасло чи ідею, яка коротко і чітко виражає її мету. Ви 
повторюватиме цю головну ідею знов і знов. Ви можете висловлювати її у розмові, на співбесіді або 
під час презентації у групах. Формулювання повинно бути таким, щоб її можна було легко вимовляти 
та запам’ятати – не більше 15 слів. Вона може бути простою, на кшталт: 

                                                           
4
 Бібліотечна Україна в цифрах (статистичні дані за 2007 рік) / Сайт Бібліотекар України, Національна 

парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=328. 
5
 Публічні бібліотеки як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету : матеріали 

дослідження / УБА ; В. С. Пашкова, І. О. Шевченко, Я. О. Хіміч. – К. : *б. в.+, 2008.  –  С. 25.– Режим доступу: 
http://www.uba.org.ua/htdocs/modules/news/article.php?storyid=203. 
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“Наша громада/студентське містечко потребує нову бібліотеку” або “Не існує гарної освіти без гарних 
бібліотек”.  

Ваша головна ідея має постійно звучати у повідомленнях для преси, листах до редакторів видань і в 
інших видах спілкування. Із неї можна зробити стисле переконливе гасло для кампанії на підтримку 
бібліотеки. Також вам будуть потрібні три аргументи, історії та приклади, які підтримують та 
ілюструють головну ідею. Вони можуть змінюватися в залежності від потреб та інтересів аудиторії.  

Ви можете використати цей робочий план як основу для розробки головної ідеї та трьох аргументів. 

Робочий план для розробки головної ідеї 

При розробці ідеї спочатку подумайте про цільову аудиторію. Що ви хочете, щоб вони подумали? 
Відчули? Зробили? Почуття – це те, що мотивує людей на вчинки. Це може бути співчуття, 
стурбованість, гнів або радість. Однією з ваших цілей при донесенні вашої думки до аудиторії 
повинно бути пробудити почуття – гордість, розпач або обурення.  

Якою є ваша мета? 

  

Які ви ставите собі завдання? Чого ви прагнете досягти? 

  

Якою є головна думка (10–15 слів)? 

  

Хто ваша аудиторія/аудиторії? 

  

Чому це важливо для них?  

  

Три аргументи «за»: 

1. 

2. 

3. 

Приклади/історії/факти, які підтверджують цю ідею: 

1. 

2. 

3. 
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Визначте свою аудиторію  

Хто може допомогти вам досягти мету? Намагатися донести свої ідеї до всіх – це вірний рецепт 
невдачі. Концентрація зусиль саме на тих особах, які можуть допомогти вам досягти ваших цілей, 
економить час, енергію і ресурси. Водночас у цьому випадку більш вірогідно отримати успіх у проекті.  

У більшості випадків зусилля вашої кампанії з адвокасі повинні скеровуватися на ключових впливових 
осіб: адміністрацію університету чи школи, працівників органів освіти міського/обласного рівнів, 
міську раду або органи виконавчої влади на місцях, законодавців національного та обласного рівнів, 
а також тих, хто має вплив на вищезазначені групи: засоби масової інформації, інші посадові особи 
(наприклад, мер, керівник органу освіти відповідного рівня), громадські/шкільні/університетські 
лідери та виборці. 

Взагалі, вашою метою має бути донести свою думку до тих, хто з найбільшою долею вірогідності 
підтримає її. Наприклад, якщо ваша бібліотека традиційно користується підтримкою пенсіонерів, 
саме вони можуть бути ключовою аудиторією для ініціативи голосування щодо фінансування. Вчителі 
та батьки є ключовою групою в проекті отримання підтримки для збільшення бюджету шкільних 
бібліотек. Випускники навчальних закладів можуть бути ключовою аудиторією для університетських 
бібліотек. Обов’язково починайте кампанію, залучаючи свої цільові групи користувачів. 

 Потенційні цільові аудиторії: 

Внутрішні  

 Штатні працівники 
 Волонтери 
 Партнерські бібліотеки 

Зовнішні 

 Відвідувачі бібліотек 
 Спонсори і потенційні спонсори 
 Обрані посадові особи 
 Журналісти 
 Інші бібліотекарі 
 Члени шкільної ради 
 Громадянський сектор/ місцеві організації 
 Студенти/ випускники навчальних закладів  
 Професійні об’єднання  
 Вчителі /шкільна адміністрація 
 Учні шкіл 
 Педагогічні колективи/ керівництво 
 Пенсіонери 
 Представники бізнесу 

Визначте стратегії спілкування  

Яким чином ви будете висловлювати свою думку? Обрання правильної стратегії і підходів допоможе 
зекономити час і гроші, а також охопити більше коло людей і підвищити ефективність реалізації вашої 
ідеї. Подумайте про такі стратегії: 

Спілкування один-на-один забирає найбільше часу, але воно й приносить найкращі результати. Яку 
інформацію ви скоріше за все запам’ятаєте? Чому ви більш за все схильні довіряти? Тому, що каже 
вам сусід, чи тому, що ви прочитали в газетному оголошенні або почули по радіо? Саме тому 
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наявність мережі ініціативних та енергійних захисників прав бібліотеки, які готові висловлюватися на 
її підтримку, є неоціненним капіталом.  

Засоби масової інформації є найбільш ефективним засобом донесення думки до великих аудиторій. 
Зокрема, підтримка редактора дозволить розміщувати ваші інформаційні повідомлення в місцевій 
пресі та виданнях (електронних, друкованих, ефірних), що мають авторитет як серед законодавців, 
так і серед громадськості.  

Розповсюдження ідеї серед різних груп –  через зустрічі, бібліотечні екскурсії або листування – 
ефективний спосіб донесення вашої ідеї до ключових аудиторій, які мають певні інтереси і 
вболівання. 

Окрім визначення стратегій, ваш план спілкування повинен містити розклад зустрічей та 
інформування різних осіб, наприклад, дату і графік телефонних дзвінків до ключових лідерів, 
розсилка новин, оголошення соціальної реклами, подання статей до рубрики «листи від читачів», 
інтерв’ю на радіо і телебаченні та презентації ключовим групам.  

Зверніть увагу на такі запитання при визначенні оптимальних стратегій: 

 ХТО ваша аудиторія? 
 ЯКИЙ спосіб донести інформацію до цільової аудиторії є найкращим – радіо, телебачення, 

листування або щось інше? Яке враження ви хочете справити? Чи буде це ефективною 
частиною ваших загальних комунікаційних зусиль?   

 КОЛИ настає кінцева дата виконання проекту? Чи буде ваша ідея розповсюджена вчасно для 
того, щоб принести результат? 

 СКІЛЬКИ це коштуватиме? Чи це найбільш ефективний спосіб витратити наявні кошти? 
 ЧОМУ це найкраща стратегія для даної аудиторії? 

Як ви донесете цю ідею до аудиторії?   

Нижче наведені декілька загальновживаних стратегій щодо 
ефективного розповсюдження ідей: 

 Великі заголовки/плакати/рекламні стенди 
 Роздаткові матеріали/рекламні матеріали 
 Листування 
 Засоби масової інформації: газети, вісники, радіо, телебачення  
 Друковані матеріали: інформаційні матеріали, вісники, газети, 

рекламні листівки тощо  
 Веб-сайт 
 Розсилка на списки електронних адрес  
 Презентації у групах 
 Партнерські стосунки з іншими організаціями 
 Неформальні канали спілкування 
 Кампанії на підтримку проекту/урочисті заходи, присвячені 

початку кампанії 

Призначте представників  

Ви повинні мати чітку уяву щодо того, хто виступатиме на підтримку бібліотеки і коли. Характеристики 
найбільш ефективних речників-промовців  – це енергійність і впевненість під час спілкування з 
представниками засобів масової інформації або з громадськістю. Це ті особи, які чітко знають головну 
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ідею і можуть переконливо її представити. Вони здатні відповідати на складні запитання, наводити 
доречні цитати і вживати «ефектні вислови», які журналісти  зможуть використати у своїх репортажах 
у друкованих виданнях і на радіо.  

Якщо головним представником бібліотеки з питань її політики, зазвичай, є директор, можуть бути 
призначені й інші особи, щоби представляти бібліотеку в інших  питаннях або для участі у кампанії. 
Взагалі, бібліотекарі та інші бібліотечні працівники є найбільш ефективними для цілей адвокасі, коли 
вони висловлюються як «свідки-експерти», які знають і розуміють потреби відвідувачів бібліотек. 
Підтримка спонсорів, партнерських організацій і читачів є особливо ефективною, коли вони 
розповідають про бібліотеки посадовцям та іншим групам.  

Намагайтеся використовувати своїх представників-речників саме в тих ситуаціях, в яких вони 
почуваються зручно, а отже можуть бути найбільш ефективними. Практика спілкування із засобами 
масової інформації та виступи в ролі представника бібліотеки допоможуть їм набути впевненості й 
вдосконалити свої навички роботи з аудиторією. 

Будь-яка особа, що виступає на підтримку бібліотеки, має бути добре підготованою та виступати з 
ентузіазмом.  

Що таке партнерські організації? 

 Партнерські організації – це місцеві волонтерські організації, заклади освіти, громадські 
центри, які, зазвичай, складаються з членів громади – активних та ініціативних прихильників 
бібліотеки. Партнерські організації – це своєрідна армія підтримки бібліотеки. 

 Найчастіше партнерські організації у США  займаються фандрейзингом, книжковим 
розпродажем, адвокасі, наданням волонтерських послуг бібліотекам, фінансуванням 
спеціальних проектів.  

 Партнерські організації є ключовими союзниками у питанні адвокаційних заходів, 
розрахованих на отримання фінансування від місцевої влади. Вони завжди мають бути 
залучені до стратегічного планування.  

У випадку негативної реакції 

Треба бути заздалегідь підготованим до організованого спротиву вашій ідеї або інших ситуацій, що 
можуть виникнути, як, наприклад, акцій проти витрачання бюджетних коштів на утримання чи 
будівництво бібліотеки, бібліотечної політики щодо користування мережею Інтернет або інших 
питань. Ось основні стратегії спілкування та адвокасі, які згодяться в таких ситуаціях:  

 Переконайтеся в тому, що ви маєте всі фактичні дані. 
 Відповідайте швидко, але не гарячкуйте. 
 Підготуйте план спілкування та дотримуйтеся його. 
 Концентруйте увагу на вирішенні проблеми, а не на самій проблемі. Поясніть, чому бібліотека 

займається цим питанням або проблемою.  
 Попросіть юристів переглянути текст будь-якого громадського виступу, що є пов’язаним з 

юридичними питаннями. Уникайте використання юридичної термінології, яка безпідставно 
ускладнить зміст вашого виступу.  

 Використовуйте кожну нагоду для наголошення на вашій ключовій ідеї. 
 Переконайтеся в тому, що всі захисники прав бібліотек – і особливо ваші головні 

представники – є свідомими головних ідей, мають практичну підготовку та всю необхідну 
інформацію для підтримки бібліотеки. 

 Найголовніше завдання – це бути етичним. Не критикуйте опонента і не зачіпайте особисте. 
Будьте переконливими, але не створюйте враження, що ви захищаєтеся у дискусії. 
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Відповідаючи на складні запитання  

Чому я повинен підтримувати свою місцеву бібліотеку? Хіба це не обов’язок держави?  

Кожен повинен підтримувати свою місцеву бібліотеку. Бібліотеки відіграють важливу роль і мають 
велику відповідальність перед українським суспільством, особливо у періоди економічних 
негараздів.  

Бібліотеки  сприяють вирішенню економічних проблем громади. Вони забезпечують можливості 
постійного навчання, надаючи низку послуг – від безкоштовного використання книжок і онлайн-
ресурсів до організації бібліотечних навчальних центрів, які допомагають підтримувати 
підприємницьку діяльність і професійну перекваліфікацію. 

Хіба рівень використання бібліотек не зменшився через наявність мережі Інтернет?  

Зовсім ні. Бібліотеки продовжують залишатися одним із найважливіших громадських джерел для 
отримання інформації. Кожен читач користується багатьма ресурсам  – бере книжки і періодичні 
видання на абонемент, працює з книгами, періодичними виданнями, довідковими і 
бібліографічними матеріалами у читальному залі. Але окрім того читачі можуть користуватися медіа-
ресурсами, отримувати нові навички роботи з комп’ютером, шукати роботу (онлайн) і брати участь у 
заходах місцевих громадських організацій.  

До того ж бібліотеки можуть пропонувати професійні послуги бібліотекарів для підвищення рівня 
Інтернет-обізнаності відвідувачів і допомогу в оперативному пошуку інформації. Якщо пошукова 
система Google пропонує 50 тисяч варіантів відповіді на один запит, бібліотекар може допомогти вам 
знайти саме ту єдину відповідь, яка вам потрібна. 

Як бібліотеки допомагають українцям повернути стабільність? 

Коли дедалі більше українців шукають працевлаштування, бібліотеки вирівнюють різницю між тими 
кандидатами, які мають доступ до комп’ютера й мережі Інтернет, і тими, які не мають цього ресурсу.  
Адже процес пошуку роботи стає дедалі тісніше пов’язаним з комп’ютером і мережею Інтернет: 
пошук вакансій, відправлення анкет електронним способом, комп’ютерний набір резюме та 
мотиваційних листів, відкриття скриньок електронної пошти.  

Багато бібліотек по всій країні можуть розробляти програми, розраховані на вирішення економічних 
проблем місцевих громад, забезпечувати відвідувачів допомогою у вигляді заходів, присвячених 
професійній орієнтації, тренінгів та семінарів з написання резюме і проходження співбесіди для 
отримання роботи, ресурсів щодо пошуку вакансій і зв’язків з іншими агенціями, які пропонують 
тренінги і поради стосовно пошуку роботи. 

Як бібліотеки допомагають економити гроші українським платникам податків? 

Під час економічної скрути бібліотеки мають більше відвідувачів, оскільки люди зменшують витрати 
на дозвілля. Люди можуть брати на прокат і переглядати диски, використовувати бази даних і 
скачувати аудіо книги, користуватися цікавими періодичними  виданнями.  

Розповідаючи вашу історію  

Історія бібліотек не нова, але вона постійно змінюється. Частиною виклику в нашому випадку є 
привернути увагу людей та донести ідею про важливість бібліотек. 

Один із способів привернути увагу людей – це здивувати їх вражаючими цифрами, порівняти витрати 
на бібліотеку з іншими витратами в громаді чи в країні або в певній галузі. Наприклад, публічна 
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бібліотека  Winter Park у Флориді, США ініціювала випуск статті на перших шпальтах газети, у якій 
підкреслено, що «... бібліотеки отримують менше ніж два центи з кожного долара, витраченого на 
вищу освіту».  

Але одних цифр недостатньо для ефективної роботи з адвокасі. Дуже важливим є збирання і 
розповсюдження історій успіху окремих людей і проектів, адже вони роблять бібліотеки ближчими 
для кожного, надихають і зігрівають серця так, як цього не можуть зробити самі цифри. 

 Зважайте на те, що декілька доречних цифр – це краще, ніж довгий список, який більшість 
людей не запам’ятає.  

 Попросіть відвідувачів бібліотеки поділитися своїми історіями успіху. Заведіть у бібліотеці 
спеціальну книгу для відвідувачів або організуйте конкурс, можливо, пов'язаний із 
Всеукраїнським днем бібліотек або іншим бібліотечним святом. Наприклад, американська 
бібліотека Kent District Library у місті Гренд Репідс, штат Мічиган назвала свій конкурс 
«Поділись спогадом» (“Share a Memory”).  

 Заохочуйте весь бібліотечний персонал і захисників прав бібліотек ділитися тими історіями 
успіху, які вони чують, і зберігати контактну інформацію осіб, які фігурують у цих історіях. 

 Співпрацюйте із викладачем журналістики або іншого курсу місцевого навчального закладу 
для залучення студентів до проведення інтерв’ю та збирання історій про позитивні зміни у 
житті людей, які приносять бібліотеки.  

 Включіть розділ "Розкажіть, будь ласка, як бібліотека допомагає Вам/Вашій родині" до анкети 
опитування читачів. Розмістіть посилання на цей розділ на веб-сайті бібліотеки. Також 
зберігайте і цитуйте відгуки із листів подяки, які надсилають відвідувачі.  

 Ефективно  включати цифри та бібліотечні історії  до щорічних звітів, вісників, оголошень 
соціальної реклами і матеріалів преси. Розміщуйте їх на сайті вашої бібліотеки.  

 Обов’язково просіть дозволу на використання імен людей в цих історіях. Втім, часто історії 
можна використовувати без згадування конкретних імен. Якщо ви плануєте згадувати імена 
учнів чи студентів або додати їхні фотографії , завжди дотримуйтеся правил, установлених 
школою або університетом стосовно цього питання.   

 Розповідайте про свої історії успіху іншим!  

Калькулятор для розрахунку цінності бібліотеки 

Наскільки цінна ваша бібліотека? Для відповіді на це запитання можете використати цю адаптовану 
версію калькулятора для розрахунку цінності бібліотеки, розробленого Бібліотечною асоціацією 
штату Массачусетс. Пропонуємо вам взяти облікові дані про одного читача і порахувати вартість 
послуг, наданих йому чи їй бібліотекою. Також можна внести дані про послуги, надані протягом 
місяця усім відвідувачам, і представити їх у грошових одиницях, які так полюбляють чиновники і 
політики. Інколи названа сума вартості послуг може справити більше враження, ніж слова про 
важливість і користь проведеної діяльності. 

Цінність бібліотечних послуг 

 

Рівень використання Бібліотечна послуга Вартість послуги 

 
Книжки, взяті на абонемент 

0.00 грн. 

 
Журнали, взяті на абонемент 

0.00 грн. 

 
Фільми, взяті на абонемент 

0.00 грн. 
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Аудіокниги, взяті на абонемент 

0.00 грн. 

 
Використання журналів у читальному залі бібліотеки 

0.00 грн. 

 
Міжбібліотечний абонемент  

0.00 грн. 

 
Використання холу / залу для зустрічей (у годинах)  

0.00 грн. 

 
Відвідування культурних і освітніх заходів 

0.00 грн. 

 

Кількість годин використання комп’ютеру  

(наприклад, Інтернет, MS Word і т.д.) 
0.00 грн. 

 
Періодичні видання, з якими працювали в режимі онлайн 

0.00 грн. 

 
Пошук у базах даних  

0.00 грн. 

 
Довідки, надані на зроблені запити 

0.00 грн. 

 
0.00 грн. 

 

Розповсюдження ідей серед відвідувачів і громадськості  

Найважливіші представники вашої бібліотеки – ті люди, які не мають особистої зацікавленості у даній 
справі. А це – більшість членів громади. Але водночас вони не можуть підтримувати бібліотеку, якщо 
їм не відомі всі факти. Нижченаведені стратегії допоможуть сконцентрувати громадську увагу і знайти 
необхідну підтримку.  

Презентації у групах  

Серія виступів – це чудова можливість розповісти про вашу бібліотеку і встановити контакти з іншими 
організаціями. Замість того, щоб намагатися зв’язатися з усіма ними, або ж відповідати тим, хто 
звертається до вас, сконцентруйте свою увагу на тих особах, які, на вашу думку, найкращим чином 
представляють вашу цільову аудиторію. Подзвоніть або відправте листа до керівництва «організації-
союзника». Попросіть партнерські організації розповсюдити цю інформацію серед тих груп, до яких 
вони належать. 

Для ефективного виконання поставленої задачі вам потрібна ключова група речників, які можуть 
представити ідею бібліотеки вдало і переконливо. Надайте цим особам орієнтовний план презентації 
та роздатковий матеріал. Заохочуйте їх адаптувати цей орієнтовний план до виступів перед іншими 
аудиторіями і підготуйте їх до відповідей на запитання, які їм, імовірно, поставлять.  

Залежно від ситуації ви можете зробити презентацію за допомогою програми PowerPoint або 
використати інші наочні матеріали, наприклад, фотографії бібліотеки, де повно маленьких дітей-
відвідувачів, чи знімки великої кількості книжкових полиць у бібліотечних кімнатах або проект нової 
прекрасної бібліотеки. У цьому випадку переконайтеся в тому, що ваші представники-речники вміють 
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працювати з конкретним обладнанням і роблять це вдало. Пам’ятайте також, що наочні матеріали – 
це не заміна енергійного і переконливого доповідача. 

Якщо ви виступаєте в ролі представника-речника 

Пам’ятайте, що для речника ніщо не може замінити три ключові «П»: підготовка, практика і 
пристрасть. Аудиторія повинна бачити і відчувати ваш ентузіазм.   

 Не забувайте посміхатися, особливо на початку і в кінці своєї промови. 
 Говоріть щиро та використовуйте свій власний досвід. Використовуйте прості, чіткі вислови, 

які легко зрозуміти. Поділіться історією про свою бібліотеку.  
 Виконуйте «домашнє завдання» – дізнайтеся більше про свою аудиторію, а саме: хто буде на 

зустрічі, скільки осіб, якого віку, освітнього рівня; який у них рівень доходів, чи вони мають 
особливі інтереси або занепокоєння стосовно бібліотеки. Організуйте свій виступ відповідно 
до вищезазначених пунктів. 

 Дотримуйтеся «золотого правила оратора»: повідомте своїй аудиторії, про що ви збираєтеся 
їй сказати, потім розкажіть їй суть питання, а далі, у висновку, повторіть, про що ви сказали.  

 Майте чітку ідею і закликайте до дії. Розкажіть, чому ваша ідея важлива для них, і що саме ви 
хочете, щоб вони зробили. 

 Поділіться історіями і прикладами того, як бібліотеки змінюють життя людей на краще.  
 Використовуйте великий шрифт для своїх нотаток або орієнтовного плану.  
 Приготуйтеся дати відповіді на запитання, особливо на ті, яких вам хочеться уникнути.  
 Ви можете використовувати відеоплівки, кодоскоп або презентації, зроблені за допомогою 

програми PowerPoint, але не будуйте свою промову виключно на вищезгаданих технічних 
засобах. Прийдіть до місця проведення презентації заздалегідь для того, щоб переконатися, 
що обладнання добре функціонує. 

 Виступ має бути стислим – не більше, ніж 20 хвилин, плюс додатковий час на запитання.  
 Подякуйте аудиторії за увагу, за надання вам можливості виступити і за їхню підтримку. 

Контрольний перелік питань для підготовки до виступу 

Готуючи презентацію, я: 

 Проаналізую аудиторію і сформулюю головну ідею.  
 Підготую вступ і висновки.  
 Розроблю план виступу із аргументами, перевагами, історіями і прикладами.  
 Підготую роздаткові та наочні матеріали. 

Для того, щоб подолати хвилювання перед виступом, я: 

 Напишу свій виступ  
 Зроблю позначки на полях  
 Повторю виступ декілька разів  
 Уявлятиму собі, як я роблю успішну презентацію  
 Прийду заздалегідь для того, щоб переконатися, що в кімнаті все в порядку, 

перевірю обладнання  
 Глибоко вдихну перед початком виступу  
 Продумаю можливі запитання і підготую відповіді 

Під час презентації я: 

 Усвідомлюватиму, що я кажу і як це звучить  
 Буду говорити з ентузіазмом, натхненням і привітністю  
 Буду говорити чітко і голосно  



24 

 Оберу гарний темп для презентації 
 Я говоритиму – не читатиму 
 Я повторюватиму питання, щоб його краще з’ясувати самому, і відповідатиму всій 

групі  

Зовнішній вигляд: 

 Я дотримуватимуся ділового стилю при виборі одягу  
 Я стоятиму прямо  
 Я використовуватиму жести там, де це доречно  
 Я посміхатимусь 

Вибір одягу: 

 Піджак і краватка для чоловіків   
 Костюм і блузка для жінок 
 Живі кольори, наприклад, блакитний, зеленуватий, рожевий, червоний і 

бордовий 

Чого не варто одягати: 

 Тканина з малюнком у велику клітинку, великі, або дуже яскраві візерунки на 
одягу 

 Дуже темні або дуже світлі кольори 
 Дуже великі ювелірні вироби або такі аксесуари, що створюють шум 
 Зачіска, яку постійно треба поправляти 
 Блузки або сукні без рукавів або із великим вирізом 

Спеціальні заходи/кампанії 

Спеціальні заходи розраховані на те, щоб донести ідею бібліотеки до інших громадських кіл, або для 
того, щоб запросити до бібліотеки представників ключових аудиторій, таких як законодавці, батьки 
дітей або підприємці. Наприклад, конкурс «Чому я люблю свою бібліотеку» може привернути  увагу 
представників засобів масової інформації і, таким чином, навчати громадськість. 

 Переконайтеся у тому, що цей захід підтримує вашу головну ідею і охоплює одну або більше 
аудиторій, які ви визначили як цільові. 

 Призначте захід на зручний для вашої цільової аудиторії час. Наприклад, для пенсіонерів 
краще обрати час протягом дня, а батькам, які працюють, зазвичай, зручніше зібратися у 
вихідні дні. Якщо ваша мета – привернути увагу представників масової інформації, 
переконайтеся, що  час проведення вашого заходу не збігається з часом проведення інших 
важливих заходів. Зазвичай, понеділок і п’ятниця не є найкращими днями для організації 
подібних заходів за участі засобів масової інформації.  

 Приурочте захід до національного свята, наприклад, до Всеукраїнського дня бібліотек, це 
допоможе привернути увагу представників засобів масової інформації. 

 Наголошуйте на тому внеску, який роблять спонсори, і дякуйте їм при кожній нагоді. 

Звернення 

Звернення краще за все доставляти законодавцям або впливовим особам особисто. Щоб викликати у 
них довіру і зацікавлення до клопотання, потрібно мати докази того, що достатня кількість людей 
підтримує ваше звернення. Також буде доцільно направити зі зверненням до посадовця тих людей, 
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які знайомі з ним/нею, або видатних членів громади. Головна думка звернення має бути стислою і 
чіткою, щоби люди могли швидко прочитати і зрозуміти її.  

 Попросіть партнерів, волонтерів і студентів допомогти зібрати підписи. 
 Запропонуйте питання публічного доступу до інформації як тему класних дискусій та 

обговорень на громадських форумах. 
 Приносьте звернення з собою на виступи, щоб слухачі могли підписати їх. 
 Згадуйте звернення в інтерв’ю з представниками засобів масової інформації. 
 Організуйте тематичну виставку у бібліотеці, мерії або в іншому відомому громадському місці. 

Приготуйте звернення на той випадок, коли їх треба буде підписати або представити. 
 Розмістіть копії на дошці оголошень електронного бюлетня вашої громади і/або на веб-сайті 

бібліотеки. 

Публікації 

Друковані видання залишаються основним джерелом інформації. Якщо ви хочете, щоб вашу 
інформацію  прочитали, треба, щоб вона відрізнялися від решти матеріалів, які змагаються за увагу 
людей. 

 Інвестуйте у професійний дизайн. Професійний не означає дорогий або вигадливий. Він може 
бути простим і привабливим. Якщо ви хочете, щоб вас сприймали як представника важливої 
організації, ваші матеріали повинні виглядати професійно – не кустарно.   

 Використовуйте жирний шрифт для заголовків і великий шрифт для тексту, оскільки це 
полегшує і пришвидшує процес читання. 

 Зміст має бути доречним і розрахованим саме на ту аудиторію, до якої ви хочете звернутися. 
Чим більш персоналізованим буде ваш текст, тим вірогідніше його прочитають. 

 Сконцентруйтеся на перевагах для відвідувачів бібліотеки і для всієї громади, навчального 
закладу, університетського містечка.   

 Визначте, яким чином ви розповсюджуватиме друковані матеріали: у бібліотеці, поштою, 
кур’єром, через книгарні, кав’ярні, у навчальних закладах, гуртожитках або в інших місцях.  

 Зробіть список різноманітних публікацій, які вам знадобляться, наприклад, інформаційні 
матеріали, рекламні листівки, брошури та вкажіть їхню кількість.  

Канали неформального спілкування  

Користуватися каналами неформального спілкування – це більш, ніж просто передавати людям 
інформацію. Це означає регулярно доносити до людей ідеї та спонукати їх, у свою чергу, передавати 
ці ідеї іншим людям. Подумайте про ці можливості. Мільйони людей проходять через бібліотечні 
двері кожного дня. Але як часто ми кажемо їм: «Будь ласка, розповідайте про це своїм друзям»? 
Відповідь зрозуміла. Інколи такий процес називається «запускання вірусу ідеї». Потрібно, щоб люди 
розповідали про бібліотеки таким саме чином, як водії мотоциклів говорять про своїх «залізних 
коней». Може, це просто мрія. Але якщо ми покажемо приклад, інші стануть наслідувати його.  

 Сформулюйте просту ідею, про яку можна говорити легко і переконливо. 
 Поставте собі за мету розповідати про вашу бібліотеку кожен день принаймні п’ятьом особам 

і просіть їх поширювати цю інформацію. 
 Розповідайте про свою ідею таким чином, щоби люди відчували, а не лише тільки думали, що 

ваша бібліотека важлива. Робіть це весело. Нехай інші бачать ваш ентузіазм! 

Створюйте групи друзів 

Спортивні команди і музичні групи мають своїх палких прихильників. Навіть водії мотоциклів мають 
міцну групу підтримки. Чому ж ваша бібліотека не може мати групу друзів? Багато публічних, 
шкільних і університетських бібліотек відкрили для себе переваги, які можуть надавати групи друзів у 
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питаннях пошуку фінансування, залучення волонтерів та адвокаційної діяльності. Друзі розділяють з 
вами роль захисників прав бібліотеки і зможуть стати у нагоді як у добрі, так і в скрутні часи.  

Американська асоціація друзів бібліотек радить: Щоб ефективно організувати групу «друзів 
бібліотеки», визначте мету і конкретні завдання, над якими вона повинна працювати. Ознайомте її 
членів із загальними принципами роботи та вимогами до ефективної бібліотеки. Заплануйте 
програму орієнтації/заохочувального заходу для нових членів. Поясніть правила і процедури. 
Документуйте діяльність групи друзів і періодично оцінюйте її досягнення. Визнавайте внесок друзів і 
волонтерів вашої бібліотеки та обов’язково дякуйте їм за це.  

Спілкування з представниками засобів масової інформації 

Час економічної кризи привертає увагу громадськості до доцільності діяльності і витрат бюджету на 
громадські послуги. Тому бібліотека може стати цікавою темою для багатьох представників засобів 
масової інформації. Отже, це надає чудову можливість продемонструвати цінність бібліотеки, а також 
потребу у стабільному, якщо не сказати збільшеному, фінансуванні та підтримці. Перед тим, як 
залучити засоби масової інформації, переконайтеся у тому, що ви знаєте і дотримуєтеся правил та 
процедур бібліотеки. Якщо це можливо, зустріньтеся із працівниками і колегами, які мають досвід 
роботи із представниками засобів масової інформації. Найкращий спосіб отримати гарний репортаж у 
пресі – це налагодити надійне співробітництво з її представниками. 

Поради для успіху 

 Дізнайтеся, які засоби масової інформації вам доступні, а також потреби і можливості, 
пов’язані з кожним із цих засобів. Сконцентруйтеся на тих, які працюють з вашими цільовими 
аудиторіями. 

 Призначте координатора зі зв’язків із засобами масової інформації. 
 Дізнайтеся, хто висвітлює питання бібліотек, освіти і дотичні питання у авторитетних засобах 

масової інформації. З’ясуйте їхні інтереси та надавайте їм ідеї щодо репортажів, інформаційні 
матеріали і статті.  

 Завжди пам’ятайте про терміни виконання завдань працівниками! Надавайте інформацію 
заздалегідь і не телефонуйте репортерам, коли вони працюють над важливим завданням.  

 Треба знати, що входить до поняття «новини», а що не входить. Поняття «новини» означає 
нову інформацію, а отже, зазвичай, велику роль грає фактор часу. 

 Знайдіть красномовних і телегенічних речників, які вміють говорити чітко і переконливо.  
 Не шкодуйте часу на роботу з засобами масової інформації.  Оперативно відповідайте на всі 

дзвінки від журналістів, навіть якщо у певний момент доводиться відповісти щось на кшталт 
«Перепрошую, мені незручно зараз розмовляти». 

 Завжди надавайте достовірну інформацію. 
 Запропонуйте можливості фото- або відеозйомки.  

Стратегії щодо засобів масової інформації  

Зважайте на такі положення під час визначення можливостей для розповсюдження ваших ідей: 
Реклама     

Якщо дозволяє фінансування, робіть те, що роблять рекламодавці в комерційних цілях: купуйте місце 
або час у місцевих засобах масової інформації. Важко ігнорувати оголошення, яке займає цілу 
сторінку, або рекламу, яку «крутять» на телебаченні впродовж кількох днів. Реклама, за яку ви 
платите, дозволяє вам контролювати місце розташування і час оголошення повідомлення, що може 
бути надзвичайно важливим для донесення термінових повідомлень до цільових груп. Бібліотеки, 
ділові або інші партнери можуть погодитися профінансувати цю ініціативу. 
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Громадські публікації  

Подумайте, звідки ваша цільова аудиторія отримує інформацію. Спитайте в організацій-партнерів, чи 
погодилися би вони розмістити новини або статті про вашу бібліотеку у своїх вісниках чи журналах. 
Запропонуйте направляти статті до видань місцевих рад та адміністрацій, до газети студентського 
містечка, журналу випускників навчального закладу та інших публікацій. 

Редакційні статті 

Підтримка впливових газет важлива для співпраці з посадовцями і з виборцями. Щоб знайти 
підтримку, ви можете попросити про зустріч з редакційною колегію газети. Редакційна колегія, 
зазвичай, складається з головного редактора та інших впливових журналістів. Ви можете знайти їхню 
контактну інформацію на веб-сайті газети. Ці зустрічі, зазвичай, тривають годину, і ви можете 
скористатися можливістю висловити аргументи на підтримку вашої бібліотеки та відповісти на 
запитання. Доцільно запросити двох або трьох ваших найкрасномовніших і найвпливовіших 
представників, принести інформаційні матеріали та інші дотичні до справи документи. Будьте готові 
зробити коротку – близько 15 хвилин – презентацію та відповісти на складні запитання. Деякі радіо- і 
телестанції також надають свою підтримку подібним проектам. 

Тематичні статті 

У випадку тематичних статей фактор часу не є дуже істотним. Зазвичай, вони довші за повідомлення 
про новини і можуть висвітлювати питання більш детально. Тематичні статті можуть бути присвячені 
цікавим людям, або містити інформацію про дотичні до бібліотек теми. Наприклад, про новинки 
літератури, комп’ютерні програми для навчання, організацію сімейного дозвілля. Підкресліть як 
бібліотека може долучитися до примноження корисного і цікавого. Дивіться репортажі національних 
новин щодо таких тем, як писемність або цензура, адже ви зможете використати для свого проекту. 
Державні свята, такі як Всеукраїнський день бібліотек,  завжди надихають на тематичну статтю про 
бібліотеку.  

Листи редактору 

Написання листа редактору – це легкий спосіб заявити про себе та поділитися своїми думками. 
Більшість газет і деякі електронні видання вбачають у листах до редактора спосіб для своїх 
читачів/слухачів висловити свої погляди на події, висвітлені у новинах. Наприклад, якщо у вашій 
бібліотеці скоро відбуватиметься якийсь захід, ви можете написати листа редакторові та сказати, 
чому ви думаєте, що це є дуже важливим для громади. Якщо бібліотека зазнала несправедливих 
скорочень бюджету, ви можете попросити членів ради або партнерські організації написати листи 
підтримки із висловленням їхнього занепокоєння. Ви можете знайти контактну інформацію 
редактора газети та редакторів окремих розділів у самому виданні або на його веб-сайті. 
Зателефонуйте відповідальній особі, щоб отримати поради щодо написання вашого листа перед тим, 
як надіслати його до редакції.  

Інформаційне повідомлення для засобів масової інформації  

Надсилайте інформаційне повідомлення завчасно, щоби розповісти редакторам новин про 
заплановані заходи або події, цікаві для широкого загалу. Інформаційне повідомлення для засобів 
масової інформації має бути простим і висвітлювати п’ять ключових питань (Хто, Що, Де, Коли, Чому, 
Як), відповідальну особу, можливості фоторепортажу і контактну інформацію – не більше однієї 
сторінки. Після надсилання можна також зателефонувати або надіслати електронного листа і 
попросити зробити репортаж та відповісти на будь-які запитання, що можуть виникнути.  
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Прес-конференція  

Ви можете провести прес-конференцію або брифінг, але тільки в тому випадку, якщо у вас є 
повідомлення настільки важливе або настільки термінове, що найкраще буде зробити його перед 
представниками всіх засобів масової інформації одразу. Таке трапляється рідко. Винятковими 
випадками можуть бути негайне і несподіване закриття бібліотеки, оголошення про велику кампанію 
по залученню додаткових коштів, або зміни бібліотечної політики, які матимуть значний вплив. 
Переконайтеся у тому, що представники бібліотек здатні відповісти як на прості, так і складні 
запитання і мають достатньо роздаткових матеріалів.  

Випуск новин 

Випуск новин повинен містити найбільш важливу інформацію у першому реченні, при цьому факти 
повинні бути розташовані у порядку їхньої значущості: найбільш важливі – спочатку. Документ, 
підготовлений для використання у випуску новин, має бути коротким – не більше двох сторінок – і 
містити ім’я контактної особи, її телефон та адресу електронної пошти. Оформіть супровідний 
документ чи орієнтовний текст для випуску згідно з планом п’яти ключових питань (Хто – Що – Де – 
Коли – Чому – Як). Важливо мати контактну особу у кожному представництві засобів масової 
інформації. Ці контактні особи можуть бути різними для різних тем. Важливо знати правила, строки 
виконання та спосіб контактування з ними. Найкращим способом є пошта, факс, або електронна 
пошта. Більшість видань і станцій розміщують цю інформацію на своїх веб-сайтах. Не забудьте 
вказати можливості фото- та відеозйомки, особливо для телебачення. Деякі невеликі газети можуть 
погодитися опублікувати фотографії, які ви їм надішлете.  

Рубрика «Листи від читачів»  

У рубриці «Листи від читачів» публікують матеріали, що містять пряму мову читачів, а не 
відредаговані редакторські статті. Оскільки повідомлення у даній рубриці чітко висвітлюють точку 
зору автора листа – це можливість донести свою думку до великої аудиторії. Працівники бібліотеки 
можуть допомогти відвідувачам чи журналістам написати текст статті, але буде ефективніше, якщо 
вона надійде до видання від імені директора бібліотеки, члена педагогічного колективу місцевого 
навчального закладу або іншої авторитетної особи. Ви можете знайти інформацію щодо обсягів 
замітки та інші правила у самому виданні або на його веб-сайті. Не забудьте зазначити ваше ім’я, 
назву організації та контактну інформацію. Надсилайте копії надрукованої статті тим, на кого прагнете 
вплинути: обраним посадовцям, ректорові навчального закладу або директору школи. Деякі радіо- і 
телестанції транслюють в своєму ефірі думки представників громади. Знайдіть потрібну інформацію 
на веб-сайтах засобів масової інформації або спитайте в особи, відповідальної за зв’язки з 
громадськістю. 

Соціальна реклама  

Більшість радіо- і телестанцій транслюють інформацію щодо громадських заходів і/або соціальну 
рекламу від некомерційних громадських організацій безкоштовно. Зазвичай, це повідомлення про 
події або оголошення, розраховані на широкий загал. Час їхньої трансляції обирається на розсуд 
станції, наприклад, тоді, коли є вільне місце в ефірі, і , зазвичай, це не найбільш популярні години. 
Випуск триває близько 30 секунд (75 слів), але може бути й коротшим. Конкретизуйте своє 
повідомлення. Не надсилайте повідомлення, розраховане на пенсіонерів, до місцевої радіостанції 
рок-музики. Не забудьте включити контактну інформацію. Перевірте на веб-сайтах  теле- або 
радіостанції правила надсилання рекламних повідомлень.   

Інтерв’ю на радіо/телебаченні 

Продюсери ток-шоу часто шукають учасників, яких можна запросити на інтерв’ю для обговорення 
актуальних тем, таких, як «Переваги і обмеження Інтернет» або «Це важливо для освіти вашої 
дитини: чого навчають не вчителі». Надішліть листа або електронного листа, пропонуючи свою тему, 
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зазначте її доречність для аудиторії та кваліфікаційний рівень учасника, якого ви пропонуєте. Після 
цього ще зателефонуйте до редакції. Переконайтеся у тому, що ваш виступаючий почувається зручно 
під час зустрічей із представниками засобів масової інформації (див. розділ «Перед мікрофоном»), 
розуміє характер програми, здатен пристосувати повідомлення до певної аудиторії та може 
відповісти на складні запитання. Якщо ви потрапили на ток-шоу, хай навіть не присвячене 
бібліотекам, шукайте можливості зачепити тему бібліотек.  

«Подача» історії 

«Подати» історію означає запропонувати або вигідно «продати» її головну ідею. Журналісти завжди в 
пошуку історій, але й на них завжди сиплеться багато пропозицій. Якщо ви знайомі з редактором або 
репортером, просто подзвоніть їй/йому. Якщо ви будете надсилати електронного листа, не забудьте 
зазначити тему, яка б одразу привертала увагу. У будь-якому разі, нехай ваше повідомлення буде 
стислим. Сфокусуйтеся на тому, що є унікальним у вашому повідомленні, чому воно варте потрапити 
до випуску. Якщо ваша історія пов’язана з новинами або з національним святом, таким як 
Всеукраїнський день бібліотек, або іншою подібною датою, це може зацікавити засоби масової 
інформації.  

Покажіть цінність бібліотек під час економічної скрути 

Нижченаведена соціальна реклама американських бібліотек наголошує на цінності книгозбірень у 
часи економічної скрути. Її ідеї  можна використати з емблемою вашої бібліотеки, пристосувавши до  
власних потреб. Розміщуйте соціальну рекламу у своєму віснику, або у вигляді рекламного 
роздаткового матеріалу в бібліотеці. Також попросіть місцеві медіа опублікувати його на своїх 
сторінках.  

У СКРУТНІ ЧАСИ АМЕРИКАНЦІ ЗВЕРТАЮТЬСЯ ДО СВОЇХ БІБЛІОТЕК 

У минулому році американці відвідали бібліотеки 1,3 млрд. разів і взяли на абонемент більше ніж два 
млрд. книг, дисків та інших матеріалів.   

Відвідувачі бібліотек мають вільний доступ до книг, дисків і комп’ютерів, їм пропонується 
інформаційна допомога у виконанні домашніх завдань, написанні резюме і пошуку роботи, 
консультування з фінансових питань, навчальні курси для дорослих, допомога для нових громадян 
США та багато інших можливостей. 

Кожен долар є важливим для вашого бюджету, отже використовуйте безкоштовні ресурси у вашій 
бібліотеці! 

Відвідайте свою бібліотеку вже сьогодні! 

Поради для успішного інтерв’ю  

 Чітко визначте, кого ви представляєте – себе саму/самого, бібліотеку або бібліотечну 
асоціацію. Якщо ведучий зробить помилку у вашому імені або назві організації, одразу 
виправте його – ввічливо, але впевнено. 

 Говоріть по суті. Можливо, ви чули якесь положення багато разів, але ваша аудиторія, може, 
й ні. Поставте собі за мету наголосити на своїй головній думці принаймні тричі.  

 Треба знати свою аудиторію. Дізнайтеся про назву і тип видання, станції або програми і про 
тип їхніх читачів/слухачів. Спитайте репортера про «ракурс» програми і відповідно побудуйте 
свій виступ.     

 Будьте готові відповісти на стандартний набір запитань «Хто – Що – Де – Коли – Чому і Як» , а 
також на складні запитання, яких вам би хотілося уникнути. 



30 

 Напишіть свою головну думку, аргументи і складні запитання на картках. Перегляньте їх 
перед інтерв’ю. Тримайте їх перед собою, коли берете участь в інтерв’ю на радіо або по 
телефону.   

 Говоріть чіткими фразами. Це особливо важливо в тих випадках, коли у вас може бути тільки 
10 секунд для відповіді. Ваше ключове повідомлення має бути стислим і впевненим. 
Потренуйтеся  формулювати свої відповіді в межах 20 слів або ще стисліше. Якщо репортери 
захочуть дізнатися більше, вони поставлять більше запитань. 

 Будьте сконцентровані. Інтерв’ю – це не просто форма спілкування. Потренуйтеся 
використовувати методи, зазначені у розділі "Не втрачайте контроль". 

 Ніколи не давайте недостовірну інформацію. Якщо ви не впевнені, просто скажіть: 
"Перепрошую, я у цьому не певен. Я буду радий перевірити це і повернутися до цієї теми 
знову." 

 Допомагайте репортеру/інтерв'юеру пояснювати ситуацію для аудиторії. Надавайте 
необхідну інформацію та допоміжні матеріали. Пропонуйте кандидатури інших представників 
бібліотеки, до кого можна звернутися.  

 Не забувайте посміхатися. Важливо справляти дружнє, привітне, але, втім, і професійне 
враження. 
 

Не втрачайте контроль  

Інтерв’ю можуть бути серйозним викликом навіть для найбільш досвідчених промовців. Наступні 
поради допоможуть вам залишатися сконцентрованим і контролювати свою презентацію. Вони є 
особливо важливими у випадку взаємодії з представниками телебачення, але також можуть бути 
корисними під час спілкування з репортерами газет і в інших ситуаціях, пов’язаних з інтерв’ю. 

 Уточнюйте  запитання перед тим, як ви починаєте відповідати на них. Заздалегідь уточніть 
теми, які будуть обговорюватися, і тип аудиторії. Спитайте, чи є конкретні питання, які хоче 
поставити інтерв'юер. Якщо ви не почуваєтеся достатньо компетентним обговорювати певні 
питання або ви почуваєтеся незручно, прямо скажіть про це. Запропонуйте інші підходи до 
теми.  

 Ретельно підготуйтеся. Скажіть репортерові, що ви зателефонуєте у певний час (навіть п’ять 
хвилин можуть означати багато, якщо репортер має терміново завершити важливе завдання). 
Використайте цей час для того, щоб переглянути ключову ідею і приготуватися до запитань. 
Обов’язково телефонуйте в домовлений час.   

 Ніколи не відповідайте  на запитання, яке ви до кінця не розумієте. Скажіть: «Я не певний в 
тому, що розумію запитання. Ви хочете сказати, що…?» 

 Подумайте спершу. Не поспішайте. Якщо ви зробите паузу, це може справити враження, що 
ви глибоко думаєте над запитанням. Ви також можете виграти час, якщо скажете: «Це добре / 
гарне / цікаве запитання» або «Дозвольте мені подумати і відповісти трохи пізніше»."  

 Стережіться питань із натяком. Деякі репортери можуть спробувати вплинути на вашу 
відповідь, питаючи щось на кшталт: «Чи не вважаєте ви, що…», після чого висловлюється  
певна думка, з якою ви, за розрахунком журналіста, погодитеся. Коротко дайте відповідь на 
запитання, додаючи вашу власну думку. 

Відповідаючи на важкі запитання 

Коли ви розмовляєте з репортерами, громадськістю або навіть з вашими сусідами, вам можуть 
поставити складні запитання. Найкращий спосіб впоратися з ними – це передбачити їх та приготувати 
відповіді заздалегідь. Знання відповідей допоможе вам почуватися та виглядати більш впевнено і 
також давати кращі відповіді. Пам’ятайте, що важливо не тільки те, що ви кажете, але і як ви це 
кажете. Говоріть просто, щиро і переконано. 

 Будьте готові до складних запитань і приготуйте відповіді заздалегідь. Якщо ви знаєте, що 
вам ставитимуть недоброзичливі запитання, потренуйтеся відповідати на них заздалегідь з 
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вашим колегою. Дайте відповідь на найскладніше запитання, яке тільки можете уявити. Також 
потренуйтеся відповідати на деякі простіші запитання з тим, щоб вас не захопили зненацька.  

 Слухайте. Дійсно слухайте. Не оцінюйте. Спробуйте визначити теми, які дійсно викликають 
хвилювання чи побоювання і говоріть саме про них.  

 Будьте ввічливі. Робіть паузу для того, щоб показати, що ви дійсно подумали над запитанням. 
Сформулюйте свою відповідь так, щоб вона звучала позитивно. Наприклад, «Ви, очевидно, 
дуже переймаєтеся цим» або «Я поважаю ваші погляди, але дозвольте мені запропонувати 
Вам інший погляд», «Ми поділяємо вашу турботу про дітей, але наш підхід полягає у 
такому…»  

 Завжди відповідайте у позитивному тоні. Не повторюйте негативні або підбурюючі слова. 
Уникайте слів, які мають потенційно негативну конотацію, або перефразуйте запитання. 

Перед мікрофоном 

Для того, щоб добре виступити на радіо або телебаченні, ви маєте розуміти характер даного засобу 
масової інформації. У випадку інтерв’ю на радіо, дуже важливими є якість голосу і настрій. 
Використовуйте свій голос для того, щоб виразити ентузіазм, навіть посмішку. Намагайтеся уявити 
собі аудиторію та говорити прямо до неї. 

Зовнішність має значення для телеглядачів. Доглянута зовнішність і ретельно підготована презентація 
змушують людей більше довіряти вам. Якщо ви будете трохи піднімати брови в розмові, це надасть 
вам більш відкритий і чесний вираз. Уникайте «закритих поз»: схрещених рук, схрещених ніг. 
Тримайте руки на колінах та будьте готовими жестикулювати.  

Якщо це інтерв’ю на телебаченні, під час спілкування обов’язково дивіться на інтерв’юера – не на 
аудиторію або у камеру. 

Як взяти участь у засіданні редакційної колегії  
 
Кожен тижневик має редакційну колегію, яка регулярно збирається , щоб обговорювати новини і 
обирати теми та ідеї для редакційних статей. Редакційна колегія також може схвалювати кандидатів 
на громадські посади, займати певну позицію щодо низки питань та впливати на думку виборців. Як 
член громади ви можете звернутися до редакційної колегії та спробувати переконати її зайняти певну 
позицію щодо цінності бібліотек під час скрутної економічної ситуації. Для того, щоб досягти цієї 
мети, почніть телефонувати до вашої місцевої газети і попросіть редакційну колегію призначити вам 
зустріч. 

Готуючись до візиту. Можливо, у вас буде лише 10-15 хвилин для того, щоб поговорити з членами 
редакційної колегії, отже вам треба бути підготовленими для того, щоб представити свою думку 
швидко і переконливо. Використовуйте наступний перелік, щоб організувати свої думки і надати 
інформацію, яка безпосередньо стосується саме вашої бібліотеки і громади.  

 Знайдіть партнера. Часто буває корисним запросити на зустріч якусь особу, впливову у 
вашій громаді, яка може підтримати вашу позицію. Це може бути, наприклад, відвідувач 
вашої бібліотеки, представник партнерської організації або інша авторитетна особа в громаді. 

 Тренуйтеся робити презентацію. Перед зустріччю важливо потренуватися робити  
презентацію, щоби ясно і переконливо висловити свою позицію. Приділяйте особливу увагу 
формулюванню аргументів з огляду на громадський інтерес. Також будьте уважні до 
контраргументів і будьте готові відповісти на них. Якщо ви плануєте запросити на цю зустріч 
партнера, потренуйтеся робити презентацію разом і визначте, на які теми буде говорити 
кожен з вас.  

 Будьте пунктуальним, ввічливим і шанобливим. Прийдіть на зустріч раніше призначеного 
часу. Вдягніться професійно. 

 Залишити «слід». Можна залишити «слід» після своєї презентації у вигляді інформаційних 
матеріалів або рекламних листівок, де зазначаються її ключові положення і наведені 
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приклади того, як ваша бібліотека використовується громадою, включаючи щорічну кількість 
відвідувачів, демографічну інформацію, дані про програми, послуги та їхній вплив тощо. Якщо 
ви маєте якийсь рекламний роздатковий матеріал з вашої бібліотеки, наприклад, книжкові 
закладки чи плакати, візьміть їх з собою, щоб вони лишились у редакції і нагадували про ваш 
візит після того, як він закінчиться. 

 Висловлюйте вдячність. Обов’язково подякуйте членам редакційної колегії за їхній час 
перед тим, як піти.  

Розробляючи вашу презентацію 

1. Вступ. Ця газета повинна підтримати публічні бібліотеки, оскільки фінансуючі органи на 
кожному рівні значно скорочують їхній бюджет. Тисячі читачів відвідують наші бібліотеки 
кожен рік, але без належної підтримки бібліотеки і бібліотекарі будуть не в змозі допомогти 
їм саме тоді, коли це необхідно.  

2. Ключова думка. Сьогодні бібліотеки – це динамічні, сучасні громадські центри навчання, 
інформації та відпочинку. Вони є центрами демократії. Інформація стає гармонізуючим 
фактором у нинішньому суспільстві, тому книгозбірні відіграють дедалі важливішу роль у 
подоланні соціальної нерівності шляхом забезпечення безкоштовного доступу до технології та 
інформаційних ресурсів для кожного. 

3. Ключова думка. Зменшення фінансування наших бібліотек негативно вплине на тих, хто 
потребує уваги більш за все: дітей, студентів, малозабезпечених громадян і пенсіонерів, 
особливо під час економічної кризи. Скорочення часу роботи бібліотеки, або зменшення їх 
програм і скорочення послуг завдасть шкоди тим, хто має обмежений доступ до цих ресурсів 
за межами бібліотеки. Дослідження показують, що, коли економічний рівень падає, рівень 
використання бібліотек підвищується. Дослідження також демонструють, що бібліотеки 
навчальних закладів, де працюють професійні бібліотекарі, значно сприяють підвищенню 
оцінок, отриманих учнями за швидкість читання. Без адекватного фінансування бібліотеки 
університетів не зможуть придбати друковані та електронні ресурси, необхідні для освіти ХХІ 
ст. 

4. Висновок. Ми заохочуємо вас висловлюватися за порятунок публічних бібліотек від скорочень 
бюджету. Скорочення бібліотечних послуг – це надто висока ціна для громадян. 

5. Будьте готові до запитань. У кінці вашої презентації спитайте редакційну колегію, чи вони 
мають якісь запитання або коментарі. Можливо, їм буде цікаво отримати певну статистичну 
інформацію або декілька історій з життя людей, які розраховують на можливості бібліотеки, 
щоби вчитися і професійно зростати. Члени редакційної колегії можуть назвати інші 
пріоритетні бюджетні галузі, яким необхідно фінансування у ці скрутні часи. Будьте готові 
захистити бібліотеки у цьому контексті. 

Після візиту завжди важливо зробити завершальні кроки.  

 Подякуйте членам редколегії. Після візиту обов’язково напишіть короткий лист або 
електронне повідомлення, в якому подякуйте редакційній колегії за дозвіл на участь у 
засіданні. Якщо редакційна стаття дійсно буде надрукована, зателефонуйте до редакційної 
колегії, напишіть електронне повідомлення або лист подяки і заохочуйте багатьох знайомих 
написати листа редакторові. Обов’язково розмістіть редакційну статтю у вашій бібліотеці для 
того, щоб всі могли її бачити! 

 Будьте наполегливими. Якщо редакційна стаття не з’являється одразу, подзвоніть найбільш 
відкритій до громадських потреб особі при наступній «медіа» нагоді, наприклад, за два тижні 
до обговорень обласного бюджету або Всеукраїнського дня бібліотек. Якщо редакційна 
колегія вирішить не висвітлювати вашу позицію, попросіть розмістити ваш лист у рубриці 
«Листи читачів». 
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Листи до редактора 

Листи до редактора, зазвичай, публікуються на сторінці поруч із редакційною статтею. Перед тим, як 
надіслати листа, з’ясуйте у своїй газеті таку інформацію: 

 Дозволений обсяг (кількість слів) 
 Спосіб надсилання статті (електронна пошта або факс є найбільш розповсюдженими) 
 Ім’я та номер телефону контактної особи, яка відповідає у редакції за отримання статей. 

«Бібліотеки готові допомогти у часи економічної скрути» (скорочено) 

Автори: Дж. Реттінг, президент Американської бібліотечної асоціації, працівник бібліотеки 
Річмондського університету та Грег Уоррелл, президент Академічної бібліотечної групи 

Як зазначає мешканець Флориди, відмова від домашнього Інтернету і використання безкоштовних 
Інтернет-послуг, запропонованих його місцевою публічною бібліотекою, могло б допомогти його 
родині зекономити більше 700 доларів на рік. І це не поодинокий випадок. Частіше ніж коли-небудь 
за останні два десятиліття американці звертаються до своїх бібліотек з метою використання 
безкоштовних ресурсів: книг, доступу до Інтернету, участі у розважальних і навчальних заходах. Нове 
опитування, проведене Інститутом Харріса, виявило, що приблизно 75% відсотків американців мають 
читацькі квитки і відвідали свою місцеву бібліотеку протягом минулого року ( порівнюючи з 65% два 
роки тому). 

Бібліотеки – це громадські центри культури та навчання. Одна з найважливіших їхніх функцій полягає 
у гармонізації суспільства через надання послуг найбільш уразливим соціальним верствам.  

У період економічної скрути бібліотеки пропонують безкоштовні ресурси для американців усіх 
вікових категорій, зокрема, надають  допомогу у написанні резюме і пошуку роботи, заповненні 
страхових полісів на випадок безробіття. Послуги, які стосуються безробіття, – одні з найважливіших 
для бібліотек . Наприклад, згідно із законодавством штату Каліфорнія,  анкету на отримання 
допомоги по безробіттю необхідно заповнювати в режимі онлайн, але не кожен має високий рівень 
Інтернет-обізнаності. Яким же ще чином мають діяти ці безробітні, окрім використання 
безкоштовного бібліотечного Інтернет-доступу? Як ще можуть вони отримати ці кошти без сторонньої 
допомоги?  

 У ці складні часи бібліотеки як ніколи доводять, що вони є цінними і надійними джерелом допомоги 
громаді. 

Співробітництво з урядовцями та законодавцями  

Вам треба сконцентруватися на тому, щоб переконати у цінності бібліотеки саме в ці складні 
економічні часи тих, від кого залежить фінансування вашого закладу. У даному розділі містяться 
поради і стратегії, як працювати з вашими місцевими адміністраторами і посадовцями та як 
звертатися до чиновників обласного і національного рівнів. Ви також можете продемонструвати 
цінність бібліотеки місцевому урядові, використовуючи  методи, що описані вище. 

Бібліотеки повинні  наочно демонструвати свою цінність в часи скорочення бюджету. 

1) Як можуть бібліотеки допомогти місцевому урядові – будьте  частиною вирішення проблеми 

 Треба знайти контакт з вашою місцевою адміністрацією і продемонструвати, як бібліотека 
допомагає громаді під час економічної кризи, а також те, як бібліотека може допомогти 
місцевому урядові. 
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 Зберіть інформацію щодо цінності бібліотек з різних джерел. Наводимо для прикладу уривки  
з американської статті «Допомогаючи місту» (Making Cities Stronger, 
http://www.urbanlibraries.org/associations/9851/files/making_cities_stronger.pdf). 

Допомагаючи місту 

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що публічні бібліотеки сьогодні тісно пов’язані 
з людьми, технологіями і якістю життя. Вони мають надзвичайно великий рівень охоплення 
населення і залучення їх до використання фізичних й електронних ресурсів. Більше 9 тисяч публічних 
бібліотек у США надають свої послуги у більш ніж 16 тисячах філій і в режимі онлайн. Майже кожна з 
них, фінансованих із місцевих бюджетів, пропонує бібліотечні фонди та різноманітні програми, 
створені для навчальних і професійних цілей та для розвитку малого бізнесу. Таким чином, вони є 
важливою і динамічною частиною громадської навчальної інфраструктури, що підтримує 
економічний розвиток.  

Можна зробити висновок, інвестиції у публічні бібліотеки підвищують рівень громадської 
спроможності відповідати на виклики, пов’язані з економічним розвитком. Публічні бібліотеки 
дедалі краще знаходять своє місце у формальних і неформальних мережах корпорацій, 
неприбуткових та громадських організацій, які спільно працюють над підвищенням рівня освіти та 
економічного потенціалу, роблячи міста сильнішими.  

 Домовтеся про зустріч з представниками адміністрації та головами відділів місцевих рад та 
адміністрацій, щоби запропонувати їм послуги бібліотеки. Вони можуть використовувати 
бібліотеку для пошуку інформації, дослідження найкращого досвіду або інноваційного 
вирішення проблем, як місце розповсюдження інформації,  місце для проведення зустрічей з 
громадськістю, опитувань тощо. 

 Запросіть мера, членів рад й адміністрацій до бібліотеки для того, щоб продемонструвати їм 
наявні бібліотечні послуги.  

 Беріть активну участь у зустрічах щодо обговорення бюджету. Допомагайте владі у її 
діяльності і пропонуйте креативні підходи.  

2) Як бібліотека допомагає громаді під час економічної кризи 

 Підготуйте інформаційні матеріали щодо способів, у які бібліотека допомагає громаді, та 
передайте їх місцевим урядовцям. Це, зокрема безкоштовний доступ до мережі Інтернет, 
пошук роботи і допомога у професійній орієнтації, користування бібліотечними матеріалами 
як спосіб економити гроші; онлайнові програми розвитку бізнесу й управління грошима та 
інвестиціями, ресурсні бази даних щодо подолання наслідків психологічного навантаження, 
різноманітні програми, акції по збору продуктів харчування, вихід на малозабезпечених осіб 
та закриті спільноти. 

 Додайте дані щодо цінності бібліотеки, якщо ви вже маєте, або зберіть їх, використовуючи 
вищезазначені методи. 

 Включіть статистичні дані щодо підвищеного рівня використання бібліотек протягом минулого 
року або останніх декількох місяців, коли криза особливо загострилася. 

3) Підтримка від користувачів вашої бібліотеки 

Знову-таки найкращими захисниками інтересів вашої бібліотеки перед місцевими посадовцями є 
користувачі вашої бібліотеки.  

 Забезпечте участь прихильників бібліотеки у засіданнях, присвячених  обговоренню бюджету, 
щоби вони могли висловитися щодо цінності бібліотеки. Особливо істотна підтримка нових 
відвідувачів, або тих, хто користується найважливішими бібліотечними послугами. 

 Нехай партнерські організації та інші особи напишуть листа редактору про те, як бібліотека 
допомогла їм у складні економічні часи.  
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 Визначте заздалегідь, хто може бути впливовими особами у вашому конкретному випадку. 

Звернення до осіб, які прямо чи опосередковано впливають на рішення, що стосуються бібліотек 

До цих осіб відносяться: мер, голова обласної чи районної адміністрації, керівники відділів культури 
та освіти відповідного рівня, директор, депутати (розпоряджаються фондом розвитку регіону), друзі, 
члени сімей або інші особи, яких вони знають і яким довіряють; працівники спонсорських фондів у 
регіоні, працівники держслужби, закладів освіти і культури, громадські та бізнес-лідери, редактори 
місцевих засобів масової інформації. Всі вони можуть безпосередньо чи опосередковано впливати на 
формування бібліотечних бюджетів. Регулярний контакт з ними допоможе отримати їхню підтримку. 
Окрім проведення адвокаційних акцій щодо цінності вашої бібліотеки, розрахованих на ваші місцеві 
джерела фінансування, також важливо налагодити контакт з посадовцями на обласному і 
національному рівнях з метою залучення додаткових ресурсів у ці складні економічні часи. 

УБА та її обласні осередки закликають працівників книгозбірень, партнерські організації та 
користувачів бібліотек звертатися до посадовців, щоби донести до них інформацію про цінність 
бібліотеки для добробуту вашої громади.  

Поради для успіху:  

 Створіть список/базу даних осіб, відповідальних за прийняття рішень, зберіть дані про їхнє 
місце роботи, персональні дані та інформацію щодо їхнього професійного розвитку; вивчіть 
питання, якими вони займаються, дані щодо ключових працівників їхнього штату,  внесіть до 
списку контактну інформацію. 

 Використовуйте свої контакти. Чи знаєте ви представників ради, партнерських організацій, 
відвідувачів бібліотеки або сусідів, які мають вплив на ключових посадовців? Спитайте, чи 
вони погодяться підтримати вашу ідею.   

 Краще почніть раніше, ніж пізніше. Заплануйте включити бібліотечні проблеми до форумів 
для кандидатів на виборах. Надайте кожному з кандидатів пакети інформації про бібліотеку. 

 Надсилайте вітальні листи кандидатам–переможцям та запрошення відвідати бібліотеку 
або медіа-центр.  

 Зробіть так, щоб їм було легко підтримати вас. Нехай ваші візити/презентації будуть 
недовгими і доречними. Надайте стислу інформацію обсягом до однієї сторінки із чітким 
зазначенням результатів, яких ви прагнете досягти, та ключових фактів. Не забудьте вказати 
контактну інформацію.  

 Підтримуйте контакти. Старайтеся здійснювати регулярні візити, телефонуйте або заходьте 
особисто, якщо це можливо. Надішліть ваш вісник, щорічний звіт і цікаві статті. 

 Нехай вони відвідають бібліотеку, принаймні, один раз на рік. Запросіть їх на каву, 
запропонуйте їм виступити або відвідати особливі заходи. Обов’язково представте їх. 
Повідомте про такий візит представникам масової інформації, робіть фотографії, щоб 
розмістити їх у своїй бібліотеці. Включіть фотографії цих осіб до бібліотечного вісника.  

 Обов’язково повідомляйте їм про свої успіхи. Надсилайте вирізки новин, копії релевантних 
листів подяки та інші повідомлення, які демонструють позитивний внесок бібліотеки.  

 Запропонуйте районній або шкільній раді проводити зустрічі у вашій бібліотеці. 
Забезпечуйте легке частування, а також зробіть екскурсію по бібліотеці перед зустріччю.  

 Надсилайте листівки, рекламні матеріали або інші сувеніри до святкування Всеукраїнського 
дня бібліотек або при іншій слушній нагоді для того, щоб подякувати за їхню підтримку.  

 Чітко зазначте, що ви цілком розумієте їхні зобов’язання щодо забезпечення якісної освіти, 
економічного розвитку, освіченості та інших ключових питань.  

 Підготуйте інформаційні пакети, що містять дані, які можуть бути корисними при прийнятті 
рішень не лише у бібліотечній сфері, а й в інших галузях. 

 Підтримуйте тих, хто підтримує вас. Якщо громадське об‘єднання підтримує певну 
законодавчу ініціативу, надішліть їм листа, або нехай ваші партнери надішлють листи 
підтримки і відправлять копії до бібліотеки.     



36 

 Дякуйте їм.  Особисто. У письмовомій формі й на громадських зібраннях – при будь-якій 
слушній нагоді. 

Звертайтеся до осіб, які мають вплив, постійно і регулярно.  Спілкування – це ключовий аспект для 
встановлення добрих стосунків з ключовими особами. Не важливо, чи воно буде здійснюватися 
особисто, по-телефону, електронною або звичайною поштою. Головне, щоб воно відбувалося не 
тільки тоді, коли питання бібліотечного фінансування постає як спосіб залучення громадської 
підтримки перед виборами. Не чекайте, поки настане виборча кампанія чи трапиться щось таке, що 
змусить вас звернутися до посадовців. 

Для того, щоб діяти ефективно, захисники прав бібліотек повинні створити собі імідж надійних, 
обізнаних і переконливих осіб. Вони повинні знати політичні процеси та визначати свою роль у них. 

Поради для успіху 

 Підтримуйте посадовців, які підтримують бібліотеки. Долучайтеся до їхніх кампаній. 
Пропонуйте свою волонтерську допомогу. Голосуйте за них! 

 Виконуйте домашнє завдання. Дізнайтеся все необхідне про посадовця: в якому комітеті 
він/вона працює, які питання особливо актуальні для нього/неї. Приєднайте вашу бібліотечну 
ідею до якогось аспекту ключової проблеми, над якою працює законодавець.  

 Складіть  базу даних з  біографічною та контактною інформацією для швидкого і зручного 
використання. 

 Зустрічайтеся з законодавцями. Більш вірогідно, що чиновники повірять і довірятимуть вам, 
якщо вони вас знатимуть. Відвідуйте засідання місцевих рад і адміністрацій, домовтеся про 
зустріч на робочому місці посадовців.  

 Познайомтеся з їхньою командою. Помічники депутата, директора чи посадовця також є 
впливовими особами і важливими союзниками. Обов’язково будьте  в курсі подій. 
Запропонуйте повідомляти членам команди посадовця про бібліотечні справи. Дякуйте їм за 
їхню допомогу.  

 Підготуйте чітку ідею та запит щодо конкретних дій (наприклад, голосування за /проти 
певного заходу; ваша мета – переконати інших членів комітету підтримати вас).  

 Інформуйте їх як про проблеми, так і про успіхи. Надсилайте копії бібліотечного вісника, 
редакційних статей, публікацій та інші релевантні матеріали. 

 Завжди будьте ввічливими і дякуйте їм, навіть якщо ви не погоджуєтеся у певному питанні.  
 Поставте собі за мету, щоб кожен з посадовців хоча б раз на рік відвідав вашу бібліотеку. 

Формулювання повідомлення 

Захисники прав бібліотек повинні бути в змозі формулювати питання чітко і об’єктивно, визнаючи 
економічні реалії та позиціонуючи бібліотеки як частину вирішення більших проблем. Треба 
допомогти зрозуміти роль бібліотек і бібліотекарів в інформаційну еру як досвідченим чиновникам, 
так і новообраним депутатам. Корисно також звертатися до політичних партій.  

Політики повинні розуміти: 

 Важливість підтримки законодавчих ініціатив, які сприяють розвитку бібліотек. 
 Значення бібліотек під час вирішення питань, пов’язаних з інтелектуальною власністю, 

конфіденційністю, свободою слова та інформації та іншими політичними питаннями.  
 Зусилля, вкладені у розвиток бібліотек, повертаються значним соціальним капіталом.   

Ключові моменти: 

 Бібліотеки - ключовий елемент освіченого суспільства. 
 Книгозбірні допомагають готувати українців усіх вікових груп конкурувати у глобальній 

економіці.  
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 Бібліотеки володіють інформаційними технологіями, і вони роблять їх доступними для всіх.   
 Публічні бібліотеки дуже важливі для громади. Вони є ресурсними центрами у  питаннях 

освіти, працевлаштування і дозвілля.  
 Книгозбірні важливі для освіти і самостійного розвитку. 
 Бібліотеки відкривають можливості для розвитку кожному, включаючи малозабезпечених 

людей, представників меншин, іммігрантів та сільське населення. 
 Бібліотеки навчальних закладів відіграють ключову роль у вихованні молодих людей 

освіченими громадянами, продуктивними для суспільства.  
 Роль університетських книгозбірень  дуже значуща для розвитку знань.  

Способи спілкування 

Існує багато способів спілкування із ключовими особами. Багато бібліотек просто розміщують 
інформацію або посилання на своєму веб-сайті. Ще більше надає перевагу листам і/ або візитам. 
Пам’ятайте, що правильно обраний час контакту – це запорука успіху. Обов’язково дізнайтеся про 
законодавчі й управлінські цикли різних державних органів. Чим раніше ви зазначите питання, які вас 
турбують, тим краще.  

Візити  

Особисте спілкування – це найбільш ефективний спосіб, який допомагає налагодити стабільні робочі 
стосунки. Політики та чиновники мають щільний графік, але, зазвичай, вони підтримують ініціативи 
зустрічі з виборцями й громадою. Відвідування приймалень може бути легшим і менш стресовим 
варіантом, як для «бібліотечних адвокатів», так і для посадовців. 

 Знайте посадовця. Заповніть наведений нижче контрольний перелік і перегляньте його 
перед тим, як установлювати контакт.   

 Треба визначити найкращий час для зустрічі. Треба точно дізнатися, коли законодавці 
мають зустрічі, коли проводяться слухання у ключових комітетах, коли вносяться правки до 
законопроекту, на яку дату призначені дебати і коли призначено перерву в діяльності. 
Плануйте свій візит відповідно до цих даних. 

 Треба знати, кого запрошувати. Делегатами повинні бути мешканці відповідного району, 
представники місцевої громади. Бажано, щоб кількість захисників прав, що є користувачами 
бібліотек, перевищувала кількість штатних працівників бібліотеки. Але делегація має бути 
невеликою, щоб було легко обмінюватися думками.  

 Треба знати, як представити вашу справу. Перед візитом переконайтеся у тому, що кожен 
розуміє та погоджується із основними правилами. Оберіть представника, який вестиме 
дискусію, представить основні положення і концентруватиметься на суті розмови. Не кожен 
має висловитися для того, щоб зробити свій внесок. Будьте готові відповісти на складні 
запитання.  

 Треба точно знати мету вашого візиту. Потрібно мати чіткий план. Скажіть посадовцю, яку 
саме ініціативу ви хочете, щоби він або вона підтримала. Чиновники не можуть пам’ятати про 
всі поточні законодавчі ініціативи. Допоможіть їм допомогти вам. 

 Треба усвідомити те, чого ви не знаєте. Потренуйтеся робити свою презентацію, принаймні, 
перед однією особою, яка незнайома з даним питанням. Вона може вказати на нелогічні 
переходи презентації або поставити питання, на які ви не звернули уваги. Відредагуйте  
презентацію відповідно до отриманих коментарів. 

 Треба знати, що взяти з собою. Принесіть документ або інформаційні матеріали, що 
підтримують вашу позицію. Нехай обсяг цього документу буде мінімальним. Найкращий 
обсяг – це одна сторінка.  

Листи 

Листи – це простий і ефективний спосіб повідомити  законодавцю вашу думку. Законодавці завжди 
звертають на це увагу, адже листи представляють виборців, і кожен лист відображає погляди 
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декількох громадян. Ваш лист може бути формальним або неформальним, набраним на комп’ютері 
або написаним від руки.  

 Обов’язково використовуйте правильну форму звертання.  
 Пишіть, спираючись на свій власний досвід. Персоналізований лист привертає більше уваги, 

ніж формальний лист.  
 Обмежте обсяг до двох – трьох абзаців – не більше однієї сторінки.  

Телефонні дзвінки 

Телефонні дзвінки – це завжди простий і доречний спосіб, особливо, якщо триває період 
голосування. Коли варто дзвонити? Подзвоніть перед слуханням або пленарним голосуванням для 
того, щоб попросити підтримки, роз’яснень законодавчих чи адміністративних процедур або 
нормативних актів , які зараз розглядають/обговорюють, чи для того, щоб доповісти про термінову й 
важливу ситуацію.  

 Обов’язково представтеся, скажіть, де ви живете, і чому ви телефонуєте. 
 Завчасно  запишіть ключові положення.  
 Висловлюйтеся стисло і дякуйте за увагу.  
 Запишіть, коли ви дзвонили, з ким говорили і занотуйте результат розмови для того, щоб 

запланувати подальші дії та написати листа подяки. 
 Заохочуйте інших також робити телефонні дзвінки.  

Електронна пошта і факс 

Ці способи є найкращими, коли часу обмаль, наприклад, у ті дні, коли наближається важливе 
голосування. Дотримуйтеся загальних правил кореспонденції. Наведені нижче положення особливо 
актуальні у випадку використання електронної пошти.  

 Напишіть своє ім’я та адресу у верхній частині листа, щоби було зрозуміло, як ви пов’язані з  
проблемою і що вона стосується того округу, яким керує чиновник.  

 Нехай ваше повідомлення буде дуже стислим і персоналізованим. Якщо ви використовуєте 
певний шаблон, зробіть його більш особистим. 

 Нехай ваша позиція щодо певного питання буде розташована у рядку теми електронного 
листа (наприклад, «Підтримайте бібліотеку») і не чекайте відповіді на цей лист. Помічники 
посадовця можуть перевіряти рядки тем листів тільки з метою оцінювання громадської думки 
щодо певного питання. 

 Уникайте додатків, оскільки їх рідко читають.  
 Використовуйте електронну пошту розсудливо, щоб вас не вважали відправником  

непотрібних електронних повідомлень. 
 Обов’язково двічі перевіряйте написане, особливо, якщо ви писали, поспішаючи. Наявність 

орфографічних помилок може вплинути на довіру до вас і вашого повідомлення.  

Залучення прихильників вашої бібліотеки  

Для того, щоб перетворити посадовця на  прихильника вашої бібліотеки потрібно більше ніж один 
візит. Присвятіть час тому, щоб встановити і розвинути стосунки, засновані на довірі, повазі та 
позитивних враженнях. Шукайте можливостей для того, щоб і ви, й інша сторона почувалися добре. 
Допомога у будь-якому вигляді буде оцінена позитивно і запам’ятається.  

 Визнавайте позитивний внесок посадовців. Вручайте їм спеціальні нагороди. Опублікуйте 
їхню фотографію у бібліотечному віснику або розмістіть її на інформаційній дошці. 

 Надавайте можливості робити фотознімки. Запрошуйте їх / їхніх працівників представляти 
інформаційні чи інші послуги вашої бібліотеки під час Всеукраїнського дня бібліотек або брати 
участь у заходах, присвячених державним святам чи визначним датам в історії бібліотеки, 
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громади, країни, світу. Робіть фотографії для бібліотечного вісника та для веб-сайта. 
Повідомляйте про такі заходи представникам засобів масової інформації.  

 Запрошуйте законодавців проводити наради або «годину зустрічі з виборцями» в 
приміщенні бібліотеки. Заохочуйте користувачів бібліотеки та партнерські організації 
відвідувати ці заходи. 

 Йдіть до них самі. Продемонструйте те, як нові технології можуть допомогти їм та їхнім 
виборцям. Надсилайте статті / інформаційні матеріали, які напевно зацікавлять їх.  

 Пропонуйте екскурсії по навчальному закладу або по бібліотеці навчального закладу з 
учнями-гідами. Проведіть інтерактивну сесію з користувачами бібліотеки. Досить легко це 
буде зробити з учнями місцевої школи, яка має комп’ютери. Обов’язково прослідкуйте, щоб 
ця подія була висвітлена у шкільному віснику / газеті. Також запросіть представників засобів 
масової інформації.  

 Познайомтеся з працівниками штату законодавця. Заходьте до них для того, щоб 
привітатися або залишити повідомлення, якщо ви проходите поруч із їхнім офісом, навіть 
якщо у вас не призначено з ними зустріч. Надсилайте їм листи подяки.  

Правила ефективного спілкування  

Американська бібліотечна асоціація рекомендує дотримання таких правил під час спілкування з 
посадовцями. 

1. Повідомлення має бути стислим. Час посадовця обмежений. Будьте пунктуальні. Нехай 
ваше повідомлення буде коротким.  

2. Проявляйте вдячність. Визнавайте колишню підтримку і висловлюйте подяку за теперішні 
дії.  

3. Повідомлення повинно бути конкретним. Говоріть саме про місцеву бібліотеку та потреби 
місцевої громади.   

4. Повідомлення має бути інформативним. Висловіть причини, чому треба вжити певних 
заходів.  

5. Будьте ввічливі. Будьте позитивно налаштовані. Просіть про конкретну дію або форму 
підтримки. Не вимагайте і не погрожуйте.  

Досьє посадовця 

 

Зробіть копії контрольного переліку питань, на які треба звернути увагу, готуючись до зустрічі з 
законодавцем. Заповніть цей перелік і перегляньте перед тим, як звернутися до посадовця. Беріть 
його з собою під час зустрічей. Чим більше ви знаєте про певного чиновника, тим спілкування буде 
ефективнішим. 

ПІБ посадовця: ___________________________________________ 

Політична партія: ___________________________________________  

Чи підтримує він/вона культурно-освітні ініціативи? ____________________________ 

Якого рівня депутат/чиновник (Верх., обл., міськ. рада): ____________________________________ 

Ключові характеристики громади, яку ви представляєте: 

___сільська ___міська ___змішана ___університетська___бізнес (комерційна/трудова) 

Ключові прихильники: ________________________________________________________ 
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Дата, коли депутата вперше було обрано чи призначено на посаду: 
________________________________________________________________________________ 

Посада: ___________________________________________________________ 

Членство у комітеті, підкомітеті: __________________________________________________  

 Комітет/підкомітет, який очолює: _______________________________________________ 

 Громадська позиція щодо бібліотек: _____________________________________________ 

 Особисте відношення до бібліотек: _______________________________________________ 

 

 

Ось ще один приклад того, як робота з адвокасі, а зокрема, спілкування з посадовцями, успішно 

проводиться в українських бібліотеках. Власним досвідом, набутим за роки роботи з особами, які 

приймають рішення, ділиться Тетяна Іванівна Курило, директор Деснянської ЦБС у місті Київ. 

 

Адвокасі по-деснянськи 

Одним із джерел додаткового фінансування для бібліотеки є робота з окремими депутатами, 

депутатськими групами та блоками. Бібліотеки Деснянської ЦБС у м. Києві ефективно здійснюють 

пошук ресурсних спонсорів та систематично отримують необхідну допомогу. У цьому процесі нами 

взято за основу принцип: «Ніколи не отримаєте те, що не просите».  

Методологія успішної роботи в цьому напрямку полягає у такому: 

1. Необхідно ознайомитись із списками депутатів, які балотуються у вашому районі і пройшли до 

складу райради та міськради. 

2. Необхідно зібрати матеріали про кандидатуру обраного депутата або депутатів та сформувати 

так звану «папку-досьє», до якої повинно входити:  

- фото депутата, 

- дата народження, склад сім’ї, місце проживання, 

- освіта,  

- професія, сфера діяльності, 

- уподобання,  

- програма, з якою він йшов на вибори, 

- якщо є – публікації в ЗМІ про публічну діяльність даної особи. 

3. Будьте в курсі, які кошти виділяються кожному депутату на розвиток свого округу і в які 

терміни. 
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Всі ці дані можуть бути використані для налагодження стосунків між вашою установою і депутатом.  

Спілкуючись з депутатами вперше, ви повинні пам’ятати одне правило: розмову необхідно починати 

з переліку тих послуг, які ваша установа може надати даній особі, підприємству чи організації, яку він 

очолює. Як показує досвід, після цього, незалежно від того, необхідна йому ваша допомога, чи ні, 

депутат сам запитує: «А що вам необхідно, з якими питаннями ви прийшло до мене?». До усного 

викладення питання, на вирішення якого ви розраховуєте, обов’язково додайте офіційний лист від 

своєї установи з цим же проханням. Не забудьте також запросити особисто відвідати вашу бібліотеку. 

Невід’ємною частиною роботи є також привітання депутатів:  

 - з днем народження,  

 - з професійним святом,  

 - з офіційними святами,  

- з іншими подіями, пов’язаними з життєдіяльністю даної особи. 

Після кожної наданої допомоги, або вирішення якогось питання, обов’язково напишіть лист з 

подякою у двох примірниках: один, звернений до самого депутата,  інший – до організації, яку він 

представляє. 

Оскільки депутат  особа публічна, корисно оформити у холі бібліотеки інформаційний куточок, де 

розмістити фото депутата, подяки з конкретним переліком наданої допомоги, та папку-досьє, з якими 

можуть ознайомитися мешканці вашого району. Це реклама для депутата – користь для вашої 

бібліотеки. 

 

Що саме і як казати депутатам чи людям на керівних посадах, які, на вашу думку, можуть допомогти 

бібліотеці? Нижченаведена схема допоможе вам скласти план спілкування. 



42 

Треба чітко визначити суть свого повідомлення 

1. Суть полягає у (25 слів або менше): 

  

2. Три ключові моменти: 

  

3.Це важливо для вашої громади та іміджу політичної  сили, яку представляє чиновник, 
оскільки:  

  

4. Нам потрібна Ваша допомога у такому:  

 

5. Дуже дякуємо за Ваш час. 

  

6. Після цього я маю зробити: 

  

Контрольний перелік  

Кожен день є можливістю для адвокаційної діяльності. Як працівник бібліотеки, як представник її 
партнерської організації, член педагогічного колективу або адміністратор, використовуйте ці поради, 
щоб розпочати свій проект під час економічних труднощів.  

Спілкуйтеся, спілкуйтеся і ще раз спілкуйтеся! Подивіться навколо себе. Нині скрізь є люди, які дійсно 
могли б використати свою бібліотеку, і які не знають про цінні ресурси, які просто чекають на них. 
Купуючи товари у магазині, зустрівшись/познайомившись у студентській спілці, в банку, на 
батьківських зборах  або робочій нараді, на пошті, у гуртожитку, на вулиці – спілкуйтеся з людьми і 
розказуйте їм, чому ви любите і цінуєте свою бібліотеку. Допомагайте їм зрозуміти, чому вони 
можуть навчитися там і як вони можуть надати додаткову підтримку цьому значущому елементу своєї 
громади, академічного містечка або школи.  

Будьте поінформовані:  

 Будьте поінформовані про діяльність на обласному і національному рівнях. Перегляньте 
останні ресурси, публікації та інформацію щодо бібліотечних адвокаційних заходів, а також 
підпишіться на списки розсилки для обговорення адвокаційних питань. Зверніться до 
осередку Української бібліотечної асоціації у своїй області, щоб отримати інформацію про 
важливі питання, які стосуються вашої області.  

 Бібліотеки і бібліотечні співробітники мають об’єднуватися!  Перевіряйте сайти профільних 
міністерств, місцевих органів управління, партнерських організацій, підпишіться на розсилку 
новин, щоб дізнаватися про різні події та планувати вашу участь у цих подіях. 
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Познайомтеся з обраними та призначеними посадовцями вашого регіону та їхніми штатними 
працівниками. Як отримати їхню підтримку? Перш за все, треба знати чиновників і працівників 
їхнього штату. Відвідайте веб-сайт адміністративно-управлінських органів для того, щоб дізнатися про 
ключові для них питання та пріоритети. Запрошуйте посадовців до ваших бібліотек для того, щоб 
вони самі могли бачити, наскільки важлива бібліотека для вашої громади, або  для підтримки 
високого академічного рівня в університеті. Повідомте їм про своє бажання, щоб вони підтримували 
всі види бібліотек, ухвалювали позитивні рішення щодо бібліотечної політики, назвіть їм конкретні 
способи, у які вони можуть бути вам корисні. Ви можете попросити призначити зустріч, 
зателефонувавши до офісу вашого посадовця, або, навіть краще, запросіть чиновників відвідати вашу 
бібліотеку в рамках спеціально запланованого заходу. Продемонструйте їм, як їхні виборці та 
мешканці їхнього району використовують цінні бібліотечні ресурси, і ви отримаєте важливого 
союзника. 

Випускайте друкований або електронний вісник бібліотеки. Багато бібліотек нині випускають 
регулярні вісники для відвідувачів, студентів і членів педагогічних колективів. У рамках волонтерської 
підтримки запропонуйте написати адвокаційну статтю для вісника, підкреслюючи способи, у які 
відвідувачі та захисники прав можуть допомогти бібліотеці в незалежності від того, чи це кампанія з 
написання листів, надання волонтерської допомоги під час різноманітних заходів, телефонування 
законодавцям або інші заходи. Збирання всієї цінної інформації в одному місці допомагає 
зацікавленим сторонам обирати серед багатьох різних способів надання допомоги найкращий.   

Підготуйте і/або розповсюджуйте роздаткові матеріали. Важлива інформація щодо бібліотеки, 
послуг, які вона надає, та її потреб може бути розповсюджена в письмовому вигляді, щоби люди 
могли ознайомлюватися з нею або передавати іншим. Якщо у вас є навички комп’ютерного дизайну, 
або ви знаєте когось, хто їх має, накопичуйте матеріали у письмовому вигляді, щоб розповсюджувати 
їх серед громадськості на сайті. Ці матеріали можуть містити інформацію про розклад роботи 
бібліотеки, список речей, потрібних для бібліотеки, інформацію щодо запланованого заходу або 
будь-яку іншу доцільну бібліотечну інформацію. Така інформація також повинна бути розміщена на 
дошці оголошень вашої бібліотек, де всі зможуть ознайомитися з нею.  

Заплануйте бібліотечний захід. Будь-який захід протягом року – це можливість представити вашу 
бібліотеку. Заплануйте захід або кампанію підтримки, до якої були б залучені ваші партнерські 
організації або інші волонтери. Ви можете провести захід у бібліотеці або в місцевому супермаркеті, 
на ярмарку, в парку або десь у академічному містечку та запросити представників місцевих засобів 
масової інформації. Застосовуйте для цього доречні національні ініціативи і свята, наприклад, 
Всеукраїнський день бібліотек. Завжди запрошуйте посадовців на свої заходи! 

У вас є власна армія захисників прав. Використовуйте її! Багато з тих, хто працює в бібліотеках, 
забувають про те, що вони вже мають потужну армію: бібліотечних працівників  від директора 
бібліотеки і до сторожа. Ніхто не знає і не цінує внутрішню роботу бібліотеки краще за них. Навчіть їх 
основам адвокасі, поділіться ресурсами, які маєте ви чи може надати Українська бібліотечна 
асоціація, та інформуйте їх про поточні події.  

Запропонуйте Інтернет-тури. Бібліотека є важливим місцем доступу до мережі Інтернет для тих, хто 
не має комп’ютера вдома. Ваша бібліотека може бути вікном до Інтернету для багатьох людей у 
вашій громаді. Запропонуйте відвідувачам показати, як користуватися ним, і поясніть їм бібліотечну 
політику щодо Інтернету. Ви навіть можете запросити місцевих політиків і громадських лідерів на 
захід підвищення рівня Інтернет-обізнаності, розрахований на цілу громаду, і показати їм, як 
бібліотека пропонує кожному вільний доступ до технологій.  

Залучіть пресу. Робіть публічні виступи щодо цінності вашої бібліотеки. Ви добрий оратор? 
Зателефонуйте до своєї місцевої або університетської радіо програми або відділу новин. Вам 
подобається писати? Напишіть листа редактору або листа до рубрики «Від читачів» вашої місцевої 
газети, попросіть студентів і членів педагогічного колективу написати редакторську статтю до 
університетської газети. Безвідносно до того, яким чином ви звернетеся до місцевої або 



44 

університетської преси, переконайтеся у тому, що ви заздалегідь підготували свої ключові 
повідомлення і готові відповісти на складні запитання. Підготуйте статистичну та іншу інформацію, 
яку ви можете ефективно використати під час зустрічі.  

Станьте послом своєї бібліотеки для місцевої або академічної громади. Відвідуйте різні громадські 
заходи з метою захисту інтересів вашої бібліотеки. Відвідуйте молодіжні клуби і організації 
(наприклад, Пласт, Союз української молоді тощо), студентські зустрічі та зустрічі педагогічного 
колективу, батьківські збори у місцевих школах, профспілкові збори та збори будь-яких громадських 
організацій. Говоріть про ті послуги, які пропонує ваша бібліотека і скільком людям вона допомагає. 
Намалюйте картину вашого навчального закладу або громади без цього чудового ресурсу. В такий 
спосіб ви зможете  заручитися підтримкою  впливових груп для допомоги людям і організаціям, що 
стоять за ними. 

Створіть свою мережу спілкування. Ви самі є впливовим діячем, але залучення багатьох людей 
робить вашу ідею ще сильнішою. Створення мережі захисників прав бібліотек у вашій громаді або в 
академічного містечку є чудовим способом додати більше голосів до хору підтримки. Коли ви 
знайдете людей, які бажають і в змозі надати підтримку, зберігайте їхню контактну інформацію і дані 
про їх можливості допомогти. Створіть список телефонних номерів або список адрес електронної 
пошти, щоби підтримувати зв'язок з усіма ними. Отже, коли виникне якесь запитання, ви будете 
знати, до кого звернутися для розповсюдження вашого повідомлення.  

Діліться історіями про успіх чи труднощі з колегами з інших регіонів. Вдалий досвід надихає, а 
озвучені виклики сприяють професійній солідарності. 

Успіхів вам у просуванні вашої бібліотеки й захисті прав та інтересів бібліотекарів і членів місцевої 
громади! 

 

 

 

 


