РЕКОМЕНДАЦІЇ
ХХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«КОРОЛЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ 2017» ЗА ТЕМОЮ «БІБЛІОТЕКИ, АРХІВИ, МУЗЕЇ:
ДИНАМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ПОШУК НОВИХ ФОРМАТІВ»

(Харків, ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 26 жовтня 2017 р.)
Подальший розвиток України як європейської держави сприяє актуалізації

питань динамічного розвитку діяльності бібліотек, архівів та музеїв, пошуку
нових

форматів

діяльності,

вивчення,

аналізування

та

популяризації

науково-практичної

конференції

вітчизняного та зарубіжного інноваційного досвіду.
Учасники

ХХ

Всеукраїнської

«Короленківські читання 2017» (понад 140 представників бібліотек, архівів,
музеїв) відзначають, що бібліотеки, архіви та музеї України мають потужний
інформаційний потенціал для консолідації суспільства, спрямування його на
інтеграцію України у європейське співтовариство, до світового наукового та
історико-культурного простору.
У межах конференції відбулися пленарне, два секційні засідання:
«Інтелектуальне партнерство бібліотек, архівів, музеїв. Проектна діяльність»
(модератор – директор Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського О. М. Василенко), «Актуальні питання роботи
з бібліотечними, архівними та музейними колекціями документних пам’яток»
(модератор – завідуючий науково-дослідним відділом документознавства,
колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка, професор
ХДАК, доктор філол. наук, заслужений працівник культури України
І. Я. Лосієвський) та круглий стіл за темою «Проблеми інтелектуальної
власності та авторського права в бібліотечно-інформаційній сфері» (модератори
– завідуючий відділом лінгвістичного забезпечення інформаційно-пошукових
систем Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, канд. іст.
наук О. Г. Кириленко та патентний повірений України, член Координаційної
ради з питань захисту прав інтелектуальної власності при Департаменті науки і
освіти

Харківської

облдержадміністрації,

ім. В. Г. Короленка Є. С. Стогній).

співробітник

ХДНБ

Враховуючи виняткову роль інформаційного потенціалу бібліотек, архівів
та музеїв, його важливість для соціально-економічного та духовного розвитку
України, учасники конференції ухвалили рекомендувати::
1. З метою імплементації міжнародних стандартів у діяльність бібліотек
України:
 бібліотечній спільноті сприяти діяльності підкомітету стандартизації
ПК-4 «Бібліотечна діяльність наказом», утвореного при ДП «Український
науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та
якості», ТК 144 «Інформація і документація (наказ № 407 від 06.12.2016 р.);
 брати

участь

у

проведенні

наукового

дослідження

«Розвиток

нормативно-методичної бази діяльності наукових бібліотек відповідно до
міжнародних стандартів» (очолює Інститут бібліотекознавства Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського).
 брати активну участь у діяльності міжвідомчої робочої групи з
розроблення

науково-методичних

рекомендацій

щодо

запровадження

у

практику діяльності бібліотек нових національних стандартів України,
гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами
(зокрема ДСТУ ISO 2789:2016 (ISO 2789:2013, IDT) «Information and
documentation – International library statistics». Інформація та документація.
Міжнародна бібліотечна статистика; ДСТУ ISO 16439:2016 (ISO 16439:2014,
IDT) «Information and documentation – Methods and procedures for assessing the
impact of libraries». Інформація та документація. Методи та процедури
оцінювання впливу бібліотек, ДСТУ ISO 11620:2016 (ISO 11620:2014, IDT)
«Information and documentation – Library performance indicators». Інформація та
документація. Показники функціонування бібліотек);
2. Посилити комплексний вплив інтегрованих маркетингових комунікацій
на трансформацію соціально-інформаційних відносин у бібліотеках, архівах,
музеях як важливого фактора становлення та розвитку інформаційного
середовища в Україні.

3. Ширше застосовувати у соціально-культурній діяльності івентмаркетинг (англ. event marketing) як перспективний напрямок сучасного
маркетингу.
4. Активізувати участь бібліотек, архівів та музеїв у реалізації
корпоративних проектів з формування зведених каталогів та електронних
бібліотек, що забезпечують можливість безкоштовного доступу користувачів
до

надбань

української

культури

та

мистецтва

через

інформаційно-

комунікаційні мережі та інтегрує культуру народів України у світовий
інформаційний простір.
5. Стратегічними напрямами вирішення проблем охорони інтелектуальної
власності в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотек, архівів та музеїв
вважати наступні: вивчення досвіду вітчизняних і закордонних бібліотек;
взаємодію з державними органами та науковими установами, ВНЗ України, що
займаються науковими та прикладними проблемами охорони та захисту
інтелектуальної власності; внесення змін до вітчизняного законодавства в
напрямі

функціонування

середовища;

розробка

інформаційних

установ

нормативно-методичних

в

умовах

документів

цифрового
з

охорони

інтелектуальної власності та внесення змін до регламентуючих документів
бібліотек; підвищення кваліфікації працівників бібліотек, архівів та музеїв за
напрямом освоєння основ охорони інтелектуальної власності в бібліотечноінформаційній діяльності.
6. Продовжити практику проведення спільних заходів за участю
бібліотечних фахівців, патентних повірених, представників наукових установ та
інститутів громадянського суспільства з метою обміну практичними й
теоретичними напрацюваннями щодо проблем інтелектуальної власності.
7. Забезпечити сучасний науковий рівень роботи з формування й обліку
колекцій документних пам’яток, їх експертизи, опису, паспортизації у
бібліотеках, архівах та музеях України;

8. Забезпечити надання архівам та музеям регулярної методичної допомоги
з питань роботи з книжковими пам’ятками провідними науковими бібліотеками
України.
9. Посилити міжвідомчу координацію та кооперацію з питань оцифрування
документних пам’яток національного та регіонального значення.
10. Приділяти особливу увагу питанням використання та впровадження
новітніх технологій в роботу бібліотек, архівів та музеїв з наукової обробки,
забезпечення збереження та розкриття колекцій, унікальних документних
пам’яток.
11. Активізувати роботу з відбору та описування книжкових пам’яток до
Державного реєстру національного культурного надбання (ДРНКН).
12. Удосконалити методичне забезпечення роботи з відбору та описування
книжкових пам’яток до ДРНКН, зосередивши увагу на особливостях пам’яток
різних видів і груп.
13. Активізувати роботу з формування електронних колекцій цінних
інформаційних ресурсів з історії новітньої незалежної України (координатор –
Центральний державний електронний архів України).
14.

Розробити

концепцію

Національного

електронного

меморіалу

захисників незалежної України, зосередити особливу увагу на персоналіях
Героїв України (на базі матеріалів, що надходять до бібліотек, архівів та музеїв,
авторитетних електронних та ЗМІ-джерел. Координатор – Центральний
державний електронний архів України).
Учасники

ХХ

Всеукраїнської

науково-практичної

конференції

«Короленківські читання» відзначають, що обрана для наукового диспуту тема
конференції «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових
форматів» слугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної
проблематики. У зв’язку з актуальністю розглянутих питань запропонувати до
друку збірку матеріалів конференції.

