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Прес-реліз
Харків, 24 червня 2015 року
Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка
З початку лютого 2015 року Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка
спільно з Харківським обласним відділення (філією) ВГО «Українська бібліотечна асоціація»
за підтримки Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) в рамках програми
"Бібліоміст" почала реалізацію проекту «Е-життя разом з бібліотекою: орієнтир на громаду
Харківщини». Дана ініціатива є частиною Національного плану дій у рамках програми
«Партнерство “Відкритий уряд”», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 5 квітня 2012 р. № 220-р, а також Програми інформатизації Харківської області на
2014 – 2016 роки «Електронна Харківщина», затвердженої рішенням Харківської обласної ради
від 30 січня 2014 року № 937-VI ( XXVII сесія VI скликання).
Головним завданням проекту - розповсюдження інформації про наявні електронні
послуги національного та регіонального рівнів та залучення харківської громади до
користування ними за допомогою сучасних ресурсів бібліотеки.
З цією метою проведено 16 тренінгів на базі Інформаційного центру ХДНБ ім.
В.Г.Короленка для завідуючих відділами культури і туризму районних державних адміністрацій
Харківської області, державних службовців, бібліотекарів публічних бібліотек міста Харкова та
наукових бібліотек вищих навчальних закладів, студентів, переселенців зі Сходу України, які
перебувають у м. Харків, активних жінок.
Для громад Чугуївського, Дергачівського, Нововодолазьського, Куп’янського та
Зміївського районів районів проведено виїзні Е-лабораторії, основною метою яких стало
обговорення можливостей сталого розвитку громади за допомогою інструментів електронного
урядування та електронної демократії.
Учасниками тренінгів та семінарів стали більше 300 осіб.
В рамках інформаційної компанії, яка тривала під час проекту виготовлено промо-відеоролік, який зараз демонструється на Харківських медіа каналах, опублікована низка статей щодо
можливостей використання нових послуг та сервісів в публічних бібліотеках Харківщини,
підготовлена друкована продукція.
Цікавою родзинкою проекту стало проведення відкритих дискусій та круглих столів, під
час яких учасники обговорювали моделі вдосконалення розвитку регіону, впровадження
електронних сервісів, покращання інвестиційного клімату, можливості встановлення ефективної
взаємодії із владою, просування ідей та проектів громадянського суспільства, енергозбереження
та енергокультури, як основи економічного зростання та сталого розвитку та багато інших
питань.
Сподіваємось, що і в подальшому публічні бібліотеки будуть майданчиками
впровадження новітніх послуг та місцем громадської активності та народження цікавих та
креативних ідей для розвитку країни.
Команда проекту:
Ракитянська Валентина Дмитріївна, директор ХДНБ
ім. В.Г.Короленка, заслужений працівник культури України, голова
Харківського обласного відділення (філії) ВГО «Українська
бібліотечна асоціація», керівник проекту
Підгайна Анжеліка Василівна, тренер проекту «Е-життя разом з бібліотекою:
орієнтир на громаду Харківщини», заступник директора ХДНБ ім. В.Г.Короленка
Дмитриченко Інна Володимирівна, тренер проекту «Е-життя разом з бібліотекою:
орієнтир на громаду Харківщини», заступник директора ХДНБ ім. В.Г.Короленка
Аксьонова Галина Володимирівна, експерт проекту «Е-життя разом з
бібліотекою: орієнтир на громаду Харківщини», методист сектору інноватики та
професійного розвитку ХДНБ ім. В.Г.Короленка
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Від рівня поінформованості населення залежить якісне просування нових
електронних послуг. В цьому сенсі, популяризація як навчання, так і власне
електронних послуг і механізмів е-урядування, залежить від тісної співпраці
бібліотек та органів влади від національного до місцевого рівнів.
Реалізація проекту «Е-життя разом із бібліотекою: орієнтир на громаду
Харківщини» згідно Концепції розвитку електронного урядування в Україні
надасть змогу, зокрема:
підвищити якість адміністративних послуг;
забезпечити високий ступінь доступності інформації про діяльність
органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
громадянам та громадським організаціям безпосередньо брати участь

у процесах підготовки проектів рішень,

що приймаються

на всіх

рівнях державного управління;
підвищити

ефективність

державного

управління

у

результаті

спрощення управлінських процедур;
підвищенню прозорості діяльності органів влади;
зростанню поінформованості населення щодо е-урядування;
зростанню кількості користувачів електронними послугами;
вирішенню актуальних для області питань;
збільшенню відвідуваності бібліотек.

– ДМарина Ставнійчук: Суспільство випереджає владу у державотворчих
демократичних процесах
Київ, 11 червня 2015 року – Для нинішньої України характерним став
випереджальний розвиток громадянського суспільства порівняно з владою у
державотворчих демократичних процесах. Про це заявила під час прес-брифінгу в
Українському кризовому медіа-центрі Марина Ставнійчук, голова правління
громадського об’єднання «За демократію через право», презентуючи аналітичну
доповідь «Демократія участі в Україні. Стан реалізації державної політики
сприяння розвитку громадянського суспільства».
За словами Марини Ставнійчук, доповідь має не лише констатуючий, але й прогностичний характер та
пропонує конкретні напрямки розвитку громадянського суспільства в Україні, а саме: побудову
партнерських відносин держави та громадянського суспільства; розвиток демократії участі; прийняття
ряду законів, зокрема, про місцевий референдум та свободу мирних зборів; розвиток зеленої та трудової
демократії; соціальне партнерство влади і бізнесу та активне залучення громадянського суспільства до
процесу децентралізації.
Доповідь – це перший крок до подолання недоліків у стосунках влади і суспільства. Віталій Кулик,
директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, додав, що одним з таких недоліків є
різниця у цілях та підході громадянського суспільства та влади до розвитку держави: «Гасло «змінити
систему» є дуже непопулярним серед політиків – вони прагнуть реформувати, реставрувати систему.
Майдан та Революція Гідності вимагали змінити інститути і цим пояснюється відставання держави від
громадянського суспільства», – пояснив директор Центру.
Серед інших проблем, що постали перед громадянським суспільством сьогодні, Віталій Кулик називає
згортання прав і свобод людини, відсутність критеріїв у організації місцевого самоврядування та місцевої
демократії, закритість бюджетного процесу.
Марина Ставнійчук також розповіла про важливість ролі Координаційної ради з питань розвитку
громадянського суспільства у налагодженні та поглибленні співпраці держави і громадянського
суспільства: «Координаційна рада довгий час була чесним майданчиком ведення діалогу між державою
та громадянським суспільством і має залишатися такою для подолання опору чиновників на шляху до
інституціоналізації стратегії розвитку громадянського суспільства», – зазначила голова громадського
об’єднання. У зв’язку з цим, Указ Президента України про ліквідацію Ради 28 квітня 2015 р. руйнує

механізм реалізації цієї стратегії та поглиблює тенденцію до дистанціювання влади від громадського
сектора.
Також у рамках презентації доповіді незалежний медіа-експерт Лариса Мудрак наголосила на
необхідності привернення уваги до розвитку інформаційної політики держави, зокрема шляхом роботи з
молодіжною аудиторією та впровадження суспільного цифрового мовлення. На думку експерта, ці заходи
допоможуть зменшити розрив між гаслами і реальними методами розвитку інформаційного суспільства
та поставити Україну на один рівень з країнами Європи: «Ми живемо з вами в інтернеті, ми повинні стати
інтернет-державою, як це роблять тисячі держав у всьому світі», – наголосила Лариса Мудрак.
Наприкінці виступу Марина Ставнійчук зазначила, що наступними кроками у налагодженні співпраці між
державою та громадянським суспільством стануть проведення круглого столу з обговорення доповіді,
детальна партнерська робота з інститутами громадянського суспільства, співпраця з державою за умов
демократичного партнерства та активна робота з регіонами.
11.06.2015 / !Press Releases, #Video, Press Briefings
ля нинішньої України характерним став випереджальний розвиток громадянського суспільства порівняно
з владою у державотворчих демократичних процесах. Про це заявила під час прес-брифінгу в
Українському кризовому медіа-центрі Марина Ставнійчук, голова правління громадського об’єднання «За
демократію через право», презентуючи аналітичну доповідь «Демократія участі в Україні. Стан реалізації
державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства».
За словами Марини Ставнійчук, доповідь має не лише констатуючий, але й прогностичний характер та
пропонує конкретні напрямки розвитку громадянського суспільства в Україні, а саме: побудову
партнерських відносин держави та громадянського суспільства; розвиток демократії участі; прийняття
ряду законів, зокрема, про місцевий референдум та свободу мирних зборів; розвиток зеленої та трудової
демократії; соціальне партнерство влади і бізнесу та активне залучення громадянського суспільства до
процесу децентралізації.
Доповідь – це перший крок до подолання недоліків у стосунках влади і суспільства. Віталій Кулик,
директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, додав, що одним з таких недоліків є
різниця у цілях та підході громадянського суспільства та влади до розвитку держави: «Гасло «змінити
систему» є дуже непопулярним серед політиків – вони прагнуть реформувати, реставрувати систему.
Майдан та Революція Гідності вимагали змінити інститути і цим пояснюється відставання держави від
громадянського суспільства», – пояснив директор Центру.
Серед інших проблем, що постали перед громадянським суспільством сьогодні, Віталій Кулик називає
згортання прав і свобод людини, відсутність критеріїв у організації місцевого самоврядування та місцевої
демократії, закритість бюджетного процесу.
Марина Ставнійчук також розповіла про важливість ролі Координаційної ради з питань розвитку
громадянського суспільства у налагодженні та поглибленні співпраці держави і громадянського
суспільства: «Координаційна рада довгий час була чесним майданчиком ведення діалогу між державою
та громадянським суспільством і має залишатися такою для подолання опору чиновників на шляху до
інституціоналізації стратегії розвитку громадянського суспільства», – зазначила голова громадського
об’єднання. У зв’язку з цим, Указ Президента України про ліквідацію Ради 28 квітня 2015 р. руйнує
механізм реалізації цієї стратегії та поглиблює тенденцію до дистанціювання влади від громадського
сектора.
Також у рамках презентації доповіді незалежний медіа-експерт Лариса Мудрак наголосила на
необхідності привернення уваги до розвитку інформаційної політики держави, зокрема шляхом роботи з
молодіжною аудиторією та впровадження суспільного цифрового мовлення. На думку експерта, ці заходи
допоможуть зменшити розрив між гаслами і реальними методами розвитку інформаційного суспільства
та поставити Україну на один рівень з країнами Європи: «Ми живемо з вами в інтернеті, ми повинні стати
інтернет-державою, як це роблять тисячі держав у всьому світі», – наголосила Лариса Мудрак.

Наприкінці виступу Марина Ставнійчук зазначила, що наступними кроками у налагодженні співпраці між
державою та громадянським суспільством стануть проведення круглого столу з обговорення доповіді,
детальна партнерська робота з інститутами громадянського суспільства, співпраця з державою за умов
демократичного партнерства та активна робота з регіонами.

