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Лапо Петро 

Бібліотека Назарбаєв Університету, Астана, Казахстан 

Про стратегію розвитку мережі бібліотек вищих навчальних закладів 

Республіки Казахстан на 2018-2020 роки 

Вітаю, шановні колеги, учасники семінару! 

Моя презентація – про ті підходи, які стали основою розробки стратегічного 

плану розвитку мережі бібліотек вищих навчальних закладів Республіки 

Казахстан, робота над яким на сьогоднішній день триває. Планується, що 

вона буде завершена на початку 2018 року і представлена в лютому на 

конференції бібліотек вищих навчальних закладів в Алмати. 

Перш за все, хотів би відзначити, чому обрані такі терміни стратегічного 

плану. По-перше, тому що в даний час реалізується Державна програма 

розвитку освіти Республіки Казахстан на 2011–2020 рр., а вузівські бібліотеки 

в своїй діяльності повинні виходити з тих пріоритетів, якими керується 

система освіти в країні. По-друге, стратегія розвитку мережі бібліотек вищих 

навчальних закладів Казахстану розробляється вперше і вперше виступає в 

якості координаційного плану діяльності бібліотек вищих навчальних 

закладів. Тому очікується, що план буде коригуватися відповідно до його 

виконання щороку, і планувати на більш тривалу перспективу поки не має 

сенсу. 

Згідно зі статистичними даними станом на січень 2017 року ми бачимо, що в 

Казахстані діє велика кількість вузів і їх географія досить широка: 130 ВНЗ в 26 

містах. Причому, 68% ВНЗ розташовано в шести (Алмати – 43 ВНЗ, Астана – 

17, Шимкент – 10, Караганда – 7, Актобе – 6, Костанай – 5) з 26 міст і тому 

очевидно, що зусилля з реалізації стратегії розвитку мережі бібліотек ВНЗ 
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повинні фокусуватися, перш за все, на цих вузах, оскільки важливим 

фактором успішної реалізації стратегії є координація дій бібліотек вищих 

навчальних закладів задля досягнення поставлених в стратегії цілей. 

Головним інструментом консолідації професійного співтовариства вузівських 

бібліотекарів і реалізації стратегічного плану розвитку мережі бібліотек 

вищих навчальних закладів є Асоціація бібліотек вищих навчальних закладів 

Республіки Казахстан. На сьогодні Асоціація об'єднує 33 бібліотеки. Членство 

в Асоціації не індивідуальне, а колективне, тобто членами Асоціації є не 

бібліотекарі, а бібліотеки. Існує веб-сайт Асоціації, її сторінка в Фейсбуці, 

регулярно проводяться заходи Асоціації і виконуються різні проекти. 

Коли ми говоримо про стратегічне планування, то повинні виходити з таких 

факторів, аналіз і облік яких визначає успішність такого планування: 

• Аналіз тенденцій сучасної бібліотечної справи; 

• Аналіз суттєвих факторів зовнішнього середовища (насамперед 

очікування зацікавлених сторін); 

• Оцінка поточного стану бібліотечної мережі; 

• Вивчення досвіду бібліотечних мереж в інших країнах; 

• Рішення та очікувані результати. 

Аналіз тенденцій сучасної бібліотечної справи. 

Звичайно, перш за все, це аналіз тих тенденцій, які визначають розвиток 

сучасної бібліотечної справи і сфери інформаційної діяльності в цілому. 

Мабуть, буде цілком обґрунтованим стверджувати, що в даний час в 

бібліотечній справі відбувається зміна парадигми. Не випадково 

американський бібліотекар Девід Ланкес дав своїм книгам такі назви, як 
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«Атлас нової бібліотечної справи (The Atlas of New Librarianship)», «Путівник в 

галузі нової бібліотечної справи (The New Librarianship Field Guide)». Немає 

сумнівів, що багато бібліотекарів в світі поділяють погляди Ланкеса щодо 

того, що сьогодні «Місія бібліотекарів в удосконаленні суспільства за 

допомогою сприяння створенню знань в своїх спільнотах» і що ми повинні 

усвідомити і виходити з того, що робота бібліотекаря визначає бібліотеку, а 

не навпаки. Як пише Ланкес: «Вони назвали будівлю (бібліотеку) після нас 

(тобто після того, як з'явилися бібліотекарі)». Нехай ця точка зору не 

відповідає історії бібліотек, але сьогодні наші бібліотечні реалії такі, що дана 

точка зору цілком виправдана з огляду на розстановку пріоритетів розвитку 

сучасної бібліотечної справи. 

Розміщення у центрі бібліотечної справи особистості бібліотекаря, його 

професійних якостей призводить до того, що, згідно з Девідом Ланкесом, в 

основі нової бібліотечної справи перебувають не книжки і не речі, а знання і 

навчання. Його фундаментальна концепція – дискусія (діалог), оскільки 

знання створюються в процесі дискусії, а бібліотекар – людина, що сприяє 

продуктивності дискусії (facilitator, каталізатор) у своїй спільноті. 

По-друге, технології, їх вплив на нашу діяльність і життя людства в цілому. 

Якщо раніше технології були допоміжним інструментом для вирішення 

поставлених перед людиною завдань у виробничій діяльності, то зараз вони 

визначають його життя в цілому. Лоркан Демпсі, віце-президент міжнародної 

некомерційної корпорації OCLC та її головний стратег, говорить про те, що 

«Дослідження, навчання й інформаційна поведінка формуються і 

реформуються мережею ... це вимагає від нас думати про технології по-

іншому». 

По-третє, важливість інтеграції локальної бібліотечної справи в глобальні 

ініціативи і проекти міжнародного професійного бібліотечного 
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співтовариства, представленого, перш за все, такою організацією, як 

Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА). Девіз «дій 

локально, думай глобально» вперше, наскільки я знаю, сформульований 

американською бібліотекаркою Барбарою Форд під час її передвиборної 

кампанії на пост президента Американської бібліотечної асоціації в 1997 році 

у вигляді «Libraries: Global Reach, Local Touch», сьогодні стає актуальним для 

бібліотекарів всіх країн, як ніколи раніше. 

І нарешті, логічним висновком викладених тут уявлень про сучасну 

бібліотечну справу є розуміння того, що в ній відбувається зміна парадигми: 

як визначальний фактор розвитку бібліотеки розглядаються не її 

інформаційні ресурси або матеріально-технічна база, а її працівник, 

бібліотекар. Ми можемо говорити про зміну парадигми в бібліотечній справі 

як про перехід від забезпечення доступу до ресурсів до забезпечення впливу 

бібліотеки на розвиток громади, в якій вона діє. 

Підтвердженням цьому є глобальні ініціативи і проекти ІФЛА, розробка 

міжнародного стандарту ІСО 16439-2014 «Методи і процедури вимірювання 

впливу бібліотек». 

Наприклад, проект ІФЛА «Глобальне бачення», в якому взяли участь понад 22 

тисячі бібліотекарів з 213 (двохсот тринадцяти) країн і регіонів світу. Основна 

ідея проекту, на мій погляд, є формування у бібліотекарів розуміння, що 

кожен бібліотекар може впливати на життя суспільства на локальному, 

національному або глобальному рівнях. 

Тому і девіз проекту – «Разом ми створюємо майбутнє!». 

У даному проекті ІФЛА під егідою Асоціації бібліотек вищих навчальних 

закладів взяли участь і казахстанські бібліотекарі. Учасники проекту мали 

відповісти на питання про проблеми, що стоять перед суспільством, 
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бібліотеками та бібліотечними асоціаціями, щоб в подальшому виробити 

політику і заходи для їх вирішення. 

Програма ІФЛА з адвокації пропонує гранти для реалізації проектів, 

спрямованих для інформування національних бібліотечних співтовариств про 

Порядок денний ООН до 2030 року та 17 Цілей сталого розвитку суспільства. 

Бібліотека Назарбаєв Університету під егідою Асоціації бібліотек вищих 

навчальних закладів ініціювала такий проект в Центральній Азії за участю 

академічних і публічних бібліотек в Казахстані, Киргизстані та Узбекистані і 

отримала грант для більш активної і свідомої участі бібліотек і бібліотекарів в 

цих країнах в реалізації цілей Порядку денного ООН 2030. 

Аналіз суттєвих факторів зовнішнього середовища (насамперед очікування 

зацікавлених сторін). 

Перейдемо до розгляду наступного важливого чинника стратегічного 

планування – аналізу очікувань тих сторін й організацій, які визначають 

діяльність бібліотек вищих навчальних закладів. 

Перш за все, це, звичайно, Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан і 

його стратегічні плани розвитку освіти в країні. Серед основних пріоритетів 

міністерства: 

• Тримовна модель освіти; 

• Інклюзивна освіта; 

• Технічна освіта; 

• Інтеграція освіти, науки та підприємництва; 
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• Формування у школярів і студентів духовно-моральних цінностей 

Загальнонаціональної патріотичної ідеї «Мәңгілік Їв» і культури здорового 

способу життя та інші. 

Розглядаючи ці пріоритети, ми повинні визначити, який внесок в їх 

реалізацію можуть внести вузівські бібліотеки. Наприклад, щодо тримовної 

моделі освіти. У березні 2016 року була затверджена Державна програма 

розвитку освіти і науки РК на 2016–2019 рр., в якій визначені такі заходи, як 

розвиток Національного каталогу цифрових освітніх ресурсів трьома мовами, 

підвищення престижу системи з урахуванням запитів індустріально-

інноваційного розвитку країни і т.д. 

Зрозуміло, що ми, вузівські бібліотекарі, повинні сприяти створенню 

інформаційних ресурсів трьома мовами, створювати в бібліотеках простір для 

стимулювання інноваційного мислення та креативності студентів щодо 

вирішення завдань їхньої майбутньої професійної діяльності і, можливо, 

підказати їм про появу нових перспективних напрямів такої діяльності. 

Оцінка поточного стану бібліотечної мережі. 

Наступний важливий фактор стратегічного планування – це оцінка поточного 

стану мережі бібліотек вищих навчальних закладів Казахстану. Для цього 

виявилася корисною участь вузівських бібліотекарів Казахстану в проекті 

ІФЛА «Глобальне бачення». Серед питань проекту для дискусії були питання 

щодо того, як єдине бібліотечне співтовариство може допомогти у вирішенні 

виявлених раніше під час обговорення проблем суспільства та бібліотек. 

Ми дійшли того, що мережа бібліотек вищих навчальних закладів повинна 

діяти в таких напрямах, як: 

• Удосконалювати професійні якості персоналу бібліотек; 

• Розвивати інформаційну міжбібліотечну взаємодію і співпрацю; 
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• Сприяти вирішенню завдання підвищення заробітної плати 

працівникам бібліотеки, також престижу і соціального статусу бібліотечної 

професії; 

• Надавати методичну підтримку казахстанським вузам в підготовці 

бібліотечних кадрів; 

• Розвивати й удосконалювати міжнародну бібліотечну і професійну 

співпрацю. 

Ми повинні прагнути того, щоб розвивати професійні компетенції та 

особистісні якості персоналу бібліотек, розвивати бібліотечну кооперацію і 

корпоративні бібліотечні ресурси і служби, розвивати автоматизовані 

технології в бібліотеках мережі і т.д.  

Були визначені такі пріоритети нашого стратегічного плану, як: 

• Впровадження міжнародних стандартів (ISO 16439 Information and 

Documentation – Methods and Procedures for Assessing the Impact of Libraries); 

• Відкритий доступ читача до інформаційних ресурсів і фонду бібліотеки; 

• Кількість підписних ліцензійних баз даних й інструментів; 

• Просування медійної та інформаційної культури / грамотності студента; 

• Знання англійської мови як обов'язкова вимога професійної 

кваліфікації; 

• Оснащення простору бібліотеки для реалізації концепції інклюзивної 

освіти; 

• Автоматизація рутинної діяльності бібліотек (еволюція інтегрованої 

бібліотечної системи (integrated library system) –> ILS + ERMS (система 
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управління ресурсами (resource management system) –> платформа 

бібліотечних служб (library services platform); 

• Простір для технічної творчості (makerspaces). 

Були визначені наступні шість основних напрямів Стратегії розвитку мережі 

бібліотек закладів вищої освіти Республіки Казахстан до 2020 року: 

1. Розвиток інфраструктури інформаційно-бібліотечного обслуговування і 

корпоративних інформаційних ресурсів. 

1.1. Створення зведеного електронного каталогу, систем корпоративної 

каталогізації і доставки електронних документів бібліотек вищих навчальних 

закладів Казахстану. 

1.2. Створення інституційних репозитаріїв ВНЗ. 

1.3. Створення авторитетних файлів. 

1.4. Участь в Програмі «Цифровий Казахстан». 

1.5. Розвиток віртуальних служб бібліотек вищих навчальних закладів. 

1.6. Координація передплати на ліцензовані бази даних. 

2. Модернізація бібліотечного простору. 

2.1. Забезпечення відкритого для читачів доступу до фонду бібліотеки. 

2.2. Створення зон для творчості (makerspaces). 

2.3. Створення Learning Commons та Research Commons. 

3. Участь бібліотек у формуванні медійної та інформаційної культури в 

університеті і в суспільстві. 
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3.1. Розробка зразкової навчальної програми з медійної та інформаційної 

грамотності. 

3.2. Участь бібліотек в навчанні МІГ. 

4. Автоматизація бібліотек і створення платформ для бібліотечних 

сервісів. 

4.1. Модернізація автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем та їх 

підсистем на основі вимог міжнародних стандартів і відповідно до 

міжнародних тенденцій. 

5. Професійна підготовка персоналу бібліотеки (підвищення кваліфікації, 

сертифікація). 

5.1. Розробка механізму сертифікації для програм навчання і підвищення 

кваліфікації для бібліотечного персоналу університетських бібліотек. 

5.2. Внесення змін до системи оплати праці для залучення потенційних 

працівників в бібліотеки університетів і з урахуванням підвищених вимог до 

кваліфікації для працівників університетської бібліотеки. 

6. Розвиток Асоціації університетських бібліотек. 

6.1. Розробка і прийняття Кодексу етики для бібліотекарів. 

6.2. Збільшення кількості членів Асоціації. 

Для розробки кожного з основних напрямів стратегічного плану була 

створена робоча група з керівників і провідних фахівців бібліотек вищих 

навчальних закладів. Як було вказано раніше, стратегія буде розглянута на 

конференції в лютому 2018 року і потім представлена на розгляд 

Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан. 

Дякую за увагу!  


