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Будинки культури “по-
американськи”

Карін Джоунс, волонтер Корпусу Миру 
з розвитку громад, яка працює в Обласній 
універсальній науковій бібліотеці ім. 
Чижевського, м. Кіровоград, люб’язно 
погодилася поспілкуватися із нашою 
редакцією та поділитися власним досвідом 
діяльності інституцій у США, які дуже 
нагадують діяльність будинків культури 
в Україні. На відміну від інших волонтерів 
Корпусу Миру у м. Кіровоград, вона працює 
не вчителем англійської мови, а допомагає 
громадським організаціям у реалізації 
їх проектів. Карін має 18 років досвіду 
роботи у США в той час 
як більшість волонтерів 
приїжджають в Україну 
одразу після коледжу.

- Карін, Ви приїхали 
до України, щоб 
допомогти громадським 
організаціям у реалізації 
їх проектів. Чи помітили 
Ви різницю у діяльності 
громадських організацій 
в США та Україні?

- Так, звісно. У 
Сполучених Штатах 
громадські організації 
дуже активні, тому що 
вони фінансуються 
благодійними пожертвами. 
Вони не залежать від грантів 
на відміну від Українських 
НДО. Так, наприклад, 
в Україні, якщо ми маємо громадську 
організацію і вона не отримуватиме грантів, 
то її діяльність зупиниться. У США такі 
організації інколи теж отримують грантові 
кошти, але у Сполучених Штатах є люди, які 
надають благодійні пожертви громадським 
організаціям, щоб ті в свою чергу допомагали 
іншим людям та їх громадам. Таким чином, 
вони мають набагато більше можливостей. 
Дуже часто вони співпрацюють між собою, 
існує налагоджена мережа співпраці.

- Чи існують у Сполучених Штатах такі 
інституції як будинки культури?

- У нас немає закладів, які б мали 
назву «будинок культури». Але ми, у 
Сполучених Штатах маємо різні організації, 
які виконують ті самі функції, що і ваші 
будинки культури. У нас вони називаються 
громадськими центрами. Я особисто була 
членом громадського центру, який містив 
лікувально-профілактичний заклад, щоб 
можна було піти і потренуватися в ньому. 
Також у центрі знаходилася невелика 
бібліотека, усім бажаючим пропонувалися 
уроки танців. Громадські центри також часто 
запрошують на мовні курси чи заняття з 
образотворчого мистецтва. Вони можуть 
запропонувати курси на будь-який смак, 
якщо в цьому виникне потреба громади. Ці 

центри пропонують ті ж 
самі види діяльностей, 
як я вже зазначала, що й 
ваші будинки культури, 
але вони отримують 
фінансування завдяки 
членським внескам. Лише 
невелику частину коштів 
вони отримують від 
держави. Більшість коштів 
надходить від людей, які 
платять громадським 
центрам, щоб бути їх 
членами.

- Дійсно, громадські 
центри дуже схожі за 
видами своєї діяльності 
на будинки культури. Але 
хто ж є власником цих 
установ - держава?

- Ні, ці установи 
незалежні. В деяких випадках будівлі, в яких 
знаходяться громадські центри, дійсно, 
належать місту. Але здебільшого громадські 
центри створюються недержавними 
організаціями. Якщо ви є членом такого 
центру, то ви маєте право голосу з приводу 
того, що і як має виконуватися. 

- Чи мають громадські центри власні 
будівлі, якщо ні – де вони розміщуються?

- Громадські центри не мають будівель 
як таких. Вони розміщуються в різних 
приміщеннях. Деякі міста можуть виділяти 
спеціальні будівлі для їх розташування, але 
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здебільшого вони використовують вільні 
приміщення, які є у місті. Такі центри, можуть 
навіть розміщуватися у школах, але все одно 
пропонують ті ж види діяльностей, що й інші.

- Які перспективи Ви вбачаєте у 
діяльності будинків культури на території 
України?

- Я вважаю позитивним, що у вас вже є 
спеціальні будівлі для існування будинків 
культури. Звісно, утримання теж дороге, але 
якщо у вас вже є місце розташування, вам 
необхідно лише запустити програми у них. Це 
може бути значним викликом. 

Із власного досвіду можу сказати, що їм 
необхідна більша публічність та відкритість. 
Проживши в Кіровограді рік, я відвідала лише 
один будинок культури. Але я не знаю нічого 
про діяльність будинків культури, про те, 
де вони знаходяться та як їх знайти. На мою 
думку, їм потрібно більше рекламувати себе, 
розробити маркетингову стратегію. Будинки 
культури можуть мати дуже гарні програми, 
але, особливо, якщо ти не корінний житель, 
тобі буде важко дізнатися про них.

У травні цього року я відвідала 
також будинок культури у с. Гайворон, 
Кіровоградської області. Я була вражена, 
мені дуже сподобалося те, що вони мають та 
пропонують.

Спілкувалася Марія Калашнік

Розвиток партнерства 
закладів культури та 

організацій громадянського 
суспільства у 

Дніпропетровській області
Проект саме з такою назвою розпочав 

Центр підтримки громадських і культурних 
ініціатив “Тамариск” з травня 2011 року 
за підтримки Антикризової гуманітарної  
програми Міжнародного Фонду 
“Відродження”.

Справа в тому, що заклади культури 
Дніпропетровській області продовжують 
перебувати у важкому стані: скорочується 
мережа закладів культури, зменшується їхня 
доля в бюджеті, погіршується матеріально-
технічна база, знижується заробітна платня 
і скорочується чисельність працівників. 
Особливо потерпіли заклади культури від 

фінансово-економічної кризи. Сучасний 
стан 519 закладів клубного типу у сільській 
місцевості Дніпропетровської області (356 
– потребують капітального ремонту,  43 
– знаходяться в аварійному стані, більше 
половини не опалюються у осінньо-зимовий 
період) не відповідає потребам громад.

Все це негативно впливає на якість життя 
і загальні настрої людей у сільських громадах, 
оскільки саме тут будинок культури або клуб 
є єдиним місцем, в якому можуть збиратися 
і об’єднуватися місцеві жителі, приймати 
участь у культурно-дозвільних заходах.

Так склалося, що традиційно в нашій 
країні заклади культури виконували 
ідеологічну функцію в суспільстві, впливали 
на погляди та настрої людей. В сучасний 
період на зміну комуністичній ідеології 
мають прийти загальноєвропейські цінності 
– принципи демократії і свободи, права 
людини, національні культурні традиції 
тощо, які можуть доносити до людей не тільки 
заклади освіти,  а й культурні установи. Саме 
вони можуть використовувати всі доступні 
різноманітні форми і методи роботи та мають 
для цього  підготовлені кадри.

Досвід інших країн і деяких регіонів 
України свідчить, що місцеві громади 
шанують і підтримують ті заклади культури, 
які, окрім надання безпосередньо культурних 
послуг, беруть на себе функцію розвитку 
місцевих громад. Вони співпрацюють з 
громадськими організаціями у об’єднанні 
зусиль жителів на вирішення не тільки 
культурних, а й важливих для громади 
соціальних проблем. Є приклади, в тому числі 
і в Дніпропетровській області, коли на базі 
закладів культури створюються громадські 
організації, і в результаті ми спостерігаємо 
появу центрів місцевої активності.

Центр “Тамариск” має великий досвід 
роботи у напрямку розвитку місцевих громад, 
а саме: надання інформаційно-методичної 
підтримки громадським ініціативам, 
проведення тренінгів та консультацій з 
питань створення і діяльності організацій 
громадянського суспільства (ОГС), реалізації 
соціальних проектів та програм; проведення 
інформаційних та комунікативних 
заходів, конкурсів міні-грантів для ОГС 
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та ініціативних груп; адміністрування та 
підтримка веб-ресурсу “Портал Позитивних 
Змін Дніпропетровщини”. 

Протягом останнього року Центр 
“Тамариск” активно працює в напрямку 
розвитку партнерської  Мережі Центрів 
Позитивних Змін у містах і сільських районах 
Дніпропетровської області. Сьогодні членами 
Мережі Центрів Позитивних Змін є 17 
організацій – це  громадські та благодійні 
організації, бібліотеки і будинки культури 
Дніпропетровської області. Представники 
організацій - учасників Мережі (42 особи) 
пройшли навчання на тренінгах з питань 
сучасних підходів до розвитку місцевих 
громад, розробки соціальних проектів, 
комунікацій в громаді. Більшість з них має 
високу мотивацію не тільки до реалізації 
власних ініціатив, а й до надання допомоги у 
реалізації соціальних ініціатив інших груп та 
організацій у своїй місцевості.

Саме відповідаючи на виклики часу 
та потреби регіону, Центр “Тамариск” 
розпочав реалізацію проекту “Розвиток 
партнерства закладів культури та 
організацій громадянського суспільства у 
Дніпропетровській області”. 

Мета проекту:  створення умов для 
системної інформаційної та методичної 
підтримки трансформації закладів 
культури сіл, селищ і малих міст 
Дніпропетровської області в місцеві 
осередки громадської активності.
Проект включає в себе програму підготовки 
групи тренерів і консультантів з числа 

учасників Мережі Центрів Позитивних 
Змін для роботи з представниками 
сільських громад в районних центрах 
області, а також консультації, освітні, 
інформаційні та комунікативні заходи 
для активістів місцевих громад.
У травні був оголошений конкурс серед 
учасників Мережі Центрів Позитивних Змін 
на участь у навчальній програмі, відбувся 
конкурсний відбір 14 учасників, які 21червня 
розпочнуть навчання на “Тренінгу для 
тренерів з питань розробки соціальних 
проектів”. Наступним буде тренінг “Методика 
проведення консультацій для активістів 
місцевої громади з питань форм партнерства 
закладів культури та ОГС в сучасних умовах, 
створення центрів місцевої активності на базі 
закладів культури”.

Підготовлені тренери і консультанти 
будуть працювати у малих містах, 
районних центрах та сільських громадах 
Дніпропетровської області, обмінюватися 
між собою досвідом, інформаційними і 
методичними матеріалами, успішними 
історіями тощо. Фахівці Центру “Тамариск” 
надаватимуть всю необхідну допомогу і 
підтримку тренерам і консультантам. 

Оскільки діяльність за проектом потребує 
підтримки з боку органів місцевої влади та 
місцевого самоврядування, ми плануємо 
провести семінар для представників 
районних рад Дніпропетровської області 
на тему: “Розвиток місцевих громад і 
трансформація закладів культури в осередки 
місцевої активності”.

У даному питанні ми знайшли 
порозуміння з представниками 
Дніпропетровської обласної 
ради, у нас вже є партнери серед 
керівників районних рад. Тому 
сподіваємось, що наші підготовлені 
тренери і консультанти будуть дуже 
потрібні містам, районам та селам 
Дніпропетровщини, і вони отримають 
на місцях необхідну підтримку і 
допомогу у вирішенні організаційних 
питань.

Протягом всього проекту 
важливим компонентом стане 
активізація інформаційного обміну в 
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Дніпропетровській області щодо розвитку 
місцевих громад, трансформації закладів 
культури в осередки місцевої активності 
та залучення додаткового фінансування. 
Планується проведення прес-конференції, 
комунікативних заходів для обміну кращими 
практиками, наповнення відповідних 
розділів веб-ресурсу “Портал Позитивних 
Змін Дніпропетровщини” (www.cso.dp.ua) 
інформацією про організації  Мережі Центрів 
Позитивних Змін, їхні програми та проекти, 
тренерів і консультантів, підготовлених в 
межах проекту, успішні історії співпраці 
громадських організацій та закладів культури 
на користь громади, трансформації закладів 
культури в осередки громадської активності.

Дуже корисною для успішності проекту ми 
вважаємо його презентацію 4 червня 2011 р. 
під час семінару “Розвиток галузі культури 
в умовах соціального партнерства”, який 
проводило управління культури і туризму 
Дніпропетровської облдержадміністрації 
для начальників управлінь та відділів 
культури і туризму міськвиконкомів та 
райдержадміністрацій Дніпропетровщини. 
Презентація викликала зацікавленість і 
порозуміння. Працівники культури говорили 
про бажання приймати участь у тренінгах і 
семінарах, співпрацювати з громадськими 
організаціями.

Проект розпочався успішно, попереду 
багато цікавої і важливої діяльності. Віримо, 
що його реалізація призведе до покращення 
ситуації в тих місцях Дніпропетровщини, 
де живуть і працюють активні та ініціативні 
люди, готові до позитивних змін.

Тетяна Барашкова,
президент Центру підтримки громадських 

і культурних ініціатив “Тамариск”

Культурна політика: 
нові перспективи  після 

прийняття Лісабонського 
договору

Сьогодні діяльність Європейського 
Союзу у сфері культури регулюється статтею 
167 Розділу «Культура» Договору про 
функціонування Європейського Союзу та, 
відповідно до Договору, доповнює культурну 

політику держав-членів у різних напрямах: 
наприклад збереження європейської 
культурної спадщини, налагодження 
співробітництва між культурними 
інституціями різних країн, а також сприяння 
посиленню творчої роботи. На регулювання 
культурного сектору у державах-членах 
впливають також норми договорів про 
Європейський Союз, хоча вони прямо не 
стосуються питань культури.

Важливе значення для гарантування 
культурних прав має Хартія основоположних 
прав Європейського Союзу, дотримання 
принципів і свобод якої є обов’язковими для 
Союзу згідно з Лісабонським договором. Так, 
Хартія визначає, що мистецтво та наукові 
дослідження не можуть обмежуватись (ст.13) 
а ЄС має поважати культуру, релігії та мовне 
різноманіття (ст. 22) [2].

Лісабонський договір надає велике 
значення культурі: «Отримуючи натхнення від 
культурного, релігійного та гуманістичного 
спадку Європи», як визначено у преамбулі 
Договору [3]. Відповідно до Лісабонського 
договору Союз має поважати своє культурне 
та мовне розмаїття й забезпечувати 
захист і подальше збагачення культурної 
спадщини Європи (Ст. 3 Консолідованої 
версії Договору про Європейський Союз). 
Стаття 6 Консолідованої версії Договору 
про функціонування ЄС визначає сфери 
компетенції Союзу у секторі культури, зокрема 
вживати дії для підтримки, координації та 
доповнень дій держав-членів у сфері культури 
[3]. Це означає, що у Європейському Союзі 
відсутня спільна політика у сфері культури, 
яка належить до компетенції держав-членів. 

Важливим нововведенням є те, що рішення 
Ради ЄС, які стосуються сфери культури, 
можуть тепер прийматись кваліфікованою 
більшістю, а не одностайно, як це було 
раніше. Крім того, ст. 300 параграфу 2, який 
стосується Соціально-економічного комітету, 
визначає, що Комітет має складатись із 
представників організацій, які представляють 
роботодавців та працівників, а також 
представників громадського сектору з таких 
сфер: соціально-економічної, цивільної, 
професійно-технічної та сфери культури. 
Слід зазначити, що у Лісабонському договорі 
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вперше організації культури відносяться до 
установ громадського сектору, що є важливим 
аспектом запровадження змін у культурі у 
майбутньому. 

Стаття 167 Лісабонського договору 
встановлює принципи та сучасні рамки для 
реалізації культурної політики у ЄС, що 
включає зміст та процедуру прийняття рішень 
у цій сфері. У статі також наголошується 
на повазі до культурного різноманіття, 
заохочення до співпраці держав-членів у 
різних секторах культури як в середині ЄС, 
так із третіми країнами і міжнародними 
організаціями, зокрема з Радою Європи [3].

У 2007 році Європейська Комісія прийняла 
важливе повідомлення для культури, що має 
назву «Європейський план дій щодо культури 
у глобалізованому світі». Це повідомлення 
визначає нові стратегічні завдання для 
діяльності ЄС у сфері культури, зокрема:

- сприяння культурному різноманіттю 
та інтеркультурному діалогу;

- сприяння розвитку культури, як 
важливого елемента міжнародних відносин 
ЄС [1].

Ці завдання мають досягатись за 
допомогою нових методів. За пропозицією 
Європейської Комісії співпраця між 
Європейськими інституціями та державами-
членами має здійснюватись «відкритим 
методом координації дій», який передбачає 
визначення спільних завдань та їх подальше 
відображення у національних політиках. 
Іншою ключовою пропозицією Європейської 
Комісіє є те, що ЄС у своїй діяльності має 
посилити роль сектору культури, зокрема 
через Культурний Форум. Крім того План дій 
щодо культури визначив основні напрями 
міжнародного співробітництва ЄС з країнами 
партнерами у сфері культури.

Повідомлення Європейської Комісії 
є новаційним та важливим стратегічним 
документом для культурного співробітництва 
на європейському рівні. У 2007 році міністри 
культури держав-членів визначили 5 
пріоритетних напрямів діяльності на 2008-
2010 роки, які включали наступне: поліпшення 
становища артистів та інших працівників 
культури; використання статистичних 
даних у сфері культури та їх співставлення; 

підвищення потенціалу культурних індустрій 
тощо. В свою чергу Європейський Парламент 
своєю Резолюцією підтвердив завдання Плану 
дій у сфері культури та наголосив, що сектор 
культури відіграє важливу роль у досягненні 
цілей Лісабонської Стратегії. 

Механізмом реалізації завдань і цілей 
ЄС у сфері культури, визначених договорам, 
є запровадженні Союзом програми. Так, 
після набрання чинності Маастрихтського 
договору Європейський Союз започаткував 
надання невеликих грантів у секторі культури 
через Європейський Соціальний Фонд, 
Європейський Фонд Регіонального розвитку. 
Пріоритетними напрямами підтримки 
культурної діяльності стали заходи щодо 
збереження культурної спадщини, розвитку 
мистецтва і літератури [5].

Сьогодні, Європейською Комісією 
реалізується програма «Культура» (2007-
2013), яка сприяє міждержавному руху 
культурних продуктів, працівників 
культури та налагодженню міжкультурного 
діалогу. Метою програми є сприяння 
культурному різноманіттю та збільшенню 
культурної спадщини через міждержавне 
співробітництво, в т.ч. з країнами 
партнерами ЄС. Програма спрямована на 
реалізацію наступних завдань: забезпечити 
рух працівників культури, посилити 
міждержавний обмін культурними 
продуктами та сприяти міжкультурному 
діалогу [5].

Після прийняття Лісабонського договору 
Програма «Культура» вийшла за рамки 
лише культурного співробітництва а межі 
її поширення не обмежуються кордонами 
Європейського Союзу. Європейською 
Комісією в рамках програми «Культура» 
реалізуються спільні проекти із Радою Європи, 
наприклад програми «Київська ініціатива» 
та «Інтеркультурні міста», ініціатором і 
учасницею яких є Україна, також Програма 
«Культура» є механізмом реалізації проектів 
Східного Партнерства за такими напрями 
як «Інвестування у людей», «Контакти між 
людьми», в тому числі Програми «Культура» 
Східного Партнерства.

У 2009 та 2010 році Європейською 
Комісією в рамках Програма «Культура» 
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було прийнято окремий план для країн 
Європейської політики сусідства за умови 
їх участі у Конвенції ЮНЕСКО про охорону 
та заохочення розмаїття форм культурного 
самовираження, яка визначає спільні для 
ЄС цілі та принципи культурної політики і 
міжнародного співробітництва. Підтримка 
країн Європейської політики сусідства в 
рамках програми «Культура» передбачає 
не лише налагодження міжкультурного 
діалогу, а також запровадження у цих країнах 
європейських підходів до управління у сфері 
культури та сприяння розвитку культурної 
політики. 

З мето налагодження діалогу ЄС 
із східними партнерами - країнами 
Європейської політики сусідства та посилення 
регіонального культурного співробітництво 
Європейською Комісією прийнято Програму 
«Культура» Східного партнерства на 2010 
– 2013 роки, інструментами якої є надання 
технічної підтримки органам культури 
у здійсненні реформування культурної 
політики та удосконалення законодавчої бази; 
надання підтримки у підвищенні публічного 
доступу до культурних ресурсів, посиленні 
культурного співробітництва та обмінів 
на різних рівнях, збереженні та поширенні 
культурної спадщини, запровадженні 
стратегічного менеджменту у сферу культури 
тощо [5].

Європейська політика сусідства 
відкриває для України нові перспективи для 
партнерства не лише у сфері культури, а також 
сприяє європейській інтеграції держави та 
співробітництву у різних сферах, в т.ч. секторі 
культури.

Україна сьогодні входить до країн 
Європейської політики сусідства та після 
ратифікації у 2010 році Конвенції ЮНЕСКО 
про охорону та заохочення розмаїття форм 
культурного самовираження отримала 
доступ до участі у Програмі «Культура» 
Європейської Комісії.

Участь нашої держави у Програмі 
«Культура» значно розширює можливості 
діалогу та сприяє поглибленню політичного 
співробітництва із ЄС засобами культури. 
Також це сприяє наближенню українського 
законодавства у сфері культури до 

європейських стандартів, відкриттю кордонів 
для руху українських культурних продуктів 
та працівників сектору, зростанню інвестицій 
у сектор культури України.

Крім того представлення України у 
культурному середовищі Європейського 
Союзу значно підвищить імідж країни у світі, 
в першу чергу за допомогою культурного 
співробітництва як з державами-членами 
ЄС, так і країнами Східної Європи, Західних 
Балкан та Північного Кавказу. 
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Пахлова Світлана Євгенівна,
аспірант кафедри європейської інтеграції

Національної академії державного 
управління при Президентові України

 Аніматорство – як 
концепція розвитку 

громади
З 3 по 8 травня мистецтву аніматорства 

навчали у невеликому кримському селищі 
Бахчисарай. Мальовничі краєвиди лише 
сприяли плідній роботі учасників семінару, 
єднанню з природою та пізнанню себе.

Організатори семінару надали 
можливість аніматорам, зацікавленим 
у активному розвитку своїх локальних 
громад, ознайомитись з різними 
аспектами роботи, а також оволодіти 
інструментами, вкрай необхідними для 
ефективної роботи на місцевому рівні.

Про ідею створення програми для 
аніматорів розповів директор Центру 
АХАЛАР Юрій Трохименко: «За час 
роботи у третьому секторі, а це вже майже 
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17 років, ми постійно стикались з тим, 
що багато цікавих і важливих ініціатив 
розбиваються об глуху стіну. Вкладаючи 
сили та  ресурси в громаду, наприкінці не 
отримували бажаного результату. Спочатку 
ми працювали як ресурсний центр з 
громадськими організаціями, потім долучили 
до співпраці бізнес та владу, але ефективність 
була невисокою. І в певний момент стало 
очевидним, що робота в даних сегментах з 
кожним окремо - не ефективна. Необхідно 
підходити до цього питання більш цілісно. 
Саме такий підхід ми і обрали у своїй діяльності.

Багаторічний досвід вивів нас на 
певне розуміння підходів, моделей та 
результативності роботи в громаді. І 
це розуміння оформилось в концепцію 
розвитку ком’юніті – аніматорство.

Останні роки, активно працюючи з 
Польщею, Данією, ми побачили європейський 
досвід вирішення локальних питань за 
допомогою залучення громади, і він нас 
дуже надихнув. Тому, шлях, який ми обрали 
і тепер пропонуємо, вже випробуваний у 
Європі і нами безпосередньо. Він ефективний 
і цікавий, це працююча модель для громади. 
А як ви розумієте, не можна  знання і 
досвід лише акумулювати, вони мають іти 
далі і показувати, що вже існують моделі, є 
позитивні результати та приклади і так можна 
діяти. Адже принцип роботи, що приносить 
бажаний результат, надихає інших. Тому 
на семінарі ми ділилися своїм досвідом та 
знаннями. І вже заплановано стажування, 
завдяки якому учасники програми зможуть 
ознайомитись з європейським досвідом, і 
можливо, поділитися напрацюваннями і 

результатами, що вже існують в Україні.
Є надія, що взаємно збагачуючи один 

одного, ми зможемо бути корисними. 
Сподіваюсь, два роки, протягом яких 
діє програма, це лише початок. Але 
цього часу має бути достатньо, щоб 
оцінити перспективи і зрозуміти, чи 
правильний шлях ми обрали. Я вважаю, 
що ці два роки будуть показовими».

По завершенню семінару кожен 
учасник повинен реалізувати заявлену 
ініціативу, і на вирішення цієї задачі 
у них є час до вересня 2011 року. 
Зараз учасники та тренери постійно 

підтримують контакт, обмінюючись 
інформацією та надаючи підтримку один 
одному. За результатами реалізації 20 
соціальних проектів будуть обрані аніматори, 
які матимуть змогу стажуватися в Польщі.

Двоє учасників програми вже реалізували 
заявлені ініціативи. Це Коваль Тетяна, голова 
НДО «Майбутнє Криму» з Сімферополю 
та Гончар Юлія з Черкас (Черкаський 
національний університет імені Богдана 
Хмельницького, ЧОО ВАЖ «Славія», ЧГМО 
ВГМО «Фундація регіональних ініціатив»).

Тетяна КОВАЛЬ розповіла  про свою 
участь у програмі «Школа АХАЛАР: я 
і Громада» і  про ту  ініціативу, яку їй 
вже вдалося реалізувати: «Побачивши 
оголошення про проведення Школи АХАЛАР 
«Я і громада», я чомусь миттєво вирішила, 
що подаватиму заявку, і тепер вже точно 
знаю, що абсолютно не помилилася. Це були 
чотири незабутніх дні: нові знання, а я люблю 
вчитися, нові знайомства (нам пощастило, бо 
кожен учасник – це унікальна у своєму роді 
особистість), новий досвід (те, що ще вчора 
здавалося неможливим, після обговорення  в 
команді ставало таким простим і доступним).

Мені разом із моїми однодумцями вдалося 
зареєструвати НДО в грудні 2010 року, 
хоча й були сумніви: чи вистачить часу, чи 
впораємося з поставленою задачею. Тому 
участь у Школі вирішила всі мої сумніви.  
Нашій НДО - бути,  рости, розвиватися та 
творити, тому що навколо так багато людей, 
охочих змінити світ навколо себе. Упевнена, 
разом нам вдасться досягти всього задуманого.

Думаючи над локальною ініціативою, 

У К Р А Ї Н А:   В І Д К Р И Т И Й   П Р О Е К Т
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мені хотілося провести щось для дітей,  і не 
просто розважальне, але й пізнавальне. Так 
народилася ідея акції «Книжковий замок». 
У День захисту дітей у парку ми планували 
зібрати школярів 5-6 навчальних закладів 
(до 100 осіб) і поєднати їх із прекрасним 
світом читання. Бібліотекарі шкільних і 
міських бібліотек  повинні були нам  у цьому 
допомогти. При цьому кожен учасник міг 
обміняти принесену книгу на «сонечко», 
радіючи від того, що його книга поповнить 
бібліотечний фонд Сімферопольської 
спеціалізованої школи-інтернату №1.  

Поштовхом стало те, що фонди  
бібліотек навчальних закладів вже давно 
не поповнюються, а діти припинили 
активно читати, а це вже свого роду біда.

1 червня 2011 року все задумане ми 
здійснили. Бібліотекарі  організували 6 
станцій: «У світі казок», «Спортляндія», 
«Детективне агентство», «Наш рідний Крим», 
«Знай, люби та бережи», «Ключ до знань», 
«Кримська мозаїка». Вийшло справжнє 
свято книги й читання, а бібліотечний 
фонд Сімферопольської спеціалізованої 
школи-інтернату №1 збільшився на 350 
екземплярів книг.

Головним для 
мене було те, 
що всі учасники 
свята в один голос сказали, що така 
акція стане щорічною.  Батьки, які в цей 
час відпочивали з дітьми в парку, теж 
стали активними учасниками дійства.  

Я вважаю, що такі міні-проекти  дуже 
важливі, тому що всі  переконалися - громада 
готова підтримати твою ініціативу, якщо вона 
цікава та актуальна. І відсутність фінансування  
зовсім не заважає, було б бажання».

Про свої успіхи,  також залюбки 
погодилась розповісти Юлія ГОНЧАР: 
«У січні цього року Центр гуманістичних 
технологій АХАЛАР заявив про досить 
амбітну 2-річну програму «Територія 
розвитку: мобілізація громад України». Після 
тривалого і складного відбору до «Школи 
АХАЛАР: я і Громада», що завершувався ще 
й індивідуальною співбесідою, очікування 
від участі лише збільшилися і навіть 
супроводжувалися деякою тривогою з 

приводу такої високої планки. Однак, 
все вдалося. Організатори і тренери не 
лише забезпечили насичену, актуальну 
і цікаву програму, а власним прикладом 
показали, наскільки продуктивнішою може 
бути діяльність, заснована на принципах 
гуманізму, любові до всього оточуючого.

У результаті, відбулося накопичення 
не лише знань, а й духовного, 
соціального, емоційного досвіду, 
натхнення та сил працювати задля 
розвитку себе і «території» довкола себе.

«Територія розвитку АХАЛАР» допомогла 
реалізувати проект, який уже тривалий час 
обдумувала, але ніяк не наважувалася втілити: 
створити своєрідну територію дитинства 
– дитячу кімнату  в університеті, щоб 
допомогти молодим батькам здобувати освіту. 

Я  хотіла організувати при університеті 
дитячу кімнату, де б молоді мами 
могли залишати на деякий час своїх 
малюків. Адже для молодих батьків 
дуже важливо залишалися активними 
громадянами і після народження дітей.

Працюючи в університеті, зрозуміла, 
що студенткам після народження дитини 

досить складно 
п р о д о в ж у в а т и 
навчання. Іноді, 
особливо під час сесії, 

коли час для здачі іспиту чи заліку є чітко 
визначеним і обмеженим, вони вимушені 
приходити до закладу з малятами, яких не 
мають із ким залишити. І ймовірно, навіть 
заходячи до аудиторії, всі думки молодої 
мами залишаються із дитиною, яка зосталася 
із сторонньою людиною під дверима. 
Звичайно, і професійна, і батьківська 
реалізації є дуже важливими. І молоді 
люди не повинні йти на жертви, обираючи 
щось одне. Тому я думаю, що навчальні 
заклади можуть допомогти, облаштувавши 
власними силами дитячі куточки чи 
кімнати тимчасового перебування дітей.

Новий досвід, знання, бажання розвиватися 
і допомагати іншим,  які супроводжували 
мене після закінчення навчального курсу 
Центру гуманістичних технологій АХАЛАР, 
допомогли зреалізувати задуманий проект.

Чи не єдина в Україні кімната, де студенти 

У К Р А Ї Н А:   В І Д К Р И Т И Й   П Р О Е К Т

Діяльність на основі гуманізму може 
бути продуктивною
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зможуть при необхідності тимчасово 
залишати своїх дітей, відкрилася 27 травня 
на передодні Дня захисту дітей у приміщенні 
Черкаського факультету Київського 
національного університету культури та 
мистецтв.  А це неабияка допомога 10 % 
студентів стаціонару та 50 % студентів 
заочного відділення, які мають дітей.

Водночас ми сподіваємося, що цей 
досвід будуть переймати й інші навчальні 
заклади, бо такі кімнати повинні бути 
у всіх вузах та й інших установах, де 
навчаються чи працюють молоді батьки.

Я вважаю, що такі проекти необхідні, бо 
вони є сходинками до загального добробуту.

За час досить нетривалого семінару 
організаторам вдалося об’єднати яскраві 
скельця абсолютно різноманітних учасників 
у цілісний вітраж зусиль і поглядів, через 
який майбутнє України видається набагато 
перспективнішим і цікавішим. Тож, настав 
час для втілення 20 індивідуальних проектів із 
використанням здобутих інструментів і знань».

 Вікторія Гоголь

Музейна справа в 
США та Україні

Лінда Норріс – керуючий партнер 
американської компанії «Ріверхіл», 
яка співпрацює з музеями, займається 
організацією виставок та розробкою 
культурних програм і 
стратегій. Як стипендіат 
програми Фулбрайт в 
Україні, Лінда викладала 
курс «Музейна справа» 
в Національному 
університеті «Києво-
Могилянська академія» 
(2009-2010 рр.) та проводила 
семінари для музейних 
працівників у Львові, 
Донецьку, Сімферополі та 
Києві. Восени 2010 року 
Фонд Ріната Ахметова 
«Розвиток України» 
уклав угоду з компанією 
«Ріверхіл» на здійснення 
оцінки Національного музею 
народної архітектури та 

побуту в Пирогові. 
- Музейна справа – це справа держави,  

меценатів чи місцевої громади? 
- Що ж, я вважаю, що музейна справа – це 

справа всіх! Більше того, я б сказала, що це 
національна справа. Розглядаючи культурні і 
національні особливості та те як треба вміло 
вести музейну справу, можна знайти різницю 
між Україною і США. Ця відмінність полягає в 
тому, що в США музейною справою займаються 
звичайні люди, пересічні громадяни. В США 
майже всі музеї в країні не належать уряду, а 
скоріше належать неурядовим громадським 
та благодійним організаціям, які рішенням 
ради директорів наймають волонтерів для 
роботи в музеях. І тому, навіть в невеличких 
селах та містах США, знаходяться об’єднання 
звичайних людей, які працюють волонтерами в 
музеях країни. 

- Ви поділилися своєю думкою про 
музейну справу США. А як щодо музейної 
справи в Україні? Чи це також як і в США – 
спільна справа, чи ні?

- Я вважаю, що зараз у музеях задіяна 
недостатня кількість різних людей, хоча є 
велика різноманітність місць для можливостей 
роботи і реалізації звичайних пересічних 
людей. Раніше так було в Америці, проте ця 
ситуація змінилася. І зараз я бачу Україну 
на цьому шляху змін. Знаєте, більшість 
людей, які йдуть працювати в музей, роблять 
це, тому що їм подобається об’єкт роботи, 
музейна справа. І те, що вони реально хочуть 

зробити – це заглибитися 
в цю справу якнайдужче і 
просто працювати з даними 
об’єктами. Але також, 
нарівні з цими людьми, 
є ті, які люблять і хочуть 
поширювати і ділитися 
своїми знаннями, досвідом 
та інформацією з іншими. 
Проте, нажаль, зараз таких 
людей в Україні недостатньо. 
І одна з тих речей, яка дійсно 
необхідна, так це те, щоб 
працівники музеїв були 
більш відкритими. І саме 
впевненість в необхідності 
більше відкриватися – була 
б значним кроком для 

Т  О  Ч  К  А      З  О  Р  У

Лінда Норріс
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української музейної справи. Проте, я думаю, 
що така ситуація в певній мірі викликана 
Радянським минулим України, яке дуже важко 
забути.

- Звичайно, адже це величезна частина 
історії нашої країни.

- Так, авжеж, це велика частина історії. І я 
вважаю, що в певній мірі, було б доречно для 
українських музеїв подивитися на історію ХХ 
сторіччя глибше і допомогти країні задуматися 
саме над тим, яким ХХ 
сторіччя було тут і що воно 
означало для українського 
суспільства. Тому що це 
неймовірно складно. І 
багато музеїв в Україні ведуть різні розмови 
із суспільством про різні часові проміжки ХХ 
сторіччя. Тож, я сподіваюся це станеться, хоч 
це й не так вже й легко, адже більшість музеїв 
в Україні належать до Міністерства культури.

- Авжеж, і це довгий процес.
- Так. В США ми не маємо Міністерства 

культури, і тому всі музеї в певній мірі роблять 
те, що вважають за потрібне. 

- Ліндо, розкажіть в який спосіб 
здійснюється соціальний маркетинг в 
музейній справі та поділіться своїм власним 
досвідом про дослідження цільових 
аудиторій в музеях США?

- В США більшість людей позиціонує музей 
із соціальним благом, соціальною користю. 
Що ж, музеї і є соціально корисними за своєю 
сутністю. Проте все більше і більше музеїв 
почали думати про те, яким чином говорити 
і працювати з їхніми цільовими аудиторіями, 
а також з їхніми потенційними цільовими 
аудиторіями, як дізнаватися про те, що їх 
цікавить. Та говорячи про цільові аудиторії, що 
насправді дійсно варто робити, так це просто 
йти і говорити з людьми та в цих розмовах 
знаходити саме те, що цікавить людей. І моя 
робота полягає в тому, щоб побудувати місток 
між предметом дослідження в музеї, скажімо, 
тематикою виставки і цільовою аудиторією. 
Наприклад, зараз я частково працюю над 
експозицією історії Нью-Йорку ХІХ сторіччя і 
саме намагаюся побудувати цей місток. 

- Що ж, то це саме і є та роль соціального 
маркетингу в музейній справі?

- Авжеж. І в першу чергу, назвемо це 
першим кроком в роботі з аудиторіями, треба 

йти і вести бесіди з людьми. Так наприклад, 
протягом своєї презентації на Міжнародній 
конференції «Громадська  реформа музейного 
менеджменту та маркетингу» 14-го березня я 
зазначала про роботу у фокус-групах для дітей. 

- Дійсно, я пам’ятаю, це був досить вдалий 
приклад.

- Так, а все тому що це було насправді 
дуже цікаво! І говорячи про тему підлітків і 
музеїв, то більшість людей вважає, що окрім 

комп’ютерів їх більше 
нічого не цікавить, 
адже вони постійно 
ними користуються 
у повсякденному 

житті, в школах, вдома, всюди. Та коли ми 
почали розробляти новий проект для дітей і 
досліджували цільову аудиторію, ми обрали 
2 фокус-групи. І в результаті виявилося, 
що переважна більшість із них взагалі не 
зацікавлені в наявності комп’ютерів в музеях. 
Адже діти і підлітки зараз мають їх майже 
всюди! Проте, що ми виявили в ході роботи 
у фокус-групах, так це те, в чому діти дійсно 
були зацікавлені. А хотіли вони – реальних 
історій про життя реальних людей. Зараз діти 
можуть взяти книгу, наприклад, і прочитати 
про загальні події і історію, вони можуть, 
наприклад зрозуміти з прочитаного про війну, 
що багато людей загинуло. А от реальні історії 
реальних людей роблять саме цю історію більш 
особистою, ближчою до людей. 

- Тож Ви зазначили про роботу у фокус-
групах. Але це ж лише один з методів роботи 
з цільовою аудиторією, правильно? Могли б 
Ви розповісти трохи і про інші методи, які 
використовуються зазвичай?

- Так, правильно, це лише один з них. Я 
також використовую опитування аудиторій 
для певних інтерактивних виставок. Також, я 
роблю невеликі спрощені макети, прототипи 
виставок і запрошую родини для того, щоб 
протестувати їх у вигляді інтерактивних ігор. 
Так, я просто запрошую родини і пропоную 
їм зіграти в цікаві ігри, зовсім прості версії 
ігор. І неймовірно, але я виявила це не лише в 
Америці але і тут в Україні, цільова аудиторія 
- це ВСІ ЛЮДИ! Проте першопричиною того, 
чому ми, повертаючись до моєї роботи, йшли 
і говорили з дітьми, це тому що саме музей 
вирішує і говорить нам, що саме цю аудиторію 
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ми хочемо привабити до нашого музею. Таким 
чином музей починає щось робити для цього 
і залишається сподіватися на те, що саме ця 
цільова аудиторія прийде і зверне увагу на дану 
виставку. Але музей не може просто взяти й 
сказати «Ми хочемо, щоб саме ці люди прийшли 
в наш музей». Це не спрацює! І саме тому ми 
повинні дослідити і знайти те, що цікавить 
саме цих людей і що вони б хотіли побачити 
на експозиції. А в свою чергу експозиція 
крутиться довкола тих ідей, які цікаві 
аудиторії, і саме це є певним врегулюванням 
з боку і експозиції і зацікавленості людей. І 
продовжуючи говорити про дослідження з 
дітьми, іншим цікавим відкриттям було те, як 
вони розуміють і сприймають жадібність, що 
було неймовірно цікаво. Адже, виявилося, що 
в своїй більшості діти, описуючи це поняття, 
роблять акцент не на тому «як» ти дістав гроші, 
а саме те «що» ти зробив із ними після того 
як їх дістав. І це неймовірно цікавий факт, чи 
не так? Діти думають про це поняття у дуже 
незвичний і цікавий спосіб!

- О, так! Це досить цікаво! Я навіть ніколи 
над цим не задумувалася.

- Так. І ми також над цим не задумувалися 
до цього дослідження. А якщо й думали, 
то зовсім у інший спосіб. І ще хотілося б 
зазначити, що через те, що Америка є досить 
різноманітною країною, досліджуючи цільові 
аудиторії для будь яких музеїв і виставок слід 
використовувати всі вище перелічені способи 
в комплексі – фокус-групи, опитування, опис, 
використання прототипів і макетів виставок. 
Коли я почала свою роботу в музейній справі, 
жоден музей в дійсності не користувався 
в дослідженнях комплексним методом. І я 
спостерігала цей процес змін протягом 10 
останніх років. На даному етапі, Україна 
знаходиться позаду цього процесу, проте, слід 
сказати, не зовсім й далеко! 

- Скажіть, будь ласка, а які інструменти 
застосовуються в процесі здійснення 
соціального маркетингу і хто цим займається? 
Можливо Ви наведете кілька прикладів з 
власного досвіду?

- Що ж, зараз досить багато музеїв 
використовують он-лайн опитування. Також в 
наявності є значна кількість сайтів, де людина 
може розмістити інформацію про своє власне 
дослідження, або провести власне опитування 

по своїй темі дослідження. По-третє, зараз 
люди мають блоги про музеї, а також сторінки 
на Фейсбуці. А також ще один шлях, про 
який я думала – це поширення зацікавленості 
серед населення. Наприклад, розробка певних 
креативних речей, для того щоб привабити 
інтерес людей. В свою чергу великі за 
розміром музеї мають свої власні дослідницькі 
департаменти, які цим всім і займаються. Я 
маю на увазі, більшість музеїв це робить. Вони, 
наприклад, укладають контракти з такими як я, 
дослідниками, які допомагають своєю роботою 
в усьому розібратися. Проте я думаю, завжди 
присутній не лише один шлях в роботі з будь 
чим, тому комплексний підхід залишається 
найкращим, на мою думку. Ті часи, коли був 
лише один спосіб це робити минули, і тепер ми 
маємо стільки можливостей для поширення 
інформації та стільки перспективних ідей 
всюди, якими варто ділитися! Тож, виходячи з 
цього, експозиції в музеях мають відображати 
кілька точок зору на дану тему і відображати 
різнопланові ідеї, щодо виставки. І саме це 
зараз є проблемою та чимось новим тут в 
Україні.

- А які основні шляхи фінансування музеїв 
та які ресурси залучаються? Це запитання 
є одним з найважливіших. Могли б Ви 
пояснити, що саме різні люди, організації, 
які дають ці ресурси і фінансують музеї, 
очікують від того вкладу, який вони роблять 
в музеї?

- Що ж, різні люди мають різні очікування, 
це зрозуміло. Наприклад, музеї в США, 
неважливо якого вони розміру і чому 
присвячені обов’язково мають належати до 
певного конкретного потоку прибутків, або ж 
для нових музеїв є найважливішою складовою 
роботи – знайти ці джерела фінансування. 
Одним із джерел для музеїв є спонсори. Для 
великих музеїв, це можуть бути цілі корпорації, 
а для невеличких музеїв у селах та на околицях 
міст, це можуть бути як місцевий банк, так і 
місцева бензозаправка. Також, я думаю, це в 
більшій мірі стосується культурного аспекту 
Америки, де люди звикли і вважають це 
необхідним, правильним – пожертвувати речі, 
гроші, вкласти капітал у благодійну справу 
і т.д. По-друге – це виробничий прибуток 
музеїв. Музей може мати невеликий магазин 
сувенірів, або цілий супермаркет з листівками 
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та фігурками, що зображають мініатюри самих 
експонатів, також це може бути ресторан, якщо 
це достатньо великий музей, або невелике кафе 
та ін. Це дуже важливий ресурс, що надходить 
в музеї США. Як я це розумію для України, я 
звичайно ж можу помилятися, але я чула про те, 
що такі прибутки для музею як кафе, ресторан, 
магазин, бутік мають проблеми з легалізацією. 
І саме легалізація цього всього робить дані 
потенційні прибутки майже неможливими, 
наприклад той самий магазин. Але говорячи 
про США варто зазначити, що дані 
надходження від продажу сувенірів, 
листівок, від ресторанів і кафе є 
одними з найважливіших прибутків, 
за рахунок яких існує музей. По-
третє, існує таке поняття як членство 
музею, або членська картка, що також 
є досить важливим прибутком для 
музеїв. 

- Розкажіть, будь ласка, більше 
про членство в музеї.

- Членська картка залежить від 
типу і розміру музею. Але зазвичай 
музей має друзів, які вкладають різні 
суми грошей у експонати, виставки, 
дають пожертви. Дані пожертви та 
вклади можуть здійснюватися на абсолютно 
різні суми грошей. Так, наприклад, ти можеш 
бути другом музею лише на 25$! Тоді, скоріш 
за все, ти будеш мати вільний вхід в музей, 
а якщо ти стаєш членом на більш вищому 
рівні, то ти автоматично отримуєш більше 
переваг і вигод. Наприклад, коли я подарувала 
своєму чоловікові членську картку на Різдво у 
великий музей Бостона, бо ми були там і нам 
дуже сподобалося, то за це членство ми маємо 
безкоштовний вхід, знижку на паркування  
та знижку в ресторан. Тож багато людей 
приєднуються до членства музеїв, тому що їм 
подобаються ці переваги, знижки, подарунки 
і вигоди, які їм пропонує музей. Але є й інші 
люди, які стають членами музею, тому що вони 
в першу чергу підтримують роботу та розвиток 
і їм подобається те, що робить музей! 

- Ну що ж, різні люди – різна мотивація!
- Авжеж, різні люди – різна мотивація. 

Це щодо членства. Але є ще одне джерело 
фінансування – гранти фондів. Наприклад, той 
самий Фонд Джорджа Сороса у Нью-Йорку, а 
також інші великі фонди. Ще одним джерелом 

фінансування є державні гранти, але в Америці 
їх все менше і менше з кожним роком, адже в 
США фінансова криза.

- Так, авжеж.
- А також є ще один фінансовий план, який 

в основному присутній в Америці, а тут, в 
Україні мені здається він майже не поширений, 
це дохід із оснащення. Приватні університети 
Америки мають цей дохід в своїй більшості, 
а тут я впевнена що його просто не існує. 
Та підсумовуючи все вище перелічене про 

фінансування, хотіла б зазначити, що музеї в 
США мають розмаїття місць звідки надходять 
ресурси і зазвичай це не одне і не два, а цілий 
комплекс місць, організацій, людей, потоків 
грошей.

- Але от наприклад, один музей має 
цікаву ідею, проте в нього немає зв’язків для 
того, щоб привернути увагу потенційних 
спонсорів. Я маю на увазі, музей не знає 
звідки взяти гроші на фінансування цієї ідеї. 
Що б Ви порадили цьому музею? Яким чином 
шукати ресурси?

- Так, звичайно. Іноді кращим виходом із 
ситуації є пошук державних і недержавних 
грантів і конкурсів для фінансування проектів. 

- Це можна знайти в Інтернеті. Так?
- Так, звісно. І є ще одна річ, яка розвинута 

в США, а тут нажаль недуже – це мережа 
для працівників музеїв (соціальна мережа, 
або Інтернет мережа). В Америці є членські 
організації, до яких можуть належати (за 
бажанням) працівники музеїв, або й цілі музеї. 
Фактично це є організації які підтримують 
та захищають інтереси музеїв різного виду. В 
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Америці такі організації бувають державними, 
або національними. Вони забезпечують музеї 
інформацією, тренінгами для працівників, 
вони надихають своїх членів проводити 
лобіювання, дослідження та ін.. Завдяки 
цим організаціям, музеям дуже легко знайти 
інформацію, в тому числі і про фінансування, 
а також набути нових знань у музейній справі.

- Тобто людині потрібно просто шукати, 
правильно?

- Так, а цей пошук досить легкий. Але є 
ще одна відмінність між Україною і США у 
музейній справі, про яку б я хотіла зазначити. 
В США люди щиро та відкрито діляться 
своїми знаннями та досвідом з іншими 
працівниками музеїв, абсолютно безкорисливо 
та не вимагаючи того ж взамін. Якщо мені, 
наприклад, буде потрібна певна інформація, 
щодо конкретного експонату, певної теми, або 
інші питання, я можу звернутися навіть до тих 
людей, яких я ледь знаю, або ми спілкувалися 
кілька разів у блогах, чи які знають мене, а я їх 
ні, і вони, що найцікавіше, будуть неймовірно 
ввічливі та корисні. І це саме те ставлення 
людей та стосунки які 
ще не наявні в повній 
мірі тут в Україні між 
працівниками музеїв. 

- Так. І повертаючись до питання 
фінансування музеїв. Ви розповіли детально 
та цікаво про процес та можливості 
фінансування в музеях США. А як щодо 
України? Могли б ви охарактеризувати 
ті відмінності, які прослідковуються, або 
спільні риси на прикладі даних двох країн.

- Я вважаю, що уряд, як і в багатьох інших 
країнах не готовий надати музеям більше 
грошей і ті часи коли музеї отримували 
багато грошей від урядів країн давно минули 
і назавжди. І в США і в Україні уряд не може 
і не готовий давати музеям більше грошей. І 
мені здається що прийшов час для українських 
музеїв задуматися та почати шукати інші 
шляхи фінансування. Кожен вважає, що 
його музей найважливіший, тож треба лише 
віднайти той шлях, як захистити та підтримати 
дану цінність. Багато людей вважає, що це 
неможливо.

- Багато людей досі має багато очікувань 
від дій уряду.

- Так, багато хто вважає «О! Ми все ще 
отримаємо щось від уряду!» і музей може 

занепасти, адже треба рухатися вперед та 
шукати нові перспективи. Грошей уряду  
завжди недостатньо. Проте, зараз в Україні я 
не спостерігаю цих змін, нажаль.

- Якою була б Ваша порада музеям? 
Шукати гранти?

- Можливо і так, проте люди які подаються 
на дані гранти мають зрозуміти одне – гранти 
не даються просто так і для того, щоб музей 
працював у звичному режимі і виконував одну 
й ту саму звичну роботу. Якби люди почали 
більш уміло користуватися можливостями 
маркетингу для музеїв – вони б отримали 
більше відвідувачів і в результаті – більше 
грошей. Але це не завжди працює. Люди і в 
США і в Україні задумуються над тим, як би 
цікаво провести свій вільний час, так? Тож, 
вони йдуть в кіно, театр, роблять покупки і 
т.д. Тож музей має вміло запропонувати людям 
– це цікаве проведення вільного часу, яке б 
привертало увагу та було б корисним. Тож – 
отримати грант і робити ті самі речі, нічого 
не змінюючи – ні, це не спрацює і на це ніхто 
не дасть грант. Така ситуація в США і така ж 

ситуація тут. Музеям 
треба думати над тим, 
як ставати кращими, 
цікавішими – ось ключ. 

Я б хотіла надихнути людей думати і робити 
таким чином. Повинні поставати нові ідеї, речі, 
виставки

- Також, ще одну різницю, яку я помітила 
будучи в музеях м. Чикаго – це комп’ютери 
та телевізори у великій кількості, які 
транслюють ролики про музей, виставку, про 
певні історичні факти і т.д. В Україні це не 
так вже й часто зустрічається, чи не так?

- В Україні в основному це можна 
побачити в галереях. А музеї в Україні 
здебільшого нагадують церкву. Працівники 
музею не схвалюють коли ти розмовляєш в 
музеї, роблять зауваження. Я маю на увазі, 
зазвичай ти приходиш в музей з кимось - з 
другом, з чоловіком, і вам цікаво поділитися 
враженнями, поговорити про побачене…А 
працівники просять не розмовляти вголос. 
В принципі те саме прослідковуються і в 
галереях. Думаючи про це, що б я дійсно хотіла 
побачити в українських музеях – так це повні 
зали людей, як українців та і іноземців, які із 
зацікавленістю обговорюють виставки.

- Скажіть, з вашого досвіду, чи зустрічали 
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ви дуже заможних людей, які приходили 
в музей і просто хотіли вкласти велику 
суму грошей у експозицію? Я маю на увазі, 
просто вкласти частину свого капіталу у 
справу конкретного музею. Якщо так, то що 
зазвичай такі люди очікують від музею?

- Що ж, це залежить від багатьох речей. 
Різні люди мають різні очікування. Всі ми 
різні. Я звичайно ж була достатньо везучою 
не мати справи з величезними чеками та 
крупними донорами, адже це досить важко, на 
противагу грантовим програмам, які я вважаю 
дуже цікавим заняттям та розвиваючим для 
музею. Одні люди хочуть щоб у музеї були 
певні конкретні експонати, або експозиції 
присвячені конкретним подіям. Інші просто 
хочуть зробити ремонт в музеї, вставити нові 
вікна, наприклад. У кожного різна мотивація. 
Але справа в тому, що найважливіше для 
директора музею, так це в першу чергу думати 
не про великий чек, а про музей! Розуміти 
місію музею, чому він присвячений та в 
першу чергу піклуватися про його роботу на 
благо суспільства, а не на благо конкретних 
заможних людей. Тому я і кажу, що це досить 
непросто, мати справу з великими чеками. 
Проте, звичайно, в США, майже всі колекції 
та експонати належать конкретним особам, 
але ми претендуємо на те, щоб вважати всі 
ці речі в першу чергу суспільним благом, а не 
індивідуальним. Тож директорам музеїв треба 
вміти, скажімо, балансувати 
між крупним донором і його 
бажаннями та суспільною 
місією музею. Треба бути 
впевненим в тому хто є твій 
донор і чого насправді він 
хоче від музею. 

- І на останок, можливо 
Ви маєте якісь поради, 
настанови, можливо 
коментарі для українських 
музеїв сьогодення? Дуже 
цікаво було б почути їх 
зараз. 

- Я по своїй натурі 
оптиміст і хочу бути саме 
позитивно налаштованою 
стосовно української 
перспективи в музейній 
справі. Є багато людей, які 
переймаються майбутнім 

музеїв України та тих, хто жадає досліджувати 
та знаходити нові шляхи розвитку музеїв, нові 
шляхи об’єднання та роботи, нові креативні 
можливості… І я сподіваюся, що директора 
музеїв відкриються для цих перспектив і 
досліджень та почнуть надихати інших робити 
те саме!

- Дуже дякую Вам за інтерв’ю! Було 
приємно поспілкуватися на важливі теми. 

Спілкувалася Станіслава Трухан
Ви можете зв’язатись з Ліндою за адресою 

електронної пошти: Linda@riverhillpartners.
com. 

Стереотипи діяльності 
НДО та ЗМІ розвінчано

У своїй діяльності НДО дуже часто 
співпрацюють зі ЗМІ. І в цій співпраці досі є 
моменти, які потрібно покращувати. Саме 
тому значимість «Школи комунікації», 
в якій брали участь представники ЗМІ 
та НДО, важко переоцінити.  Секретами 
комунікацій ЗМІ та НДО поділилась з 
нашим кореспондентом учасник «Школи 
комунікації», журналіст 5-го каналу 
Людмила Голоднік.

- Які стереотипи існують у представників 
ЗМІ про діяльність громадських 
організацій?

- Ну, як в тій пісні «я вам не скажу 
про всю Одесу», буду 
говорити виключно про 
своє враження. Із власного  
досвіду бачу, що перша 
помилкова думка – це те, що 
висвітлення діяльності своєї 
організації НДО ставлять 
вище за пробудження 
соціального інтересу, 
мається на увазі конкретної 
проблематики, яку вони 
намагаються піднімати. 
Друга – громадські 
активісти рекомендують 
журналістам як писати 
матеріали. Раніше я думала, 
що це від того, що вони 
себе вважать розумнішими 
за самих журналістів. І 
третій стереотип – це те, що 
громадські організації, на 
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жаль, не вважають пресу своїми союзниками, 
знову ж таки – це стереотип.

- Нещодавно Ви брали участь у «Школі 
комунікації», де навчалися комунікації 
із НДО, чи розвінчали Ви для себе ці 
стереотипи?

- Завдяки семінару,  проведеного з колегами, 
відтепер представників НДО тільки колегами 
і можу назвати, я це зрозуміла. Також завдяки 
цьому семінару я переконалась в тому, що всі 
ці міфи існували, так як я не знала внутрішньої 
“кухні” громадських організацій, і завдяки 
тому, що вони поділились своїми рецептами, 
секретами, все стало більш зрозумілим і 
прозорим, і упередженості, принаймні в моїй 
свідомості, тепер вже немає місця.

- Назвіть основні помилки громадських 
організацій при поданні інформації, прес-
релізів.

- Тут вже є де розгулятися, тому скажу, 
що представники НДО не завжди розуміють, 
що таке новина, тому прес-релізи виходять 
неінформативними, нецікавими і часто 
непотрібними для ЗМІ. В перший абзац прес-
релізу необхідно виносити новизну події. 
Назви – тьмяні, не чіпляють. Це не менш 
важлива проблема, на мій погляд. Нерідко, в 
прес-релізі відсутня динаміка запропонованої 
для висвітлення проблеми, тобто відсутня 
передісторія події. Через те, що в прес-релізі 
нема відповіді на питання що?, де?, коли?, 
навіщо? і як?, існує величезний ризик, що 
преса просто не приїде на подію, яку ви 
організовуєте.

- Які практичні поради Ви дасте 
представникам НДО для ефективної 
співпраці зі ЗМІ?

- Найголовніше – це висвітлювати 
діяльність своєї організації, бути прозорими 
для того, щоб формувалась довіра конкретно 
до вашої громадської організації. Залучати 
маси до проблеми, я маю зараз на увазі не 
ЗМІ, а людей звичайних, небайдужих і тим 
самим змінювати суспільну думку. І звичайно 
ж, один із не останніх факторів – це співпраця 
зі ЗМІ для вирішення важливих суспільних 
проблем. І найголовніше слід розуміти, що 
ми, тобто преса – це ваші партнери, союзники 
і друзі.

- Ви згадували про те, що часто НДО 

шукають героїв для ЗМІ.
- Не рідко пресі, мені, принаймні, для 

того, щоб створити якийсь проблемний 
матеріал, необхідно звертатися за допомогою 
до громадських організацій. Наприклад, для 
того, щоб розповісти про якусь соціально 
важливу і наболілу проблему, як то рак 
молочної залози чи трансплантація органів. 
Звичайно, це питання дуже специфічне 
і необхідно знайти героя для того, щоб 
розповісти, що наприклад, бабуся Марія не 
може зробити собі трансплантацію, тому 
що у неї немає конкретного донора і щоб 
люди завдяки цій конкретній історії могли 
зрозуміти про кого йде мова, що зараз ми 
бачимо розповідь про простих людей. Тому 
я, як журналіст, звертаюсь до громадських 
організацій, звичайно профільних, які 
об’єднуються в такий рух, який збирає 
навколо себе людей, що мають таку проблему 
і вони, знаючи темперамент тих чи інших 
людей, вже знають кого можна порадити. 
Звичайно, у цих людей запитують чи хочуть 
вони бути почутими ЗМІ, чи хочуть вони 
бути побаченими по екрану, і якщо вони 
дають згоду, то громадські організації із 
задоволенням діляться контактами і завдяки 
цьому сюжети виходять у нас живими, не 
дзеркальними.

Спілкувалася Марія Калашнік

 Зв’язки з 
громадськістю - з чого 

почати?
Зв’язки з громадськістю (англ. public 

relations, PR) - мистецтво досягнення 
взаєморозуміння та згоди між людьми, 
соціальними групами, класами, націями, 
державами на основі цілеспрямованого 
формування громадської думки та 
управління нею[¹].

З питань PR, як стало модним останнім 
часом називати зв’язки із громадськістю, 
редакція нашого бюлетеню вирішила 
проконсультуватися із Станіславом 
Шумлянським, керівником інформаційних 
проектів Молодіжного інноваційного 
центру «Медіа-М».

- Станіславе, розкажіть чим займається 
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Ваша організація?
- В організації є різні напрямки діяльності: 

і захист прав дітей, і різні інші. В нас є «Молоде 
радіо» – це он-лайн радіостанція, яка існує 
ще з 2005 року. Це одночасно і радіостанція, 
і сайт. В ефірі та на сайті основна складова - 
це українська музика, але дуже важливим є 
також висвітлення різних важливих ініціатив, 
які вносять щось хороше і позитивне в 
наш світ. Ми дуже багато розміщуємо 
інформації про фестивалі, про конкурси, про 
діяльність загалом громадських організацій, 
необов’язково зареєстрованих.

Другий інформаційний проект, який зараз 
активно розвивається останні півтора роки – 
це студія і канал громадського подкастингу.  
Подкастинг – це аудіо запис розмови 
чи інтерв’ю, який ви зберігаєте як mp3 
файл у форматі, який оберете самі та 
публікуєте в себе на сайті. Якщо ми 
говоримо про аудіо подкастинг, то це 
по суті як радіо, але в радіо є завжди 
якісь обмеження – формат програми, 
дуже чіткий хронометраж, і інше. А тут 
радіо, яке Ви робите самі. Тобто це може 
бути якийсь коротенький коментар, а 
може бути запис заходу на годину; може 
просто одна людина говорити свою 
думку з певного питання, а може бути 
дискусія; може бути інтерв’ю, а може 
бути щось схоже на радіопрограму з 
сюжетами і підводками. Насправді є 
безмежний простір творчості, зокрема, 
для громадських організацій, тому що в них 
існує велика проблема з журналістами і тим, 
як їх зацікавити. 

Власне, наш сайт – це платформа, де  
різні люди (це можуть бути громадські 
організації, можуть бути блогери, активісти, 
бібліотекарі), люди з абсолютно різних сфер, 
які щось роблять,  можуть висловитись. І 
крім того, це краще за блог, бо слухати – це 
цікавіше. Завжди чуєш інтонації, почуття, 
бо коли читаєш, це все втрачається. Крім 
того, це добре для журналістів і громадських 
організацій, бо текс – це завжди перероблена 
інформація. І були випадки, навіть в Нью 
Йорк Таймс, коли людина писала репортажі, 
десь нібито їздила на події, а потім з’ясувалось 
через 4 роки, що він всі ці роки не виходив 

з дому і всі репортажі питав по телефону, і 
ніхто, навіть, не міг зрозуміти, бо це текст. А 
тут пишеться звук і неможна зробити вигляд, 
що хтось говорив. І це дуже класно. Звичайно, 
треба мати якісь мінімальні технічні навички 
зі звукозапису, але ми якраз для цього 
проводимо  тренінги, запрошуємо активно 
представників громадських організацій, 
різних абсолютно людей. Коли ми проводимо 
тренінги для різноманітних людей, то ми 
пояснюємо, що це – можливість говорити з 
суспільством, говорити з аудиторією напряму 
і так ми просуваємо громадський подкастинг. 

- Як Ви залучаєте людей до створення 
таких подкастингів?

- Проводимо конкурси. Зараз запустили 

конкурс «Найкращий серед громадських 
подкастингів». Подкастинг не може бути 
професією, це те, що ми робимо додатково. Ми 
працюємо в громадській організації, видаємо 
бюлетень і робимо подкасти. Наприклад, наш 
один подкастер працює в меблевій фірмі, а 
робить подкасти про хімічну залежність. Він 
сам колишній наркоман. Подкаст називається 
«Вихід є». В ньому є цікаві інтерв’ю з 
колишніми наркоманами і історії як люди 
звільнились від залежності, як їм вдалося 
бути успішними після цього. Він це робить з 
власної ініціативи у вільний час. 

Коли всі ці речі робляться, то рано чи 
пізно постає вибір і щось має мотивувати, 
щоб ти відривав якусь частину від вільного 
часу, від роботи, від заробляння грошей для 
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консультування, для допомоги в проблемних 
питаннях, як наприклад, вибрати диктофон, 
чи якою користуватись програмою. Для 
цього в нас налагоджені шляхи комунікації 
і якщо в людини є найменша перешкода, 
але є бажання, вона може звернутись і ми їй 
допоможемо, щоб вона все це робила. І одним 
з цих шляхів є конкурс для подкастерів,  ми 
даємо їм грошові призи, щоб підтримувати 
їхню мотивацію займатись цими проектними 
справами. Ми робимо в рамках організації 
тренінги, консультації із громадського 
подкастингу. Почали це робити в січні 2010 
року, і активно продовжуємо в цьому році, і 
думаю, що будемо продовжувати далі, тому 
що бачимо, що це потрібно. Ми проводимо 
тренінг в Харкові, а народ пише: «А в 
Запоріжжя приїдете?». Тому що блоги вже 
приїлися, а подкасти – це така нова річ, яка 
дає можливість відрізнитись і багато інших 
цікавих можливостей. Ми також розробляємо 
різні інформаційні продукти, переважно 
аудіо, але це можуть 
бути і банери, і 
цілісні інформаційні 
стратегії в рамках 
проекту, скажімо 
інформаційний компонент. В багатьох 
організаціях немає людей, які б відповідали за 
інформаційний напрямок. В них є 2-3 людини, 
які займаються самим проектом, дуже багато 
роблять заходів і іншої роботи, в них просто 
нема часу і можливостей навчатися цим 
інформаційним речам, як це подавати. От ми 
можемо запропонувати таким організаціям в 
рамках їхніх завдань, в рамках їхніх проектів, 
взяти на себе інформаційну стратегію 
починаючи від розробки - що це може бути, 
яким чином їхню діяльність можна викласти в 
цікавий інформаційний продукт, і закінчуючи 
цим продуктом, його поширенням і підбиттям 
результатів. Як кажуть «під ключ».

- Як давно Ви саме навчаєте громадських 
активістів?

- Вже більш ніж півтора роки. 
- Скажіть чому сьогодні громадським 

активістам необхідно володіти навичками 
ефективної комунікації?

- Тому що від цього залежить їхня 
діяльність. Саме слово «громадські 

організації» говорить, що вони працюють для 
громадськості і, відповідно, громадськість 
повинна знати, що вони для неї працюють і вона 
повинна розуміти, що вони роблять. Тобто 
організація повинна не просто реалізовувати 
свої проекти, існувати, виконувати якісь речі, 
вона повинна вміти представити себе. Крім 
того, на те вона й громадська організація, що 
має створити всі умови, щоб люди, яким цікаві 
важливі проблеми, якими ця громадська 
організація займається, могли долучитись. 
А як вони долучаться, якщо вони не знають 
хто ця громадська організація? Їм треба 
максимально розповісти про себе і показати, 
де конкретно вони теж можуть долучитись. 
Вони разом з нами можуть боротись з 
туберкульозом, підвищувати грамотність 
працівників бібліотеки, збільшувати кількість 
щасливих дітей і т.д.

- Яку роль для розвитку організації 
відіграють сьогодні соціальні медіа?

- І велику і перебільшену, я б сказав. Тобто 
соціальні медіа, 
соціальні мережі, 
новітні медіа – це 
фішка, це мода, це те, 
на що звертає увагу 

організація, яка хоче бути авторитетною, хоче, 
щоб про неї знали, дбає про свою репутацію, 
вона знає, що їй обов’язково треба бути в 
соціальних медіа. Але при цьому організація 
не завжди розуміє для чого саме, що вона буде 
з цього мати, який буде результат. Соціальні 
медіа – це дуже потужний інструмент. Але 
дуже часто для багатьох організацій вони є 
сама ціль. Наприклад, у всіх же є, от і в мене 
має бути сторінка на фейсбук, на твіттері, 
якась група. А організація працює, наприклад, 
з мешканцями села. Вона дуже класно 
інтегрована, вона знає місцеву громаду, вона 
налагодила безпосередні зв’язки з нею. То їй, 
мабуть, не треба соціальні медіа. Але якщо 
організація всеукраїнська, то це необхідно. 
Соціальні медіа дають можливість уникнути 
посередника, спілкуватись з аудиторією 
напряму, збирати своїх прихильників, 
залучати їх до своєї діяльності. Тобто, це 
як власні інформаційні канали, спільноти, 
місце, де можна безпосередньо працювати 
з людьми. І звичайно, що тим громадським 

Т  О  Ч  К  А      З  О  Р  У

Соціальні медіа - для організацій, які 
дбають про свою репутацію
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організаціям, які працюють зараз, набагато 
легше працювати, ніж тим, які працювали 
в 2000-ні, коли ще цих соціальних мереж не 
було. Дуже багато знаю прикладів успішних і 
фандрейзингових кампаній, і флешмобів, які 
організовуються по Інтернету. Тобто це дуже 
потужні засоби.

- Скажіть, на які моменти слід звертати 
увагу при розробці піар-стратегії 
організації?

- Порада №1 – це не розглядати піар, як 
рекламне просування.  Тобто односторонній 
процес, який значить будь-що поширити 
інформацію про себе. Тому що піар – це 
двосторонні зв’язки, це налагодження зв’язку 
з аудиторією. Так, просування – це важливо. 
Необхідно щоб знали, щоб була репутація в 
громаді серед цільової групи. Але не менш 
важливо – це мати зв’язок з того боку, 
розуміти, якщо ти працюєш з певною групою 
громадськості, які в неї потреби, наскільки 
відповідає реалізований проект теперішнім 
потребам. Можливо, проект почався 3 
роки тому і за цей час зовсім змінилася 
ситуація і потрібно щось інше робити. 
Завжди цей зворотній зв’язок дає розуміння 
ефективності, наскільки ти ефективно 
працюєш, наскільки ти робиш те, що потрібно 
людям. Це і можливість їх залучення. Тому що 
громадські організації це не бізнес-установи. 
Наприклад, є троє людей, у них є мета, у них 
є поставлені цілі, і вони їх досягають, і їм 
більше ніхто не треба, якщо в них достатньо 
ресурсів. Громадські організації по своїй 
суті відкриті. Тобто, ми щось робимо і будь-
хто до нас може долучитись і чим більше 
буде людей, тим кращі будуть результати. 
Потрібно відкриватись і повідомляти про 
себе, залучати людей до своєї діяльності – 
це дуже важливо. Може, навіть, важливіше, 
щоб кожного місяця приєднувалось троє 
волонтерів, ніж те, що про тебе прочитають 
статтю в газеті, яка виходить накладом 100 
тис. примірників, але ніхто не звернув увагу. 
Дуже важливі не тільки кількісні речі, а й 
наскільки це потрібно реальним людям. 

- Які організації з громадського сектору 
вважаєте успішними?

- Їх насправді багато. В кожній сфері є 
свої. Навіть не хочеться когось виділяти. Той 

самий «ГУРТ». Вони всі досить різноманітні. 
Я задумався, що вважати успіхом, бо перше, 
що спадає на думку, це наскільки організацію 
знають, наскільки вона впливова, її репутація. 
Але не завжди успішна організація має бути 
успішною і відомою. Якщо вона щось робить 
на рівні свого міста чи містечка, якщо люди 
знають цю організацію, можуть до неї прийти 
і вона реально покращує життя людей, то я 
вважаю, що ця організація успішніша, ніж та 
організація, яка робить багато проектів, яка 
світиться по телебаченню, але не має такого 
впливу на життя реальних людей.

[¹] Матеріал взято із Вікіпедії – вільної 
енциклопедії.

Спілкувалася Оксана Набока

Будинки культури - рушії 
розвитку громади на селі
Питання про те, як сьогодні розвиваються 

заклади культури, які проблеми переживає 
громада, і як на це реагує влада залишаються 
актуальними. Інститут соціокультурного 
менеджменту (ІСКМ), в рамках проекту 
«Спільний шлях у майбутнє»*, продовжує 
ділитися досвідом, розповідати про історії 
успіху, які надихають територіальні громади 
робити зміни на краще.

19 квітня 2011 року у м. Дніпропетровськ 
в рамках проекту було проведено прес-
конференцію «Суспільство та заклади 
культури: шляхи та методи ефективної 
взаємодії».

Директор Інституту соціокультурного 
менеджменту, Абрамов Лев Костянтинтович, 
зауважив: «Ми можемо констатувати, що в 
цій сфері нашому суспільству не вистачає 
ефективності, тобто, ми щось робимо, а 
соціального ефекту немає. В сучасних умовах 
необхідно шукати шляхів для більшого 
соціального ефекту».

Світлана Пахлова, представник 
Міністерства культури та туризму України,  
розповіла про розробку змін до існуючого 
«Положення про будинок культури» та 
розробку «Положення про Центр місцевої 
активності на базі закладу культури» в 
рамках проекту та відзначила: «Серед мети, 
яку я закладаю в Центр місцевої активності 
є покращення діяльності закладів культури, 
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підвищення якості культурних та соціальних 
послуг і забезпечення участі громадян 
у діяльності закладу культури і в сфері 
культури».

Наталія Стаднічук, віце-президент 
Центру «Тамариск» розповіла про «Центри 
позитивних змін», які діють на території 
Дніпропетровської області: «Коли ми 
говоримо про позитивні зміни в суспільстві, 
про рішення місцевих соціальних проблем, 
ми розуміємо, що це, насамперед, активні 
люди, які бажають щось змінити у своїй 
громаді».

Людмила Станкевич, координатор проекту 
ІСКМ «Спільний шлях у майбутнє» розповіла 
про успішні моделі співпраці закладів 
культури та громадських організацій на 
території України та необхідність працівників 
закладів культури орієнтуватися у своїй 
діяльності не на потреби самих закладів, а 
на потреби громади: 
«Коли заклад 
культури направляє 
свою діяльність на 
вирішення соціально-важливих проблем, 
використовуючи свої можливості, свій 
потенціал, то саме  такі проекти знаходять 
підтримку у громаді, влади та донорів».

Оксана Набока

Активна громада змінить 
життя на краще

Коли ми бачимо або чуємо, що десь 
відбуваються позитивні суспільні зміни, 
ми подумки бажаємо цього і собі. Адже 
кожен намагається досягти успіху, жити в 
кращих умовах, які сам і створив: працювати 
в дружньому колективі, відпочивати у 
безпечному місці та інше. Саме згуртована 
громада, яка хоче працювати здатна робити 
зміни у своєму оточенні. Такі люди зібралися 
21 червня 2011 р. в Рівненській державній 
обласній бібліотеці «за круглим столом» 
«Суспільство та заклади культури: шляхи 
та методи ефективної взаємодії», в якому 
взяли участь представниками влади, будинків 
культури, бібліотек та громадських організацій.

Захід, що відбувся в рамках проекту 
«Спільний шлях у майбутнє»*, організували 

громадські організації-партнери – Інститут 
соціокультурного менеджменту та Фундація 
ім. князів-благодійників Острозьких.

На круглому столі велося живе обговорення 
стану закладів культури у Рівненській області. 
Кожен учасник мав змогу поділитися досвідом, 
розповісти про проблеми, а також похвалитися 
досягненнями.

У вступному слові Лев Костянтинович 
Абрамов, президент Інституту 
соціокультурного менеджменту зазначив, що 
наслідком дій працівників культури має бути 
зміна у житті конкретної людини.

Ірина Баранчук, методист публічно-
шкільної бібліотеки м. Костопіль Рівненської 
області поділилася досвідом сільських бібліотек 
у вирішенні тих чи інших питань, і наголосила, 
що «Нажаль, сільські голови не хочуть 
допомагати, приймати участь у проектах».

Стосовно недоліків роботи висловилась 
Раїса Миколаївна Щербань, заступник 

директора Рівненської 
державної обласної 
бібліотеки по науковій 
роботі: «Світ пішов 

вперед, а ми залишились незмінними. Тільки 
“нова” людина усвідомить як працювати з 
громадою і як її залучити».

Приємно відзначити, що всі учасники не 
намагалися наголошувати лише на труднощах 
сьогодення, а ділились своїми звершеннями, 
розповідали про те, що вони встигли зробити 
для громади і що хочуть ще реалізувати.

Хочеться підкреслити, що всі присутні 
залишились після обговорення приємно 
вражені і говорили, що такі круглі столи, де 
кожен може поділитися здобутками, потрібно 
проводити якомога частіше. Адже почувши як 
багато люди намагаються зробити для громади, 
кожен вийшов з наміром ще інтенсивніше 
продовжити свою нелегку, але таку важливу 
справу.

* проект «Спільний шлях у майбутнє» 
реалізується ІСКМ в рамках програми 
«Об’єднуємося заради реформ» (UNITER), 
що виконується Pact. Inc., завдяки щирій 
підтримці американського народу, наданій 
через Агенцію США з міжнародного розвитку 
(USAID). Думки, викладені в даному матеріалі є 
винятковою відповідальністю ІСКМ і можуть 
не співпадати з точкою зору USAID, уряду 
США та Pact. Inc.

Ірина Маркова

Лише “нова” людина усвідомить як 
працювати з громадою






