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Проект «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах 
європейської інформації в бібліотеках»: короткі підсумки 

Проект «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської ін-
формації в бібліотеках» реалізується Українською бібліотечною асоціацією за 
підтримки програми Європейського Союзу «Еразмус+ (Жан Моне)» з вересня 
2015 року.

За цей час було проведено два етапи конкурсу серед бібліотек України та об-
рано 100 бібліотек-переможниць з усіх областей, у яких відкрито Пункти єв-
ропейської інформації (ПЄІ). Координатори ПЄІ пройшли дводенне навчання у 
Головному тренінговому центрі для бібліотекарів УБА в м. Києві за спеціальною 
програмою. Для інформаційно-методичної підтримки діяльності Мережі ПЄІ та 
її подальшого розширення провідними науковцями та експертами у 2016 році 
підготовлено навчально-методичний посібник для бібліотекарів «Центри євро-
пейської інформації в бібліотеках: технологія створення та механізми популя-
ризації інформації про ЄС та євроінтеграцію України», розроблено спеціальний 
веб-сайт «Все про Європу у бібліотеках: громадський європейський майдан-
чик», щоквартально здійснюється випуск інформаційного бюлетеня в електро-
нному форматі, ведуться сторінки у соціальних мережах Facebook і Twitter.

З гордістю відзначаємо, що до 100 ПЄІ, які безпосередньо беруть участь у про-
екті, долучилися ще близько 50 ПЄІ, створених за ініціативою активних україн-
ських бібліотекарів поза межами конкурсу.

Наведемо ще деякі статистичні дані про діяльність ПЄІ, які засвідчують надзви-
чайну актуальність тих бібліотечно-інформаційних послуг, що пропонуються 
нашим користувачам з огляду на євроінтеграційні процеси в Україні.

Кількість відвідувань ПЄІ у 2016 р. склала 98,4 тис., у 2017 р. – 137,2 тис., тобто 
зросла майже на 40%.

ТОП-10 найвідвідуваніших ПЄІ у бібліотеці

№ Назва бібліотеки Область

Сумарне 
відвідування 
за 2016-2017 

рр.

1. Буська центральна районна 
бібліотека імені Івана 
Котляревського

Львівська область 14925

2. Чернігівська міська 
централізована бібліотечна 
система

Чернігівська 
область

10294

3. Стрийська центральна міська 
бібліотека ім.М.Шашкевича 

Львівська область 9327

4. Волинська обласна бібліотека 
для юнацтва

Волинська область 7840

5. Козятинська центральна 
районна бібліотека

Вінницька область 7536

6. Барська районна бібліотека 
для дітей

Вінницька область 7304

7. Центральна бібліотека ЦБС 
для дітей м. Запоріжжя

Запорізька область 6928

8. Центральна міська бібліотека 
ім. М.Л.Кропивницького ЦБС 
для дорослих м. Миколаєва

Миколаївська 
область

5319

9. Комунальний заклад 
"Іванівська районна 
бібліотека"

Херсонська область 5030

10. Центральна бібліотека 
Дніпропетровського міського 
комунального закладу 
культури «Централізована 
система публічних бібліотек 
для дорослих»

Дніпропетровська 
область

5022

З ініціативи ПЄІ у 2016 р. було проведено 3,2 тис. заходів, у 2017 р. – 3,8 тис. захо-
дів. Найактивнішими організаторами публічних заходів європейської тематики 
були такі бібліотеки.

Координатори ПЄІ були досить креативними в організації обслуговування різ-
них категорій користувачів. З-поміж різних форм інформаційно-бібліотечних 
послуг варто відзначити найпопулярніші:

- віртуальні мандрівки;
- засідання розмовних клубів,  курси з вивчення іноземних мов – англійської, 
німецької, французької, польської і навіть есперанто; 
- перегляди фільмів з обговоренням та участь у Фестивалі європейського кіно, 
інформацію про який поширювала УБА;
- книжкові виставки та огляди, літературні зустрічі, читання вголос, поетичні 
інтерактиви;
- інформаційні години;

- виставки малюнків, фотографій; 
- лекції, тренінги, семінари, вебінари;
- консультації, у т.ч. скайп-консультації;
- євровікторини, квести;
- флешмоби;
- зустрічі з видатними особами, учасниками міжнародних проектів тощо. 
ТОП-10 ПЄІ з організації публічних заходів у бібліотеці

№ Назва бібліотеки Область С у м а р н а 
к і л ь к і с т ь 
заходів у 
2 0 1 6 - 2 0 1 7 

рр.

1. Дніпродзержинська міська 
бібліотека ім.Т.Г.Шевченка

Дніпропетровська 
область

297

2. Центральна бібліотека 
ім.І.С.Тургенєва 
централізованої бібліотечної 
системи Слобідського 
району м.Харкова

Харківська область 236

3. Національна бібліотека 
України ім.В.І.Вернадського

Київська область 216

4. Буська центральна районна 
бібліотека імені Івана 
Котляревського

Львівська область 212

5. Костянтинівська  
центральна міська публічна 
бібліотека

Донецька область 203

6. Рівненська обласна 
бібліотека для молоді

Рівненська область 196

7. Виноградівська центральна 
районна бібліотека

Закарпатська область 155

8. Ніжинська міська 
центральна бібліотека ім.   
М. В. Гоголя 

Чернігівська область 149

9. Національна бібліотека 
України імені Ярослава 
Мудрого

Київська область 136

10. Волинська обласна 
бібліотека для юнацтва

Волинська область 125

 

Багато заходів було присвячено спеціальним подіям, наприклад, День Європи, 
День вивчення європейських мов, Всесвітній день боротьби зі СНІДом тощо.
Ось деякі «родзинки» від наших ПЄІ:

• Кава з консулом Румунії в Україні Елеонорою Молдован (Глибоцька централь-
на районна бібліотека Чернівецької обл, травень 2017 р.)

• Година європейської музики «У світі прекрасного», до Міжнародного дня му-
зики (Перечинська центральна районна бібліотека Закарпатської області, жов-
тень 2017 р.)

• Зустріч за круглим столом до Європейського тижня місцевої демократії (Тис-
меницька районна бібліотека Івано-Франківської області, жовтень 2017 р.)

• Театр тіней з написанням сценарію «Як Василь Європейцем став» (Шепетівська 
центральна районна бібліотека ім. М.Коцюбинського Хмельницької обл., чер-
вень 2017 р.)

• Тренінг «Робота за кордоном - легальне працевлаштування» (Долинська ра-
йонна бібліотека для дорослих Кіровоградської обл., грудень 2017 р.)

• Шок-урок «Не відбирай у себе завтра» / Всесвітній день боротьби зі СНІДом 
(Стрийська міська центральна бібліотека ім. М. Шашкевича Львівської обл., гру-
день 2017 р.)

Варто ще раз згадати про Ярмарок ідей, організований УБА у 2017 р., аби пред-
ставити кращі практики роботи ПЄІ та поширити прогресивний досвід. Саме 
тому для проведення Ярмарку було застосовано інтерактивні інформаційно-ко-
мунікаційні технології, проведено відкрите онлайнове голосування та обрано 
шість найкращих ідей, які в режимі реального часу були продемонстровані у 
вигляді презентацій і відео. 

Підсумовуючи результати діяльності Мережі ПЄІ у 2016-2017 рр., ще раз пере-
конуємося, що саме завдяки нашій спільній роботі у цьому та в інших проектах 
Української бібліотечної асоціації ми, бібліотекарі, примножуємо інтелектуаль-
ний капітал нашої нації, спонукаємо наші місцеві громади до якісних змін і під-
тримуємо наших користувачів у їхньому прагненні досягти життєвого успіху! 

Вс
е 

пр
о 

Єв
ро

пу
 в

 б
іб

лі
от

ек
ах

2



3

Вс
е 

пр
о 

Єв
ро

пу
 в

 б
іб

лі
от

ек
ах

Європейський Союз – це союз демо-
кратичних країн Європи, які працюють 
разом для покращення життя своїх гро-
мадян, розбудови кращого світу. Не див-
лячись на певні розбіжності у поглядах 
лідерів країн ЄС, вони демонструють ди-
вовижну історію успіху. Україна поділяє 
спільну історію й спільні цінності з дер-
жавами-членами Європейського Союзу 
й прагне стати членом цієї співдружності.

Геополітичне розташування Закарпат-
тя, яке межує з країнами Європейського 
Союзу – Словаччиною, Угорщиною, Ру-
мунією та Польщею, сприяє економіч-
ним, соціальним, науково-технічним, 
екологічним, культурним зв’язкам. Гро-
мадськість краю, як ніхто, зацікавлена у 
співпраці, щодо входження у європей-
ський простір, як в економічному, так і в 
соціальному аспекті.

Закарпатська обласна бібліотека для юнацтва як соціальний 
інститут підтримує й культивує пріоритети цієї співдружності, 
сприяє підтримці євроінтеграційного курсу серед молоді, про-
водить ґрунтовну інформаційно-роз’яснювальну роботу.

Оскільки в 2017 році в повному обсязі вступила в силу дія Угоди 
про асоціацію між Євросоюзом і Україною, безвізовий режим з 
ЄС та реалізація зони вільної торгівлі з ЄС, ми спільно з громад-
ськими організаціями, закладами освіти намагаємося дати по-
вну картину переваг і пересторог європейської інтеграції, зро-
бити цей процес обговорюваним.

Збільшення підтримки євроінтеграційного курсу України є не-
можливим без підвищення рівня знань та розуміння питань, 
пов’язаних з європейською інтеграцією на місцевому рівні, про 
те, як у процесі європейської інтеграції покращуються стандар-
ти життя.

У «Молодіжному інформаційному центрі», що діє у відділі об-
слуговування юнацтва, в окремому розділі «Україна – ЄС» роз-
міщено актуальну інформацію з питань євроінтеграційного за-
конодавства, співробітництва, працевлаштування та навчання 
за кордоном, його вартість та розмір стипендії, перелік євро-
пейських вишів.

Розкривають питання української євроінтеграції друковані 
джерела, представлені на інформаційно-книжковій виставці 
«Євроінтеграція України: реалії, необхідність, перспективи», які 
допомагають молоді відслідкувати історію розвитку тісних по-
літичних стосунків між Україною та країнами ЄС шляхом постій-
ного діалогу.

Для популяризації та вивчення європейської культури в мо-
лодіжному середовищі було організовано ряд виставок-реко-
мендацій, присвячених окремим країнам, які входять до Євро-
пейського Союзу: «Угорщина: звичаї та традиції», «Словаччина: 
наймолодша країна Європи», «Пам’ятки Австрії», «Швейцарія– 
країна райських озер», «Несподівана Британія»; перегляди літе-
ратури «Україна – європейська держава», «Молоді про ЄС», «Єв-
ропейські університети», «Європейські письменники-класики» 
тощо. 

Ефективним засобом пропагування євроінтеграції є проведення 
Днів інформації. Цікавим для молоді був День інформації «Укра-
їна. Європа. Майбутнє», де вони ознайомилися з літературою 
про устрій, функції, символи ЄС, про зміст євроінтеграції та пе-
реглянули мультимедійну презентацію «Свята і традиції країн 
Європи».

Німецька мова відіграє важливу роль у суспільно-економічному 
житті Європи та всього світу в цілому. До Року німецької мови 
в Україні для підлітків та користувачів юнацького віку відбувся 
День інформації «Німецькій мові – нові імпульси розвитку», де 
вони змогли ознайомитися з літературою з вивчення німецької 
мови, дізнатися цікаві факти про Німеччину та німців, координа-
ти центрів, шкіл, курсів з вивчення німецької мови в Ужгороді. 

Сприяють результативності просвітництва з євроінтеграції ін-
терактивні форми роботи в рамках діяльності цільового про-
екту соціально-психологічної та правової допомоги підліткам та 
юнацтву «Діалог». Популярним і цікавим є цикл освітньо-озна-
йомчих відеолекцій «Освіта без кордонів», де координатори 
однойменного проекту в Закарпатській області інформують 
старшокласників про умови вступу до європейських ЗВО, мож-
ливість навчання та працевлаштування за кордоном. 

Сьогодні багато говориться про то-
лерантність та соціальну справед-
ливість, які є одними з важливих 
цінностей європейського суспіль-
ства. До Всесвітнього дня соці-
альної справедливості пройшла 
бесіда-обговорення «Соціальна 
справедливість для всіх». Студен-
ти розглядали основні принципи 
мирного співіснування людей у 
світі, соціальні бар’єри через вік, 
віру, культуру тощо. Своє бачення 
та розуміння толерантності обго-
ворювали студенти з головними 
спеціалістами Ужгородського місь-
кого центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді – Анжелою Бабкіною та Діаною Гомзою, під 
час години спілкування «Толерантність: єдність у розмаїтості» 
до Міжнародного дня толерантності. Під час зустрічі юнакам та 
дівчатам було запропоновано анкетування «Наскільки Ти толе-
рантний?», результати якого засвідчили прагнення кожного бути 
толерантним, дотримуватися високих моральних цінностей у 
житті. 

У низці експозицій робіт творчої молоді «Палітра молодих май-
стрів» у читальній залі широкому загалу були представлені 
плакати на тему «Будь особливим, будь собою» студентів Ужго-
родського коледжу мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської акаде-
мії мистецтв. Творчі роботи пройняті ідеєю зламу стереотипів у 
ставленні суспільства до людей з інвалідністю, підкреслили осо-
бливість та індивідуальність кожного з нас. До дня міста Ужго-
рода з успіхом експонувалася виставка «Ужгород – місто євро-
пейське» студентів ІІ курсу Ужгородського коледжу мистецтв             
ім. А. Ерделі.

На підтримку європейського вектору бібліотека взаємодіє з Цен-
тром гунгарології при Ужгородському національному універси-
теті, який створений для всебічного україно-угорського мов-
ного, літературного та культурного співробітництва на різних 
рівнях. Предмет співпраці – створення інформаційних ресурсів 
задля інтеграції в сучасне угорськомовне інформаційне суспіль-
ство, проведення спільних заходів. Серед іншого, спільно з на-
уковими співробітниками було проведено літературний огляд 
«Літературні переклади творів Т.Г. Шевченка угорською мовою» 
та організовано цикл книжково-ілюстративних виставок «Ди-
восвіт карпатського краю», які висвітлювали літературні та твор-
чі надбання наших народів. 

Продовження: стор. 4

Бібліотека – центр інформації з євроінтеграції 
(з досвіду роботи Комунального закладу «Закарпатська обласна                     
бібліотека для дітей та юнацтва» Закарпатської обласної ради) 



Продовження. Початок: стор. 3

Від співпраці бібліотеки з партнерами у рамках даного про-
екту виграли, в першу чергу, користувачі, які отримали новий 
ресурс, що наповнюється різноманітною, багатоаспектною 
інформацією. Але важко переоцінити позитивні наслідки та-
кої співпраці і для бібліотеки. Наш колектив отримав нагоду 
та механізми для кращої презентації можливостей закладу.

Україна налаштована підтримувати й культивувати пріорите-
ти європейської співдружності. Тому відзначення Дня Європи 
в Україні – це важливий поступ у зміцненні самоідентифікації 
України як європейської держави. Щоб долучитися до свят-
кування, а також щоб донести до молоді зміст євроінтеграції, 
забезпечити усвідомлену стійку підтримку членства України 
в ЄС, бібліотекою було організовано та проведено години ін-
формування «Україна – ЄС: спільне майбутнє», «Що я знаю про 
Європейський Союз», віртуальну подорож «Бібліотеки Євро-
пи», експрес-опитування «Україна – Європейський Союз».

Взаємодія туристичних організацій і бібліотек останнім часом 
набуває широкого розповсюдження, бо це дозволяє виріши-
ти декілька важливих завдань: виконувати навчально-про-
світницьку, виховну, національно-патріотичну функцію; за-
безпечити дозвіллєві та рекреаційні потреби користувачів; 
сприяти розвитку туристичного потенціалу і залученню ін-
вестицій у розвиток регіону тощо. З цією метою у 2012 році 
у відділі обслуговування учнів 5-9 класів розпочала свою 
діяльність туристично-краєзнавча агенція «Мандруємо ра-
зом», а у 2015 році створено краєзнавчий блог «Мандруймо 
разом Срібною Землею» http://zodubmandry.blogspot.com/.

Завдяки туристично-краєзнавчій агенції відбулися за-
хоплюючі заходи з циклу «Подорожуємо Європою». Осо-
бливо підліткам сподобалась загадкова медіаінформина 
про таємничі місця Румунії «В гості до графа Дракули», 
віртуальна подорож до Словаччини «Наймолодша країна 
Європи», медіатур в Угорщину «Подорож у ритмі чарда-
шу», фрірайд-похід «У полоні засніжених Альп», віртуаль-
на мандрівка «Кожна країна має своє Різдво», тренінг «Чи 
зможеш ти бути туристичним агентом?», що включав в 
себе вікторину «Чи знаєш ти країни Європи?», тест «Мене-
джер–професія відповідальна» та завдання «Загублений 
турист», що вимагало знання англійської та словацької мов.

2016 рік було оголошено Роком англійської мови в Україні.  
Бібліотека  долучилася до популяризації вивчення та підви-
щення рівня володіння англійською мовою серед підрос-
таючого покоління. У відділі обслуговування юнацтва від-
булися цікаві зустрічі учнів Ужгородської спеціалізованої 
ЗОШ-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів 
з Оксаною Панько – членом Центру дослідження літератури 
для дітей та юнацтва в рамках літературного калейдоскопу 
«Англія. Класика мовою оригіналу». Юнаки та дівчата обміню-
валися враженнями про переваги читання художніх творів 
мовою оригіналу, проводили літературознавчі порівняння 
англомовних текстів та українських перекладів. У бібліотеці 
також діяли книжкова виставка-репетитор «Уроки місіс Ан-
глісіс» та виставка-пропозиція «English – вивчай, спілкуйся».

Для поширення серед української молоді європейських цін-
ностей та презентації майбутнього України у Європейському 
Союзі, донесення переваг впровадження європейських стан-
дартів для суспільства, варто відзначити методико-бібліо-
графічний матеріал «Україна – ЄС: зводимо мости». Видання 
містить методичні та інформаційні матеріали, присвячені темі 
Євросоюзу та євроінтеграції України, пропонуються конкрет-
ні форми просвітницької роботи на допомогу бібліотекарям, 
а також списки відповідної літератури, українською та угор-
ською мовами (переклад угорською за підтримки науково-
го співробітника Центру гунгарології Маріанни Яцкович).

У рамках святкування Всеукраїнського дня бібліотек відбулося 
професійне спілкування. Андріана Гузак (Ужгородська міська 
бібліотека), що у 2016 році стала переможцем степендіальної 
програми «Бібліотека, яка об’єднує» (Угорщина), поділилася 
своїми враженнями з колегами. Вона провела один місяць 
в Угорщині, відвідала інформаційні центри, музеї, заклади 
культури, бібліотеки, ознайомилась з досвідом їх роботи. 
Ця програма проводиться і фінансується урядом Угорщини.

Україна – це частина Європи і її народ заслужив на євро-
пейське майбутнє. А бібліотеки мають великий потенці-
ал для того, щоб сприяти цьому процесу, популяризуючи 
кращі європейські зразки літератури, історичні, політич-
ні досягнення, виховуючи риси патріотизму у молоді.

Вудмаска Т. М., заступник директора з питань обслуго-
вування юнацтва Закарпатської ОБДЮ
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4Представництво ЄС запускає всеукраїнську                                      
комунікаційну кампанію «Прямуємо разом»

Представництво Європейського Союзу в Україні запускає 
всеукраїнську комунікаційну кампанію «Moving Forward 
Together / Прямуємо разом». Мета кампанії − підвищити 
обізнаність українців про переваги та можливості співпраці 
України та ЄС.

Кампанія «Moving Forward Together / Прямуємо разом» вклю-
чає пріоритетні теми для ЄС в Україні: глибоку та всеохоплю-
ючу зону вільної торгівлі, відновлення сходу та децентралі-
зацію. Окрім того, кампанія висвітлює основні програми та 
ініціативи ЄС, серед яких «Горизонт 2020», «EU4Business», 
«Креативна Європа», щоб поінформувати про підтримку ін-
новацій, малого та середнього бізнесу та розвитку культури 
в Україні.

«Ми розпочали загальнонаціональну комунікаційну кампа-
нію з метою продемонструвати переваги співпраці України 
та ЄС для українців вже сьогодні. Ми хочемо, щоб громадяни 
цієї країни знали про підтримку ЄС та використовували мож-
ливості, які надають наші проекти, наприклад, молоді, бізнесу 
чи культурним та освітнім інституціям. У партнерстві з україн-
ським урядом таке співробітництво призведе до позитивних 
змін та поліпшить життя українських громадян», − заявив го-
лова Представництва ЄС в Україні посол Хюг Мінгареллі.

Україна є пріоритетним партнером, якому ЄС надав понад 12 
млрд євро за останні 3 роки. Проте 77% українців не знають 
про програми ЄС в Україні, згідно з опитуванням Київського 
міжнародного інституту соціології, проведеним у грудні 2017 
року. Поінформованість про програми ЄС та можливості і 
переваги, які вони пропонують українцям у галузі торгівлі, 
культури та освітньому обміні, про підтримку таких ключових 
реформ, як децентралізація або допомога внутрішньо пере-
міщеним особам, ще нижча.

Кампанія «Moving Forward Together / Прямуємо разом» роз-
почалася 12 березня на національному телебаченні, після 
чого детальна інформація про проекти та програми ЄС буде 
розповсюджена у друкованих та онлайн ЗМІ, а також через 
зовнішню рекламу.

«Гасло кампанії «Moving Forward Together / Прямуємо разом» 
відображає позитивне партнерство між Україною і ЄС та їхню 
спільну мету», − пояснив Майкл Чемберлен, керівник та креа-
тивний директор проекту ЄС «Комунікація Європи в Україні».

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звер-
тайтесь до координаторки проекту Світлани Кісільової: 
skisilova@ecomm.com.ua.
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Послуги пунктів європейської інформації читачам:              
з досвіду роботи

Третій рік поспіль пункти європейської ін-
формації (ПЄІ), створені бібліотеками Украї-
ни за проектом Української бібліотечної асо-
ціації (УБА) «Все про Європу: читай, слухай, 
дізнавайся в пунктах європейської інфор-
мації в бібліотеках», надають різноманітні 
послуги користувачам. Узагальнюючи досвід 
роботи ПЄІ, надісланий у звітах до УБА, за-
значимо, що читачі завдяки заходам, що 
відбуваються в бібліотеках, не тільки дізна-
ються багато цікавого щодо функціонування 
інституцій Європейського Союзу та життя у країнах ЄС, відслід-
ковують євроінтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, 
а й отримують конкретну практичну допомогу щодо навчання, 
працевлаштування, візової підтримки, подорожей країнами ЄС 
тощо. ПЄІ активно співпрацюють з посольствами, консульства-
ми країн ЄС, громадськими організаціями проєвропейського 
спрямування, євроклубами та ін. 

За кожним прикладом дієвої допомоги ПЄІ стоїть копітка і по-
всякденна праця бібліотекарів, які намагаються постійно роз-
ширювати коло власних послуг користувачам.

Наведемо окремі приклади роботи ПЄІ та їх допомоги корис-
тувачам, які можуть стати прикладом для запозичення і запро-
вадження у практичну площину діяльності ПЄІ.

Центральна бібліотека централізованої системи публічних          
бібліотек для дорослих м. Дніпро налагодила плідну співп-
рацю з багатьма посольствами європейських країн. Так, ПЄІ у 
2017 році став активним учасником заходів Тижнів Німеччини 
в Україні, що були організовані Посольством Федеративної 
Республіки Німеччини, в рамках яких було проведено чотири 
заходи, з них два заходи відбулись за присутності Постійного 
заступника Генерального Консула Федеративної Республіки Ні-
меччина пана Пітера Шмаля. 

Співпраця з Почесним Консульством Австрійської Республіки 
в м. Дніпро дає можливість отримати фінансування для забез-
печення функціонування безкоштовних курсів німецької мови 
для мешканців міста, причому така допомога надавалась нео-
дноразово. Цього разу група початківців налічує 34 особи.

Факультет іноземних мов, створений ПЄІ у бібліотеці, дозволяє 
вже четвертий раз (нове навчання почалося з січня 2018 р.) 
навчати користувачів мовам європейських країн. Це було ви-
соко оцінено Департаментом інновацій міськради та особисто 
мером міста. Таке безкоштовне навчання європейським мовам 
зближує наші народи та дає поштовх відвідувати українцям все 
нові й нові країни.

ПЄІ Шумської центральної бібліотеки Тернопільської області 
також організував курси вивчення німецької мови, запровадив 
спілкування з молоддю європейських країн через соц. мережі.

Костянтинівська ЦБС Донецької області розвиває плідну      
співпрацю з Бельгією та допомагає збирати інформаційні ма-
теріали краєзнавцям міста про «бельгійців» у Костянтинівці. Як 
наслідок, була створена тематична сторінка «Десята бельгій-
ська провінція» в соціальній мережі Фейсбук.

ПЄІ Житомирської обласної бібліотеки для дітей налагодив 
співпрацю з Гнезнінською вищою школою «Міленіум», зокре-
ма з деканом цієї установи Миколою Орликовським, завдяки 
якому школярами та студентами польських навчальних за-
кладів було зібрано багато дитячих книжок для житомирян під 
час великої благодійної акції-збирання книг для дітей і молоді 
в Україні під назвою «Подаруй мені частинку сонця (Podaruj 
mi trochę słońca)». Ця акція була проведена освітньою групою 
Міленіум в м. Гнезно, Польща (Grupa Edukacyjna Milenium, m. 
Gniezno, Polska). Зібрані книги допомагають дітям знайомитись 

з творчістю письменників сусідньої євро-
пейської держави.

Пункт європейської інформації Волин-
ської обласної бібліотеки для юнацтва по-
стійно налагоджує та розширює зв’язки з 
новими партнерами. Знайомство та тісна 
співпраця книгозбірні з новим партнером 
бібліотеки ГО «Велес+» дала можливість 
посилити та урізноманітнити заходи з єв-
ропейської тематики. Читачі бібліотеки 

мали змогу поспілкуватися на тему відповідальної мобільнос-
ті з виконавчим директором ГО «Європа без бар’єрів» Іриною 
Сушко (м. Київ) та її командою – прес-секретарем управління 
державної міграційної служби Наталією Левчук, психологами. 
Партнери ГО «Велес+» стали надійними партнерами бібліотеки, 
що дало можливість запланувати й провести нові та цікаві за-
ходи для молодіжної аудиторії.

Користувачі Новобузької центральної районної бібліотеки 
Миколаївської обл. брали участь у вебінарах, організованих 
Миколаївською ОУНБ імені О. Гмирьова в рамках заходів щодо 
втілення безвізового режиму для громадян України. Завдяки 
циклу вебінарів студенти аграрного коледжу розширили зна-
ння з тем: «Вплив транснаціональних компаній на зовнішньо-
економічну безпеку України: сучасний аспект та перспективи», 
«Європейський та євроатлантичний вибір України: безвізовий 
режим та формування відкритого суспільства», «Бізнес-туризм: 
розвиток та перспективи», «Безвізовий режим між Україною та 
ЄС: сучасні виклики часу», «Скарби найкращих Європейських 
музеїв». Учасники вебінарів мали змогу ставити запитання 
щодо обговорюваних тем, занотовувати необхідну інформацію.

Юнацька бібліотека відділу культури Лозівської міської ради 
Харківської області для користувачів ПЄІ організувала зустріч 
з юристом, який поінформував про Програму IQ energy, що 
фінансується за рахунок грантових коштів, наданих Східно-
європейським Партнерством у сфері енергоефективності та 
екології. У результаті даною Програмою вже скористався від-
відувач ПЄІ бібліотеки Олексій Тарасов і отримав фінансування 
на встановлення енергоощадних вікон. Таким чином, бібліотека 
надала можливість користувачам ПЄІ покращити власне життя.

Надання Україні безвізового режиму спонукало багатьох чита-
чів до звернення до ПЄІ за допомогою та консультацією щодо 
отримання біометричних паспортів або запису до електронної 
черги на отримання закордонного паспорта. Такими послугами 
скористалися користувачі ПЄІ Дніпропетровської області– Цен-
тральної бібліотеки Жовтоводської централізованої бібліотеч-
ної системи, Марганецької центральної міської бібліотеки ім. М. 
Островського та ін. 

Консультації з особливостей безвізового перетину кордону на-
давали більшість ПЄІ, також за необхідності надавали допомогу 
в отриманні віз шляхом запису до посольств, спілкування з візо-
вими центрами тощо. Такі послуги отримали користувачі Хміль-
ницької районної бібліотеки для дорослих Вінницької області 
(студентка Юдкина О. О., скориставшись послугами бібліотеки, 
відвідала на канікулах європейські країни); Виноградівської 
центральної районної бібліотеки Закарпатської області (отри-
мали допомогу в оформленні віз на роботу – Мейгеш Ю. Ю., По-
ляк Г. В., відвідуванні родичів – Чейпеш М. М.); Олександрівської 
районної бібліотеки для дорослих Кіровоградської області (ко-
ристувач Гладкий В. отримав допомогу в оформленні візи для 
відвідування родичів у Болгарії) та ін.

Продовження: стор. 6
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Продовження. Початок: стор. 5

Дієву допомогу отримують користувачі ПЄІ щодо навчан-
ня або стажування в європейських країнах. Так, Городен-
ківська центральна районна бібліотека ім. Л. Мартовича 
Івано-Франківської області провела для учнів місцевого 
ліцею цикл віртуальних відвідувань європейських навчаль-
них закладів, зокрема Польщі та ін., з метою ознайомлен-
ня з умовами вступу, що спонукало окремих ліцеїстів по-
дати заяви на вступ. Завдяки інформації та послугам ПЄІ 
Буської центральної районної бібліотеки Львівської об-
ласті студенткою Лодзького університету стала читач-
ка Федірко О. Таких прикладів багато серед ПЄІ України.

Останнім часом багато українців шукають роботу за кордо-
ном і, щоб не потрапити до шахраїв, ПЄІ надають консульта-
ції щодо легального працевлаштування і надають конкретну 
допомогу щодо пошуку роботи. Наприклад,  Центральна 
бібліотека Лисичанської централізованої бібліотечної сис-
теми Луганської області сприяла у працевлаштуванні зва-
рювальником у Польщі переселенцю Олександру з Алчев-
ська; Ромнівська центральна міська бібліотека для дорослих 
ім.Бориса Антоненко-Давидовича Сумської області допо-
могла працевлаштуванню у Польщі та Чехії; Полонська цен-
тральна районна бібліотека Хмельницької області допомогла 
Ткачуку Р. працевлаштуватися у пекарні в Чехії; Іванівська 
районна бібліотека Херсонської області сприяла працев-
лаштуванню у Польщі Польченко Є.; Центральна бібліотека 
Жовтоводської централізованої бібліотечної системи Дні-
пропетровської області допомогла працевлаштуванню у 
Німеччині Нагнибіді Д., Центральна бібліотека Вітовської 
централізованої бібліотечної системи Миколаївської об-
ласті допомогла у працевлаштуванні у Польщі Мороз М.

Активний  користувач Василівської центральної ра-
йонної бібліотеки для дорослих Запорізької об-
ласті Купець Віталій спільно з бібліотекою і завдя-
ки інформаційним ресурсам ПЄІ ініціював створення 
агенції з пошуку роботи і таким чином допомагає зем-
лякам влаштуватися на роботу в європейських країнах. 

ПЄІ Кременчуцької міської централізованої бібліотечної сис-
теми для дорослих Полтавської області ініціювали для безро-
бітних, які стоять на обліку в міському центрі зайнятості, цикл 
заходів з інформацією про можливості пошуку роботи та 
започаткування власного бізнесу в Україні з використанням 
кращого європейського досвіду. Ці заходи націлені на те, щоб 
робітники не шукали кращої долі за межами країни, а зали-
шались у власній державі. Для цього спільно з Кременчуць-
ким міськрайонним центром зайнятості було проведено дис-
кусійний круглий стіл «Жінка на ринку праці» та інші заходи. 

Бібліотеки допомагають активному відпочинку у європей-
ських країнах, розробляючи цікаві маршрути, організовуючи 
віртуальні подорожі, що передують реальним. Такі послуги 
надавались Хмільницькою районною бібліотекою для до-
рослих Вінницької області (розроблено маршрут подорожі 
європейськими країнами для студентки Юдкиної О. О.) та ін.

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що більшість ПЄІ мають ціка-
вий досвід роботи, але, на жаль, не всі діляться ним, звітуючи 
за проектом Української бібліотечної асоціації, тому у цій стат-
ті подано лише той досвід, який було зазначено у звітах ПЄІ.

Олена Башун, координатор проекту «Все про Європу 
в бібліотеках: читай, слухай, дізнавайся в пунктах                    

європейської інформації в бібліотеках»

Вікіпедія: CEE Spring 2018

CEE Spring 2018 (Центральносхідноєвропейська 
весна 2018) — міжнародний конкурс із редагуван-
ня у Вікіпедії статей про Центральну і Східну Єв-
ропу, що проходитиме із 21 березня по 31 травня 
2018 року з ініціативи організацій Вікімедіа в Цен-
тральній і Східній Європі (WMCEE). Конкурс 2018 
буде вже четвертим (перший відбувся 2015 року).

Мета заходу — доповнення та створення найваж-
ливіших статей про країни Центральної та Східної 
Європи, покращення якості інформації про них 
різними мовами. Таким чином, українською мо-
вою будуть створені й поліпшені статті про інші 
країни (наприклад, Населення Угорщини, Культура 
Туреччини, Болгарська кухня, Грузинська музика, статті про 
географію, історію, культуру, найвидатніших представників 
тощо), а іншими мовами будуть писати й доповнювати статті 
про Україну та інші країни.

Як узяти участь?
1. Зареєструватися у Вікіпедії (отримати свій нікнейм) -        
https://bit.ly/2GFz1He.

2. Створити або доповнити статтю у Вікіпедії з урахуванням 
базових вимог.

3. Поставити на її сторінці обговорення шаблон {{CEE Spring 
2018}} і вказати параметри. (Якщо стаття перекладена з іншо-
го мовного розділу, поставити також {{Перекладена стаття}}).

4. Стаття автоматично надходить на розгляд журі у її вигляді 
на кінець конкурсного тижня; журі переглядає її і робить за-
уваження.

5. До кінця конкурсного періоду статтю можна поліпшувати, 
зокрема, врахувавши побажання журі.

Правила та нагороди
Призи
Призами нагороджуватимуть авторів, які набрали найбільше 

балів за статті про певну країну, та переможців за 
категоріями статей. Переможці отримають серти-
фікати на придбання книжок.

Заохочувальні призи
Заохочувальні призи отримають усі учасники, які 
впродовж конкурсного періоду створять чи до-
повнять більше, ніж п’ять статей.

Правила визначення переможців
Переможцями конкурсу стануть особи, що зроби-
ли «найкращий внесок». Такий внесок оцінюється 
відповідно до правил та вимог Вікіпедії та якості 
доданої інформації.

Вимоги та бали
Створені статті мусять мати розмір щонайменше 3500 байтів;

Мінімальний розмір доповнення — також 3500 байтів;

Кількість балів за створену/доповнену статтю визначає фор-
мула.

Оцінка якості
Журі оцінює статті за такими параметрами:

- якість

- інформативність і повнота,

- внутрішня узгодженість та структурованість,

- достовірність та верифіковуваність,

- якість мови;

- розмір.

Переможцем можна стати одночасно у кількох номінаціях.

За більш детальною інформацією звертайтесь до сторінки 
умов конкурсу - https://bit.ly/2uupUVi.
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Грантові можливості для пунктів                                                             
європейської інформації і партнерів

Назва конкурсу: Всеукраїнська онлайн-вікторина від Пред-
ставництва ЄС. 
Учасники зможуть перевірити свої знання про Європу, а най-
успішніші з них отримають сувеніри від Представництва Євро-
пейського Союзу в Україні: флешки, футболки, кепки та багато 
іншого.

Кінцевий термін: 11 квітня 2018 р. 

http://bit.ly/2FELlYW

Назва конкурсу: «Гранти для міжнародної культурної мо-
більності». 
Кінцевий термін: 12 квітня 2018 р.

https://gurt.org.ua/news/grants/44016/

Назва конкурсу: Заявки на тренінги за програмою Креатив-
на Європа.
Бюджет проекту: 7,5 млн євро.

Кінцевий термін: 26 квітня 2018 р. 

http://bit.ly/2HiE0dN

Назва конкурсу:  Два конкурси проектних пропозицій у 
рамках Спільної операційної програми «Румунія-Україна 
2014-2020».
Кінцевий термін: 3 травня 2018 року. 

http://bit.ly/2DwZYqY

Назва конкурсу:  Тренінги для молодих активістів щодо во-
лонтерства у Польщі. 
Мета тренінгу – підвищення якості волонтерської діяльності 
через розвиток основних компетенцій молодіжних працівни-
ків. На заході надаватиметься актуальна інформація про нову 
ініціативу ЄС «Корпус солідарності» для підтримки волонтер-
ства для молоді.

Кінцевий термін: – 6 травня 2018 року.

https://gurt.org.ua/news/trainings/43887/bull/

Назва конкурсу: «Вакансії для Європейської Волонтерської 
Служби - волонтерів у Польщі».
Кінцевий термін: з травня, червня, липня 2018 р.

https://gurt.org.ua/vacancies/44036/bull/

Назва конкурсу: Стипендія для українських студентів на 
повне навчання у Словаччині.
Кінцевий термін: 31 травня 2018 р.

http://bit.ly/2Gzjjen

Назва конкурсу: Третій раунд молодіжного конкурсу есе на 
європейську тематику.
Конкурс есе (до 3000 слів) для молоді (до 30 років) на будь-яку 
актуальну тему, що має відношення до Угоди про асоціацію 
між їх країнами та ЄС.

Кінцевий термін: 30 червня 2018 р.

http://bit.ly/2HFFm2e

Назва конкурсу: «Програма 15-тижневого парламентсько-
го стажування у Німецькому Бундестазі (Берлін)».
Бюджет проекту: стипендія 500 євро/місяць, а також оплата 
проживання, страховки та транспортних витрат.

Кінцевий термін: 30 червня 2018 р. 

https://gurt.org.ua/vacancies/43941/bull/

Назва конкурсу: Конкурс на підтримку транскордонної 
співпраці від EEA and Norway Grants.
Бюджет проекту: загальний бюджет конкурсу 34,5 млн євро.

Кінцевий термін: 1 липня 2018 р. 

http://bit.ly/2phjB26

Назва конкурсу: Конкурс «ADAMI Медіа приз за культурне 
різноманіття у Східній Європі 2018».
Кінцевий термін: 1 липня та 1 жовтня 2018 р. 

http://bit.ly/2IqxR0p

Назва конкурсу: Конкурс відео від Представництва ЄС в 
Україні.
Приймаються відеороботи для участі у четвертому щорічному 
конкурсі від Представництва ЄС. Найкращі відеоролики змо-
жуть отримати призи у розмірі до 12 тис. грн.

Кінцевий термін: 15 липня 2018 р. 

http://bit.ly/2Gy2v7C

Назва конкурсу: Конкурс для журналістів на найкращий 
матеріал про євроінтеграцію.
Конкурсу журналістських публікацій на найкраще роз’яснення 
положень і висвітлення результатів впровадження Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом в регіональ-
них засобах масової інформації. 

Кінцевий термін: 30 вересня 2018 р. 

http://bit.ly/2FIVXFS



Зазвичай пункти європейської інформації в бібліотеках заздале-
гідь планують заходи для святкування Дня Європи, яке відбува-
ється щорічно у травні.

Пропонуємо вашій увазі поради щодо проведення Дня Європи в 
бібліотеках у 2018 році. 

У багатьох містах та районах України святкування Дня Європи 
відбувається на загальноміському чи загальнорайонному рівні, 
тому бібліотекам бажано звернутись до місцевих органів влади, 
щоб дізнатись про відповідальних за ці заходи та запропонува-
ти низку заходів від бібліотеки. Це дозволить бібліотеці не тільки 
прорекламувати пункт європейської інформації, але й залучити 
нових користувачів, розкрити можливості пункту для громади та 
провести цікаві й пізнавальні заходи як про ЄС, так і євроінтегра-
ційні процеси України. У місцевих бюджетах для святкування ви-
діляється відповідне фінансування і завдання бібліотек запропо-
нувати такі заходи, які можуть бути включені до загальноміських 
чи загальнорайонних і відповідно можуть бути профінансовані. 
Але ці заходи повинні бути своєрідною родзинкою. Розробка 
комплексу заходів до святкування Дня Європи може здійсню-
ватись шляхом «мозкового штурму» серед фахівців книгозбірні, 
щоб залучити до заходів усі структурні підрозділи бібліотеки. Це 
додасть заходам різноманітності та креативності, можна навіть 
оголосити серед відділів бібліотеки конкурс на найкреативніший 
захід, бо змагальний ефект завжди приносить свою користь. Ці-
кавий досвід щодо залучення до різноманітних святкувань має 
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека іме-
ні Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, коли у заходах 
книгозбірні беруть участь навіть ті відділи, що не обслуговують 
користувачів, а саме: відділ обробки документів, відділ комплек-
тування й ін.

Заходи до святкування Дня Європи можна здійснювати протя-
гом тижня з найбільшою кількістю заходів саме у День Європи. 
Протягом тижня можна оформлювати книжково-ілюстративні 
виставки, проводити інтерактивні подорожі Європою, оголосити 
різноманітні конкурси, вікторини, майстер-класи з виготовлення 
європейської символіки тощо. Різноманітність заходів буде зале-
жати від креативності бібліотекарів. До організації святкування 
бажано залучати представників органів місцевої влади і само-
врядування й партнерів, наприклад, громадські організації про-
європейського спрямування та євроклуби, школи й ліцеї. Участь 
громадськості та молоді надасть заходам більш привабливий та 
цікавий формат. Завдяки співпраці зі спонсорами також можна 
залучити додаткове фінансування для проведення заходів. Звер-
нувшись заздалегідь до посольств та консульств європейських 
країн, можна отримати не тільки літературу цих країн, а й реклам-
ну та сувенірну продукцію та узгодити можливості проведення 
окремих спільних заходів, що цілком ймовірно, аналізуючи до-
свід окремих пунктів європейської інформації за попередні роки.

Виходячи з цього, пропонуємо вже зараз розпочати готуватись 
до святкування Дня Європи.

Особливої уваги потребує планування заходів безпосередньо 
на День Європи. Можна запропонувати створити європейський 
майданчик, європейський квартал, європейську галявину тощо 
біля бібліотеки, у разі, якщо бібліотека не долучена до загально-
міських заходів. Бажано, щоб всі заходи проходили біля бібліо-
теки, а не тільки в її приміщенні, що дозволить більшій кількості 
мешканців місцевої громади долучитись до святкування. Заходи 
необхідно планувати для різних категорій як вікових, так і профе-
сійних у поєднанні з різними формами: пізнавальними, візуаль-
ними, музичними, художніми, танцювальними тощо. Це надасть 
можливість більше зацікавити аудиторію. Можна запропонувати 
різноманітні вікторини, квести, флешмоби тощо. Для організації 
святкування пропонуємо активно використовувати веб-ресурси, 
блоги, соціальні мережі бібліотеки та скайп-спілкування, веб-

конференції тощо. Завдяки цьому молодь буде залучена більш 
активно, бо вона найбільше використовує нові сучасні технології 
у повсякденному житті. Форми залучення можуть бути різнома-
нітні від реклами заходів до організації відео та фотоконкурсів, 
конкурсів віршів, есе, малюнків на проєвропейську тематику 
тощо. Бібліотеки можуть залучати користувачів до Всеукраїн-
ських конкурсів, наприклад, до участі у Всеукраїнській онлайн-
вікторині від Представництва ЄС (https://bit.ly/2FELlYW), Третьо-
му раунді молодіжного конкурсу есе на європейську тематику 
(https://bit.ly/2HFFm2e), конкурсі відео від Представництва ЄС 
в Україні (https://bit.ly/2Gy2v7C), фотоконкурсі на тему міжна-
родної допомоги та розвитку (https://bit.ly/2GpULUp) та ін. На-
приклад, минулого року Ольга Забенько, координатор Пункту 
європейської інформації Марганецької міської бібліотеки ім. О. 
Островського брала участь у євровікторині від Представництва 
ЄС в Україні і стала переможцем та отримала Грамоту за підписом 
посла Європейського Союзу в Україні Хьюга Мінгареллі та багато 
різних подарунків, серед них: прапор ЄС, футболка, кепка, блок-
нот з ручкою, браслети та флешка.

Заходи, що плануються на День Європи, повинні мати, в першу 
чергу, пізнавальний характер, щоб ознайомити відвідувачів з ін-
ституціями ЄС, країнами ЄС, євроінтеграційним вибором України. 
Цілком прийнятними будуть і заходи з дискусійним компонентом, 
щоб обговорити які проблеми має ЄС, які процеси здійснюються 
Україною щодо зближення з ЄС, проблеми безвізу, відтоку робо-
чої сили з України тощо. Для дітей та молоді необхідно включати 
до заходів освітній компонент, змагальні та ігрові форми, розва-
жальні елементи, що більше зацікавлять молодіжну аудиторію. 
Наприклад, співпрацюючи з дитячими садочками та школами, 
можна запропонувати різні заходи про окремі країни ЄС, їх тра-
диції, культурне та кулінарне різноманіття тощо. Готуючи такі за-
ходи, діти більше дізнаватимуться про ці країни, це також спону-
катиме і до читання та цікавинок з цих країн. Для дітей цікавими 
будуть у День Європи конкурс малюнків на асфальті, на плакатах, 
створення євродерева, єврободіарт тощо.

Бібліотечним фахівцям у цій публікації не пропонуються назви 
заходів до святкування Дня Європи, бо їх надзвичайно багато 
і кожна бібліотека обиратиме щось своє, притаманне саме цій 
бібліотеці та відповідно до потреб та зацікавлень користувачів. 
Публікація вміщує загальні поради щодо планування та святку-
вання.

Бібліотеки України вже третій рік працюють за проектом «Все про 
Європу: читай, слухай, дізнавайся у пунктах європейської інфор-
мації в бібліотеках» Української бібліотечної асоціації за фінансо-
вої підтримки програми Європейського Союзу «Еразмус+» (Жан 
Моне) і накопичили цікавий і корисний досвід щодо проведення 
Дня Європи, який варто використовувати. Так, пропонуємо пере-
глянути матеріали з ярмарку ідей (https://eulib.ula.org.ua/idei), які 
надихнуть вас при плануванні Дня Європи 2018. Також рекомен-
дуємо проаналізувати цікаві заходи з тогорічного святкування 
Дня Європи, що представлені у статті «Калейдоскоп святкуван-
ня Дня Європи у 2017 р.», вміщеній у другому випуску бюлетеня 
«Все про Європу в бібліотеках» за 2017 рік (https://eulib.ula.org.ua/
resursi/veb-dajdzhesti).

Пропонуємо бібліотекам, де вже створені пункти європейської 
інформації, поширювати серед колег та книгозбірень регіону 
інфомрацію про можливість створення подібних пунктів і в їх 
бібліотеках, заповнивши для цього відповідну форму на порталі 
проекту Української бібліотечної асоціації (https://eulib.ula.org.
ua/pro-proekt/yak-vidkriti-punkt).

Олена Башун, координатор проекту «Все про Європу 
в    бібліотеках:  читай, слухай, дізнавайся в пунктах                           

європейської інформації в бібліотеках»

Святкуємо День Європи-2018
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