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Україна налаштована підтримувати й культивувати культурні 

пріоритети Європейської співдружності. 

Тому відзначення Дня Європи в Україні – це важливий крок у 

зміцненні самоідентифікації України як європейської держави. 

Щоб долучитися до святкування, а також донести до молоді зміст 

євроінтеграції, забезпечити усвідомлену стійку підтримку 

членства України в ЄС, Закарпатською обласною бібліотекою для 

дітей та юнацтва було організовано та проведено години 

інформування: «Україна – ЄС: спільне майбутнє», «Що я знаю про 

Європейський Союз», віртуальну подорож «Бібліотеки Європи», 

експрес-опитування «Україна – Європейський Союз». 

Орієнтація бібліотек на туристичні пріоритети останнім часом 

набуває великого значення, бо вона дозволяє вирішити декілька 

важливих завдань: виконувати навчально-просвітницьку, 

виховну, національно-патріотичну функцію; забезпечити 

дозвіллєві  та рекреаційні потреби користувачів, сприяти 

розвитку туристичного потенціалу і залученню інвестицій у 

розвиток регіону тощо.  З цією метою в 2012 році  розпочала свою 

діяльність туристично-краєзнавча агенція «Мандруємо разом», а в 

2015 р. створено краєзнавчий блог «Мандруймо разом Срібною 

Землею» (http://zodubmandry.blogspot.com/). 

У рамках діяльності агенції відбулися захоплюючі заходи з 

циклу «Подорожуємо Європою». Особливо підліткам сподобалась 

загадкова медіаінформина про таємничі місця Румунії «У гості до 

графа Дракули», медіатур в Угорщину «Подорож у ритмі чардашу»,  

фрірайд-похід «У полоні засніжених Альп», віртуальна мандрівка 

«Кожна країна має своє Різдво», тренінг «Чи зможеш ти бути 

туристичним агентом?», що включав в себе вікторину «Чи знаєш 

ти країни Європи?», тест «Менеджер – професія відповідальна» та 

завдання «Загублений турист», що вимагало знання англійської та 

словацької мов. 

2016 р. оголошено Роком англійської мови в Україні. 

Бібліотека долучилася до популяризації вивчення та сприяння 

підвищенню рівня володіння англійською мовою серед 

підростаючого покоління. У відділі обслуговування юнацтва 

відбулися дві 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 обмінювалися 

думками про переваги читання художніх творів мовою оригіналу, 

проводили літературознавчі порівняння англомовних текстів та 

українських перекладів. У бібліотеці були розгорнуті книжкова 

виставка-репетитор «Уроки місіс Англісіс» та виставка-пропозиція 

«English – вивчай, спілкуйся». 

 

*********************** 

 

З огляду на євроінтеграційний стратегічний курс України, в 

Житомирській обласній бібліотеці для юнацтва постійно 

проводяться різноманітні масові заходи: ділові обговорення, 

круглі столи, інформаційні репортажі, інформаційні години, 

експрес-огляди, уроки державності з питань історичного розвитку 

та сучасності, літературних та творчих надбань, збереження 

культурної спадщини країн та народів Європи, а також 

висвітлення сутності та ролі Європейського Союзу в сучасному 

світі. 

Усім відома аксіома: молодь – обличчя будь-якої країни. 

Виходячи з того, як живе молодь, чим вона живе (у духовному й 

матеріальному сенсі), яке ставлення до неї з боку держави 

(підтримка, допомога, перспективи), можна оцінювати ту або іншу 

країну. 

Так, для студентів Житомирського будівельного коледжу було 

проведено ділове коло «Почувайся європейцем не тільки 

географічно» за участі викладача, аспіранта кафедри Європейської 

інтеграції Національної академії державного управління при 

Президентові України Т. Паламарчук. Під час заходу 

обговорювалися:  

– європейські цінності та традиції; 

– популяризація загально європейського культурного 

надбання; 

– думки молоді щодо євроінтеграційного курсу України; 

– залучення молоді до діяльності, пов’язаної з інтеграцією 

України до ЄС. 



У рамках Європейського тижня місцевої демократії в 

бібліотеці був проведений інформаційний урок «Місцева 

демократія очима молоді», під час якого юнаки та дівчата активно 

обговорювали питання функціонування органів місцевого 

самоврядування, впровадження європейських стандартів та 

правової бази місцевого і регіонального розвитку, роль Ради 

Європи розвитку місцевої демократії. На завершення працівники 

Житомирської ОБЮ представили бібліотечну виставку 

«Євроінтеграція України: реалії, необхідність, перспективи».  

Урок підсилив розуміння того, що «місцевий» та 

«європейський» підходи до здійснення самоврядування не 

протистоять один одному, а взаємно один одного доповнюють. 

Місцева демократія є загальною європейською цінністю та 

повинна спиратися на кращі досягнення й практики в галузі 

управління. 

Для успішного вирішення проблем, пов’язаних з вихованням 

молоді, потрібний комплексний підхід до роботи, співпраця 

зацікавлених організацій, що опікуються молоддю. З цією метою в 

бібліотеці був запроваджений проект «Книжковий часопростір».  

Цей проект спрямований на пошук сучасних ефективних форм 

роботи з юнацтвом і включає різноманітні комплексні програми: 

«Дозвілля з книгою»; «Час читати»; «Читаюча молодь – щасливе 

майбутнє»; «Турбота має адресу». Реалізація проекту «Книжковий 

часопростір» передбачала багато різноманітних заходів і на 

євроінтеграційну тематику. Це інформаційні репортажі: 

«Європейські орієнтири України», «Євроінтеграційні прагнення 

України», «Курс на євроінтеграцію»; експрес-огляди «В єдиній 

європейській державі», «Основні віхи в історії Європейської 

інтеграції», «Сучасна модель відносин між Україною та ЄС»; 

інформаційні години «Усі ми – невід’ємна частина Європи», 

«Європейська інтеграція: український аспект» тощо. 

 

*********************** 

 

У центрі уваги Волинської обласної бібліотеки для юнацтва – 

відзначення Дня Європи, популяризація творчості європейських 

письменників, переваг та цінностей країн Європейського Союзу, 



вивчення англійської мови. На початку 2016 р. бібліотека стала 

переможцем  проекту УБА  «Все про Європу: читай, слухай, 

дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках» за 

підтримки Європейського Союзу (програма «Еразмус +»), і в травні 

у її приміщенні було відкрито Пункт європейської інформації «Є», 

що сприятиме обміну інформацією та налагодженню співпраці з 

освітніми закладами, громадськими організаціями, іноземними 

представництвами та організаціями і обласного центру. 

До Дня Європи-2016 у Пункті європейської інформації вже 

пройшли відеокруїз «Столицями Європи» (у рамках програми 

«Дружній бібліотечний простір»), зустріч з представниками 

національних меншин Луцька «Всім вистачає волинського сонця» 

(у рамках проекту «Історичні фрески»), бібліомандрівка 

«Обертаючи глобус», прес-діалог «Що європейці думають про 

Україну?». 

 

*********************** 

 

Обрання нашою державою головним зовнішньополітичним 

пріоритетом європейської інтеграції, та приєднання до єдиного 

європейського освітянського простору – Болонського процесу 

вплинуло на зростання у молоді інтересу до країн Європи. 

На сьогодні важко сказати, з чого почалася популяризація 

Кіровоградською обласною бібліотекою для юнацтва 

євроінтеграції серед молоді – з книжкової виставки, масового 

заходу, соціологічного дослідження чи спілкування з 

користувачами. Але вже традиційним стало проведення в 

бібліотеці Дня Європи, днів європейської культури, оформлення 

бібліотечних виставок з циклу «Знайомтесь: література Європи» 

тощо. 

У рамках діяльності пункту європейської інформації для 

учнівської молоді проведено урок-подорож «Відкриваємо Європу», 

віртуальну екскурсію «Франція – світовий лідер туризму» для 

студентів машинобудівного коледжу та віртуальну подорож 

«Wellcome to England». 

День Європи у Кіровограді (нині - Кропивницький) 

відзначається досить масштабно. До цього дня Кіровоградська 



обласна бібліотека для юнацтва організувала промоакцію 

«Бібліостоп Європою», яку за підтримки управління освіти, науки, 

молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації було 

проведено на вулиці Дворцовій, біля приміщення бібліотеки, у 

рамках бібліопроекту «Креативна середа» та проекту «Все про 

Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської 

інформації в бібліотеках» у вечірній час (з 17.00 до 19.30). 

Партнерами акції виступили: Кіровоградський обласний центр 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», магазини 

«Канцлер», «Велокрут» та Кіровоградська обласна молодіжна 

громадська організація «Пробудження – Україна». 

Акція мала назву «Бібліостоп Європою», тому що передбачала 

зупинки-локації «Книжковий майданчик», «Містечко 

європейських розваг», «Майстерня євротворчості» і «Гостьовий 

майданчик». 

Весело та людно було на зупинці «Містечко європейських 

розваг», де усі бажаючі брали участь у вікторині-європазлах «Що я 

знаю про Європу?», євроквесті, перевіряли свої здібності у дартс- 

змаганнях Кіровоградського обласного центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» та в чемпіонаті з твістеру.  Захоплення 

молоді викликала виставка-презентація велосипедів від магазину 

«Велокрут», який показав широкій публіці євровелосипед та 

провів змагання з майстерності володіння цим популярним у 

Європі видом транспорту. 

Бажаючих взяти участь у євроквесті набралося аж на чотири 

команди. Завдання виконували як на вулиці – у різних локаціях 

промоакції «Бібліостоп Європою», так і у відділах бібліотеки. За 

допомогою книжкових виставок: «Читай, слухай, дізнавайся про 

Європу», «Читаємо мовами оригіналу», «Юридичний компас для 

молоді», інформаційних стендів, що були розміщені в усіх 

локаціях, команди  «Знавці Європи» та «Євроерудити» успішно 

розгадали речення: «Європа – це досвід багатьох поколінь» та 

«Греція – держава на півдні Балканського півострова». 

На зупинці «Майстерня євротворчості» кипіла робота, адже 

бажаючих щось виготовити власними руками не бракувало. Тут 

діяли майстер-класи: зі створення магнітів з євросимволікою, з 



арт-розпису «у європейському стилі», з енкаустики, з 

виготовлення фенічок у кольорах українського прапору. 

«Гостьовий майданчик» привертав увагу не тільки учасників 

промоакції «Бібліостоп Європою», але й усіх перехожих. Адже тут 

відбулися виступи відомих у місті молодих музикантів та 

виконавців. 

На «Гостьовому майданчику» презентували свою роботу 

учасниці євроклубу «Астра» Кіровоградського облкомплексу 

(гімназія-інтернат – школа мистецтв), які виконали авторські: 

пісню «Україна – це Європа» та вірша «Я – українець. Я – 

європеєць». 

Драйву молодіжному заходу додав флешмоб «Танцюємо 

разом» від тренера зі степ-аеробіки, стретчінга з елементами йоги 

та зумби. Понад два десятка юнаків та дівчат вправно виконували 

елементи різних спортивних танців, викликаючи бажання 

танцювати в усіх присутніх – від наймолодших до людей 

поважного віку. 

Корисні ресурси щодо євроінтеграції Українська бібліотечна 

асоціація (УБА), розуміючи потребу інформування всіх членів 

суспільства з питань європейської інтеграції України, з 2015 р. 

реалізує проект «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в 

пунктах європейської інформації в бібліотеках» за підтримки 

програми ЄС «Еразмус+ (Жан Моне)».  

Проект передбачає сприяння активізації роботи бібліотек з 

інформування населення про ЄС та європейський вибір України 

шляхом створення пунктів європейської інформації для надання 

інформаційно-просвітницьких послуг мешканцям місцевих громад 

районних центрів, невеликих міст і селищ України. 
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