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Аналіз діяльності пунктів європейської інформації у центральних 

бібліотеках територіальних громад 

(за матеріалами інформаційно-аналітичних довідок) 

Інформування населення з питань європейської інтеграції в Україні 

активізувалося з 2004 р., після схвалення «Державної цільової програми 

інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 

2004-2007 роки» та наступного документу – «Концепції Державної цільової 

програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції 

України на 2008-2011 роки». Ці документи значною мірою спонукали 

державні установи та громадські організації до розповсюдження інформації 

про розвиток європейського вектору зовнішньої політики України та сприяли 

підвищенню інтересу населення до процесів інтеграції України до ЄС. Серед 

важливих передумов підтримки громадянами України євроінтеграції важливу 

роль відіграє їхня поінформованість про ЄС, його цінності, надання 

громадянам відкритого доступу до європейської інформації та інформації про 

євроінтеграцію України. На бібліотеки покладалися завдання відігравати 

активну роль в інформуванні членів громад про: історію ЄС; економічну 

співпрацю України з державами-членами ЄС; стандарти життя в європейських 

державах; правовий і соціальний захист населення тощо. 

З метою розширення доступу до інформації з питань європейської 

інтеграції України та життя в країнах ЄС Хмельницькою обласною 

громадською організацією Асоціація “Поділля Перший” у співпраці і на базі 

ОУНБ створено Центр європейської інформації (ЦЄІ), який функціонує з січня 

2006 року (http://km.ukrcei.org/). Хмельницький  ЦЄІ увійшов до Мережі 

Центрів європейської інформації України (http://ukrcei.org/).  

На виконання Державної цільової програми інформування 

громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 рр., 

розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 17 

листопада 2008 р. № 57572008р. “Про затвердження плану заходів щодо 

виконання державних програм з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції України в області на період 2008-2011 роки” та відповідних наказів 

управління культури і туризму облдержадміністрації, розпоряджень голів 

районних та міських державних адміністрацій на базі центральних районних 

(міських) бібліотек у 2008 - 2009 роках було створено 23 Пункти європейської 

інформації (ПЄІ). Мета функціонування ПЄІ – широке інформування 

населення про євроінтеграційну політику української держави в цілому, про 

соціально-економічне становище в країнах ЄС; поширення інформації про 

Європейський Союз, засади його діяльності та політику, надання допомоги 
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усім зацікавленим особам в навчанні та провадженні дослідницької роботи з 

питань європейської інтеграції, а також сприяння їхній участі в дебатах з 

європейських питань. Діяльність Центрів і Пунктів  продовжується згідно 

Указу Президента України від 21 лютого 2017 року №43/2017 «Про 

Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань 

євроатлантичної інтеграції України на 2017- 2020 роки». 

 У зв`язку із завершенням децентралізації на Хмельниччині та 

створенням 60-ти територіальних громад (ТГ) постало питання про вивчення 

стану діяльності Пунктів європейської інформації при центральних публічних 

бібліотеках області. 

          З метою узагальнення досвіду роботи ПЄІ та надання методичної 

допомоги у відкритті та розширенні діяльності Пунктів у новостворених 

центральних бібліотеках територіальних громад, представниками 

Хмельницького ЦЄІ проведено дослідження з даної теми на підставі  

інформаційно-аналітичних довідок кожної бібліотек територіальних громад, 

які висвітлювали наступні питання: 

1. Рік створення та місце розташування ПЄІ в бібліотеці, відповідальна за 

роботу (прізвище, ім`я, посада). 

2. Посилання на сторінку ПЄІ на сайті бібліотеки. 

3. Кількість тематичного фонду. 

4. Проведені масштабні соціокультурні заходи за весь період роботи. 

5. Формування партнерських стосунків. 

6. Видавнича продукція (оригінал-макети в електронному вигляді). 

7. Реклама та публікації в ЗМІ та на сайтах, блогах, соцмережах 

(гіперактивні посилання). 

8. Пропозиції до співпраці із Центром європейської інформації 

Хмельницької ОУНБ. 

Участь в опитуванні взяли 31 центральна бібліотека громад та 29 

бібліотек, на яких тимчасово покладені функції центральних. За їх даними в 

бібліотеках діють 18 ПЄІ (див. таблиця).  В умовах адміністративної 

реформи, закриття та реорганізації центральних районних бібліотек, були 

закриті ПЄІ у  Славутській, Шепетівській, Дунаєвецькій бібліотеках. 

Перетворені на куточки європейської інформації у Волочиській, Ізяславській 

ЦБ. У новостворених центральних бібліотеках (ЦБ) Антонінської, 

Михайлюцької, Ганнопільської, Грицівської, Понінківської, Гуменецької ТГ 

утворились ПЄІ.  

 ПЄІ розташовані у відділах обслуговування з відкритим 

доступом до ресурсів. У бібліотеках не виділено окремої посади для роботи в 



ПЄІ, а тому її покладено на працівників відділів обслуговування. У ЦБ міста 

Хмельницький – на головного бібліографа. 

 Сторінку ПЄІ на сайті своєї бібліотеки мають 5 бібліотек: 

Віньковецька ЦБ http://vinkivci-

crb.at.ua/index/punkt_evropejskoji_informaciji/0-19, Кам`янець-Подільська ЦБ 

http://kam-podcmb.zzz.com.ua/пункт-європейської-інформації, 

Старокостянтинівська ЦБ http://kniga65.blogspot.com/2021/05/blog-

post_32.html, Полонська ЦБ http://polonne-

crb.at.ua/index/punkt_evropejskoji_informaciji/0-55, Ярмолинецька ЦБ 

http://biblioyar.at.ua/news/den_evropi_v_biblioteci/2016-05-23-505 Найкраще та 

змістовне наповнення має сайт ПЄІ Ярмолинецької ЦБ, інформація якого 

постійно оновлюється. Відповідальна за роботу Пункту – Денисюк Світлана 

Олегівна, провідний бібліотекар Ярмолинецької ЦБ. Решта книгозбірень 

висвітлює роботу Пунктів на загальному сайті бібліотек в розділі «Новини» та 

на сторінках бібліотек в соціальних мережах (див. табл.). 

 Тематичний фонд з питань європейської інформації бібліотек 

складається з 2247 прим. друкованих ресурсів, методичних матеріалів, 

інформаційних листівок, отриманих за різними проєктами, в яких брала участь 

бібліотека, книг в електронному форматі. При обслуговуванні користувачів 

використовуються тематичні  матеріали доступні  у вільному користуванні  в 

мережі Інтернет.  

 Найбільшу кількість тематичної літератури серед ПЄІ мають у 

Хмельницькій міській ЦБ – 618 прим., Красилівській ЦБ – 227,  Білогірській 

ЦБ – 154,  біля 100 прим. має Віньковецька ЦБ, більше 70-ти -  Ярмолинецька 

ЦБ. Деякі книгозбірні концентрують усі ресурси з питань європейської 

інформації у виділеному фонді з перспективою створення окремого 

підрозділу.  

 Тематичний фонд з питань європейської інформації 

акумульовано у різних відділах. Так, у ЦБ Красилівської ТГ у ПЄІ, який 

знаходиться в Інтернет-центрі. Пункт координує роботу сільських бібліотек і 

надає допомогу у проведенні різноманітних заходів з популяризації 

європейських цінностей. 

 У ЦБ Кам`янець-Подільської ТГ основний фонд літератури про 

ЄС зібрано в читальному залі. У кожній бібліотеці-філії міста (8 філій) та 

сільських (6 філій) створено Куточки європейської інформації. В 2011 році 

бібліотека стала переможцем обласного конкурсу на кращий ПЄІ області, 

організованого Хмельницькою ОУНБ. Також у читальному залі зібрана 

література з питань ЄС у ЦБ Полонської ТГ, а в кожній з 13-ті бібліотек-філій 

організовано тематичні полички; 

  У ЦБ Старокостянтинівської ТГ ЦЄІ та тематичний фонд  розміщені на 

юнацькому абонементі, а інформація про його послуги розміщена в усіх 

відділах центральної бібліотеки.   
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 Всі ПЄІ проводять соціокультурні заходи європейської 

тематики: щорічні цикли заходів до Дня Європи: круглі столи, конференції, 

інформаційні години, інтелектуальні ігри, вікторини, конкурси, організовують 

наметові містечка, вуличні акції, флешмоби, концерти європейської музики та 

ін. Найбільше таких подій було організовано ПЄІ Хмельницької, 

Красилівської, Старокостянтинівської, Кам`янець-Подільської, Полонської 

бібліотек міських ТГ.  

 Значна увага приділяється у ПЄІ відзначенню Європейського Дня 

мов (ЦБ Віньковецької ТГ, ЦБ Лісовогринівецької ТГ, ЦБ Полонської ТГ), Дня 

толерантності (ЦБ Ганнопільської ТГ, ЦБ Грицівської ТГ, ЦБ Полонської ТГ), 

Європейського тижня молоді (ЦБ Полонської ТГ), Європейського тижня 

місцевої демократії (ЦБ Волочиської ТГ, ЦБ Красилівської ТГ, ЦБ 

Ярмолинецької ТГ), Тижня кодування ЄС (ЦБ Віньковецької ТГ), 

Європейського дня захисту дітей від сексуального насильства та сексуальної 

експлуатації (ЦБ Михайлюцької ТГ). Серед подій на європейську тематику 

відбувались фестивалі європейського кіно (ЦБ Полонської ТГ).  

 У ПЄІ ЦБ Грицівської селищної ТГ та сільських філіях 

проводилися кафедри спілкування «Вчимося жити в правовій державі», де 

працівники разом з фахівцями знайомили молодь з правовою системою ЄС, 

програмами підтримки освіти ЄС, працевлаштування та трудовими 

відносинами в Європі. 

 В бібліотеках, де налагоджена постійна робота з польськими 

товариствами та громадськими організаціями, відбуваються заходи з 

представниками цих об’єднань. Так, в Красилівській ЦБ було проведено День 

Полонії та поляків за кордоном за участю делегації в складі членів 

Підгурського товариства приятелів різних мистецтв Польщі. В Теофіпольській 

ЦБ відбувся круглий стіл «Я – Українець, Я – Європеєць» для учнівської 

молоді за участю отця Густава, громадянина Польщі. Інформаційно-

просвітницьку діяльність з метою розвитку співпраці з Східною Європою та 

ЄС здійснює і Хмельницька міська ЦБ, яка приєдналася до програми польської 

неурядової організації «Товариство інтеграція Європа-Схід» з міста Кельце 

«Польсько-Українська експедиція до Поділля і Житомирщини». Польські та 

українські неурядові організації створили Польський освітній центр у Вінниці 

та Хмельницькому. У бібліотеках Ярмолинецької селищної ТГ щорічно 

відбуваються Всепольські читання. У 2020 році спільно з організацією поляків 

було ухвалено рішення селищної ради щодо відзначення у 2021 році на 

Ярмолинеччині  - Роком Мавриція Гославського, польського поета, уродженця 

села Косогірка, приуроченого до 220-їрічниці з дня його народження. 

Ярмолинецька ЦБ спільно з відділом економічного розвитку та інвестицій 

Ярмолинецької селищної ради стала партнером проєкту від Міжнародного 



фонду «Відродження» «Літературно-мистецький фестиваль «Фрампіль FEST: 

Політ над Поділлям», приурочений до 220 річниці з дня народження Мавриція 

Гославського. У Полонській ЦБ організовано зустрічі з представниками  

товариства поляків Полонщини. Бібліотеки Улашанівської сільської ТГ вже 

декілька років проводять спільні онлайн заходи з працівниками культури 

Красніцького повіту Люблінського воєводства республіки Польща. Всі заходи 

спрямовані на те, щоб користувачі бібліотек були більше і глибше 

поінформовані про європейську інтеграцію України. 

 Під час пандемії та карантинних обмежень діяльність ПЄІ не 

припинялась, події відбувались в іншому форматі – онлайн: віртуальні 

подорожі, екскурсії, відео-зустрічі, віртуальні виставки, мультимедійні 

презентації тощо.  

 Велика увага у ПЄЇ приділяється обміну інформацією та 

співпраці з освітніми установами, громадськими організаціями, соціальними 

службами, органами місцевої влади, ЗМІ (див. табл.). Активна діяльність ПЄІ 

з формування партнерських стосунків проводиться в Хмельницькій міській 

ТГ, Ярмолинецькій селищній ТГ, Кам`янець-Подільській міській ТГ, 

Старокостянтинівській міськійй ТГ, Старосинявській селищній ТГ, 

Віньковецькій селищній ТГ, Красилівській міській ТГ. 

 Зокрема, ПЄІ Хмельницької міської ЦБ тісно співпрацює з 

муніципалітетами та закладами культури європейських міст-побратимів 

Хмельницького, які охоче приймають участь у соціокультурних  заходах. 

Працівники бібліотеки –філії № 3 продовжують свою співпрацю з польською 

діаспорою, очільником якої є вчитель польської мови ЗОШ. ПЄІ налагоджує 

різні форми партнерських стосунків з місцевою владою, громадськими 

організаціями, навчальними закладами міста, здійснює обмін інформацією.  

 У ПЄІ Ярмолинецької ЦБ сформувались партнерські стосунки з 

Ярмолинецьким районним громадським об`єднанням «Єдність», спільно з 

яким постійно проводяться різнопланові заходи з популяризації європейських 

цінностей: Всепольські читання, кіноперегляди, вікторини, вечори тощо. На 

відкритті Пункту в 2009 році були присутні представники польської діаспори, 

а також викладач польської мови, яка являється президентом євроклубу в 

Соколівській ЗОШ. 

 ПЄІ Красилівської ЦБ багато років співпрацює з ГО «Польським 

культурно-освітнім товариством міста Красилова», члени якої постійно беруть 

участь у масових заходах ПЄІ, допомагають з придбанням літератури 

європейської тематики.  

 Співпраця. Для організації та проведення інформаційно-

просвітницьких заходів працівники, відповідальні за діяльність ПЄІ, 

співпрацюють з закладами освіти, педагогічними колективами. 

  Зокрема, налагоджена співпраця ПЄІ ЦБ Кам`янець-Подільської 

міської ТГ з департаментом гуманітарної політики Кам`янець-Подільської 

міської ради, міською організацією товариства «Просвіта», Всеукраїнським 



товариством ім. І. Огієнка, Союзом Українок, ГО «Наші», ГО інвалідів 

«Гармонія», міськрайонною організацією ветеранів Афганістану, Державним 

історичним музеєм-заповідником та ін 

  Корпоративно ПЄІ ЦБ співпрацюють із будинками культури, 

центрами культури і мистецтв, музейними закладами. Так, ПЄІ 

Старокостянтинівської ЦБ проводять спільно з Старокостянтинівським 

міськрайонним сектором Центру пробації у Хмельницькій області та 

Старокостянтинівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. В ПЄІ Старосинявської ЦБ налагоджені довготривалі 

партнерські стосунки з Старосинявським центром соціальних служб для сім`ї, 

дітей та молоді Старосинявської селищної ради, відділом «Летичівського 

бюро правової допомоги», Старосинявською районною філією 

Хмельницького обласного центру зайнятості. Фахівці партнерських 

організацій беруть активну участь у проведенні інформаційних заходів у 

бібліотеці.  Постійними партнерами ПЄІ Віньковецької громади є відділи 

культури і туризму, освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей, 

Віньковецький ліцей, газета «Сільські новини». 

 ПЄІ надається практична допомога в організації шкільних 

євроклубів (Старосинявська, Ярмолинецька, Кам`янець-Подільська, 

Полонська, Хмельницька ЦБ).  

 Така спільна робота допомагає користувачам ПЄІ, мешканцям 

громад області усвідомити важливість приєднання України до європейської 

сім’ї народів, розвинути прагнення оволодіти знаннями про ЄС, сформувати 

нове європейське мислення, духовну культуру особистості, розширити 

пізнавальну діяльність молоді до вивчення історії, культури, побуту, звичаїв 

та традицій європейських держав, а також підготовки учнів до успішної 

самореалізації в умовах європейської інтеграції.  

 

 Вагоме місце у роботі ПЄІ ЦБ бібліотек області займає 

видавнича діяльність.  

 Добре поставлена ця робота у ПЄІ Волочиської, 

Старокостянтинівської, Старосинявської, Теофіпольської, Хмельницької, 

Ярмолинецької, Кам`янець-Подільської, Полонської ЦБ. Зокрема, ПЄІ ЦБ 

власними силами підготовлено та видано: методичні поради для працівників 

бібліотек «Україна – європейський вибір» (Волочиська), анотований довідник 

«Подорож до Європи» (Заслучненська),  інформаційну довідку «Євросоюз та 

європейські горизонти України»,  

інформаціно-вебліографічні матеріали «Розширюємо горизонти: навчаємось і 

подорожуємо Європою» 

https://docs.google.com/document/d/1ufNpbREyvXLodPam7jTCc_sJdbu3gx22dra

GbO0iWew/edit (Старокостянтинівська) 

https://docs.google.com/document/d/1ufNpbREyvXLodPam7jTCc_sJdbu3gx22draGbO0iWew/edit
https://docs.google.com/document/d/1ufNpbREyvXLodPam7jTCc_sJdbu3gx22draGbO0iWew/edit


 та розповсюджено в кожну сільську бібліотеку громади, методичні поради 

«Україна – Європейський Союз» («День Європи – символ спільних цінностей» 

(Старосинявська), які користуються популярністю не лише у сільських 

бібліотекарів, але і учнів та вчителів місцевих шкіл.  27 інформаційних довідок 

«Відкрий Європу для себе» про країни, які увійшли до Європейського Союзу 

підготували працівники ПЄІ Теофіпольської ЦБ.   

 ПЄІ  Хмельницької ЦБ міської ТГ створено електронний диск 

«Країни Євросоюзу», в якому розміщено розповіді-презентації про історію, 

традиції, культурні надбання європейських країн;  персоніфікований список 

літератури «Літературна Європа» (https://metodlib.wordpress.com/2020/04/29/) . 

Заслуговують на увагу видання ПЄІ Ярмолинецької ЦБ-методичні посібники  

«Україна – ЄС: крок назустріч» 

http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2010/ukrajina-

es_krok_nazustrich2010.pdf  та «Європейський Союз і 

Україна» (2019). Перше видання -  на допомогу фахівцям 

бібліотечної справи у проведенні різних форм 

соціокультурних заходів, присвячених євроінтеграції 

України. У другому посібнику зібрані загальні відомості про 

ЄС, відносини Євросоюзу та України, Угоду про асоціацію, 

що означає бути європейським громадянином і яке значення 

це має для України, а також підібрані матеріали вікторин та 

тестові завдання для роботи з дітьми.  

 ПЄІ укладають експрес-довідки, інформаційні пам`ятки, 

дайджести, інформаційні списки літератури та письмові довідки. ПЄІ 

Кам`янець-Подільською ЦБ розроблено рекламні буклети про діяльність ПЄІ, 

його мету та послуги. Працівниками ПЄІ Красилівської ЦБ підготовлено та 

видано інформаційні та рекламні видання, буклети «Знайомимось з сусідами: 

Польща», «Відомі польські композитори та музиканти», «Відомі політики і 

державні діячі Польщі», «Подорож до Німеччини», бібліографічну довідку 

«Поет-романтик Генріх Гейне (до року німецької мови та 220 років від дня 

народження Генріха Гейне). 

 Видавнича продукція ПЄІ Полонської ЦБ представлена 

тематичними списками, методичними рекомендаціями з організації роботи 

бібліотек по інформуванню громадськості з питань європейської інтеграції 

України «Україна і Євросоюз» http://polonne-

crb.at.ua/index/metodichni_vidannja/0-63 , вебліографічними 

списками: до Міжнародного Дня права http://polonne-

crb.at.ua/news/vebliografichnij_spisok/2021-11-25-1223 та до 

Року німецької мови в Україні http://polonne-

crb.at.ua/news/vivchaemo_nimecku_movu_onlajn/2017-11-

02-537 . 

 У ряді ПЄІ, зокрема,  ЦБ Полонської, Кам`янець-

Подільської, Ярмолинецької, Хмельницької, 

Старосинявської, Теофіпольської, Красилівської, 

https://metodlib.wordpress.com/2020/04/29/
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2010/ukrajina-es_krok_nazustrich2010.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2010/ukrajina-es_krok_nazustrich2010.pdf
http://polonne-crb.at.ua/index/metodichni_vidannja/0-63
http://polonne-crb.at.ua/index/metodichni_vidannja/0-63
http://polonne-crb.at.ua/news/vebliografichnij_spisok/2021-11-25-1223
http://polonne-crb.at.ua/news/vebliografichnij_spisok/2021-11-25-1223
http://polonne-crb.at.ua/news/vivchaemo_nimecku_movu_onlajn/2017-11-02-537
http://polonne-crb.at.ua/news/vivchaemo_nimecku_movu_onlajn/2017-11-02-537
http://polonne-crb.at.ua/news/vivchaemo_nimecku_movu_onlajn/2017-11-02-537


Війтовецької Віньковецької, Волочиської ТГ створюються відеопрезентації, 

віртуальні виставки. 

  

Реклама та публікації в ЗМІ та на сайтах, блогах, соцмережах  

 Використання мережевих засобів змінює шляхи взаємодії 

працівників ПЄІ з користувачами, колегами та партнерами. Створення 

сторінок в соціальних мережах розширює рекламні можливості в 

інформаційній роботі.  

 Майже всі ПЄІ популяризують власну видавничу продукцію на  

сайтах бібліотек та на сторінках у  соціальних мережах, у ЗМІ. Поширеними 

формами розповсюдження інформування про заходи з популяризації 

європейських цінностей є повідомлення в мережі Фейсбук (ФБ). Більша 

частина ЦБ  мають свої власні сторінки у соцмережах та використовують для 

публікацій сайти. Активно в цьому напрямку працюють бібліотечні 

працівники в ПЄІ Віньковецької, Волочиської, Красилівської, 

Старокостянтинівської, Старосинявської, Теофіпольської, Хмельницької, 

Ярмолинецької, Кам`янець-Подільської,  Полонської ТГ. Також Кам`янець-

Подільська ЦБ веде сторінку у мережі Твіттер. Публікації про роботу ПЄІ та 

заходи з європейської тематики висвітлювались в ЗМІ Полонською, 

Ярмолинецькою, Теофіпольською, Старокостянтинівською ЦБ (див. 

таблицю). 

 Пропозиції до співпраці з ЦЄЇ Хмельницької ОУНБ. 

 У покращенні діяльності ПЄІ центральних бібліотек 

пропонується організувати навчальні вебінари, надати методичну допомогу; 

по можливості забезпечувати видавничою та рекламною продукцією; 

проводити спільні заходи на платформі ZOOM, надати консультації щодо 

можливості замовлення, отримання та вільного доступу до тематичних 

ресурсів. 

 В бібліотеках громад, що взяли участь в дослідженні, відсутність  

ПЄІ компенсується Куточками (13) європейської інформації (див. таб.).  

 ПЄІ при Ізяславській ЦБ трансформувався у Куточок 

європейської інформації по причині переведення бібліотеки в непристосоване 

приміщення та зменшення площі.  

 Ряд Куточків було відкрито в дитячих бібліотеках,  робота в них 

проводиться в рамках проєкту «Інформаційна підтримка ЄС – бібліотекам для 

дітей та юнацтва в Україні» за підтримки Представництва Європейського 

Союзу в Україні (2019).   Мета проєкту – надати працівникам бібліотек ресурси 

для поширення інформації про Європейський Союз, європейську інтеграцію 

України, підтримати активності книгозбірень з популяризації літератури про 

ЄС. Бібліотеки отримали шоу бокси, методичну літературу, буклети, брошури, 

інформаційні видання та книжки-ігри. 

 Окремі бібліотеки створили постійнодіючі тематичні 

інформаційні стенди про ЄС, що складаються переважно з публікацій із 

мережі Інтернет. Зокрема, такі стенди є в публічних бібліотеках  Маківської, 



Ориненської, Чемеровецької територіальних громад,  ЦБ Деражнянської 

Волочиської ТГ, Славутській міській бібліотеці для дорослих. 

 Відсутня системна робота з питань європейського 

інформування у 23-х територіальних громадах області (див. таб): 

 

ВИСНОВОК.  

 Сьогоднішня ситуація в країні вимагає підвищення рівня 

поінформованості всіх членів суспільства з питань європейської інтеграції 

України. Бібліотеки області здатні сприяти формуванню об’єктивних 

мотивацій населення через розуміння практичних переваг співпраці з ЄС. 

Окремі ЦБ  вже є повноцінними майданчиками для поширення в суспільстві 

об’єктивної інформації з метою сприяння формуванню кожним громадянином 

власних висновків щодо співпраці України з ЄС. Зокрема, даний аналіз 

свідчить про те, що належним чином робота проводиться в центральних 

бібліотеках Хмельницької, Кам`янець-Подільської, Красилівської, 

Старокостянтинівської, Полонської міських ТГ, Віньковецької, 

Старосинявської, Теофіпольської, Ярмолинецької селищних ТГ, 

Антонінської, Михайлюцької сільських ТГ, але в окремих ЦБ 

переформатували Пункти європейської інформації на Куточки: ЦБ 

Волочиської міської та Новоушицької селищної територіальних громад. 

Призупинили роботу ПЄІ в ЦБ Городоцької, Нетішинської, Славутської, 

Шепетівської, Деражнянської міських територіальних громадах, Летичівській, 

Дунаєвецькій, Чемеровецькій селищних територіальних громадах.  

Подальший рух України до євроінтеграції потребує розвитку мережі ПЄІ в 

усіх ЦБ територіальних громад області. ЦБ повинні відкрити пункт, зал, 

куточок тощо європейської інформації в залежності від наявних ресурсів і 

потреб користувачів.  Інформацію про наявність ПЄІ і послуг, які він надає, 

потрібно розмістити в інших відділах бібліотеки, в її філіях та на сайтах, 

блогах, сторінках в соціальних мережах. Робочі місця бібліотекаря та 

відвідувачів облаштувати комп’ютерами, доступом до Інтернету, в т. ч. WiFi, 

копіювальним апаратом – це мінімум, який дозволить ефективно надавати 

доступ користувачам до європейської інформації. Забезпечити  доступність 

для усіх мешканців громад  до ПЄІ - години роботи бібліотеки повинні бути 

зручними для користувачів.  

 Інформування користувачів бібліотек з питань європейської 

інтеграції України має здійснюватися систематично у бібліотеці та на сайті 

бібліотеки, відповідати потребам і відбуватися на демократичних засадах.   

 Бібліотеки мають підвищувати рівень поінформованості та 

обізнаності громадян про пріоритети, стан виконання поточних завдань, 



перспективи реалізації державної політики з європейської інтеграції та 

співпраці з ЄС і Радою Європи у різних сферах, зокрема:  

 розміщувати на своїх веб-сторінках інформацію про роботу 

органів місцевої влади, що стосується співробітництва з ЄС і Радою Європи, 

про заходи, що відбуваються на місцевому рівні і стосуються економічної 

інтеграції України до ринку ЄС; 

 проводити інформування та заходи з галузевих питань, зокрема, 

реформування системи органів правопорядку та боротьби з корупцією в 

Україні та державах-членах ЄС; інтеграція України до європейського 

освітнього та наукового простору;  пенсійна реформа в Україні та державах-

членах ЄС; європейська енергетична політика; реформування житлово-

комунального господарства в Україні та державах-членах ЄС;  запровадження 

європейських стандартів у процесі реалізації екологічної політики; 

реформування системи охорони здоров'я в Україні та державах-членах ЄС та 

ін. 

 Бібліотеки повинні регулярно переглядати свої тематичні 

зібрання, вилучати літературу, що втратила актуальність. Інформація про ЄС 

швидко і часто змінюється, і тому потрібно орієнтується на використання 

актуальних електронних ресурсів  про  діяльність ЄС. Переглядаючи ресурси 

і здійснюючи навігацію, потрібно складати вебліографію найбільш цікавих 

сайтів і використовувати їх у своїй роботі. Радимо до цього залучати 

користувачів бібліотеки.  

 Обслуговування користувачів у ПЄІ проводити і через 

проведення різноманітних соціокультурних заходів до яких залучати 

партнерів та партнерські організації – це  сприятиме ефективній системі 

інформування громадян України про діяльність ЄС, його структур та 

євроінтеграцію. 

 Роботу ЦБ активно висвітлювати у ЗМІ, на сайтах бібліотек та 

територіальних громад, на сторінках у соціальних мережах. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця.  Підсумкова таблиця за результатами аналізу роботи ЦБ територіальних громад області з питань  

інформування громадськості  щодо європейської інтеграції України 

№ 

п/п 

Назва ТГ Рік створення, 

місце 

розташування 

ПЄІ або іншої 

форми 

інформування  

Посилання 

на сторінку 

ПЄІ на 

сайті  

біб-ки 

Кількість 

тематичн

ого 

фонду 

(прим.) 

Проведені 

масштабні 

соціокультурні 

заходи за весь 

період роботи 

Формування 

партнерських 

стосунків 

Видавнича 

продукція 

Реклама та 

публікації в 

ЗМІ, на 

сайтах, 

блогах, 

соцмережах 

1. 1. Антонінська 

селищна ТГ 

1. 2020, ПЄІ 

Антонінська 

публічна 

бібліотека, відділ 

з обслуговуваня 

дітей. 

 25 Дні Європи ГО 

«Молодіжна 

Альтернатива» 

  

2. Війтовецька 

селищна ТГ 

Куточки та 

полички «Україна 

– ЄС», «Відкрий 

Європу для себе», 

«Будь в курсі 

європейських 

новин та 

можливостей!», 

«Європейська 

інтеграція: крок за 

кроком», «Крок 

до Європи» 

  Дні Європи  Онлайн-

продукти 

Сайт 

3. Віньковецька 

селищна ТГ 

2. 2010, ПЄІ 

Віньковецька 

центральна 

http://vinkiv

ci-

crb.at.ua/ind

ex/punkt_ev

100 

 

Дні Європи, 

Тиждень кодування 

ЄС (2018), 

Європейський День 

Відділ 

культури і 

туризму, відділ 

освіти, молоді 

 Сайт, блоги, 

сторінки в 

соцмережах 

http://vinkivci-crb.at.ua/index/punkt_evropejskoji_informaciji/0-19
http://vinkivci-crb.at.ua/index/punkt_evropejskoji_informaciji/0-19
http://vinkivci-crb.at.ua/index/punkt_evropejskoji_informaciji/0-19
http://vinkivci-crb.at.ua/index/punkt_evropejskoji_informaciji/0-19


районна біб-ка, 

чит. зал,  

ropejskoji_i

nformaciji/0

-19  

Мов, Рік Європи в 

Україні (2020) 

та спорту, 

Служба у 

справах дітей, 

Віньковецький 

ліцей, 

Центральний 

будинок 

культури, 

Газета 

«Сільські 

Новини»  

https://www.fa

cebook.com/gr

oups/49655664

7156353/; 

https://www.in

stagram.com/v

inkivtsibiblio/ 

 

4. Вовковинецька 

селищна рада 

2014, 

Куточок ЄІ, 

Селищна біб-ка, 

бібліотекар 

Зубова Н. М. 

 25      

5. Волочиська 

міська ТГ 

Куточок ЄІ, ЦБ, 

чит. зал. В 

бібліотеках 

громади – 

тематичні 

полички. 

  70  Дні Європи, 

Європейський 

тиждень місцевої 

демократії 

Міська рада, 

ЦКД 

«Гармонія», 

Відділ освіти, 

Будинок 

дитячої і 

юнацької 

творчості 

Методичні 

поради для 

працівників 

бібліотек 

«Україна – 

європейський 

вибір» 

Сайт ЦБ, 

сторінки в 

соцмережах, 

Інформаційни

й тижневик 

«Зоря» (ЗМІ) 

6 Гвардійська 

сільська ТГ 

Тематична 

поличка  

      

7 Городоцька 

міська ТГ 

Відсутній       

8 Деражнянська 

міська ТГ 

 Постійно діючі 

 тематичні 

виставки 

 75: ЦБ -

55, 

міська 

дитяча - 

20 

Дні Європи   Вказано 

посилання на 

сторінки у 

соцмережах 

http://vinkivci-crb.at.ua/index/punkt_evropejskoji_informaciji/0-19
http://vinkivci-crb.at.ua/index/punkt_evropejskoji_informaciji/0-19
http://vinkivci-crb.at.ua/index/punkt_evropejskoji_informaciji/0-19
https://www.facebook.com/groups/496556647156353/
https://www.facebook.com/groups/496556647156353/
https://www.facebook.com/groups/496556647156353/
https://www.facebook.com/groups/496556647156353/
https://www.instagram.com/vinkivtsibiblio/
https://www.instagram.com/vinkivtsibiblio/
https://www.instagram.com/vinkivtsibiblio/


9 Заслучненська 

сільська ТГ 

3. 2017,  ПЄІ 

Заслучненська 

публічно-

шкільна біб-ка, 

чит. зал,  

 15  Дні Європи  Інформаційні 

матеріали, 

бібліографіч-

ний 

анотований 

довідник 

«Подорож до 

Європи» 

Сторінка у фб 

10 Зіньківська 

сільська ТГ 

Куточок ЄІ, ЦБ 

 

 

 

28 Дні Європи  

 

 

 

 

 

 

11 Красилівська 

міська ТГ 

4. 2016, ПЄІ 

Красилівська  

ЦБ, Інтернет-

центр,  

 227  Дні Європи, 

Європейський 

тиждень місцевої 

демократії, Рік 

німецької мови 

(2017), День 

Полонії та поляків 

за кордоном 

Польське 

культурно-

освітнє 

товариство 

міста 

Красилова  

Інформаційні 

та рекламні 

видання, 

буклети, 

бібліографіч-

на довідка 

Сайт, 

сторінка у фб 

12 Летичівська 

селищна ТГ 

Відсутній       

13 Лісовогринівецьк

а сільська ТГ 

Відсутній   Дні Європи, Дні 

європейських мов 

   

14 Меджибізька 

селищна ТГ 

Відсутній, є 

книжкова полиця 

      

15 Миролюбненська 

сільська ТГ 

Відсутній       

16 Наркевицька 

селищна ТГ 

Відсутній       

17 Розсошанська 

сільська ТГ 

Відсутній       

18 Сатанівська 

селищна ТГ 

Відсутній       



19 Солобковецька 

сільська ТГ 

2020, Куточок ЄІ  14  День Європи    

20 Старокостянти-

нівська селищна 

ТГ 

5. 2009, ПЄІ 

Старокостянтинівс

ька ЦБ, юнацький 

абонемент 

https://kniga

65.blogspot.

com/search?

q=пункт+є

вропейсько

ї+інформац

ії  

56  Дні Європи, 

методичний день 

для працівників 

району «Бібліотека 

– центр 

інформування 

громадськості з 

питань 

європейської 

інформації» (2009), 

Школа сільського 

бібліотекаря по 

темі євроінтеграції 

(2010) 

Міська рада, 

Міськрайонний 

сектор Центру 

пробації у 

Хмельницькій 

обл., Місцевий 

центр з 

надання 

безоплатної 

вторинної 

правової 

допомоги 

Інформацій- 

на довідка 

«Євросоюз та 

європейські 

горизонти 

України» для 

кожної 

сільської 

бібліотеки 

Сайт, 

соцмережі, 

ЗМІ 
 
http://kniga65.b
logspot.com/20
21/05/blog-
post_32.html   

 

http://kniga65.

blogspot.com/

2020/05/blog-

post_18.html 

 

  

http://kniga65.

blogspot.com/

2020/05/blog-

post.html    

21  Староостропіль-

ська сільська ТГ 

Відсутній       

22 Старосинявська 

селищна ТГ 

6. 2009, ПЄІ 

Старосинявська 

ЦБ, чит.зал. 

 

 42  Дні Європи Співпраця з 

педагогами , 

шкільний 

євроклуб, 

Центр 

соціальних 

служб для 

сім`ї, дітей та 

молоді, 

районна філія 

Методичні 

поради з 

питань 

євроінтегра-

ції  для 

сільських 

бібліотекарів 

Сайт, 

соцмережі 

https://sinyava-

cbs.at.ua/news/

den_evropi/20

13-05-17-28 ; 

https://www.fa

cebook.com/lo

gbibsin/ 

https://kniga65.blogspot.com/search?q=пункт+європейської+інформації
https://kniga65.blogspot.com/search?q=пункт+європейської+інформації
https://kniga65.blogspot.com/search?q=пункт+європейської+інформації
https://kniga65.blogspot.com/search?q=пункт+європейської+інформації
https://kniga65.blogspot.com/search?q=пункт+європейської+інформації
https://kniga65.blogspot.com/search?q=пункт+європейської+інформації
https://kniga65.blogspot.com/search?q=пункт+європейської+інформації
http://kniga65.blogspot.com/2021/05/blog-post_32.html
http://kniga65.blogspot.com/2021/05/blog-post_32.html
http://kniga65.blogspot.com/2021/05/blog-post_32.html
http://kniga65.blogspot.com/2021/05/blog-post_32.html
http://kniga65.blogspot.com/2020/05/blog-post_18.html
http://kniga65.blogspot.com/2020/05/blog-post_18.html
http://kniga65.blogspot.com/2020/05/blog-post_18.html
http://kniga65.blogspot.com/2020/05/blog-post_18.html
http://kniga65.blogspot.com/2020/05/blog-post.html
http://kniga65.blogspot.com/2020/05/blog-post.html
http://kniga65.blogspot.com/2020/05/blog-post.html
http://kniga65.blogspot.com/2020/05/blog-post.html
https://sinyava-cbs.at.ua/news/den_evropi/2013-05-17-28
https://sinyava-cbs.at.ua/news/den_evropi/2013-05-17-28
https://sinyava-cbs.at.ua/news/den_evropi/2013-05-17-28
https://sinyava-cbs.at.ua/news/den_evropi/2013-05-17-28
https://www.facebook.com/logbibsin/
https://www.facebook.com/logbibsin/
https://www.facebook.com/logbibsin/


обласного 

центру 

зайнятості, 

відділ  

«Летичів-

ського бюро 

правової 

допомоги» 

23 Теофіпольська 

селищна ТГ 

7. 2016, ПЄІ 

Теофіпольська 

ЦБ, відділ 

обслуговування. 

 57  Дні Європи, 

Круглий стіл за 

участю отця 

Густава з Польші 

Селищна рада, 

відділ культури 

та туризму, 

місцеві школи, 

отець Густав 

костелу Св. 

Трійці 

27 

інформаційни

х довідок 

«Відкрий 

Європу для 

себе», списки, 

пам`ятки 

ЗМІ, сайт, 

сторінка у фб 

http://teof-

crb.ucoz.ua/ne

ws/vidkrivaem

o_evropu/2014

-05-20-9  

24 Хмельницька 

міська ТГ 

8. 2009, ПЄІ 

Хмельницька ЦБ, 

чит. зал. 

 

 618  Дні Європи, Дні 

інформації, участь 

у міжнародних 

акціях   

Міста-

побратими, 

польська 

діаспора, 

місцеві органи 

влади 

Електронний 

диск «Країни 

Євросоюзу», 

електронна 

база 

євроресурсів, 

бібліодайджес

т, тематичні 

списки  

Сайт, блог, 

сторінка у фб 

 
https://www.fa
cebook.com/20
8699419145772
/videos/351467
368835677/;  
https://bibliotek
a11.wordpress.c
om/2020/05/16 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=ajJAnx4Waf
4; 
 

https://learning

apps.org/displa

http://teof-crb.ucoz.ua/news/vidkrivaemo_evropu/2014-05-20-9
http://teof-crb.ucoz.ua/news/vidkrivaemo_evropu/2014-05-20-9
http://teof-crb.ucoz.ua/news/vidkrivaemo_evropu/2014-05-20-9
http://teof-crb.ucoz.ua/news/vidkrivaemo_evropu/2014-05-20-9
http://teof-crb.ucoz.ua/news/vidkrivaemo_evropu/2014-05-20-9
https://www.facebook.com/208699419145772/videos/351467368835677/
https://www.facebook.com/208699419145772/videos/351467368835677/
https://www.facebook.com/208699419145772/videos/351467368835677/
https://www.facebook.com/208699419145772/videos/351467368835677/
https://www.facebook.com/208699419145772/videos/351467368835677/
https://biblioteka11.wordpress.com/2020/05/16
https://biblioteka11.wordpress.com/2020/05/16
https://biblioteka11.wordpress.com/2020/05/16
https://www.youtube.com/watch?v=ajJAnx4Waf4
https://www.youtube.com/watch?v=ajJAnx4Waf4
https://www.youtube.com/watch?v=ajJAnx4Waf4
https://www.youtube.com/watch?v=ajJAnx4Waf4
https://learningapps.org/display?v=p2ad0kou321
https://learningapps.org/display?v=p2ad0kou321


y?v=p2ad0kou

321  

 

25 Чорноострівська 

селищна ТГ 

9. 2016, ПЄІ 

Чорноострівська 

ЦБ. 

 62  Дні Європи   Сторінка у фб 

26 Щиборівська 

сільська ТГ 

Відсутній       

27 Ярмолинецька 

селищна ТГ 

10. 2009, ПЄІ 

Ярмолинецька 

ЦБ. 

http://biblio

yar.at.ua/ind

ex/0-183  

72  Дні Європи, 

Європейський 

тиждень місцевого 

самоврядува-ння, 

Всепольські 

читання, Рік 

Мавриція 

Гославського, 

польського поета 

(цикл заходів, 

2021) 

ГО «Єдність», 

працівники 

освіти  

Тематичні 

довідки, 

інформаційні 

списки, 

дайджести, 

методичний 

посібник 

«Україна – 

ЄС»: крок 

назустріч»  

Сайт, 

сторінка у фб,  

ЗМІ.  

http://biblioyar

.at.ua/news/de

n_evropi_v_bi

blioteci/2016-

05-23-505; 

 

http://biblioyar

.at.ua/news/z_

13_po_19_trav

nja_2013_roku

_v_jarmolinec

kij_crb_projsh

ov_tizhden_ev

ropejskoji_info

rmaciji_vidkrij

_svoju_evropu

/2013-05-28-

116 ; 

http://biblioyar

.at.ua/news/nar

odove_chitannj

https://learningapps.org/display?v=p2ad0kou321
https://learningapps.org/display?v=p2ad0kou321
http://biblioyar.at.ua/index/0-183
http://biblioyar.at.ua/index/0-183
http://biblioyar.at.ua/index/0-183
http://biblioyar.at.ua/news/den_evropi_v_biblioteci/2016-05-23-505
http://biblioyar.at.ua/news/den_evropi_v_biblioteci/2016-05-23-505
http://biblioyar.at.ua/news/den_evropi_v_biblioteci/2016-05-23-505
http://biblioyar.at.ua/news/den_evropi_v_biblioteci/2016-05-23-505
http://biblioyar.at.ua/news/den_evropi_v_biblioteci/2016-05-23-505
http://biblioyar.at.ua/news/z_13_po_19_travnja_2013_roku_v_jarmolineckij_crb_projshov_tizhden_evropejskoji_informaciji_vidkrij_svoju_evropu/2013-05-28-116
http://biblioyar.at.ua/news/z_13_po_19_travnja_2013_roku_v_jarmolineckij_crb_projshov_tizhden_evropejskoji_informaciji_vidkrij_svoju_evropu/2013-05-28-116
http://biblioyar.at.ua/news/z_13_po_19_travnja_2013_roku_v_jarmolineckij_crb_projshov_tizhden_evropejskoji_informaciji_vidkrij_svoju_evropu/2013-05-28-116
http://biblioyar.at.ua/news/z_13_po_19_travnja_2013_roku_v_jarmolineckij_crb_projshov_tizhden_evropejskoji_informaciji_vidkrij_svoju_evropu/2013-05-28-116
http://biblioyar.at.ua/news/z_13_po_19_travnja_2013_roku_v_jarmolineckij_crb_projshov_tizhden_evropejskoji_informaciji_vidkrij_svoju_evropu/2013-05-28-116
http://biblioyar.at.ua/news/z_13_po_19_travnja_2013_roku_v_jarmolineckij_crb_projshov_tizhden_evropejskoji_informaciji_vidkrij_svoju_evropu/2013-05-28-116
http://biblioyar.at.ua/news/z_13_po_19_travnja_2013_roku_v_jarmolineckij_crb_projshov_tizhden_evropejskoji_informaciji_vidkrij_svoju_evropu/2013-05-28-116
http://biblioyar.at.ua/news/z_13_po_19_travnja_2013_roku_v_jarmolineckij_crb_projshov_tizhden_evropejskoji_informaciji_vidkrij_svoju_evropu/2013-05-28-116
http://biblioyar.at.ua/news/z_13_po_19_travnja_2013_roku_v_jarmolineckij_crb_projshov_tizhden_evropejskoji_informaciji_vidkrij_svoju_evropu/2013-05-28-116
http://biblioyar.at.ua/news/z_13_po_19_travnja_2013_roku_v_jarmolineckij_crb_projshov_tizhden_evropejskoji_informaciji_vidkrij_svoju_evropu/2013-05-28-116
http://biblioyar.at.ua/news/z_13_po_19_travnja_2013_roku_v_jarmolineckij_crb_projshov_tizhden_evropejskoji_informaciji_vidkrij_svoju_evropu/2013-05-28-116
http://biblioyar.at.ua/news/z_13_po_19_travnja_2013_roku_v_jarmolineckij_crb_projshov_tizhden_evropejskoji_informaciji_vidkrij_svoju_evropu/2013-05-28-116
http://biblioyar.at.ua/news/narodove_chitannja/2017-09-04-586
http://biblioyar.at.ua/news/narodove_chitannja/2017-09-04-586
http://biblioyar.at.ua/news/narodove_chitannja/2017-09-04-586


a/2017-09-04-

586  

28 Гуківська 

сільська ТГ 

Відсутній   Дні Європи    

29 Гуменецька 

сільська ТГ 

11. 2017, ПЄІ 

Гуменецька 

публічна біб-ка. 

 50 Заходи  Місцеві 

заклади 

освіти 

Сайт, 

сторінка у фб 

30 Дунаєвецька 

міська ТГ 

Відсутній   Дні Європи    

31 Жванецька 

сільська ТГ 

Відсутній       

32 Закупненська 

селищна ТГ 

Відсутній       

33 Кам`янець-

Подільська 

міська ТГ 

12. 2012, ПЄІ 

Кам’янець-

Подільська ЦБ, 

чит. зал. 

В бібліотеках-

філіях Куточки 

ЄІ.  

http://kam-

podcmb.zzz

.com.ua/пу

нкт-

європейськ

ої-

інформації  

210 Дні Європи Департамент 

гуманітарної 

політики 

міської ради, 

міська 

організація 

товариства 

«Просвіта», 

Всеукраїнське 

товариство ім. 

І. Огієнка, 

Союз Українок, 

ГО інвалідів 

«Гармонія», 

міська рада 

ветеранів, ГО 

«Наші», освітні 

заклади. 

Інформаційні 

матеріали, 

буклети 

Сайт, блоги, 

соц мережі: 

ФБ, Твіттер. 

  

https://www.fa

cebook.com/gr

oups/bibliotek

ymistaramyant

syapodolsk 

        

https://twitter.c

om/KPMCBS 

34 Китайгородська 

сільська ТГ 

Відсутній       

http://biblioyar.at.ua/news/narodove_chitannja/2017-09-04-586
http://biblioyar.at.ua/news/narodove_chitannja/2017-09-04-586
http://kam-podcmb.zzz.com.ua/пункт-європейської-інформації
http://kam-podcmb.zzz.com.ua/пункт-європейської-інформації
http://kam-podcmb.zzz.com.ua/пункт-європейської-інформації
http://kam-podcmb.zzz.com.ua/пункт-європейської-інформації
http://kam-podcmb.zzz.com.ua/пункт-європейської-інформації
http://kam-podcmb.zzz.com.ua/пункт-європейської-інформації
http://kam-podcmb.zzz.com.ua/пункт-європейської-інформації
https://www.facebook.com/groups/bibliotekymistaramyantsyapodolsk
https://www.facebook.com/groups/bibliotekymistaramyantsyapodolsk
https://www.facebook.com/groups/bibliotekymistaramyantsyapodolsk
https://www.facebook.com/groups/bibliotekymistaramyantsyapodolsk
https://www.facebook.com/groups/bibliotekymistaramyantsyapodolsk
https://twitter.com/KPMCBS
https://twitter.com/KPMCBS


35 Маківська 

сільська ТГ 

Відсутній. 

Тематична 

виставка з 2012 р.  

 10     

36 Новодунаєвецька 

селищна ТГ 

Відсутній       

37 Новоушицька 

селищна ТГ 

Куточок ЄІ   Дні Європи    

38 Ориненська 

сільська ТГ 

Відсутній. 

Полички. 

      

39 Слобідсько-

Кульчиївецька 

сільська ТГ 

Відсутній   Різноманітні 

заходи, виставки 

   

40 Смотрицька 

селищна ТГ 

Відсутній       

41 Староушицька 

селищна ТГ 

Відсутній       

42 Чемеровецька 

селищна ТГ 

Відсутній. 

Тематична 

поличка 

  Заходи    

43 Берездівська 

сільська ТГ 

Відсутній       

44 Білогірська 

селищна ТГ 

13. 2008, ПЄІ 

Білогірська ЦБ, 

Книжкова 

виставка, чит. 

зал. 

 154  Заходи, виставки 

 

 

   

45 Ганнопільська 

селищна ТГ 

14. 2017, ПЄІ 

Ганнопільська 

сільська біб-ка. 

 10  Дні Європи, День 

толерантності 

Місцеві 

заклади освіти 

 Соцмережі 

46 Грицівська 

селищна ТГ 

16, ПЄІ,  

Грицівська 

селищна біб-ка. 

 30   День 

толерантності 

   



У філіях – 

Куточки ЄІ.  

47 Ізяславська 

міська ТГ 

Куточок ЄІ, відділ 

обслуговування 

    Онлайн-

продукти: 

відеопрезен-

тація «Європа 

запрошує на 

побачення», 

віртуальна 

виставка 

«Будьмо 

знайомі з 

Європою». 

Сайт, 

соцмережі 

48 Крупецька 

сільська ТГ 

Відсутній       

49 Ленковецька 

сільська ТГ 

2017, Куточки ЄІ. 

Чотирбоківська 

сільська біб-ка,  

Мокіївська 

сільська біб-ка,  

2018, 

Ленковецька 

сільська біб-ка,  

  

8  

 

9  

 

 

9  

 

 Дні Європи    

50 Михайлюцька 

сільська ТГ 

16. 2016, ПЄІ ЦБ 

Михайлюцької 

ТГ. 

 24  Дні Європи, 

Європейський день 

захисту дітей від 

сексуального 

насильства та 

сексуальної 

експлуатації 

 Тематичні 

буклети 

Соцмережі 

51 Нетішинська 

міська ТГ 

Відсутній       



52 Плужненська 

сільська ТГ 

Куточок ЄІ       

53 Полонська 

міська ТГ 

17. 2016, ПЄІ 

Полонська ЦБ, 

чит. зал. 

http://polon

ne-

crb.at.ua/ind

ex/punkt_ev

ropejskoji_i

nformaciji/0

-55  

38  Дні Європи, 

Європейський день 

мов, День 

толерантності, 

Європейський 

тиждень молоді. 

Фестиваль 

європейського кіно 

Шкільні 

євроклуби, 

товариство 

поляків на 

Полонщині 

Тематичні 

списки, 

Методичні 

рекомендації 

з організації 

роботи 

бібліотек по 

інформуванн

ю 

громадськості 

з питань 

європейської 

інтеграції 

України 

«Україна і 

Євросоюз» 

(2022) 

Сайт, ЗМІ, 

соцмережі 

http://polonne-

crb.at.ua/news/

ogoloshennja/2

017-06-23-

495; 

http://polonne-

crb.at.ua/news/

evropejske_kin

o_u_biblioteci/

2017-07-03-

499 

 

54 Понінківська 

селищна ТГ 

18. 2021, ПЄІ 

Понінківська 

Біб-ка для дітей,  

 18  Заходи    

55 Сахновецька 

сільська ТГ 

Відсутній       

56 Славутська міська 

ТГ 

Відсутній. 

Постійно діюча 

тематична полиця 

  Дні Європи    

57 Судилківська 

сільська ТГ 

Відсутній       

58 Улашанівська 

сільська ТГ 

2019, Куточок ЄІ, 

біб-ка для дітей. 

 114  Заходи  Красніцький 

повіт 

Люблінського 

Буклет Сайт, 

соцмережі 

http://polonne-crb.at.ua/index/punkt_evropejskoji_informaciji/0-55
http://polonne-crb.at.ua/index/punkt_evropejskoji_informaciji/0-55
http://polonne-crb.at.ua/index/punkt_evropejskoji_informaciji/0-55
http://polonne-crb.at.ua/index/punkt_evropejskoji_informaciji/0-55
http://polonne-crb.at.ua/index/punkt_evropejskoji_informaciji/0-55
http://polonne-crb.at.ua/index/punkt_evropejskoji_informaciji/0-55
http://polonne-crb.at.ua/index/punkt_evropejskoji_informaciji/0-55
http://polonne-crb.at.ua/news/ogoloshennja/2017-06-23-495
http://polonne-crb.at.ua/news/ogoloshennja/2017-06-23-495
http://polonne-crb.at.ua/news/ogoloshennja/2017-06-23-495
http://polonne-crb.at.ua/news/ogoloshennja/2017-06-23-495
http://polonne-crb.at.ua/news/ogoloshennja/2017-06-23-495
http://polonne-crb.at.ua/news/evropejske_kino_u_biblioteci/2017-07-03-499
http://polonne-crb.at.ua/news/evropejske_kino_u_biblioteci/2017-07-03-499
http://polonne-crb.at.ua/news/evropejske_kino_u_biblioteci/2017-07-03-499
http://polonne-crb.at.ua/news/evropejske_kino_u_biblioteci/2017-07-03-499
http://polonne-crb.at.ua/news/evropejske_kino_u_biblioteci/2017-07-03-499
http://polonne-crb.at.ua/news/evropejske_kino_u_biblioteci/2017-07-03-499


воєводства 

(Польща) 

59 Шепетівська 

міська ТГ 

Відсутній   Дні Європи   ФБ 

60 Ямпільська 

селищна ТГ 

2020, Куточок ЄІ, 

ЦБ Ямпільської 

ТГ 

   Ліцей, Школа-

інтернат 

  

  ПЄІ - 18 5 2247     

 


