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  БІБЛІОТЕКА В ПРАВОВОМУ ПОЛІ    
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА 
від 6 лютого 2019 р. № 72  

Київ 

Про затвердження Державних соціальних нормативів 
забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Затвердити Державні соціальні нормативи забезпечення 

населення публічними бібліотеками в Україні, що додаються. 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 

постанову Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. 

№ 510 “Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення 

населення публічними бібліотеками в Україні” (Офіційний вісник 

України, 1997 р., число 22, с. 67); 

постанову Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. 

№ 1061 “Про доповнення пункту 1 мінімальних соціальних 

нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками 

в Україні” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 78, ст. 2643). 

Прем'єр-міністр 
України 

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 6 лютого 2019 р. № 72 
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ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ  

забезпечення населення публічними бібліотеками 

в Україні 

Загальна частина 

1. Ці Державні соціальні нормативи встановлюють показники 

мінімального рівня забезпечення населення мережею публічних 

бібліотек та створюють належні умови доступу до інформації. 

2. На території України можуть створюватися і діяти публічні 

бібліотеки, що розрізняються за значенням: республіканські 

(Автономна Республіка Крим), обласні, міські, районні, селищні, 

сільські, зокрема спеціалізовані бібліотеки для дітей, юнацтва, осіб 

з інвалідністю відповідно до Закону України “Про бібліотеки 

і бібліотечну справу”. 

3. Публічні бібліотеки повинні бути доступні для населення не 

менше 40 годин на тиждень. Час роботи публічної бібліотеки не 

повинен повністю збігатися з часом роботи основної частини 

населення території, що обслуговує бібліотека. 

4. Зона обслуговування публічної бібліотеки може 

розповсюджуватися на окремий населений пункт, його частину або 

кілька населених пунктів. 

5. У населених пунктах чи житлових масивах, де публічні 

бібліотеки відсутні, бібліотечне обслуговування населення 

здійснюється за допомогою нестаціонарних форм (бібліотечний 

пункт, пересувна бібліотека тощо). 

6. Бібліотечний пункт повинен бути доступним для населення не 

менше 16 годин на тиждень. 

7. Кількість пересувних бібліотек, графіки та місця їх 

розміщення визначаються відповідними органами місцевого 

самоврядування з урахуванням потреб населення. 

8. У публічних бібліотеках організовуються пункти доступу 

населення до Інтернету. 
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9. Для визначення штатної чисельності працівників публічних 

бібліотек використовують типові норми часу на основні процеси 

бібліотечної роботи, які затверджує Мінкультури. 

10. Публічна бібліотека повинна мати універсальний фонд 

документів на різних носіях інформації. 

11. Фонди публічних бібліотек, крім обласних універсальних 

наукових бібліотек, повинні щороку оновлюватися не менше ніж на 

5 відсотків, у тому числі шляхом: 

закупівлі книжкових видань – не менше 250 примірників на 

1000 осіб зони обслуговування публічної бібліотеки; 

передплати періодичних видань – не менше 15-20 найменувань 

газет та журналів; 

отримання документів з інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

12. Публічна бібліотека має розміщуватися в окремому 

приміщенні чи будівлі в місці, вільно доступному для відвідувачів. 

13. Будівлі та приміщення публічної бібліотеки, а також 

прибудинкова територія повинні бути доступними для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до 

будівельних норм, стандартів і правил. 

14. Публічна бібліотека повинна мати один комп’ютер на 500-

1500 осіб зони обслуговування. 

Публічна бібліотека оснащується комп’ютерною технікою та 

іншим обладнанням, пристосованим до потреб сліпих, осіб 

з порушенням зору та осіб з дислексією. 

 

Організація мережі публічних бібліотек у сільській місцевості 

15. В адміністративному центрі кожної територіальної громади 

(у тому числі об’єднаної) повинна функціонувати, як мінімум, одна 

публічна бібліотека. 

16. В інших населених пунктах публічна бібліотека відкрива-

ється на 500-800 осіб зони обслуговування за умови, що відстань 

між бібліотеками не більше ніж 3 кілометри. 

17. У селах, селищах, віднесених до гірських населених пунктів 

відповідно до Закону України “Про статус гірських населених 
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пунктів в Україні”, публічна бібліотека може функціонувати 

у кожному населеному пункті незалежно від чисельності населення. 

 

Організація мережі публічних бібліотек у містах та селищах 
міського типу 

18. Бібліотечне обслуговування міського населення 

організовується з розрахунку, щоб відстань між публічними 

бібліотеками була не менше ніж 3 кілометри. У розрахунок мережі 

публічних бібліотек у містах та селищах міського типу не 

включаються районні та обласні бібліотеки, які функціонують у 

відповідному населеному пункті. 

19. Мережа публічних бібліотек у містах та селищах міського 

типу організовується з урахуванням чисельності населення згідно з 

додатком. 

20. У кожному обласному центрі функціонує обласна універ-

сальна наукова бібліотека, яка є методичним, координаційним та 

науково-дослідним центром для бібліотек області, а також 

є центральним обласним книгосховищем, обласним депозитарієм 

краєзнавчої літератури, центром книгообміну та міжбібліотечного 

абонемента; у м. Києві – центральна міська бібліотека з такими 

ж функціями. 

21. За рішенням органів місцевого самоврядування можуть 

створюватися спеціалізовані міські, обласні, районні бібліотеки для 

дітей та юнацтва. 
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 Додаток  

до Державних соціальних  

нормативів забезпечення  

населення публічними  

бібліотеками в Україні 

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ  
публічних бібліотек у містах та селищах міського типу 

Чисельність населення міста, 

селища міського типу (осіб) 

Співвідношення публічних 

бібліотек на чисельність населення 

Менше 5 000 одна публічна бібліотека 

5 000–50 000 одна публічна бібліотека на 

5 000 – 15 000 осіб 

50 000–100 000 одна публічна бібліотека на 

15 000 – 20 000 осіб 

100 000–500 000 одна публічна бібліотека на 

20 000 – 25 000 осіб 

Понад 500 000 одна публічна бібліотека на 

25 000 – 30 000 осіб 
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 КОНСУЛЬТАЦІЯ ФАХІВЦЯ    
 

Поради щодо створення прес-релізу 
Створення гарного прес-релізу потребує часу на його планування 

та підготовку. За винятком випадків, коли слід швидко 

відреагувати на оприлюднення якоїсь інформації, виділіть 

щонайменше один день, аби впорядкувати свої думки, написати та 

відредагувати проект релізу, показати його Вашим колегам, а потім 

ще раз перевірити. 

Пам’ятайте, що прес-реліз – це прийнята форма спілкування 

між установою та репортером, можливість передати факти й точку 

зору. 

Прес-реліз вважається інформаційним джерелом, тому важливо, 

аби він містив відомості, які будуть новими для репортера, редакторів 

та аудиторії, й не сприймався як намагання представити вашу 

організацію у вигідному світлі. 

 

Підготуйте шаблон прес-релізу вашої бібліотеки на 

комп’ютері (включіть логотип, гасло, адресу, електронну 

пошту, контактні телефони, адресу вебсайту, соціальних 

мереж тощо). 

Пам’ятайте, що, в середньому, зайнятий журналіст проглядає 

прес-реліз упродовж 5 секунд! 

Заголовок 

Заголовок – це перша, іноді єдина можливість привернути 

увагу завантаженого роботою журналіста. Тому він має бути 

короткий, простий, інформативний, влучний та переконливий. 

Яку інформацію має містити прес-реліз? 
Вступна частина є найважливішою в прес-релізі та має 

представляти суть повідомлення. В ідеалі Ви повинні у вступі 

відповісти на п’ять запитань: 

• Хто? Потрібно чітко визначити й описати суб’єкта повідомлення. 

Ним може бути, наприклад, організація чи асоціація, особа, подія 

чи діяльність. 

• Що? Новина, про яку повідомляється пресі. 
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• Де? Якщо суб’єктом повідомлення є, наприклад, прес-конфе-

ренція, презентація або якийсь захід, вкажіть місце його 

проведення. 

• Коли? Необхідно чітко зазначити дату, день тижня та 

конкретний час, коли відбуватиметься захід. 

• Чому? Чому цей захід чи інформація про нього важливі? 

Підстава для вашого прес-релізу має бути переконливою. 

Основна частина прес-релізу 
Основний текст прес-релізу – додаткові відомості й цитати, що 

доповнюють інформацію, подану в першому абзаці. 

Завжди включайте вдалу та авторитетну цитату. Не 

використовуйте занадто багато статистики та будь-яким чином 

уникайте спеціальної та бюрократичної лексики й абревіатур. 

Намагайтеся вкластися в одну сторінку. У жодному разі прес-

реліз не повинен перевищувати дві сторінки. Якщо Ви маєте 

додаткову інформацію довідкового характеру, то помістіть її в 

примітках для редакторів (або в «Додаткову інформацію»). 

Вирішуючи, які факти найбільше відповідають висвітленому, 

дайте відповідь на такі запитання: 

• Чи це нова інформація? 

• Чи допоможе вона обґрунтувати й підтвердити точку зору, яку Ви 

захищаєте, або повідомлення, яке Ви подаєте? 

• Чи цікава ця інформація та чи можна її висвітлити? 

Формат 
Як правило, усі прес-релізи створюються за шаблоном. Прес-

реліз повинен містити конкретні елементи, серед яких: 

• Дата. Це день, коли Ваша організація оприлюднює інформацію, 

подану в прес-релізі. Якщо Ви поширюєте його раніше дати його 

фактичного оприлюднення, не забудьте зазначити: «Не 

публікувати до... (день, місяць, рік)». (Наприклад: «Не 

публікувати до 17 травня 2019 року»). 

• Ім’я контактної особи та номер телефону. Це особа, з якою можуть 

зв’язатися репортери, якщо захочуть отримати докладнішу 

інформацію щодо релізу. У більшості випадків контактною особою 

називають прес-секретаря. 

• Інформація про організацію. По-перше, прес-реліз необхідно 

друкувати на спеціальному бланку. По-друге, наприкінці релізу 
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помістіть стандартне інформаційне повідомлення про Вашу 

організацію та її мету. 

Розповсюдження 

Щоб прес-реліз вийшов вдалим, його треба не тільки добре 

написати, а й вчасно передати репортерові. Швидке та ефективне 

розповсюдження прес-релізу залежить від планування, технології та 

подальших дій. 

Планування 
Мета планування – визначити, яким інформаційним виданням та 

репортерам потрібно надіслати прес-реліз. Складіть такий список 

одразу після того, як визначите тему вашого майбутнього 

повідомлення. 

Подальші дії 
Після того, як Ви надіслали прес-реліз, зателефонуйте кожному 

репортерові, аби впевнитися, що вони його отримали. Цей прес-

дзвінок – друга можливість зробити рекламу Вашій інформації. 

Підготуйте цікаве повідомлення, що складатиметься з одного речення. 

Уникайте надмірного нав’язування, скажіть репортерам, що Ви 

надіслали реліз щодо цікавої акції та гадаєте, що вони зацікавляться 

цим питанням. 

Чому прес-релізи не приносять очікуваного результату? 

• Прес-реліз не містить цікавих новин. 

• Справжні новини заховано занадто глибоко в релізі. 

• Зміст релізу нудний, хоча й доцільний. 

• Занадто багато спеціальної лексики. 

• Прес-реліз погано сформульовано та не відповідає профілю ЗМІ. 

• Реліз запізнюється чи не потрапляє до потрібної людини. 

• На дзвінки журналістів не відповідають належним чином. 

Приклад формату прес-релізу 

Логотип організації, (девіз), 

адреса, номери телефонів, 

адреси електронної пошти  

й вебсайту 
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ПРЕС-РЕЛІЗ 

Дата прес-релізу 

ЗАГОЛОВОК – ЯКЩО МОЖНА, ОДНИМ РЯДКОМ 
(привабливий та інформативний) 

 

ВСТУПНА ЧАСТИНА: ХТО? ЩО? ДЕ? КОЛИ? ЧОМУ? 

Найважливіша частина прес-релізу, що містить основні моменти 

повідомлення 

 

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ: Продовження та розвиток вступної 

частини 

 

ДОВІДКА: додаткова інформація, якщо необхідно – статистика 

 
За додатковою інформацією звертайтесь… (ім’я, номер телефону та 

e-mail контактної особи). 

(За матеріалами інтернет-ресурсів) 
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  ГОРТАЮЧИ ЖУРНАЛИ   
 

«Харків.LIT», № 11, 2018 
Номер журналу «Харків.LIT» вийшов об’ємним і за кількістю 

матеріалів, і за широтою тематики – від «мандрованого роману» 
«Миколині мандри землею й небом» Леоніда Томи до есеїстичної 
повісті «Дуже просто» Володимира Бацунова. У розділі «Проза» 
також друкується документальна повість «Навпомацки у часі» 
передчасно померлого Олександра Усенка, «Розмисли» Андрія 
Кондратюка та оповідання «Ближче до неба» Олександра Підкопая. 

Номер відкриває добірка віршів Олексія Ковалевського з но-
стальгічним щемом про рідну Донеччину й філософським ракурсом 
про цю рану України. Під рубрикою «З пам’яттю в серці» оприлюд-
нюються добірки поезій знакових поетів Слобожанщини, представ-
ників «селянської богеми»: Віталія Поліщука, Василя Шейка, Івана 
Мироненка. Сонетами відзначає свій ювілей поет Іван Перепеляк, 
а в «Планеті молодих» – поезія й проза перспективних харківсь-
ких авторів. Представлено також переможців конкурсу «Золоте 
перо Балаклії», організованого з ініціативи журналу «Харків.LIT». 

Есеїстичні роздуми й аналіз роману «Акордеон» Миколи 
Жулинського, надрукованого вперше в журналі «Харків.LIT», під 
назвою «Генетика «Акордеону» представляє Леонід Тома. 

У розділі «Аналізуємо, критикуємо, стверджуємо» – критика, 
есеїстика та спогади Лео Бутнару, Ніни Данько, Віктора 
Палинського, Петра Сороки, Олекси Чугуя, Мирослави 
Данилевської-Мислян, Леоніда Горлача. 

  

«Золота пектораль», № 2–3, 2018 
Відкриває часопис вірш Тараса Федюка:  

Розкрию долоні – лети! 
У небі німому 
вустами і крильми цвісти 
Тобі, як нікому. 

Рубрика «Актуальне інтерв’ю» представляє розмову Василя 
Шкургана з Тарасом Девдюком, відомим українським поетом, 
родом із Гуцульщини, котрий живе в США вже понад 22 роки: 
«Теперішні часи для літератури гірші у тому смислі, що сучасні 
буржуа (принаймні українські нувориші) настільки не цікавляться 
літературою, що навіть не підозрюють, що існує така страва, як 
засмажений поет». 
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Прозу представлено фрагментом роману «Роман $ Роман» 
Василя Слапчука, новелами Ігоря Гургули, Романа Кракалія, 
Марини Єщенко, туристичними нотатками про подорож на 
Камчатку Анни Порядинської (м. Париж). 

Щедра на розмаїття імен рубрика «Поезія»: Богдан Манюк – 
вірші з циклу «Карпатські бранзолєти»; світлої пам’яті поет 
Микола Петренко (м. Київ) – триптих «Степовий вертеп», 
присвячений Борисові Мозолевському, археологові й поету; 
Світлана Бреславська – «Час збирати каміння». 

А також добірка коротких віршів Анни Поповчук, 
постмодернових поезій Ігоря Фарини, психологічна лірика «На 
берегах моєї сивини» Володимира Кравчука. Свої вірші для читачів 
«Золотої пекторалі» представляють Надія Позняк, Любов Кос, 
Сергій Савін, Людмила Весела, Катерина Бойко (Теліга). 

Традиційний розділ часопису «Дебют у «Золотій пекторалі» 
рекомендує читачам нові імена в жанрі прози: оповідання 
«Полюбись зі мною» Кирила Поліщука, «Душман» і «Зенон Герма-
нець» Павла Дубінця та уривок із повісті «Сон із четверга на п’ят-
ницю» Лідії Ракової. 

«У перекладах» часопис пропонує поетичні твори Казімежа 
Бурната й Анджея Бартинського (м. Вроцлав, Польща) у перекладі 
з польської Світлани Бреславської; прозу Сергія Волченка 
(м. Москва, РФ) у перекладі з російської Людмили Свир. 

Критику та есеїстику представлено іменами Богдана Дячишина, 
Жанни Юзви, Роксани Харчук, Антоніни Царук, Віктора 
Палинського, Тетяни Дігай. 

«Спадщина» – цікавими будуть для читачів ексклюзивні 
матеріали, що надруковані в цьому розділі. Це – дослідження 
Олександра Астаф’єва «Що ми знаємо про Нобелівську номінантку 
Ольгу Мак?», «Між Сциллою і Харибдою: літературний часопис 
«Ми» та спогади Михайлини Баран, матері письменника Євгена 
Барана, котрий ці спогади представляє так: «З мамою ми 
обговорювали різні теми... У нас із нею слово було словом, а зло – 
злом. І жодних підтекстів ми не шукали... Ці необов’язкові спогади 
є обов’язковими для мене». 

«У Бога немає інших рук, окрім людських» – часопис 
завершує розмова з Оленою Медведєвою, майстром народної 
творчості, яка вишиває книги. Фотографіями її вишитої серії 
«Креативна книга» оздоблено цей номер «Золотої пекторалі». 

(За матеріалами газети «Літературна Україна») 
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 БІБЛІОТЕЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП   
 

Заліщицький район 

Напередодні Дня Європи, що відзначається в Україні щорічно 

в третю суботу травня, у читальному залі Заліщицької центральної 

районної бібліотеки для гімназистів Заліщицької державної гімназії 

проведено бібліо-експрес «Книжкові мости в Європу». 

Основна мета заходу – ознайомити з кращими взірцями 

сучасної європейської літератури та збудувати книжкові мости до 

Європи. «Як живе сучасна Європа?», «Чим переймаються 

європейці?», «Які в них захоплення та інтереси?», «Чим 

відрізняються європейці від нас?», – про це можна було дізнатися 

з видань, які експонувалися на книжковій виставці «Із 

європейської скарбнички». 

У першому розділі виставки «Сучасні романи з Європи» було 

представлено книги сучасних авторів. Другий розділ «Класика» 

пропонував для ознайомлення кращі зразки світової літератури 

українською мовою, що видані в сучасній Україні. 

Розділ «Нобелівські лауреати» умовно було поділено на дві 

частини. Спершу пропонувались книги українською мовою 

нобелівських лауреатів з літератури – це понад десять авторів, а 

далі – твори російською мовою, що є у фондах бібліотеки. 

Увазі учнів було представлено книги на допомогу вивченню 

шкільної програми із зарубіжної літератури. 

Останньою зупинкою була слайд-програма «Навчання в Європі. 

Плюси та мінуси», з якої учні дізнались про переваги освіти в 

Європі. Також було представлено перелік країн, які надають 

можливість безкоштовного навчання через гранти та стипендії. 

 

Козівський район 

День захисту прав людини (2018 рік – Рік реалізації 

правопросвітницького проекту «Я маю право!»). 

Уже традиційним стало проведення кожного року в стінах 

Козівської районної бібліотеки Тижня захисту прав людини. 

У 2018 році він розпочався організацією виставки «Право 

у нашому житті», на якій користувачі мали змогу ознайомитись із 

правовою літературою із фондів бібліотеки. 
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У сучасному світі права людини стали класифікуватися за 

цілою низкою напрямків. Це особисті права, соціальні й політичні, 

економічні та культурні. Їх узагальнено та взято на озброєння як 

демократичні цінності. 

Правові питання розглядалися на інформаційній годині «Закон 

про тебе, тобі про закон», яку провела бібліограф районної 

бібліотеки Галина Варчак спільно з начальником Козівського 

районного сектору філіалу Державної установи «Центр пробації» в 

Тернопільській області Юлією Заяць та головним спеціалістом 

відділу «Козівське бюро правової допомоги» в Тернопільській 

області МЦ з НБВПД Оксаною Ляхович. 

Присутні усвідомили, що права й свободи починаються з 

нашого дотримання їх щодо наших ближніх. Дотримуючись 

принципів поваги та активної громадянської позиції, ми будуємо 

майбутнє не тільки для нас, але й для наших нащадків 

(https://cbskozova.blogspot.com/2018/12/blog-post.html). 

У Козівській районній бібліотеці в рамках Дня юриста України 

проведено правову бесіду «Молоде покоління в рамках Законів 

України» (школа, управління юстиції). Бібліограф ЦРБ виступила 

з інформаційним повідомленням на громадському радіо Козової. 

Працівником Інтернет-центру складаються списки сайтів, 

проводяться віртуальні екскурсії на теми: 

– «Законодавство та право України»;  

– «Сам собі юрист»;  

– «Молодь і працевлаштування»;  

– «Молоді про закон»;  

– «Інтернет-підтримка людям з особливими потребами»;  

– «Прогулянка сайтами органів державної влади України» тощо.  

Під час бесіди, присвяченої Дню захисту прав людини, Галина 

Барилко, бібліотекар Теофіпільської сільської бібліотеки, розповіла 

учням 10 класу про їхні права й свободи, визначені Загальною 

декларацією прав людини та Конвенцією про права дитини. Під час 

бесіди, яка відбулася 30 листопада в Теофіпільській бібліотеці-

філіалі, Яна Луцишин ознайомила присутніх з історією виникнення 

права.  

Учасникам заходу роздано пам’ятки «Знати потрібно дорослим 

і дітям», а також присутні мали можливість переглянути  

книжкову виставку «Знай свої права, дитино». 
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Місто Тернопіль 

З нагоди Дня Європи в бібліотеках Тернопільської міської ЦБС 

відбувся цикл заходів із питань Європейської інтеграції України: 

• виставка-екскурс «Україна на шляху до Євросоюзу» (ЦДБ); 

У середині травня для семикласників ТСШ № 7 працівниками 

центральної бібліотеки для дітей було проведено «День Європи в 

бібліотеці». Школярі переглянули відеопрезентацію «Європейський 

Союз: погляд зблизька», яку представила головний спеціаліст 

відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової 

освіти Головного територіального управління юстиції в Тернопіль-

ській  області Н. М. Атаманчук. 

Юні читачі взяли активну участь у літературно-інтелектуальній 

грі «Що ми знаємо про Європу?». На захід було запрошено 

тернопільську письменницю, журналістку та мандрівницю 

Валентину Семеняк, яка розповіла про свої враження від 

подорожей країнами Балтії. Школярі переглянули  її фотографії та 

відеоролики «Стежками країн Балтії» (https://www.tenews.org.ua/ 

post/view/1526749990-podorozhuemo-krainami-baltii-vistavku-

prezentuvali-u-ternopilskiy-dityachiy-biblioteci); 

• інформаційний коктейль «Вивчай Європу – змінюй Україну» 

(бібліотека-філіал № 2 для дорослих); 

• книжкова інсталяція «Україна – ЄС: партнерство заради 

безпеки» (бібліотека-філіал № 2 для дорослих); 

• фотовиставка «Європа очима українців» (бібліотека-філіал № 2 

для дорослих); 

• книжкові мости в Європу (бібліотека-філіал № 3 для 

дорослих); 

• віртуальний екскурс «Мандруємо бібліотеками Європи» 

(бібліотека-філіал № 7 для дорослих); 

• бібліопутівник «Історична Європа» (бібліотека-філіал № 4 для 

дорослих); 

• тематична полиця «Європейські орієнтири України» (ЦМБ); 

• літературна панорама «Європейська книга: від давнини до 

сьогодення» (ЦМБ); 

• євровікторина «Цікаво, сучасно, інтерактивно» (ЦМБ); 

• тест-драйв «10 запитань про Європу» (ЦМБ); 

• інтернет-круїз «Європейські цікавинки» (ЦМБ); 

• «20 запитань про Європу» (бібліотека-філіал № 7 для 

дорослих); 
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• діалог-взаєморозуміння «Портрет нації в умовах інтеграції». 

Запрошені: учні ЗОШ № 20 та провідний спеціаліст відділу 

систематизації законодавства правової роботи і правової освіти 

В. Райда (бібліотека-філіал № 4 для дітей); 

• конкурс рефератів «Моє бачення Європи» (бібліотека-філіал 

№ 4 для дітей);  

• літературний хепенінг «Казкова подорож країнами Європи» 

(бібліотека-філіал № 5 для дорослих); 

• євровікторина «Цікаво, сучасно, інтерактивно» (бібліотека-

філіал № 5 для дорослих); 

• інтернет-подорож «Бібліотур в Європу» (бібліотека-філіал № 5 

для дорослих). 
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