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15 вересня 2017 року уряд України представив Національну 
доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», яка визначає базові 

показники для досягнення Глобальних цілей сталого розвитку, що 

були затверджені у 2015 році на саміті ООН з питань сталого 

розвитку. Цілі сталого розвитку (ЦСР) встановлюють власні 

показники розвитку і включають 17 цілей та 169 конкретних 

завдань. Вони є універсальними та взаємопов’язаними, вимагають 

комплексного підходу.  

Бібліотеки відіграють важливу роль у суспільних перетворен-
нях, тому орієнтуючись на зміст і напрями адвокаційної діяльності 

ІФЛА, книгозбірні України стали визнаними і важливими гравцями 

у сфері реалізації Цілей сталого розвитку та мають механізми 

розповсюдження цих знань у суспільстві. Нині публічна бібліотека 

розглядається як найдемократичніший соціальний інститут, що 

мусить бути максимально наближеним до повсякденного життя 

громади. Вона забезпечує користувачам вільний, рівноправний 

доступ до найрізноманітнішої інформації, надає можливість для 
безперервної освіти, допомагає задовольняти культурні, комуніка-

ційні потреби, а отже – реалізує право людини на вільний, 

всебічний розвиток особистості, який гарантований Конституцією 

України.  

В інформаційному дайджесті наведено позитивний приклад 

упровадження Глобальних цілей сталого розвитку в діяльність 

бібліотек України та світу.  
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ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УСІХ ЇЇ ФОРМАХ ТА УСЮДИ 

Досвідчені і сучасні: єднання поколінь 

[Електронний ресурс] // Центральна 
бібліотека Жидачівської РЦБС : [блог]. 
– Електрон. текст. і граф. дані. – 
Режим доступу: http://bibliotekazh. 
blogspot.com/2019/06/blog-

post_12.html, вільний (дата звернення: 
08.07.2019). – Заголовок з екрана. – 
Мова укр. 

 

 

12 червня в читальному залі Жидачівської центральної 
бібліотеки відбувся перший тренінг із циклу «Досвідчені і сучасні: 

єднання поколінь» (за участю зрілих і молоді). 

Мова йшла про вікову психологію як теорію поколінь, про 

безперервну освіту, інтернет-грамотність людей різного віку. 

Сьогодні вимогою дня є знання комп’ютера людьми навіть після 60. 

У відвідувачів інтернет-центру часто виникають проблеми 

з поданням показників лічильників онлайн. Цей тренінг допоможе 

здобути практичні навички роботи з комп’ютером та інтернет-

ресурсами. Цікаво було спостерігати, як із захопленням навчаються 
зрілі люди, не відстаючи від молоді. 
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Місце, яке можна назвати домом [Електронний ресурс] // 
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека. – Електрон. 
текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://www.ounb.km.ua/news/ 
2019/2019_06_20_2/2019_06_20_2.php, вільний (дата звернення: 
08.08.2019). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

20 червня міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день 

біженців. 

Біженці – це одна з найгостріших проблем сучасного світу. 

Нині на планеті зареєстровано близько 20 мільйонів біженців 

і 25 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Війни, стихійні лиха, 

порушення прав людини – головні причини того, чому люди 
змушені покидати свої домівки й шукати кращого життя деінде. 

У читальному залі Хмельницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки відбулася зустріч із фахівцями Управління 

Державної міграційної служби у Хмельницькій області: начальни-

ком відділу з питань шукачів захисту та соціальної інтеграції Вален-

тиною Возовик і головним спеціалістом із зв’язків з громадськістю 

та ЗМІ Лілією Квятковською. Гості розповіли про сучасний стан 

біженців в Україні, зміни у законодавстві щодо правового захисту та 

наявну систему надання притулку в нашій країні тощо. 
Під час зустрічі присутні переглянули та обговорили 

документальні фільми даної тематики: «Біженці. Знайти прихисток 

в Україні», «Усім потрібен дім», «Повернемось, коли там буде 

Україна. Біженці з Донбасу», а також ознайомилися з книжковою 

виставкою «Місце, яке можна назвати домом». 
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ПОДОЛАННЯ ГОЛОДУ, ДОСЯГНЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ 
БЕЗПЕКИ, ПОЛІПШЕННЯ ХАРЧУВАННЯ І СПРИЯННЯ 

СТАЛОМУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

 

Дитяче сіті-фермерство у В’єтнамі: уні-
кальна бібліотека з аквапонікою [Елект-
ронний ресурс] // Landlord : новини. – 

Електрон. текст. і граф. дані. – Режим 
доступу: https://landlord.ua/agrolife-
en/dytiache-siti-fermerstvo-u-v-ietnami-
unikalna-biblioteka-z-akvaponikoiu/, 
вільний (дата звернення: 11.08.2019). – 
Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Щоб навчати дітей міському землеробству, у Ханої створили 

бібліотеку під відкритим небом із вражаючою аквапонічною 
системою площею майже 180 м2. Риба, птахи, свійська птиця, 

горщики із зеленню – ось такі незвичні елементи розмістилися по 

сусідству з книжками. 

Нову бібліотеку під назвою VAC (абревіатура від в’єтнамських слів 

«сад», «ставок» і «клітка») створила в’єтнамська фірма «Farming 

Architects». Це величезна конструкція, що складається з дерев’яних 

рам з різними шафами, заповненими книжками і горщиками із 

зеленню. 
Система розроблена для: 

• навчання дітей виробництву продуктів харчування; 

• демонстрації дітям, як можна добувати енергію із землі, повітря, 

води і сонячних джерел, щоб організувати самодостатню ферму 

навіть у міських умовах. 

У бібліотеці VAC, крім книжок, є: 

• клітки з птахами; 

• ставок для розведення риби (забезпечує поживними речовинами 
рослини, які зі свого боку очищають воду); 

• свійська птиця (яйця використовуються для їжі, а пташиний 

послід – як добриво для рослин); 

• енергозбережна система (працює на кількох насосах, що 

функціонують на сонячній енергії). 

Бібліотека VAC є центром навчання. «Мета проєкту полягає не 

тільки у створенні системи ефективного використання природних 
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ресурсів, а й у проведенні експерименту з використання різних видів 
рослин і тварин у міському середовищі», – відзначають розробники 

проєкту. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА СПРИЯННЯ 
БЛАГОПОЛУЧЧЮ ДЛЯ ВСІХ У БУДЬ-ЯКОМУ ВІЦІ 

 

 
Бібліотека за здоровий спосіб життя 

[Електронний ресурс] // Татар-
бунарська централізована бібліотечна 
система (ЦБС). – Електрон. текст. і 
граф. дані. – Режим доступу: http:// 
tatarbunary-cbs.edukit.od.ua/zahodi_ 

biblioteki/biblioteka_proti_kurinnya/, 
вільний (дата звернення: 01.08.2019). – 
Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Щороку 31 травня відзначається Всесвітній день боротьби 

з тютюнопалінням. Цей день є ще однією нагодою для усвідомлення 

шкоди, яку завдає здоров’ю суспільства тютюнопаління, допомоги 
людям, котрі бажають позбутися цієї шкідливої звички, та 

пересторога для тих, хто ще не пробував курити. Позбутися 

шкідливої звички непросто. На щастя, є чимало випробуваних 

способів кинути палити і почати вести здоровий спосіб життя. 

 

У межах відзначення Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалін-
ням працівники Татарбунарської центральної районної бібліотеки 

роздали мешканцям міста інформаційні листівки з інформацією про 

шкідливість паління, під час бесіди намагалися переконати прожити 

хоча б цей день без куріння, а потім попрощатися з цією звичкою 

назавжди та вести здоровий спосіб життя. 

У читальному залі бібліотекарі оформили книжкову виставку 

«Життя – це мить, зумій його прожити…», на якій представили 

матеріали, спрямовані проти тютюнопаління. 
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Куріння – страшне лихо, яке підриває здоров’я і скорочує 
тривалість життя мільйонів людей. Здоров’я та довголіття 

кожного – у його власних руках. 

Бібліотеки – за здоровий спосіб життя [Електронний ресурс] // 
Велдіж бібліотечний : блог Шевченківської сільської бібліотеки-

філії. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://ssbf-
library.blogspot.com/2018/10/blog-post.html, вільний (дата 
звернення: 11.08.2019). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Шевченківська сільська бібліотека взяла участь у обласній 

акції «Бібліотеки – за здоровий спосіб життя». У її межах було 

проведено низку масових заходів, які розпочалися у Всесвітній день 

здоров’я (7 квітня) уроком здоров’я «В здоровому тілі – здоровий 

дух». Крім того, бібліотекарі організували інформаційний мікс 

«Будьте здоровими, сильними, дужими» та оформили тематичну 
поличку «Здоров’я дорожче за багатство». 

Завершальним заходом стала інформаційно-просвітницька акція 

«Молодь України обирає здоровий спосіб життя», яка розпочалася 

флешмобом «Руханка» учнів місцевої школи під керівництвом 

Галини Глушак, учительки фізкультури. 

У заході взяли участь директор Долинського районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Наталія Яремій, 

заступник директора – начальник відділу соціальної роботи Жанна 
Димокур, начальник Долинського бюро правової допомоги Галина 

Стефанишин, заступник начальника управління освіти, молоді та 

спорту районної держадміністрації Віталій Олійник.  

 

Місцеві поетки Оксана Сподар, Тетяна Гавриш-Бріцька, 

Мирослава Пилипчук-Фединяк, Марія Бойчук прочитали власні 
твори, присвячені цій темі. 

Завідувачка бібліотеки Надія Олійник організувала книжковий 

фуршет «Здоров’я на вашому столі», на якому, крім книжок, були 
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фрукти та пакети з цілющим зіллям, зібраним Любою Волянською. 
Вдало доповнили експозицію композиції з овочів і фруктів, виконані 

школярами. 

Людмила Зеленець – письменниця з Тернопільщини – 

подарувала бібліотеці свої книжки і компакт-диски «Правда про 

алкоголь». 

Насамкінець із програмою «Молодь України обирає здоров’я» 

виступила агітбригада під керівництвом Павліни Кордасевич. 

Наркотики: міфи і реальність [Електронний ресурс] // Світ книги / 
Бібліотека-філія № 2, Кам’янець-Подільська МЦБС. – Електрон. 
текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://bibliotekafiliya2.jimdo.com/, вільний (дата звернення: 
06.08.2019). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

У межах молодіжного клубу «Здоров’я та духовність» 
24 червня, напередодні Міжнародного дня боротьби зі зловживанням 

наркотиків та їх незаконним розповсюдженням, бібліотека-філія 

№ 2 провела для студентів коледжу Подільського державного 

аграрно-технічного університету інформзастереження «Наркотики: 

міфи і реальність». 

Мета заходу – формувати у молоді уявлення про корисні та 

шкідливі звички та їх вплив на здоров’я, згубну дію на організм 

наркотичних речовин, виховувати почуття відповідальності за 
власну поведінку. 

Під час свого виступу 

бібліотекарі ознайомили з істо-

рією становлення цього дня, 

розповіли про те, що наркоманія 

і злочинність – два нерозривні 

поняття. Ставши наркоманом, 

рано чи пізно можна отримати 
статус злочинця.  

Студенти переглянули відео-

ролик «Наркотики та їх вплив на 

наше життя». 

Увазі присутніх було представлено літературу з тематичної 

полиці «Наркоманія – дорога в безодню». 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕОХОПНОЇ І СПРАВЕДЛИВОЇ  
ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ТА ЗАОХОЧЕННЯ ДО НАВЧАННЯ  

ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ ДЛЯ ВСІХ 

 

Азбука профорієнтації 21 століття: 
День старшокласника [Електронний 
ресурс] // Харківська обласна 
універсальна наукова бібліотека. – 
Електрон. текст. і граф. дані. – 

Режим доступу: http://www.library. 
kharkov.ua/metodistam/events_region/
?events=4632, вільний (дата 
звернення: 05.08.2019). – Заголовок 
з екрана. – Мова укр. 

Вибір професії – це велика відповідальність. Відповідальність 

перед батьками, суспільством, та найголовніше – перед собою, що, 

мабуть, найважливіше, адже потрібно обрати саме свій шлях і ним 

йти. 

У квітні працівники Вовчанської юнацької бібліотеки-філії № 1 

спільно з фахівцем Вовчанського районного центру зайнятості 
Світланою Олександрівною Федорковою та учнями дев’ятих класів 

гімназії № 1 провели День старшокласника «Азбука профорієнтації 

21 століття». 

 У програму заходу увійшли: конкурс «Професії, потрібні в місті 

Вовчанськ», книжково-ілюст-

ративна виставка «Зроби свій 

вибір», на якій представили 

літературу з питань проф-
орієнтації, плакат «Час 

обирати професію», що 

ознайомив учнів із ринком 

праці їхнього міста.  

Такі заходи мають велику 

виховну, пізнавальну функ-

цію, адже допомагають молоді 

зробити правильний вибір. 
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Техніка пошуку роботи для людини з інвалідністю: як зацікавити 
потенційного роботодавця? [Електронний ресурс] // Бібліотека без 
бар’єрів. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://om222.blogspot.com/2019/06/, вільний (дата звернення: 
07.08.2019). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Питання працевлаштування людей з інвалідністю є однією 
з головних проблем в Україні. Щоб хоч трішки позитивно вплинути 

на вирішення цієї проблеми, Центр обслуговування користувачів 

з особливими потребами спільно з Херсонським міським центром 

зайнятості щомісячно проводить семінари для людей з інвалідністю, 

які тимчасово залишилися без роботи та перебувають на обліку 

в Центрі зайнятості.  

24 червня відбувся семінар «Техніка пошуку роботи», під час 

якого учасники заходу дізналися про основні тенденції сучасного 
ринку праці, спробували визначити власне позиціонування на ринку 

праці та ознайомилися з основними інструментами пошуку роботи. 

Особливий інтерес викликала вправа «Побудуй свій шлях до 

мети», під час якої учасники семінару намагалися створити власну 

стратегію пошуку роботи. Цікаво, але у більшості присутніх не було 

конкретного уявлення про те, яку саме роботу вони шукають. 

Під час дослідження 

сучасних інструментів пошуку 
роботи гості заходу дізналися 

про особливості співпраці з 

такими структурами, як кадрові 

та HR-агенції, ознайомилися з 

особливостями пошуку роботи у 

соцмережах. 

Сподіваємося, що семінар 

поможе людям з інвалідністю, 
які шукають вакансії, перегля-

нути власний шлях пошуку, визначити свою значимість і знайти 

роботу мрії. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ, РОЗШИРЕННЯ ПРАВ 
І МОЖЛИВОСТЕЙ УСІХ ЖІНОК ТА ДІВЧАТОК 

 «Гендерна обізнаність – навіщо?»: 
заняття-тренінг [Електронний ре-
сурс] // Централізована бібліотечна 
система Деснянського району м. Киє-
ва : Бібліотека ім. С. Олійника. – 

Електрон. текст. і граф. дані. – 
Режим доступу: https://desnabib. 
kiev.ua/index.php?option=com_content
&view=category&id=45%3A2011-10-03-
00-25-31&layout=blog&Itemid= 

98&limitstart=30, вільний (дата 
звернення: 06.08.2019). – Заголовок 
з екрана. – Мова укр. 

На заняття-тренінг «Гендерна обізнаність – навіщо?» із циклу 

заходів «Гендерна рівність – крок в європейське майбутнє» у межах 

проєкту «Подолаємо гендерне насильство разом» до бібліотеки 

завітали учні 10 класу закладу загальної середньої освіти № 213. 

Бібліотекарі разом з учасниками заходу розглянули актуальне 

питання про гендерну обізнаність, що означає це поняття та чи 
потрібна гендерна рівність взагалі. Адже необхідно зрозуміти, що 

гендерна обізнаність стосується не тільки бажання жінки бути 

реалізованою, можливо, це бажання всього суспільства жити 

в розвинутій країні, де функціонує громадянське суспільство. 

 

Мозковим штурмом стали «інтерактивні вправи», за допомогою 

яких кожен із присутніх включився в навчальний процес та вільно 

висловив власну думку на задану тему. 
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Учнів вразила тематична виставка «Подолаємо гендерне 
насильство разом», її обґрунтоване розкриття, різноманітність 

інформаційних джерел та висвітлення гендерної ситуації. 

Наостанок кожен з учасників поділився своїми враженнями від 

тренінгу, пропозицією щодо вирішення гендерної рівності та 

обґрунтував власну позицію. 

Про жіночу історію та гендерну рівність: роздуми з презентації 
книги «Промоутерки змін» [Електронний ресурс] // Мнемоніка. – 
Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
http://mnemonika.org.ua/2019/03/15/women_history/, вільний (дата 

звернення: 05.08.2019). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Про історію боротьби жінок за свої права та їхні ініціативи 

в напрямі соціальної емансипації розповідає книжка історикині 

з Рівненщини Ірини Левчук «Промоутерки змін: діяльність жіночих 
організацій у Польщі міжвоєнного періоду». 

Презентацію цього видання Центр «Мнемоніка» організував 

13 березня у приміщенні Рівненської обласної універсальної 

наукової бібліотеки. 

Головними героїнями книжки Ірини Левчук є: 

• Роза Мельцерова, перша з-поміж єврейок Польщі, яку обрали до 

сейму; 

• Зоф’я Морачевська, депутатка та відома громадсько-політична 
діячка; 

• Михайлина Мосціцька, громадська діячка та перша леді Польщі; 

• Мілена Рудницька, одна з найвідоміших українських борчинь за 

гендерну рівність. 

Ці харизматичні лідерки мобілізували жіноцтво Західної 

України на активну громадсько-політичну діяльність та боротьбу за 

практичне втілення ідеї гендерної рівності. Їм доводилося долати 

відвертий опір майже виключно чоловічого громадського та 
політичного середовищ. Зокрема, за словами Ірини Левчук, 

емансипативним прагненням польського жіноцтва протидіяли лідери 

популярної праворадикальної Народно-демократичної партії Польщі. 

Далеко не всі представники найпопулярнішої в українському 

середовищі партії – Українського національно-демократичного 

об’єднання – поділяли ідею гендерної рівності. Єврейки ж зітк-

нулися з непереборною силою традиційних норм, які, попри 

законодавчо визначене право голосу, забороняли їм голосувати та 

висувати свої кандидатури під час виборів. 
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І навіть ті з жінок, які 
вибороли своє право на активну 

громадсько-політичну позицію, не 

змогли подолати влади національ-

них рамок і об’єднатися задля 

спільної роботи. Єврейки, польки 

та українки залишалися в лоні 

«своїх» національних політик і, 

подекуди, переймали далеко не 
кращі зразки націоналістичних 

риторик. Це, зокрема, призвело до поширення антисемітизму серед 

громадсько активних польок і прихильності до ідеології 

радикального націоналізму деяких українок. 

Тому соціальна емансипація тодішнього жіноцтва позначилася 

межами чоловічих дискурсів та політичних практик. Трагедією 

українок, польок та єврейок того часу стало те, що вони не змогли 

подолати етнічні різниці та їх конфліктні поля. Але, можливо, у той 

час по-іншому і не могло бути, – припускає Ірина Левчук. 
Авторка закликала присутнє на презентації жіноцтво активніше 

долучатися до громадсько-політичної діяльності. Адже, за її 

словами, сучасні умови дозволяють нам робити значно більше 

у напрямі втілення гендерної рівності. Жінки ж міжвоєнного 

періоду працювали у набагато скрутніших умовах із надзвичайно 

сильною протидією чоловічого середовища. 

Поява цієї книжки 

є знаковою принаймні тому, 
що підручники з історії 

України здебільшого 

висвітлюють чоловіче 

минуле. Історія ж харизма-

тичних представниць нашого 

народу залишається величез-

ною білою плямою. 
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ЧИСТА ВОДА ТА НАЛЕЖНІ САНІТАРНІ УМОВИ 

Води чисте джерело [Електронний 

ресурс] // Національна бібліотека 
України для дітей. – Електрон. текст. 
і граф. дані. – Режим доступу: 
http://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=7075, 
вільний (дата звернення: 

06.08.2019). – Заголовок з екрана. – 
Мова укр. 

 

 

18 червня, у пору канікул та 

відпочинку, у читальному залі відділу обслуговування дітей 
дошкільного та молодшого віку провели цікавий та пізнавальний 

захід – екологічний заклик «Води чисте джерело», на який 

завітали школярі, що відпочивали у літньому оздоровчому таборі на 

базі середньої школи № 175. 

 

Під час заходу бібліотекарі представили презентацію про красу 

води та повідомили дітям цікаві факти про цей знайомий, але 

таємничий напій. Для закріплення матеріалу їм запропонували 
відгадати загадки та взяти участь у вікторині. Насамкінець 

бібліотекар О. О. Кобзар показав цікаві фокуси. 

Маленькі читачі були у захваті від почутого та побаченого: вони 

висловлювали доречні доповнення, повідгадували усі загадки, добре 

впоралися із завданнями вікторини та намагалися пояснити фокуси. 

Після заходу багато дітей захотіло прочитати книжки про воду. 
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Народна година «Ой плету, плету віночок, водою пускаю» 
у «бібліотеці під відкритим небом» [Електронний ре-
сурс] // Централізована бібліотечна система міста Рівного. – 
Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://rivnecbs.com.ua/news/417-narodna-godina-oj-pletu-pletu-

vinochok-vodoju-puskaju-u-biblioteci-pid-vidkritim-nebom, вільний 
(дата звернення: 06.08.2019). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Святкування одного з найбільш магічних та загадкових свят 

українського народу – Івана Купала – вже стало доброю традицією 

в бібліотеці-філії № 5, тому 7 липня «бібліотечний вагончик-

читальня» зупинився на станції Купальській, де провели народну 
годину «Ой плету, плету віночок, водою пускаю». Пасажири 

вагончика під купальські й русальські пісні плели вінки, водили 

хороводи, пускали віночки на воду, шукаючи свою долю. Дівчата 

наряджали Марену, а хлопці готували Купайла, стрибали через 

вогнище, очищаючись від нечистої сили, палили Купайла, топили 

Марену. А які смачні були бутерброди, спечені на вогні! 

Гарний настрій і доброзичлива атмосфера зробили свято 

незабутнім та яскравим. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО НЕДОРОГИХ, НАДІЙНИХ, 
СТІЙКИХ І СУЧАСНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ВСІХ 

У сумських бібліотеках провели 
просвітницькі заходи до Днів сталої 
енергії [Електронний ресурс] // Інфор-
маційний портал Сумської міської 
ради. – Електрон. текст. і граф. 
дані. – Режим доступу: 

https://smr.gov.ua/uk/novini/podiji/ 
14553-u-sumskikh-bibliotekakh-proveli-
prosvitnitski-zakhodi-do-dniv-staloji-
energiji.html, вільний (дата звернення: 
06.08.2019). – Заголовок з екрана. – 
Мова укр. 

До Днів сталої енергії, які у Сумах тривали упродовж 5–

8 червня, у бібліотеках міської централізованої бібліотечної системи 

відбулися просвітницькі заходи, квести та акції екологічної 

тематики. 

У центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка оформили 

книжкову виставку «Чиста енергія. Чисте життя», на якій 

представили інформаційні матеріали, присвячені питанням 
управління багатоквартирними будинками та створення ОСББ, 

упровадженню енергоефективних заходів у житлових будинках, 

будівлях навчальних і лікарняних закладів міста, популяризації 

ідей сталого розвитку, енергоощадливості та збереження клімату. 

Бібліотекарі юнацького абонементу центральної міської 

бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка разом з учнями восьмих класів школи 

№ 10 мандрували «зеленим експресом» Країною сталої енергії. 

Долаючи шлях, учасники подорожі відповідали на запитання анкети 

та вікторини «Енергоерудит», дізнавалися цікаві факти 
про енергозбереження, ознайомлювалися зі світовими тенденціями 

пошуку альтернативних джерел добування енергії. Наприкінці 

мандрівки школярі потрапили до творчої лабораторії, де за певний 

час кожен клас зростив своє «енергозберігальне дерево». Активні 

мандрівники отримали яскраві пам’ятки «Як потрібно правильно 

берегти енергію» та сертифікати про участь у Днях сталої енергії 

в книгозбірні.  

У бібліотеці-філії № 14 для учнів школи № 23 провели 
пізнавальну гру «Безпечна енергетика» та енергетичний лікнеп 
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«Збережи енергію – врятуй планету». В ігровій формі діти 
навчалися досліджувати довкілля, розширили знання про джерела 

електроенергії, ознайомилися з методами ощадного й ефективного 

використання енергії. Провівши експеримент, дізналися, що 

енергоощадність відіграє важливу роль у зменшенні шкідливого 

впливу людської діяльності на навколишнє середовище. Наприкінці 

заходу школярі виконали творче завдання – намалювали прилади, 

які витрачатимуть мінімум енергії. 
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СПРИЯННЯ БЕЗПЕРЕРВНОМУ, ВСЕОХОПНОМУ ТА СТАЛОМУ 
ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННЮ, ПОВНІЙ І ПРОДУКТИВНІЙ 

ЗАЙНЯТОСТІ ТА ГІДНІЙ ПРАЦІ ДЛЯ ВСІХ 

Пересувна туристична виставка 
«Харківщина: туристичні відкриття» 
[Електронний ресурс] // Харківський 
національний аграрний університет 

ім. В. В. Докучаєва. – Електрон. 
текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://knau.kharkov.ua/2322-
peresuvna-turistichna-vistavka-
harkvschina-turistichn-vdkrittya.html, 

вільний (дата звернення: 07.08.2019). – 
Заголовок з екрана. – Мова укр. 

У жовтні на базі фундаментальної бібліотеки Харківського 

національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва 

організували пересувну туристичну виставку «Харківщина: 

туристичні відкриття», яка діятиме до п’ятого листопада. Виставку 
урочисто відкрили ректор університету О. В. Ульянченко й директор 

обласного комунального закладу «Харківський організаційно-

методичний центр туризму» В. Д. Холодок.  

Для того, щоби якомога більше туристів і жителів області 

дізналися про можливості туристичного відпочинку на Харківщині, 

на виставці представили цікаві для відвідувачів матеріали: світлини-

банери, карти, пізнавальні туристичні проспекти, відеоматеріали, 

які викликають живий емоційний відгук. На стенді туристичних 

пропозицій можна ознайомитися з інформацією про відомі та 
маловідомі туристичні місця краю. 
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«Бізнес-старт»: використання простору бібліотеки для навчання 
[Електронний ресурс] // Громадський простір. – Електрон. текст. 
і граф. дані. – Режим доступу: https://www.prostir.ua/?news=biznes-
start-vykorystannya-prostoru-biblioteky-dlya-navchannya, вільний 
(дата звернення: 07.08.2019). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Ідея створити на базі бібліотеки інформаційно-просвітницький 
проєкт належить Ользі Романюк, теперішній директорці Публічної 

бібліотеки імені Лесі Українки. Це один із нових задумів книгозбірні, 

спрямованих на залучення підприємців до користування її послугами 

та ресурсами. 

«Бібліотеки реалізують право кожного на вільний доступ до 

інформації, освіту, – розповіла пані Ольга на відкритті проєкту. – 

Для тих, хто хоче відкрити власну справу, бібліотека пропонує книги 

та періодичні видання на бізнес-тематику, зручну пошукову бібліогра-
фічну онлайн-систему, доступ до правової бази «Ліга: Закон», безкош-

товний інтернет, сервісні послуги копіювання та друку інформації». 

 «Успішний підприємець нагадує «багаторукого багатонога». Він 

працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Повинен багато знати 

та вміти. З досвіду ми знаємо, що саме потрібно бізнесменам на 

старті, тож при розробці програми врахували усі можливі проблеми 

та аспекти, – зазначила Діна Волинець, співвласник та директор 

з розвитку ТОВ «Synergy Development Consulting». 
Познайомитись учасникам першої зустрічі допомогла ділова гра 

«10 кроків: від реалізації до втілення бізнес-проєкту». Присутні об’єд-

налися в чотири групи, розробили й презентували свої проєкти. Ідеї 

були дуже різні: ферма з безпечної енергетики, інтернет-магазин аксе-

суарів для молоді, центр для особливих дітей та бізнес-інкубатор тощо. 

«У життя втілюється близько 5 відсотків усіх ідей бізнесменів. 

Якщо ж ідею прописали й розпо-

віли іншим, то усі 30 відсотків», – 
підсумувала пані Діна. 

Наприкінці зустрічі власним 

досвідом створення бізнесу 

поділилася Ольга Лекова, спів-

засновник ГО «Міжнародна агенція 

змін» та керівник будівельної 

компанії «Artstudioleo». 
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СТВОРЕННЯ СТІЙКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, СПРИЯННЯ 
ВСЕОХОПНІЙ І СТАЛІЙ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЯМ 

 

 
Ткаченко, Т. Тиждень безпечного 

Інтернету в Татарбунарській бібліотеці 
[Електронний ресурс] / Т. Ткаченко // 
Народна думка. – Електрон. текст. і 
граф. дані. – Режим доступу: 
http://dumka.odessa.ua/tizhden-

bezpechnogo-internetu/, вільний (дата 
звернення: 08.08.2019). – Заголовок 
з екрана. – Мова укр. 

6 лютого 2018 року у світі відзначили День безпечного Інтернету 

під гаслом «Створюй, спілкуйся та поважай: кращий Інтернет 

починається з тобою». 

Інтернет – цікавий віртуальний простір, який дає змогу нам 

дізнаватися багато нового, спілкуватися з людьми в різних куточках 

земної кулі, ділитися з іншими своїми захопленнями, мандрувати 
світом тощо. 

Тисячі людей на планеті об’єднуються та беруть участь 

у різноманітних заходах заради підвищення освіченості з питань 

безпеки онлайн. Татарбунарська центральна районна бібліотека теж 

долучилася до цього проєкту та провела в книгозбірні Тиждень 

безпечного Інтернету. Бібліотекарі відділу обслуговування підготу-

вали цикл заходів для молоді та людей похилого віку, які вчаться 

працювати в мережі. Одним із них стала гра-тренінг «Безпека 
в Інтернеті». Під час гри розглядалися такі питання: 

1. Чим приваблює інтернет? 

2.  Що роблять підлітки в мережі? 

3. Дотримання правил безпеки у віртуальному світі. 

З допомогою слайд-презентації «Безпечний Інтернет» 

бібліотекарі навчали молодь правильно поводитися в мережі та 

використовувати її можливості з користю. У читальному залі 

оформили книжкову виставку «Інтернет починається з тобою», з 
якою кожен міг ознайомитися та знайти для себе корисну 

інформацію про правильне, а головне, безпечне використання 

Інтернету. 



23 

Тиждень безпечного Інтернету в бібліотеці мав на меті 
зменшення негативного впливу небажаної інформаційної продукції 

на молодь через покращення їхньої обізнаності про Всесвітню 

комп’ютерну мережу, забезпечення відповідального використання 

онлайн-технологій та мобільних приладів. 
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СКОРОЧЕННЯ НЕРІВНОСТІ ВСЕРЕДИНІ КРАЇН І МІЖ НИМИ 

 

 

 

 

Романуха, З. Обслуговування користу-
вачів з інвалідністю в Рівненській 
ОУНБ [Текст] / З. Романуха // Бібліо-
течна планета. – 2019. – № 2. – 

С. 12–14. – (З досвіду роботи). 

Для осіб із вадами слуху в Рівненській ОУНБ вперше показали 

дві адаптовані вистави за творами А. Чехова «Ведмідь» та «Найкра-

сивіший ґудзичок» у виконанні акторів-аматорів Зорянського народ-
ного театру та Рівненського народного театру «Сонях». Спектаклі 

супроводжувалися тифлокоментарем та жестовою мовою. Над ство-

ренням тифлокоментаря працювали спеціалісти бібліотеки, супровід 

жестовою мовою здійснювала сертифікований перекладач К. Заріч-

нюк. Такі адаптовані вистави сприяють соціалізації людей 

з інвалідністю, популяризують інклюзивні мистецькі заходи. 

Бунякіна, Д. Як виглядає перша в Україні бібліотека тактильних 
книжок для незрячих дітей? [Електронний ресурс] / Д. Буня-
кіна // Радіо Свобода. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим 
доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/28495127.html, вільний 

(дата звернення: 16.08.2019). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

У Черкасах з’явилася унікальна бібліотека тактильних книжок 

для дітей із вадами зору. Сімнадцять кольорових книг з об’ємними 
зображеннями допомагатимуть незрячим та слабозорим діткам 

пізнавати світ. Кожен посібник волонтери створювали вручну під 

керівництвом тифлопедагогів, які працюють із такими дітьми. 

Книжки у новій бібліотеці здебільшого зшиті вручну. Однак серед 

них є і перший в Україні посібник з анатомії для слабозорих, 

виготовлений на 3D-принтері. 

Елементи об’ємних посібників створювали понад 80 волонтерів. 

Зрештою, вдалося виготовити 17 книжок на різноманітні теми: 

правила дорожнього руху, основи математики, патріотизм, види 
квітів, казки тощо. 
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Перший в Україні навчальний посібник з анатомії створили на 
3D-принтері у Черкаському державному технологічному 

університеті. На п’яти сторінках у спрощеному вигляді та з 

підписами шрифтом Брайля розробники зобразили мозок, вивідну 

систему та види кісток. 

За словами організатора соціального проєкту Світлани 

Трофімової, бібліотека тактильних книжок для діток із вадами 

зору – перша не лише на Черкащині, а й в Україні. Пані Трофімова 

особливо пишається тим, що до її створення доклали руку 
черкащани різного віку: школярі, студенти, викладачі, майстрині 

хенд-мейду та громадські активісти. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ, БЕЗПЕКИ, ЖИТТЄСТІЙКОСТІ 
Й ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ МІСТ І НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

 
 

Фестиваль добрих сусідів «БАМ- 
ФЕСТ» [Електронний ресурс] // Івано-
Франківська міська централізована 

бібліотечна система. – Електрон. 
текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
http:// mcbs.if.ua/фестиваль-добрих-
сусідів-бам-фест/, вільний (дата 
звернення: 16.08.2019). – Заголовок 

з екрана. – Мова укр. 

У червні колективи бібліотеки-філії № 14 міста Івано-

Франківськ та інформаційного відділу «Аbis Team» міської 

централізованої бібліотечної системи Департаменту культури Івано-
Франківської міської ради взяли участь у фестивалі добрих сусідів 

«БАМ-ФЕСТ». 

Бібліотечне шатро заціка-

вило багатьох жителів мікро-

району. Тут можна було дізна-

тися про минуле вулиць цієї 

частини міста, видатних людей, 

іменами яких названо вулиці, 
ознайомитися з буклетом «Іме-

на вулиць на карті мікрорайону 

БАМ» та книжками про вулиці 

Івано-Франківська. 

Маленькі мешканці міста 

мали змогу погортати енцикло-

педії, пізнавальні книжки. Але 

з найбільшою цікавістю вони 
розглядали книжку оптичної ілюзії А. Бестард «Що ховається 

у лісі?». Справжній бум викликали окуляри віртуальної реальності, 

завдяки яким не тільки малеча, але й дорослі познайомилися 

з «американськими гірками» та «підводним світом». 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕХОДУ ДО РАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ 
СПОЖИВАННЯ І ВИРОБНИЦТВА 

Дрига, В. Жити «зелено»! [Електрон-
ний ресурс] / В. Дрига // Центральная 
библиотека ЦБС для взрослых г. За-

порожья. – Електрон. текст. і граф. 
дані. – Режим доступу: 
http://cbs.zp.ua/2018/06/12/жити-
зелено/, вільний (дата звернення: 
16.08.2019). – Заголовок з екрана. – 

Мова укр. 

До Європейського тижня сталої 

енергії бібліотека-філія № 6 провела 
сторітелінг «Джерела сталої енергії 

поруч із нами». 

Учасникам заходу, який відбувся на площі Поляка поряд із 

книгозбірнею, навели гарні приклади того, як використання 

відновлювальної енергії перетворило депресивні раніше селища 

і навіть цілу країну у квітучі високорозвинені регіони. Розповідь 

дуже швидко переросла у дискусію: «Чи можливо використовувати 

таку енергію в нашому місті? Чи буде з цього користь звичайній 
людині – мешканцю Запоріжжя?».  

 

Виявляється, Україна теж «не пасе задніх», а впроваджує 

сучасні технології у сфері енергетики. Запорізька область не на 

останньому місті у цьому процесі. Шість років тому збудовано 
вітряну електростанцію у Ботієвому Приазовського району. На 

початку цього року в Токмаку відкрито першу чергу сонячної 

електростанції. Проєкт передбачає забезпечення електроенергією 
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не тільки Токмацкого району, але й курортів на Азовському морі. 
Прибутки обіцяють скерувати на розвиток області.  

Присутні також отримали пам’ятки «Жити «зелено»!», у яких 

подано рекомендації, як раціонально використовувати енергію та 

ресурси вдома і бути уважнішим до довкілля. 

Унаслідок дискусії учасники заходу дійшли до висновку, що 

кожна людина може економити ресурси планети і власні гроші. 

Звичайно, громада і влада повинні працювати у цьому напрямі 

в тандемі: спільно і дружно! 

Нове життя старим речам [Електронний ресурс] // Луцька 

бібліотека-філія № 11. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим 
доступу: http://fbiblio11.blogspot.com/2019/06/blog-post_18.html, 
вільний (дата звернення: 16.08.2019). – Заголовок з екрана. – 
Мова укр. 

Кілька років тому цифрову інформацію переважна більшість 

людей зберігала на дисках. Час іде, з’явились нові технології, 

і дисками мало хто користується. А що робити з тими, що вже 

використані або зіпсовані? Ідея апсайклінгу (надання другого життя 

тому, що ми збиралися викинути у смітник) давно підкорила світ. 

 

Працівники бібліотеки-філії № 11 комунального закладу 

«Луцька міська ЦБС» провели для дітей майстер-клас з апсайклінгу 

«Нове життя старим речам». Креативні маленькі читачі виготовляли 

з використаних дисків сріблястих рибок та підставки під чашки. 

Вони чудово провели свій час і створили нові речі. 
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ВЖИТТЯ НЕВІДКЛАДНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО БОРОТЬБИ 
ЗІ ЗМІНОЮ КЛІМАТУ ТА ЙОГО НАСЛІДКАМИ 

 

 

 

Хранителі Землі [Електронний ре-
сурс] // Національна бібліотека Украї-

ни для дітей. – Електрон. текст. і граф. 
дані. – Режим доступу: http://www.chl. 
kiev.ua/Default.aspx?id=8884, вільний 
(дата звернення: 20.08.2019). – 
Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Якою буде наша планета завтра? Квітучим садом із джерельно 
чистою водою, запашними росяними луками, різноголоссям птахів? 

Чи великим сміттєзвалищем із брудними ріками та вирубаними 

лісами? Це залежить від кожного з нас. Потрібно вже зараз вживати 

заходів щодо збереження Землі від знищення. 

А що саме можна робити, коли тобі 7 чи 10 років? Про це 

говорили учасники екомайстерні «Хранителі Землі» під час кожної 

зустрічі. І не тільки говорили, а й вчилися створювати цікаві 

корисні речі з відходів. Сортування відходів – нині актуальна тема. 
Адже в середньому мешканець великого міста в Україні щодня 

викидає 1–2 кг сміття. Про те, як можна мінімізувати кількість 

відходів, як їх сортувати і йшлося під час майстер-класів. 

  

Що тільки не виготовляли читачі разом із бібліотекарями! 

Наприклад, незвичайні підсвічники із солі та крейди. У кожного 

вдома знайдеться порожня скляна або пластикова банка, залишки 

кольорової крейди, можливо, навіть кава, у якої закінчився термін 
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придатності. І якщо все це використати, то вийдуть чудові 
підсвічники, які додадуть затишку оселі. 

Результатом ще однієї зустрічі «Хранителів Землі» стали 

кумедні маски. Їх діти виготовляли із пластикових або паперових 

одноразових тарілок. Ці роботи вони передали бібліотечному 

ляльковому театрові «Бібабо» для нових постанов. 

А закінчився липень зовсім по-літньому – з паличок від 

морозива учасники «бібліотечного літа» майстрували креативні 

браслети, прикрашали їх кожен на свій смак тим, що було під 
рукою. 
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОКЕАНІВ, 
МОРІВ І МОРСЬКИХ РЕСУРСІВ В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 

Чиста вода – основа життя [Елект-
ронний ресурс] // Бібліотека імені Іва-
на Багряного для дітей ЦБС Солом’ян-
ського району Києва. – Електрон. 

текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
http://biblioteka-bagrianogo.edukit. 
kiev.ua/novini_biblioteki/id/492, віль-
ний (дата звернення: 20.08.2019). – 
Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Вода – найдорогоцінніший пода-
рунок природи, що забезпечує життя 

на Землі.  

Чи могли подумати українці, територія проживання яких 

порізана густою сіткою великих, середніх та малих річок, що 

настануть такі часи, коли якісну, чисту і безпечну воду вони 

купуватимуть у магазині? На жаль, жива вода, яка повинна 

приносити людям здоров’я і наснагу, поступово у нас 

перетворюється на небезпечну рідину, забруднену різними відходами 
життєдіяльності. Мешканці великих міст уже не ризикують пити 

воду з водопроводу, а віддають перевагу воді з артезіанських 

свердловин. Одну з них побачили маленькі читачі бібліотеки, 

побувавши на екскурсії в ТОВ «Еталон – Україна». 

У безпосередній близькості до свердловини – виробництво 

з видобутку, виготовлення, доочищення та збагачення природної 

води киснем, сріблом, йодом, мінералами, макро- та мікроелемен-

тами, а також розливу та бутелювання, пакування й доставки чистої 

води до домівок чи офісів. 
Учасники екскурсії мали змогу ознайомитися зі всіма 

процесами, що відбуваються на підприємстві. Найбільше враження 

на них справила хімічна лабораторія, де здійснюється аналіз води на 

жорсткість та наявність у ній мінералів і солей. 

Видобуту воду насичують киснем та знезаражують без зміни 

складу та смаку. Потім очищують способом ретельної фільтрації 

через механічні, вугільні та іонообмінні фільтри, а також 

збагачують йодом чи сріблом. 
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Воду розливають у бутлі багаторазового використання. Їх 
чистоті та стерильності приділяють особливу увагу. Здійснюють ще 

одну унікальну операцію, яку не здатна виконати жодна машина: 

бутлі ретельно перевіряють на запах. Людей, котрі виконують цю 

роботу, змінюють щогодини. 

На лінії розливу води звучала приємна мелодія. В ідеалі, там 

має панувати доброзичлива атмосфера, адже у води є пам’ять і вона 

всотує в себе все, що трапляється на її шляху. Дитячі усмішки були 
щирими, тому впевнені, що вода, розлита під час екскурсії, принесе 

людям добро і радість! 

Приємною несподіванкою для дітей стали подарунки – 

пляшечки з чистою водою. Міжнародний день води був відзначений 

з користю і запам’ятається надовго. 
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ЗАХИСТ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОСИСТЕМ СУШІ ТА СПРИЯННЯ 
ЇХ РАЦІОНАЛЬНОМУ ВИКОРИСТАННЮ, РАЦІОНАЛЬНЕ 

ЛІСОКОРИСТУВАННЯ, БОРОТЬБА З ОПУСТЕЛЮВАННЯМ, 
ПРИПИНЕННЯ І ПОВЕРНЕННЯ НАЗАД ПРОЦЕСУ ДЕГРАДАЦІЇ 
ЗЕМЕЛЬ ТА ЗУПИНКА ПРОЦЕСУ ВТРАТИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ 

Рятівна експедиція [Електронний 
ресурс] // Bookитека : [блог бібліотеки 

для дітей № 5 м. Миколаїв]. – Елект-
рон. текст. і граф. дані. – Режим 
доступу: https://delibfive.wordpress. 
com/2019/07/16/рятівна-експедиція/, 
вільний (дата звернення: 16.08.2019). – 

Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Улітку хтось відпочиває на морі, 

у літньому таборі, а хтось – у лісовому 

санаторії. Одного літнього дня до бібліо-
теки завітали маленькі читачі, щоб відправитися у рятівну експедицію. 

Завдання полягало у тому, що треба було навести лад у лісовому царстві. 

 

Протягом життя люди створюють багато відходів – і не знають 

куди їх подіти. Тоді вулиці, ліси, парки та інші місця стають 

забрудненими. Під купами сміття вмирає земля, яку можна було 

б використати для вирощування садовини, городини. Маленькі 

рятівники із завзяттям збирали сміття й сортували його, складаючи 

у спеціальні контейнери папір, пластмасу, скло. 
Діти дізналися, що відпочивати в лісі, біля річки чи деінде 

потрібно так, аби не забруднювати довкілля, не бути байдужим до 

природи, а дбати про її чистоту. 
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СПРИЯННЯ ПОБУДОВІ МИРОЛЮБНОГО Й ВІДКРИТОГО 
СУСПІЛЬСТВА В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ ВСІХ 
І СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ, ПІДЗВІТНИХ ТА ЗАСНОВАНИХ 

НА ШИРОКІЙ УЧАСТІ ІНСТИТУЦІЙ НА ВСІХ РІВНЯХ 

 

Нехай панує на землі добро і справед-
ливість [Електронний ресурс] // Бере-
зівчанка : блог Березівської бібліотеки-
філії Олександрійської районної цент-

ралізованої бібліотечної системи. – 
Електрон. текст. і граф. дані. – Режим 
доступу: http://berezivlib.blogspot.com/ 
2019/06/blog-post_13.html, вільний (да-
та звернення: 16.08.2019). – Заголовок 
з екрана. – Мова укр. 

13 червня в селі Березівка на базі бібліотеки, ДНЗ «Світлячок» 

та ФАПу відбувся teach-in «Нехай панує на землі добро і спра-
ведливість» (зібрання для обговорення актуальних питань). Захід 

організували та провели спільно з комунальною установою 

«Територіальний центр соціального обслуговування» 

Олександрійської районної ради та Олександрійським місцевим 

центром надання безоплатної правової допомоги. 

Зокрема, було створено лока-

ції, де одночасно відбувалися різні 

заходи. Кожен охочий міг отри-
мати безкоштовну правову кон-

сультацію та інформаційні букле-

ти, нагострити ножі, сапи, 

сокири, скористатися послугами 

перукаря, поміряти тиск та взяти 

необхідні гуманітарні речі.  
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Для слухачів дитячого садоч-
ка фахівці місцевого центру з на-

дання безоплатної правової допо-

моги провели правопросвітниць-

кий захід «Твої права – твій 

надійний захист», під час якого 

діти під їх керівництвом сформу-

лювали свої основні права та 

обов’язки. Усі учасники заходу 
отримали буклети правового 

характеру «Паспорт прав дитини». 

Для слухачів  Університету третього віку організували заняття 

на тему «Вареник – шедевр української кухні». Присутні брали 

активну участь в обговоренні цієї теми. Завершилося заняття 

виконанням релаксаційних вправ та частуванням варениками. 
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ЗМІЦНЕННЯ ЗАСОБІВ ЗДІЙСНЕННЯ Й АКТИВІЗАЦІЯ РОБОТИ 
В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНТЕРЕСАХ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Бібліотеки – партнери в досягненні 
сталого розвитку: Глобальне зібрання в 
рамках Міжнародної програми з адво-
кації ІФЛА у Нью-Йорку [Електронний 

ресурс] // Українська бібліотечна асо-
ціація. – Електрон. текст. і граф. 
дані. – Режим доступу:  
https://ula.org.ua/ news/3997-biblioteky-
partnery-v-dosiahnenni-staloho-rozvytku-

hlobalne-zibrannia-v-ramkakh-
mizhnarodnoi-prohramy-z-advokatsii-ifla-

u-niu-yorku, вільний (дата звернення: 20.08.2019). – Заголовок з 
екрана. – Мова укр. 

У жовтні 2016 року Міжнародна федерація бібліотечних 

асоціацій та установ (IFLA) розпочала нову програму з міжнародної 

адвокації, організувавши семінари по всьому світу. Під час семінарів 

представники бібліотек із 70 країн отримали знання щодо ролі 

бібліотек у реалізації порядку денного ООН до 2030 року. Мета 

програми – створити мережу бібліотечних адвокатів, які зможуть 

розповісти про роль бібліотек у сталому розвитку, що сприятиме 

визнанню бібліотек і отриманню ними підтримки. Одним із тренерів 
на семінарі ІФЛА для європейських бібліотекарів була віце-

президент УБА В. Пашкова. 

Після серії семінарів, різноманітних акцій і заходів по всьому 

світу 28–29 червня 2018 року ІФЛА зібрала представників 40 країн 

з різних континентів у Нью-Йорку, де розміщена штаб-квартира 

ООН, щоб обговорити досягнення в реалізації програми та наступні 

завдання. На запрошення ІФЛА Україну представляла В. Пашкова. 

У перший день зібрання перед присутніми виступили 
генеральний секретар ІФЛА, директор Бруклінської публічної 

бібліотеки (саме в ній відбувалося це засідання), президент 

Американської бібліотечної асоціації. Президент ІФЛА Глорія Перес 

Сальмерон підкреслила: «Ті, хто бере участь у цьому засіданні – 

лідери руху, руху по всьому світу; це – перша хвиля бібліотечних 

адвокатів, які покликані довести, що бібліотеки підтримують і є 

рушійною силою розвитку. Ви показуєте шлях і ведете за собою 
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інших». Учасники засідання обговорили досягнення в реалізації 
програми, труднощі й перешкоди, які треба долати в окремих 

країнах і глобально. Вони також дізналися про можливості, що 

виникнуть наступного року в контексті Програми «Цілі глобального 

розвитку ООН до 2030 року», які існують шляхи, щоб активізувати 

свою участь на національному та міжнародному рівнях. Перший 

день завершився екскурсією штаб-квартирою ООН та її бібліотекою. 

Другий день глобального зібрання відбувся у Нью-Йоркській 

публічній бібліотеці. На це засідання були запрошені високо-

посадовці ООН та дипломати-представники держав в ООН. 

Заступник Генерального секретаря ООН з питань громадської 

інформації, генеральний секретар і президент ІФЛА, директор Нью-

Йоркської публічної бібліотеки, представники бібліотечної спільноти 

з різних країн у своїх виступах наголошували на ролі бібліотек 
у сталому розвитку. Під час панельних презентацій особлива увага 

приділялася внеску бібліотек у поширення інформації про Цілі 

сталого розвитку ООН, включенню бібліотек до національних планів 

і програм, а також розвитку партнерств. 
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