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На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 

2017 року № 308 «Про затвердження плану реалізації Концепції вдосконалення 

інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 

рік» пропонуємо бібліотекам області поповнити річні плани роботи комплексом 

заходів, спрямованих на реалізацію аргументованого внеску до збільшення 

поінформованості громадян про євроатлантичну інтеграцію України, яка 

цілковито відповідає її національним інтересам. Заходи бібліотек в цьому 

напрямку повинні сприяти об’єктивній роз’яснювальній роботі стосовно цього 

завдання. Бібліотеки повинні диференційовано працювати з усіма категоріями 

населення, особливу увагу приділяючи підліткам і молоді. 

В цій роботі необхідно використовувати матеріали ЗМІ, Інтернет-ресурси, 

інформаційні списки актуальних матеріалів, які публікуються щомісячно 

Одеською ОУНБ ім. М. Грушевського на сторінці «Інтеграція заради миру» 

бібліотечного блогу відділу юридичної літератури «Юридичний світ в 

бібліотеці». 

Діяльність бібліотек області повинна бути спрямована на роз’яснення 

сучасних реалій: північноатлантичний альянс завжди демонструє гнучкість в 

реагуванні на нові виклики та загрози, впевнено гарантує безпеку своїм членам та 

ефективно відповідає на кризові ситуації, що виникають на підступах до його 

кордонів. 
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Необхідно в популяризаторській діяльності зосередити уваги під час 

зустрічей, оглядів та презентацій виставок на тому, що на рівні вищого 

керівництва НАТО офіційно визнається, що незалежна суверенна і стабільна 

Україна, яка твердо дотримується демократії і верховенства права, є запорукою 

євроатлантичної безпеки. НАТО підтримує суверенітет України, її територіальну 

цілісність у межах кордонів, які офіційно визнані міжнародною спільнотою, і її 

невід’ємне право визначати своє майбутнє та зовнішньополітичний курс без 

зовнішнього втручання, як зафіксовано у Гельсінському Заключному акті. 

Максимальне урахування досвіду НАТО, запровадження відповідних стандартів у 

діяльність сектору безпеки та оборони України, набуття оперативної сумісності з 

НАТО, реалізація проектів допомоги з боку партнерів стають для нашої держави 

важливими чинниками забезпечення національної безпеки. 

Пропонуємо на протязі цього року провести комплекс заходів «НАТО – 

Україна: сьогодення Альянсу». Бажано оформити постійно діючу виставку 

«Вступ України до НАТО – стратегічна мета зовнішньої політики» з наступними 

підрозділами: 

1. «НАТО – історія створення спільної системи захисту» 

2. «Партнерство заради миру: Альянс і Міжнародне право» 

3. «Україна – НАТО: практичні кроки на шляху інтеграції» 

4. «Громадськість держави: рух за Україну в НАТО». 

Бібліотекам необхідно створити постійну систему інформації та 

роз’яснення з питань євроатлантичної інтеграції України. Бібліотеки мають 

можливість щомісячно проводити огляди літератури, представленої у списках, які 

публікуються Одеською обласною універсальною науковою бібліотекою імені 

Грушевського, використовуючи анотації до статей чи книг. Бібліотеки повинні, 

користуючись можливістю електронної дистанційної доставки документів, 

замовляти ці матеріали в обласній та інших бібліотеках й проводити інформаційні 

години та зустрічі стосовно запропонованої тематики. 

Також можна організовувати презентації виставок, які зроблять процес 

роз’яснення інформації більш різноманітним і цікавим для різних верст 

населення. 
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Наприклад, пропонуємо теми для інформаційно-роз’яснювальних годин з 

читачами дорослого віку: 

- «НАТО: від  Брюссельського договору до сьогодення» 

- «НАТО, як інструмент ефективного протистояння ідеологічній, 

політичній та військовій загрозі національній безпеці» 

- «Україна в НАТО – питання часу: виконання критеріїв» 

- «Україна в НАТО – ключ безпеки». 

Для юнацтва пропонуємо наступні теми: 

- «НАТО і підвищення обороноздатності України: програма амбітних 

реформ» 

- «НАТО і Україна: нові виклики і багатонаціональні військові навчання» 

- «НАТО – світ, безпека, міжнародне право: погляд у майбутнє» 

- «НАТО – Україна: мирна місія ХХІ століття». 

Просимо використовувати в інформаційній роботі пропозицію щодо 

створення інформаційного куточка «Україна – НАТО», постійно звертаючись до 

матеріалів повнотекстових та бібліографічних видань, які публікуються в мережі 

Інтернет. 
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