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Аксіомою сучасного політичного життя держави є невід’ємне право 

громадянина вільно обирати владу, неодмінний обов’язок демократичної 

держави – забезпечення своїм громадянам можливість реалізувати виборче 

право. 

Бібліотеки, просуваючи до громадян цивілізовані норми політичної, 

правової культури, повинні активізувати правопросвітницьку діяльність. Мета 

бібліотек – підвищити поінформованість та обізнаність громадян з питань 

виборів різного рівня, участі громадян у цьому процесі. 

Беручи до уваги, що II півріччя 2019 року та 2020 рік є важливими для 

розвитку демократичних виборчих процесів: вибори до Верховної Ради 

України; вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів; 

вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних 

громад і відповідних сільських, селищних, міських голів, пропонуємо 

використати бібліотечні простори наступним чином: 

- продовжити роботу зі створення консультаційних пунктів з правових 

питань. Індивідуальне та масове інформування громадськості про склад 

фахівців, які проводять консультації з даних питань, і їх графік 

прийому громадян; 

- організувати цикл просвітницьких лекцій «Вибори як елемент 

демократії», бажано за участю фахівців управління юстиції державних 

адміністрацій; 

- організувати і провести для підлітків уроки права за темою: «Сьогодні 

– школяр, завтра – виборець»; 

- провести юнацькі брейн-ринги «Вибори влади – обов’язок 

громадянина, обов’язки держави»; 

- провести дискусії за участю фахівців з питань права за темами: «Різні 

системи виборів: переваги і недоліки», «Твій портрет ідеального 

депутата та ідеального виборця». 

Популяризаторську і інформаційну роботу з означеної тематики слід 

посилити у період підготовки до святкування Дня Конституції України. Дуже 

доречними будуть бесіди про повноваження Верховної Ради України (Розділ 4, 

статті 75-101), а також книжкові виставки, присвячені головному 

законодавчому органу країни. Виставку можна назвати як і статтю 77 
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Конституції України: «Єдиним органом законодавчої влади України є 

парламент – Верховна Рада України». Мають привернути увагу відвідувачів 

бібліотеки такі виставки, як «Будуємо фортецю Закону», «Вибори і 

цивілізовані норми політичної культури». Актуальною буде і виставка 

«Вибори, як елемент демократії» з розділами: 

- Виборче право – гордість громадянина держави 

- Нормативно-правова база виборчого процесу 

- Діяльність Центральної виборчої комісії 

- «Ні» порушенням виборчого права 

- Виборче право і європейські цінності. 

Беручи до уваги Указ Президента України №303/2019 від 21 травня 

2019 року «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України 

та призначення позачергових виборів», пропонуємо оновити правові експозиції, 

присвячені виборам. Необхідно слідкувати за розвитком політичних подій в 

країні і поповнювати виставки новими актуальними публікаціями у засобах 

масової інформації та Інтернеті. 

Постійне поповнення і вивчення використання документів, які 

експоновані на виставках, присвячених питанням правової та виборчої 

культури – важливе завдання кожної бібліотеки. 

При організації заходів та оформленні виставок в нагоді можуть стати і 

методичні матеріали означеної тематики, опубліковані на блозі науково-

методичного відділу ООУНБ ім. М. Грушевського «Бібліотечному фахівцю»                       

( http://metodistodessa.blogspot.com/ ). 

Забезпеченню відкритості та точності правової інформації, як відомо, 

сприяють центри правової інформації в бібліотеках усіх рівнів. Особлива увага 

означених центрів цього часу спрямована на проблеми, які пов’язані з 

виконанням завдань децентралізації місцевої влади. Необхідно націлити їх 

інформаційну роботу на виборчі процеси 2019-2020 років. 

 

 

 

http://metodistodessa.blogspot.com/


 4 

 

СУЧАСНІ ВИБОРЧІ ПРОЦЕСИ ТА ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕК 

[Текст] : інструкт.-метод. лист / Упр. культури, національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот.                               

Ю. С. Амельченко ; комп’ют. набір Н. П. Маловік ; оформл. та редагув.                           

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А.Булгакова]. – Одеса, 2019. – 4 с. 
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