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Бібліотеки завжди активно сприяють популяризації та реалізації 

державних завдань, бібліотеки – це безпечне та комфортне середовище для 

мешканців громад, особливо сьогодні під час агресії рф. Саме в цьому 

знаходиться поняття місії, функцій та стратегічних пріоритетів 

бібліотечного сьогодення. 

Як відомо, 2023 рік оголошено роком безпеки та відновлення 

територій для України1, тому знову звертаємо увагу бібліотечних 

працівників на важливість позитивного погляду, на те, що бібліотечні 

працівники повинні допомагати мешканцям громад реалізувати наступні 

погляди; не віри у фейки, збереження спокою та розсудливості. 

Робота бібліотек щодо популяризації наступного державного 

документу повинна бути націлена на реалізацію мети: впевненості у 

Перемозі та відбудові, позитивності трансформаційних змін. 

Кабінет Міністрів України затвердив План пріоритетних дій 

Уряду на 2023 рік2. Як відзначив Прем’єр-міністр, цей документ дозволить 

систематизувати роботу Кабінету Міністрів та центральних органів 

виконавчої влади цього року. 

«План дій Уряду складається з більш ніж 500 завдань. Це позитивні 

зміни для громадян та бізнесу. Це нові реформи. Це трансформація України. 

Вже зараз. Не чекаючи завершення цієї війни. Це все для нашої перемоги. 

Для відбудови. Для сильної та оновленої України», – підкреслив Денис 

Шмигаль. 

План пріоритетних дій містить такі основні амбітні та складні 

напрямки: 

•    Безпека та оборона. 

•    Інтеграція в ЄС та НАТО. 

•    Енергетична безпека. 

•    Відбудова країни. 

•    Макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу. 

 

1 Уряд визначив 10 пріоритетів на 2023 рік: серед них – гуманітарна безпека та 

відновлення України // Уряд. портал. Дата оприлюднення: 04.01.2023. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-vyznachyv-10-priorytetiv-na-2023-rik-sered-nykh-

humanitarna-bezpeka-ta-vidnovlennia-ukrainy. (дата звернення: 27.03.2023). 
2 Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік : [Розпорядження Кабінету 

Міністрів України № 221-р від 14.03.2023 р.] // Верховна рада України  Законодавство 

України. Дата оприлюднення: 14.03.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2023-

%D1%80#Text. (дата звернення: 27.03.2023). 

https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-vyznachyv-10-priorytetiv-na-2023-rik-sered-nykh-humanitarna-bezpeka-ta-vidnovlennia-ukrainy
https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-vyznachyv-10-priorytetiv-na-2023-rik-sered-nykh-humanitarna-bezpeka-ta-vidnovlennia-ukrainy
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2023-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2023-%D1%80#Text
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•    Ветеранська політика. 

•    Безпечна, доступна та якісна освіта. 

•    Продовження децентралізації та регіональний розвиток. 

•    Підтримка громадян, які опинились у складних обставинах. 

•    Ефективне державне управління. 

•    Наука та інновації для розвитку. 

•    Здорова нація. 

•    Санкційна політика та верховенство права. 

•    Захист довкілля. 

Беручи до уваги великий обсяг напрямків Плану, пропонуємо 

розробити на весь рік конкретний комплекс популяризаторських та 

інформаційних заходів, до якого включити цикл лекцій, зустрічей, 

презентацій, виставок документів з посиланням на конкретні перевірені 

документи. 

Цей комплекс можна назвати «Наша Україна – сильна європейська 

країна», або «Оновлена, реформована та сильна Україна – наша конкретна 

мета». Необхідно розпланувати заходи комплексу таким чином, щоб 

кожного місяця запрошувати мешканців 2-3 рази. 

Комплекс може складатись з наступних заходів: 

- Сучасно-патріотичні лекції: «Гарантування національної безпеки та 

відсіч збройної агресії рф на території України», «Стратегія НАТО 

та українські перспективи», «Громада дружня до бізнесу», «Малий 

та середній бізнес – ключова роль в економіці України», «Сильна 

держава – магніт для інвестицій», «Відбудова України: принципи та 

політика», «Відновлення від наслідків війни: державна політика»; 

- Огляди публікацій у пресі, на сайтах Кабінету Міністрів України та 

інших офіційних Інтернет документах під загальною назвою 

«Україна: перемагаємо зараз та завжди»,  в цьому циклі можна 

провести огляди на теми «Розпізнавання та протидія інформаційним 

фейкам», «Інформаційна війна та бойові дії: наша ПЕРЕМОГА», 

«Відбудова держави Україна починається зараз», «Енергетична 

безпека сьогодні»; 

- Презентації виставок «Спадкоємці Володимирського тризуба 

завжди перемагають», «Стратегія НАТО: українські перспективи», 

«Основа відновлення – цифрова держава», «Бізнес-середовище і 

сьогодення», «Модернізація охорони здоров’я», «Розвиток освіти – 

спільні завдання», «Культура і спорт: час нових звершень»; 
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- Цикл мистецько-географічних розповідей з доповненням фільмів та 

виставок «Мандрівка країнами Північного Альянсу»; 

- Пізнавальні години (розповідь професіоналів та презентація 

виставок) «Система колективної безпеки в сучасних умовах», 

«Співробітництво України з НАТО у військово-технічній сфері»; 

- Тренінги за участі професіоналів-юристів та презентації виставок 

«Правова освіта, необхідні знання»; 

- Цикл бесід та презентацій виставок «Глобальне потепління: 

кліматична модернізація у світі», «Збережемо Планету», «В цьому 

жорстокому та відчайдушному світі», «Захистимо довкілля для 

майбутніх поколінь»; 

- Зустрічі та тематичні  вечори, присвячені сучасній ветеранській 

політиці держави «Сучасність для наших захисників – ветеранів», 

вечори поезії «Ви з нами чи в вічність йдете, ветерани війни?»; 

- Інформаційна популяризаторська системна робота (зустрічі з 

керівниками громад, спеціалістами, юристами), присвячена 

проблемам регіонального розвитку, підтримці громадян – 

переселенців, багатодітних родин та інше. 

Робота бібліотек в названих напрямках повинна знайти 

відображення в медіа, особливо слід використовувати можливості Інтернет 

мереж. До кожного заходу слід активно залучати мешканців громад, влітку  

пропонуємо проводити заходи не в стінах бібліотек, а у садах, біля 

бібліотек, забезпечувати участь працівників культури, освітян. Склавши 

план заходів в даному напрямку бажано подивитись на можливість 

використання матеріалів, що висвітлюють конкретну громаду, життя 

мешканців, можливість організації тематичного флешмобу, розповідей 

мешканців за темою заходу. 
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