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ПРЯМУЄМО

РАЗОМ



ПРО ПРОЕКТ
.

500 бібліотек України отримають інформаційні та наочні матеріали про
Європейський Союз та його відносини з Україно. У бібліотеках буде облаштовано
куточок Європейського Союзу, який допоможе читачам більше дізнатися про Європу
та європейців

Керівники бібліотек, методисти і бібліотекарі візьмуть участь у тренінгах з питань
ЄС та вчитимуться організовувати тематичні заходи у своїх громадах

Бібліотеки отримають доступ до онлайн-платформи Euroquiz.org.ua, де зможуть
ділитися досвідом, планувати спільні заходи та користуватися віртуальною
бібліотекою

ПРЯМУЄМО

РАЗОМ



ПЛАН ЕТАПІВ ПРОЕКТУ

.

Лютий-березень 2019 – чотири 
тренінги для керівників та методистів 
бібліотек для молоді та юнацтва

Квітень-серпень 2019 – чотири 
громадських заходи в обласних 
бібліотеках

Березень-листопад 2019 –
облаштування інформаційних 
куточків ЄС в 500 бібліотеках України

ПРЯМУЄМО

РАЗОМ



ЦІЛІ ПРОЕКТУ

надавати цільові інформаційні матеріали про
відносини ЄС та ЄС-України регіональним
дитячим та юнацьким бібліотекам;
забезпечити підготовку бібліотекарів з питань,
пов'язаних з ЄС, надати їм інструменти та
поради для просування інформаційних
матеріалів про ЄС;
пропагувати цінності, дії і проекти ЄС серед
відвідувачів та абонентів регіональних
бібліотек (молодь, діти, батьки, сім'ї) та
широкої громадськості;
активізувати діяльність регіональних бібліотек
для дітей та молоді з питань ЄС.

ПРЯМУЄМО

РАЗОМ



ТРЕНІНГИ ОБЛАСНИХ БІБЛІОТЕК  ДЛЯ МОЛОДІ ТА ДІТЕЙ

Інформування про ЄС,
відносини між ЄС та
Україною.

Ознайомлення з
можливостями співпраці за
програмами, що
фінансуються ЄС.

Розвиток комунікативних
навичок.

ПРЯМУЄМО

РАЗОМ



СТВОРЕННЯ 500 КУТОЧКІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

.

МЕТОДИЧНА 

ЛІТЕРАТУРА

ШОУБОКС

ХЕШТЕГ



ПІДТРИМКА ПРОВЕДЕННЯ ТЕМАТИЧНИХ 
ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДІВ

.

Спільно з регіональними
бібліотеками проведення
чотирьох освітніх /рекламних
заходів в обласних центрах
громад



ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ

.

ГО Молодіжна Альтернатива Міністерство культури України



Проект Представництва ЄС «Інформаційна підтримка ЄС – бібілотекам для дітей та юнацтва України»

Долучайтеся 

до проекту!



КОНТАКТИ

ВІКТОРІЯ ДАВИДОВА

Керівник проекту та Радник з питань преси 

та інформації Представництва ЄС в 

Україні

044 390 8010 

Victoria.DAVYDOVA@eeas.europa.eu

ЛЮДМИЛА КУДІНА

Координатор проекту                                                                                                                      

0972808488

ludakudina@gmail.com

ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄС В УКРАЇНІ

Володимирська вул, 101, Київ, 01033                                             

044 390 8010 

delegation-ukraine@eeas.europa.eu

https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk

https://twitter.com/EUDelegationUA

https://www.youtube.com/channel/UCupf5CJm7OjcTq
B3yFhhzwQ



ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА EUROQUIZ.ORG.UA



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ

EUROQUIZ - проект Представництва ЄС, який

сприяє поширенню інформації про ЄС та процеси

євроінтеграції України.

Проект покликаний у розважальній та пізнавальній

формі познайомити молодь з ЄС та об’єднати між

собою найактивніших з тих, хто просуває

європейські цінності в Україні.

Тривалість проекту: 

1 жовтня 2018 – 31 вересня 2019 р.



ІНША ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ

Цільова аудиторія: молодь, випускники 

європейських ВНЗ та програм, роботодавці, 

працівники освіти, журналісти.

Поінформована аудиторія: понад 1 500 000 осіб

Учасники проекту: 20 000 осіб

Заходи у 2019: понад 20 подій по Україні

Всеукраїнська інформаційна кампанія про проект, 

його партнерів та спонсорів.



СКЛАДОВІ ПРОЕКТУ

Онлайн-вікторина  

та мобільні ігри

Простір для спілкування 

мереж ЄС

Конкурс проектів 

для євроклубів

15 Днів кар’єри ЄС 

по всій Україні



МЕРЕЖІ ЄС

* Представники College of Europe Alumni 

Association in Ukraine, Team Europe, Young 

European Ambassadors, EU Study Days, 

євроклуби України, Інформаційні центри ЄС, 

випускники програми Еразмус, учасники 

European Union Visitors Programme, Бібліотеки

Сприяння співпраці між 
різними мережами, 

посилення їх співпраці

Знайомство 

представників різних 

мереж ЄС* між собою

Надання інформаційної 
підтримки, експертизи та 
тренінгів для заходів 
мереж ЄС



МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БІБЛІОТЕК НА ПЛАТФОРМІ

Реєстрація

Розміщення новин, блогів

Використання календаря

Використання літератури, корисної 
інформації



РЕЄСТРАЦІЯ БІБЛІОТЕК НА ПЛАТФОРМІ

Реєстрація на сайті містить наступні блоки:

ПІБ адміністратора, назва бібліотеки, емейл, тел.,
регіон, адреса, сайт (якщо є), посилання на сторінку
в фб

Реєстрація дає бібліотеці це можливості:

➢ Ідентифікації за мережею (Бібліотеки) при пості
Новини/блогу/відеоблогу

➢ Можливість редагувати загальну сторінку
мережі (Бібліотеки), додавати/видаляти новини



РОЗМІЩЕННЯ НОВИН, БЛОГІВ НА ПЛАТФОРМІ

➢ Новини для бібліотек прив’язані до
загальної вкладки Новини (як інші
мережі).

➢ Новини включають: можливість
зареєструватися і постити новини на
сайті після авторизації.

➢ Блоги від бібліотек прив’язані до
загальної вкладки Блоги (як інші мережі).

➢ Блоги включають: можливість
зареєструватися і постити блоги на сайті
після авторизації.



ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПЛАТФОРМУ БІБЛІОТЕКИ 
ЗМОЖУТЬ

Залучити більше учасників до заходів, шляхом розміщення
інформації про заходи на сайті, у календарі заходів, на сторінці ФБ.

Зробити розсилку про заходи на координаторів інших мереж і
завдяки цьому привернути більше уваги про заходи, та залучити на
них читачів бібліотек.

Можливість розповсюджувати свої текстові та відео продукти, які
стосуються тематики ЄС на нашому сайті та отримати більшу
кількість споживачів продукту.

Залучити нових представників ЦА (молодь) до інших проектів -
Євроквіз, ДК тощо.



ОКРЕМА ВКЛАДКА БІБЛІОТЕКИ



ОКРЕМА ВКЛАДКА БІБЛІОТЕКИ МАЄ НА МЕТІ

Надання цільових інформаційних матеріалів про ЄС та відносини
між Україною та ЄС для обласних бібліотек для дітей і юнацтва,
районних бібліотек та бібліотек в ОТГ.

Проведення тренінгів для бібліотекарів на тематику ЄС, отримання
ними порад і навичок для поширення інформаційних продуктів про
ЄС.

Поширення європейських цінностей, проведення заходів для
відвідувачів обласних бібліотек (молодь, діти, батьки, родини) та
громадськості.

Сприяти заходам бібліотек для дітей та юнацтва на тематику
Європейського Союзу.



ІНФОРМАЦІЯ У ВКЛАДЦІ БІБЛІОТЕКИ

Інформація по створення Інформаційного 
куточка ЄС в бібліотеці.

Методична література - брошури, буклети про 
ЄС.

Інформація про тренінги та публічні заходи

Інформація про інтерактивні методи в роботі 
бібліотек.

Контакти бібліотек.



МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА. ВКЛАДКА - ІНФОРЕСУРСИ



ВКЛАДКА - ТРЕНІНГИ



ВКЛАДКА – КОНТАКТИ БІБІЛОТЕК, ДЕ Є КУТОЧКИ ЄС



КУТОЧОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

.
Понад 500 бібліотек
України отримають
інформаційні та наочні
матеріали про
Європейський Союз та його
відносини з Україною.

У кожній бібліотеці буде
облаштовано куточок
Європейського Союзу, який
допоможе читачам більше
дізнатися про Європу та
європейців.



ЩО ТАКЕ КУТОЧОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В 
БІБЛІОТЕЦІ

.

Це спеціально облаштоване місце, брендоване хештегом
«#EUBOOKSHELF»

Під хештегом можуть знаходитися:
карта ЄС/прапор ЄС/прапорці та спеціальний шоубокс, де
будуть зберігатися інформаційні матеріали (брошури та
методички).

Поруч може бути окремо розташована виставка-перегляд
видань про ЄС, сформована з числа надісланих брошур та
методичок (бо літературу надіслано від 3 до 10 шт)



ЯКИЙ ВИГЛЯД МАЄ ШОУБОКС
.

БРЕНДОВАНИЙ ШОУБОКС 
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ДРУКОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ 
ПРЕДСТАВНИЦТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ВИСОТА 40 СМ

ШИРИНА 22 СМ

ГЛИБИНА 22 СМ.



МАТЕРІАЛИ ВІД ПРЕДСТАВНИЦТВА ЄС .

Історію створення та функціонування 
Європейського Союзу, керівні 
інституції та органи ЄС та їх 
діяльність.

Відносини Європейського Союзу та 
України.

Засади та напрямки діяльності 
кампанії «Прямуємо Разом».

Європейські цінності.

Ігри, навчальні Карти Європи, 
промоційні прапорці, листівки тощо.



БРОШУРА «ЄВРОПА-ГРА»

В цій книжці в формі захопливої подорожі

молодим українцям (школярам)

пропонується більше дізнатися про ЄС, його

історію, сучасність, європейські цінності,

принципи та можливості, які надає ЄС

українцям.

ПРЯМУЄМО

РАЗОМ



БРОШУРА «ПАСПОРТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ»

Брошурка зроблена схожою на паспорт, в

ній навіть є місце для фото☺).

Читач може дізнатися про кожну країну

члена ЄС цікаву інформацію: яке місто є

столицю країни, яка кількість населення

проживає на цій території та її основні

історичні пам’ятки.

ПРЯМУЄМО

РАЗОМ



БРОШУРА «ТРЕМОЛО ТА ЙОГО ЄВРОПЕЙСЬКА 

МІСІЯ»

Весела книжечка складена у запитаннях-

відповідях для молодих українців

(школярів)

Читачі дізнаються про історію ЄС, інституції

та органи ЄС, Європейський парламент.

ПРЯМУЄМО

РАЗОМ



БРОШУРА «ВІДКРИЙ ЄВРОПУ ДЛЯ СЕБЕ»

Читачеві надається можливість відкрити для

себе Європу: дізнатися про клімат, мови,

історію, економіку, діяльність основних

європейських інституції, і наприкінці,

перевірити знання, відповівши на запитання

вікторини.

ПРЯМУЄМО

РАЗОМ



БРОШУРА «АСОЦІАЦІЯ ЄС-УКРАЇНА»

Це короткий перелік переваг, які дає

Угода про Асоціацію Україні та кожному

її громадянину.

ПРЯМУЄМО

РАЗОМ



ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ УКРАЇНА

Рошура п те, Як працює ЄС, що таке

Європейська політика сусідства, Східне

партнерство, які основні засади Угоди про

асоціацію - ці та інші питання розглядаються

в брошурі «Європейський Союз Україна». Дає

коротку інформацію про діяльність ЄС та

основні пріоритети Угоди про асоціацію.

ПРЯМУЄМО

РАЗОМ



БРОШУРА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ»

Брошура розкриває 35 напрямків діяльності

ЄС, яка направлена на покращення життя

людей в Європі та за її межами; розповідає

про діяльність інституцій ЄС та про те, як

рішення, що вони ухвалюють,

трансформуються у конкретні дії.

ПРЯМУЄМО

РАЗОМ



БРОШУРА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ»

Брошура надає коротку інформацію про

освітні програми, гранти та стипендії

Європейського Союзу та держав-членів ЄС

ПРЯМУЄМО

РАЗОМ



БРОШУРА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ»

У брошурі розповідається:

Як і навіщо було створено Європейський 

Союз?

Як він функціонує?

Що він уже дав своїм громадянам і які нові 

виклики постають перед ним сьогодні?

Чи може ЄС в епоху глобалізації успішно 

конкурувати з іншими провідними 

економіками та забезпечувати встановлені 

ним соціальні стандарти?

Яку роль Європа відіграватиме на світовій 

арені?

Де проходитимуть кордони ЄС?

Яке майбутнє очікує на євро?

ПРЯМУЄМО

РАЗОМ



КАРТА ЄС

ПРЯМУЄМО

РАЗОМ



.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ЄС 



РЕСУРСИ.

Офіційна сторінка Представництва Європейського Союз в
Україні
delegation-ukraine@eeas.europa.eu

Youtube канал
https://www.youtube.com/channel/UCupf5CJm7OjcTqB3yFhhzwQ

Сторінки в соціальних мережах - Фейсбук
https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine

Сторінки в соціальних мережах - Твітер
https://twitter.com/EUDelegationUA

mailto:delegation-ukraine@eeas.europa.eu
https://www.youtube.com/channel/UCupf5CJm7OjcTqB3yFhhzwQ
https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine
https://twitter.com/EUDelegationUA


ОФІЦІЙНА СТОРІНКА ПРЕДСТАВНИЦТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СОЮЗ В УКРАЇНІ

.



ОФІЦІЙНА СТОРІНКА ПРЕДСТАВНИЦТВА 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗ В УКРАЇНІ

.

Інформація про діяльність Представництва в Україні. Опис діяльності,
інформація про Посла, та керівний склад офісу

Відносини Україна-ЄС. Поділяються на економічні, поличні, фінансова
співпраця, діалог з громадським суспільством, гуманітарна допомога.

Підтримка ЄС. Вона надходить у формі підтримки бюджету, грантів,
прикордонного співробітництва та кредитів, а також у формі програм
підтримки освіти та громад. Наразі в Україні реалізуються більше 250 різних
проектів ЄС.

Туризм, навчання. Інформація про візи, можливості подорожування та
навчання в ЄС.

Преса та ЗМІ. Тут розміщено прес-релізи, прес-анонси оголошення конкурсів
тощо

Вакансії та фонди. Можливості роботи та стажування як в Делегації так і в
інших фондах, які фінансуються Представництвом ЄС, оголошення про
тендери, гранти тощо

Контакти



Ю ТУБ КАНАЛ ПРЕДСТАВНИЦТВА ЄС В УКРАЇНІ.



РОЛИКИ ВІД ПРЕДСТАВНИЦТВА ЄС  ПРО
.

Представництво ЄС в Україні

Європейська ідея і цінності 

Децентралізація

Енергоефективність

Підтримка бізнесу

Програми ЄС в Україні

Програми співпраці Україна-ЄС

Освітні можливості

Співпраця с сфері культури



ФЕЙСБУК
.



ТВІТЕР
.
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КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ БІБЛІОТЕК

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ЄС –
БІБЛІОТЕКАМ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА В УКРАЇНІ

Житомир, 07 лютого 2019

ПРЯМУЄМО

РАЗОМ



КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

Це комплекс взаємозв’язаних заходів, які розроблюються і реалізуються з
метою створення і підтримки постійних зв’язків між бібліотекою і
бенефіціарами, активізації роботи бібліотеки щодо надання послуг,
формування оцінок, думок, довіри та позитивного іміджу шляхом
інформування та нагадування про свою діяльність.

Вам варто:
• Знати, де ви зараз знаходитесь
• Знати, куди хочете піти, що змінити
• Знати цільову аудиторію
• Визначити ключові повідомлення
• Визначити канали комунікації



У ЧОМУ ВИ БАЧИТЕ РОЛЬ БІБЛІОТЕК 
СЬОГОДНІ

ПРЯМУЄМО

РАЗОМ



СКЛАДОВІ УСПІШНОЇ БІБЛІОТЕКИ
ЛЮДИ. Бібліотека є центром громадської активності,
заохочення нових відносин і культурним/освітнім центром
громади.
Бібліотекарі активно працюють з відвідувачами: вони
допомагають у навчанні і пошуку різних можливостей для
відвідувачів.

МІСЦЕ. Бібліотека - це місце, яке має широкий спектр
активностей: читання, спілкування, навчання, гра, зустріч і
пошук роботи. Бібліотека також є віртуальним місцем, де люди
можуть отримати доступ до інформації, ресурсів, допомогу та
консультацію. Тому дуже важливим є оформлення
бібліотечного простору.

ПЛАТФОРМА. Бібліотека орієнтована на користувача. Це надає
можливість окремим людям (відвідувачам) і громаді в цілому
отримати доступ до різноманітних інструментів і ресурсів,
відкривати і створювати нові знання.



Проект Представництва ЄС «Інформаційна підтримка ЄС біліотек для дітей та

юнацтва» допоможе реалізувати нові функції та очікування вашим бібліотекам.

НОВА РОЛЬ БІБІЛОТЕКИ

Осередок культури

Освітній центр

Громадський центр



ШОУБОКС, МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 
ДОПОМОЖУТЬ БІБЛІОТЕКАМ

Привернути увагу читачів.

Розширити аудиторію відвідувачів.

Зроблять бібліотеку ексклюзивним місцем де можна
отримати інформацію та консультації про
літературу/джерела щодо ЄС, взаємовідносини Україна-
ЄС.

Використовувати матеріали для проведення різних
заходів для відвідувачів (вікторини, брейн-ринги…).



ОНЛАЙН АКТИВНОСТІ
ДОПОМОЖУТЬ БІБЛІОТЕКАМ

Розміщувати новини бібліотек на сторінці платформи

Розміщувати повідомлення про діяльність мереж в вашому
місті, області (Дні Карєри, заходи Євроклубів тощо)

Мережуватися/кооперуватися з іншими мережами

Інтегруватися з іншими соц. мережами (Євроквіз інтегрований
в Фейсбук)

Мати доступ до бази знань (літератури про ЄС на вкладці
Бібліотеки)



СПРИЯННЯ У ПРОВЕДЕННІ ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ 
БІБЛІОТЕКИ 

Це не лише спосіб підвищення
інформаційної грамотності, але й
хороший маркетинговий інструмент
просування послуг та ресурсів
бібліотек.

Водночас він підвищує зв'язок між
співробітниками бібліотеки та
користувачами бібліотеки, підвищуючи
рівень знань співробітників бібліотеки
про потреби та очікування
користувачів.



ПРИКЛАДИ ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДІВ

Воркшопи, майстер-класи

Перенесення шкільних заходів в бібліотеку

Конкурси, вікторини

Презентації, лекції, зустрічі, дискусії

Навчальні заняття (тренінги, семінари)

Виставки або експозиції

Бібліотечні екскурсії

Перегляди фільмів

Живі бібліотеки

Ігри в бібліотеці

Святкування (наприклад, Хелоувін)



КОНТАКТИ

ВІКТОРІЯ ДАВИДОВА

Керівник проекту та Радник з питань преси 

та інформації Представництва ЄС в 

Україні

044 390 8010 

Victoria.DAVYDOVA@eeas.europa.eu

ЛЮДМИЛА КУДІНА

Координатор проекту                                                                                                                      

0972808488

ludakudina@gmail.com

ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄС В УКРАЇНІ

Володимирська вул, 101, Київ, 01033                                             

044 390 8010 

delegation-ukraine@eeas.europa.eu

https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk

https://twitter.com/EUDelegationUA

https://www.youtube.com/channel/UCupf5CJm7OjcTq
B3yFhhzwQ


