Шепетівська центральна
районна бібліотека
ім.М.Коцюбинського –
переможець конкурсу проекту
УБА
«Все про Європу: читай, слухай,
дізнавайся в пунктах європейської інформації за підтримки
Європейського Союзу (програма «Еразмус +»).
Проект реалізовуватиметься протягом лютого
2016 – серпня 2018 року.

Вивчаючи інтереси, запити читачів, відвідувачів масових заходів,
бібліотека сприятиме в отриманні простої доступної інформації з
питань євроінтеграції та ЄС, допомагати бажаючим познайомитись
ближче з Європою, її країнами та народами, політичним, економічним
устроєм, їх життєвими постулатами, дізнатись, як наша країна крокує
в Європу.
Відкриття в Шепетівській
центральній районній бібліотеці
Пункту європейської інформації та доступу до інформаційних ресурсів,
сервісів мережі Інтернет з питань євроінтеграції та ЄС надасть
можливість оперативного та ефективного інформування жителів
громади з питань європейської інтеграції, розуміння та збільшення
кількості прихильників європейського вибору, роз’яснення користувачам
різних категорій, молоді, людям поважного віку, всім жителям громади
значимість та перспективи євроінтеграції, переваги європейських
стандартів життя людей, майбутнього, як в захисті України, так й в її
подальшому економічному та культурному розвитку, залучення молоді до
активної
творчої
діяльності,
виховання
патріотизму,
шанобливого ставлення до історії,культури,обрядів та традицій народів
інших країн світу, зокрема Європи.
.

Використовуючи всі наявні засоби, форми
роботи, наочність,
можливості Інтернет-мережі, обґрунтовані переконання, дасть
можливість донести до свідомості жителів громади всі аспекти життя
людей, соціальні стандарти, за якими живуть в країнах Європейського
Союзу.
Шляхом широкої інформаційно - роз’яснювальної роботи домогтися
розуміння жителями
громади переваги європейських цінностей,
європейських норм життя. А завдяки успішній діяльності Пункту
європейської інформації ,знайти серед жителів громади – впевнених,
усвідомлених, активних прихильників Євросоюзу.
Перетворити Пункт європейської інформації в постійно – діючий,
консультативний, роз’яснювальний центр європейських цінностей ,
високих соціальних стандартів та норм життя.
Створення та діяльність пункту сприятиме переконливому впливу на
жителів місцевих громад щодо європейського вибору України, укріплення
зв’язків між європейськими народами.
Успішна діяльність Пункту європейської інформації за сприяння
Української бібліотечної асоціації та Європейського Союзу значно
підвищить імідж Шепетівської центральної районної бібліотеки та

переконливо
поширюватиме знання про Європейський Союз та
євроінтеграцію України.
.
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