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Літературна карта країн Євросоюзу у фонді рідкісних і цінних видань 

Національної бібліотеки України для дітей : програма та методика 
локального дослідж. / Нац. б-ка України для дітей ; укл. Є. Ю. Подокопна. — 
К., 2016. — 5 с. 

Програма та методика дослідження розроблена з метою вивчити 
документний склад фонду рідкісних і цінних видань Національної бібліотеки 
України для дітей на предмет наявності в ньому видань авторів, які були  
громадянами або проживали на територіях країн – майбутніх членів 
Європейського Союзу для подальшої популяризації фонду серед користувачів 
бібліотеки, організаторів дитячого читання, а також науковців та студентів 
гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів у зв’язку з участю 
бібліотеки у проекті «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах 
європейської інформації в бібліотеках» за підтримки програми Європейського 
Союзу «Еразмус+ (Жан Моне)». 
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1. Проблемна ситуація 

Курс на інтеграцію нашої держави до європейського простору триває та 

охоплює різні соціально-економічні, політичні, освітянські, культурно-

просвітні сили країни, про що зазначено у Законі України «Про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики»1.  

Бібліотечна спільнота України підключилася до однієї з освітніх ініціатив 

Європейського Союзу – програми «Еразмус+ (Жан Моне)», мета якої полягає в 

підвищенні рівня знань та поінформованості суспільства в ЄС та поза його 

межами з питань європейської інтеграції, через стимулювання викладання, 

дослідницької діяльності з європейської інтеграції, зокрема стосунків ЄС з 

іншими країнами, й міжлюдського і міжкультурного діалогу.   

Національна бібліотека України для дітей на початку 2016 року отримала 

місце серед переможців конкурсу для бібліотек на участь у проекті «Все про 

Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в 

бібліотеках» за підтримки програми Європейського Союзу «Еразмус+ (Жан 

Моне)». Мета проекту – популяризація знань про ЄС та європейський вибір 

України шляхом створення в бібліотеках пунктів європейської інформації. Саме 

такий пункт під назвою «Все про Європу в бібліотеках» відкрито 18 травня 

2016 р. у читальному залі відділу обслуговування дітей середнього і старшого 

віку та організаторів дитячого читання, під час дії якого юні користувачі будуть 

знайомитися з історією, побутом та культурою різних країн — членів 

Євросоюзу. 

Поінформованості користувачів із історико-культурним надбанням країн 

ЄС сприятиме проведення дослідження з вивчення фонду відділу рідкісних і 

цінних видань НБУ для дітей, який є важливою складовою її загального 

книжкового фонду, постійно поповнюється і на 01.10.2016 р. містить 16573 

примірника друкованих видань (13838 книг, 2735 періодичних видань).  

                                                
1 Про засади внутрішньої і зовнішньої політики [Електронний ресурс] : закон України від 

01.07.2010 № 2411-VI  // Верховна Рада України : офіц. веб-портал. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/2411-17. – Дата звернення: 05.10.16. 

 
 



4 
 

2. Мета і завдання дослідження 

2.1. Мета: вивчити документний склад фонду рідкісних і цінних видань 

НБУ для дітей на предмет наявності в ньому видань авторів, які були  

громадянами або проживали на територіях країн – членів Європейського Союзу 

для подальшої популяризації фонду серед користувачів бібліотеки, 

організаторів дитячого читання, а також науковців та студентів гуманітарних 

факультетів вищих навчальних закладів у зв’язку з участю бібліотеки у проекті 

«Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації 

в бібліотеках» за підтримки програми Європейського Союзу «Еразмус+ (Жан 

Моне)». 

2.2. Завдання: 

— вивчити джерельну базу згідно теми дослідження; 

— зробити висновки щодо доцільності використання та методів 

популяризації фонду рідкісних та цінних видань серед користувачів 

НБУ для дітей, організаторів дитячого читання в контексті курсу 

України на євроінтеграцію. 

3. Об’єкт та суб’єкт дослідження 

3.1. Об’єкт. 

Фонд рідкісних і цінних видань НБУ для дітей. 

3.2. Суб’єкт. 

Публікації авторів, які були громадянами або проживали на території 

країн – майбутніх членів Європейського Союзу. 

4.  Методи проведення дослідження 

4.1. Метод аналізу документів. 

4.2. Історичний метод. 

4.2. Бібліографічний метод. 

 

5. Методика проведення дослідження 

5.1. Відбір джерельної бази. 

5.2. Бібліографічне опрацювання теми дослідження. 
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5.3. Написання анотацій на публікації. 

5.4. Підготовка аналітичної довідки за результатами дослідження. 

6. Учасники дослідження 

6.1. Організатори дослідження: – науково-дослідний відділ. 

6.2. Учасники дослідження: – відділ рідкісних і цінних видань. 

7. Етапи проведення дослідження 

7.1. Розробка програми та методики локального дослідження: 

— науково-дослідний відділ, вересень 2016 р. 

7.2. Бібліографічне опрацювання теми дослідження: 

— відбір джерельної бази: науково-дослідний відділ, жовтень 2016 р. 

7.3. Аналітичне опрацювання джерельної бази дослідження:  

— текстова систематизація матеріалу, читання публікацій, аналізування 

інформації, написання анотацій: науково-дослідний відділ, жовтень 

2016 р. 

7.4. Узагальнення результатів локального дослідження:  

— підготовка аналітичної довідки: науково-дослідний відділ, листопад 

2016 р. 

 
 

 


