КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Обласна універсальна наукова бібліотека
імені Д.І.Чижевського
м. Кіровоград, вул. К.Маркса, 24,
відділ читальних залів, ІІІ поверх.
Час роботи:
понеділок – четвер 10.00-19.00
субота, неділя 11.00-18.00

З метою забезпечення поінформованості громадськості про Європейський Союз та
основні аспекти європейської інтеграції України за сприяння Міжнародного фонду
“Відродження” у обласній універсальній науковій бібліотеці імені Д.І.Чижевського (ОУНБ)
створений Центр європейської інформації.
9 жовтня 2006 року відбулось офіційне відкриття Центру, на якому були присутні
керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, представники
громадських організацій Кіровоградщини, засобів масової інформації, викладачі та
студенти вищих навчальних закладів міста.
Учасникам заходу були представлені стислі доповіді з питань:
"Співпраця обласної інформаційної служби з актуальних питань жіноцтва та
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І.Чижевського у формуванні
конструктивного і прагматичного ставлення громадян області до європейської інтеграції
України" ;
"Забезпечення державної політики у сфері європейської інтеграції, покращення
поінформованості громадян про євроінтеграційні процеси";
"Віртуальна подорож до Центрів європейської інформації України";
"Участь громадянського суспільства у формуванні та реалізації політики
європейської інтеграції. Досвід Польщі" .
Метою діяльності Центру є надання широкого доступу до інформаційних ресурсів з
питань європейської інтеграції та поширення знань про засади функціонування
Європейського Союзу, діяльність керівних інституцій ЄС, відносини між Україною та ЄС,
політику європейської інтеграції України та європейські цінності.
Завдання центру - сприяти:
• поширенню об’єктивної інформації про ЄС, політику європейської інтеграції України
та відносини між Україною та ЄС;
• активній суспільній дискусії щодо різних аспектів процесу європейської інтеграції
України;
• налагодженню різних форм співпраці між громадськими організаціями та органами
державної влади у формуванні, реалізації та моніторингу здійснення політики
європейської інтеграції України та двосторонніх відносин між Україною та ЄС;
• розвиткові європейських студій в Україні;
• встановленню довготривалих партнерських зв’язків між громадськими та
просвітницькими організаціями України та країн ЄС. У центрі акумулюються інформаційні
ресурси щодо суспільного, політичного, економічного та культурного життя країн ЄС.
Центр європейської інформації виступає координуючим центром інформації, яка
зосереджена у спеціалізованих відділах Кіровоградської обласної універсальної наукової
бібліотеки.
У центрі можна замовити і отримати у безкоштовне користування літературу з
питань:
• європейського права,
• економіки країн ЄС,
• культури і мистецтва народів Європи

У рамках проекту "Створення Центру європейської інформації на базі
Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Д.І. Чижевського" 20
жовтня 2006 року у зазначеній бібліотеці відбувся обласний семінар на тему "Україна –
шлях до Європи" для директорів районних бібліотек.
Під час семінару розглядались питання:
"Проблеми та перспективи інтеграції України до Європейського Союзу" ;
"Європейське бачення публічної бібліотеки. Досвід Польщі";
"Віртуальна подорож публічними бібліотеками країн – учасниць ЄС";
"Форми та методи роботи публічних бібліотек з популяризації матеріалів щодо ЄС та
євроінтеграції України".
Під час заходу проведене експрес опитування "Україна – Європейський Союз".
З метою розгортання співробітництва з країнами Європейського Союзу та у рамках
реалізації проекту "Створення Центру європейської інформації на базі Кіровоградської
обласної універсальної наукової бібліотеки імені Д.І.Чижевського" 25 жовтня 2006 року між
обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Д.І.Чижевського та Ризькою
Центральною бібліотекою (Латвія) укладена Угода про співпрацю. Угоду підписали
директори бібліотек Олена Гаращенко та Дзідра Шміта.
У рамках Угоди сторони здійснюватимуть обмін спеціалістами, з метою набуття
нового професійного досвіду, братимуть участь у проектах європейської спільноти,
створенні спільних проектів.
У ході дружнього візиту латвійські гості ознайомилися з роботою обласних бібліотек
та поділились професійним досвідом.

Громадські слухання з питань європейської інтеграції
та вступу України до СОТ
З метою підвищення рівня обізнаності та поінформованості бізнесу та громадськості
щодо розвитку Європейського Союзу та перспектив співробітництва України з ЄС, а також
вступу України до Світової організації торгівлі 27 листопада 2006 року у Центрі
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій
відбулись громадські слухання з питань європейської інтеграції та вступу України до
Світової організації торгівлі.
Організаторами заходу виступили: Кіровоградська обласна державна адміністрація,
Міністерство економіки України, Міністерство промислової політики України.
Захід відбувся у рамках Державної програми інформування громадськості з питань
європейської інтеграції України на 2004-2007 роки та на виконання окремого доручення
Прем’єр-міністра України від 18 серпня 2006 року №29584/0/1-06 щодо проведення в
регіонах громадських слухань з питань вступу України до СОТ.
У роботі громадських слухань взяло участь більше 70 чоловік: представники
Міністерства економіки України, Міністерства промислової політики України, громадських
організацій, вищих навчальних закладів, бібліотечних закладів, міськвиконкомів та
райдержадміністрацій, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, засобів
масової інформації, керівники підприємств області.

Круглий стіл „Євроінтеграція: реалії та перспективи”
З метою підвищення рівня обізнаності та поінформованості громадськості щодо
розвитку Європейського Союзу та перспектив співробітництва України з ЄС 29 листопада
в Центрі європейської інформації Кіровоградської ОУНБ ім. Д.І.Чижевського відбувся
круглий стіл “Євроінтеграція: реалії та перспективи”.
У рамках заходу обговорювались питання щодо перспектив вступу України до ЄС,
регіонального виміру проблем євроінтеграції, торгово-економічних відносин України та
ЄС, політики співпраці ЄС і України, розвитку освіти України у європейському просторі,
ролі ЄС та України у вирішенні проблем захисту прав людини.
Учасниками круглого столу стали представники відділу європейської інтеграції,
зовнішньоекономічної та виставкової діяльності управління зовнішньоекономічних зв'язків
головного управління економіки облдержадміністрації, Кіровоградської торговопромислової палати, закладів науки та освіти міста, зокрема, Кіровоградського
національного технічного університету, Кіровоградського юридичного інституту
Національного університету внутрішніх справ, кібернетико-технічного коледжу та інші.
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облдержадміністрації, обласного управління у справах сім'ї та молоді, засобів масової
інформації, а також студенти вищих навчальних закладів міста, користувачі та працівники
бібліотеки.

