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На селі настав час реформувань. Вводиться в 

дію Закон про землю, створюються спільні 

підприємства, акціонерні товариства, кооперативи, 

фермерські господарства, підвищується роль малого 

бізнесу. Соціальна сфера села отримала нового 

господаря в особі органів місцевого самоврядування, 

які мають право формувати та використовувати 

місцевий бюджет. Саме в цей період сільська 

громада потребує нової інформації, допомоги у 

визначені шляхів свого розвитку. 

Тарасівська сільська бібліотека-філія знахо-

диться на території Базаринецької сільської ради, 

головою якої є Ігор Воркун, завдяки йому 

книгозбірня має змогу інформувати населення з 

питань діяльності місцевого органу влади, форму-

вання та використання бюджету, оподаткування, 

роботи соціальної служби. Це підвищує рівень 

правової культури громади села Тарасівка, дозволяє 

орієнтуватися у складних правових, законодавчих та 

соціальних питаннях. 

Бібліотека-філія обслуговує 500 користувачів, з 

них 60 читачів – діти, 35 – юнацтво, відвідування 

становить 4200 користувачів, книговидача – 8200. 

Завідувачка бібліотеки-філії села Тарасівка, Папура 

Галина Ярославівна, є також депутатом сільської 

ради, заступником голови та членом виконкому. В 

бібліотеці працює телефон, приміщення гази-

фіковане, опалюється, що сприяє кращому 

обслуговуванню користувачів та іміджу сільської 

бібліотеки. 
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Бібліотека переосмислює свою роль в 

сьогоднішньому суспільстві. В Законі України "Про 

бібліотеки і бібліотечну справу" проголошується 

одна з найважливіших функцій бібліотеки — 

забезпечення вільного доступу до інформації і 

реалізації прав людини на її одержання. Бібліотека в 

демократичному суспільстві як громадський 

інститут набуває статусу посередника між владою і 

громадянами. Тому одним з напрямів роботи 

бібліотеки-філії села Тарасівка є взаємодія з 

органами державної влади.  

Завдання, які перед собою ставить бібліотека – 

своєчасно забезпечувати збирання усієї важливої для 

населення інформації про діяльність органів влади і 

надавати її широкому колу користувачів, а також, з 

іншого боку, якомога повніше інформувати владні 

структури, здійснювати їх інформаційне за без-

печення. Адже, освічений керівник і службовець –  

гарантія успіху і життєздатності держави; освічене 

населення – гарантія стабілізації суспільства. 

Соціально-політичні і економічні перетворення 

в суспільстві, викликані переходом до ринкової 

економіки, знайшли пряме відображення в 

діяльності бібліотеки і зумовили значні її зрушення. 

Вони торкнулися і способу мислення бібліотекаря, 

який почав по-новому організувати свою роботу, 

враховуючи інтереси груп суспільства і, зокрема, 

владних структур. Бібліотека-філія села Тарасівка 

також не стоїть осторонь цих змін. 
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У бібліотеки-філії і раніше були тісні ділові та 

творчі стосунки з органами влади, депутатським 

корпусом. Оскільки постало питання про виживання 

бібліотек, ці зв’язки почали будуватися на основі 

взаємодопомоги. Галина Ярославівна Папура 

постійно інформує владні органи про нові 

надходження до бібліотеки, вона застосувала 

систему індивідуального інформування з багатьох 

політичних, юридичних, соціальних тем, 

використовуючи і фонди центральної районної  

бібліотеки. 

Сільська рада щорічно перераховує кошти на 

придбання періодики, організацію масових заказів. В 

2007 році профінансувала капітальний ремонт 

бібліотеки, заміну вікон; придбання доріжок, 

книжкової шафи (2008 р.) на загальну суму         

11770 грн. 

Сьогодні наше суспільство переосмислює роль 

та місце бібліотек, які воно створило і утримує. У 

свою чергу, і бібліотеки переосмислюють свої 

завдання, і шляхи служіння новому суспільству. 

Забезпечення конституційного права громадян 

на доступ до інформації стає сьогодні важливим 

критерієм оцінки діяльності і бібліотек, і владних 

структур. 

Одним із актуальних завдань бібліотеки в 

умовах нового суспільства є інформаційна підтримка 

процесу становлення самоврядування. Бібліотека 

спроможна взяти на себе роль посередника між 

органами місцевого самоврядування і громадянами, 
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враховуючи загальнодоступність бібліотеки, її 

інформаційні ресурси, кваліфікацією. Владним 

структурам це дає можливість вийти на широке 

інформаційне забезпечення своєї діяльності, а для 

бібліотек – це ще одна вагома нагода підвищити свій 

статус в очах влади і суспільства. 

Сьогодні функції та зміст діяльності публічної 

бібліотеки суттєво розширюється, і вона стає більш 

важлива для суспільства: зростає популярність 

бібліотеки серед населення, її послугами й 

можливостями активніше користуються органи 

місцевого самоврядування. 

Зокрема йдеться про: 

- аналітичне інформування органів місцевої 

влади, зокрема депутатського корпусу за 

такими темами: «Нове у періодиці з питань 

місцевого самоврядування», «Аналіз роботи 

органів самоврядування району за матеріалами 

місцевої газети», «Нове у законодавстві з 

питань місцевого самоврядування»; 

- проведення Днів інформації «Від влади – 

населенню»; 

- оформлення різновидових книжкових 

виставок:  «Місцеве та регіональне самов-

рядування: проблеми, досвід, перспективи», 

«Діяльність інформаційно-аналітичних відді-

лів (служб) центральних і місцевих органів 

влади та засобів масової інформації», «Методи 

боротьби за інформаційний простір і вплив на 

населення»; «Виховання підростаючого 
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покоління», «Профілактика правопорушень 

серед неповнолітніх», організація при них 

довідкового столу, підготовка інформ-досьє 

«Юридичний мінімум»; 

- підготовка бібліографічних списків, прес-

дайджестів, інформ-досьє за темами: «Нове у 

періодиці з питань місцевого само-

врядування», «На допомогу депутату сільської 

ради» тощо; 

- проведення годин гласності з представни-

ками місцевого самоврядування та представ-

никами владних структур: «Соціальний захист 

населення», «Органи місцевого самовря-

дування. Структура, проблеми», «Україна: 

влада на місцях», «Влада. Район. Люди», «Нові 

документи і факти з соціальних 

питань»,«Місцеве самоврядування та життє-

діяльність населення села», «Прийнятий новий 

закон», «Соціальний захист населення», 

«Економіка району», та ін. 

Інформаційне забезпечення здійснюється у 

відповідальності з безпосередніми потребами 

керівника і провідних фахівців селищної ради, 

планами проведення сесії селищної ради, засідань 

постійних депутатських комісій. Зацікавленість 

абонентів викликають інформаційно-аналітичні 

матеріали з питань місцевого самоврядування, 

реформування систем здоров’я й освіти, реалізації 

молодіжної політики та ін. Крім того, бібліотека-

філія села Тарасівка на замовлення органів влади та 
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громадських установ, готують інформаційно-

аналітичні довідки з питань розв’язання селищних 

проблем, бібліографічні списки, оперативну 

інформацію про нові публікації різноманітної 

тематики. 

Бібліотека щотижня отримує прес-релізи 

селищної ради; отримує  програми, що приймаються 

селищною радою. Всі ці матеріали експонуються на 

інформаційних стендах. В разі потреби бібліотека-

філія має змогу отримати протоколи засідань 

депутатів селищної ради. 

Бібліотека бере участь у навчанні депутатів 

селищної ради, готуючи огляди літератури та лекції. 

В бібліотеці створено інформаційний 

дайджест «Влада інформує» який включає в себе 

папки з актуальних питань: «Держава і соціальний 

захист населення», де збираються матеріали про 

районний відділ соціального забезпечення, хто має 

право на оформлення допомоги, списки старожилів, 

одиноких і бездітних пенсіонерів. «Влада на 

місцях», це тека-накопичувач в якій зібрано 

матеріали про склад сільської ради та її виконавчого 

комітету, дані про депутатів і зону їхньої діяльності, 

рішення сесій селищної ради, виконавчого комітету, 

відомості про місцевий бюджет, майно та податки. У 

цій же теці знаходяться дані про роботу паспортного 

столу, РАГСу, військкомату, про нотаріальні дії, а 

також питання, що їх вирішує сільська рада для 

забезпечення життєдіяльності громади. Всю цю 

інформацію відображено також у систематичному 
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каталозі. До папки «Земля. Власність.», входять 

відповідні статті з періодичних видань, матеріали, 

які надає сільська рада, юрист. Це документи про те, 

як стати власником землі, хто на це має право, про 

земельні сертифікати, земельне законодавство, 

виплати, податки. Зібрано тут і адреси організацій 

району, які вирішують зазначені питання, список 

відповідної літератури, що є в бібліотеці. У папці 

«До довір’я через нову податкову політику», зібрано 

нове у податковій політиці держави, порядок 

нарахування податку на додану вартість, про 

податкові пільги та багато іншого матеріалу.  

«Субсидія – цільова допомога», ця тека-накопичувач 

інформує громаду села про цільову допомогу 

держави, правила її оформлення, містить список 

необхідних документів. «Ринок праці: послуги та 

надії», ця папка створена на допомогу молоді та 

непрацюючим жителям села. В ній можна знайти 

інформацію центру зайнятості про послуги 

районного центру зайнятості, а  також про вакансії, 

які існують на ринку праці в районі та в Україні.  

Успішна діяльність бібліотеки з відбору, 

зберігання та надання інформації з питань місцевого 

самоврядування передбачає підтримку з боку 

владних структур.  

У бібліотеці організовуються спеціальні 

виставки, тематичні перегляди, формуються прес-

дос'є законодавчих та розпорядчих матеріалів 

місцевої влади, що забезпечує прозорість рішення 

влади та обізнаність місцевої спільноти про її 
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діяльність, за такими темами: «Місцева влада 

надійний гарант відродження», «Місцеве сус-

пільство і місцеве самоуправління», «Відкриваючи 

свій бізнес», «Адвокат користувача», «Все про 

пенсії», «Наркоманія та підліток», «Вибори. 

Реформи. Влада», «Юристи відповідають». 

Співпраця з органами місцевого 

самоврядування дозволила більш фахово і 

предметно підійти до проблеми інформаційного 

забезпечення органів місцевої влади, населення. 

Діяльність бібліотеки села Тарасівка у цьому 

напрямі стала більш системною, динамічною, 

перспективною, а тому результативнішою. 


