
                                          

 
Тренінг в рамках проекту  «Інформаційна підтримка ЄС –  

бібліотекам для дітей та юнацтва в Україні»   
25 березня 2019 року, м. Львів, Львівська обласна бібліотека для юнацтва, площа Ринок 9 

10:00 – 10:10 Вступне слово, знайомство з проектом; його метою та завданнями 

10:10 – 11:45 Сесія І:  
«Загальна інформація про ЄС та відносини Україна-ЄС» 
Денис ЧЕРНІКОВ, Парламентська експертна група з європейської інтеграції, Керівник проекту 

11:45 – 12:00 Перерва на каву 

12:00 – 13:30 Сесія ІІ:  
«Інформаційні ресурси щодо ЄС та взаємовідносин Україна-ЄС» 
«Інформаційні ресурси Представництва ЄС (ютуб канал, фейсбук, твітер)» 
Денис ЧЕРНІКОВ, Парламентська експертна група європейської інтеграції, Керівник проекту  

13:3 – 14:10 Обід  

14:10 – 14:30 Сесія ІІІ:  
«Презентація проектів та можливостей для молоді/підлітків, що впроваджує Представництво ЄС» 
Ірина СТАДНІЙЧУК, Представництво ЄС в Україні, відділ преси та інформації 

14:30 –16:00  Сесія ІV:  
«Куточок Європейського Союзу в бібліотеці та рекомендації щодо його розміщення» 
Людмила КУДІНА, ГО Молодіжна Альтернатива, Координатор проекту 

16:00 – 16:15 Перерва на каву 

16:15 – 17:00 Сесія V:  
«Інструменти, доступні для бібліотек на онлайн-платформі Euroquiz.org.ua»  
«Кращі комунікаційні практики та методи роботи бібліотек з популяризації матеріалів ЄС та євроінтеграції 
України» 
Людмила КУДІНА, ГО Молодіжна Альтернатива, Координатор проекту 

17:00 – 17:20 Підведення підсумків. Сесія запитань та відповідей  

Проект «Інформаційна підтримка ЄС - бібліотекам для дітей та юнацтва в Україні» допомагає обласним бібліотекам 
для дітей і юнацтва, районним бібліотекам та бібліотекам в ОТГ України отримати інформаційні матеріали та публікації 
Представництва ЄС в Україні; стати учасниками тренінгів з питань ЄС; отримати підтримку у проведенні тематичних 
публічних заходів у бібліотеках та громаді. 
За подальшою інформацією прохання звертатися:   
Представництво ЄС в Україні. Відділ преси та інформації: Вікторія Давидова, Victoria.DAVYDOVA@eeas.europa.eu 
Партнер проекту, ГО Молодіжна Альтернатива, Кудіна Людмила: e-mail youth.alternative.ua@gmail.com, тел. (097) 280 8488 

Представництво Європейського Союзу в Україні  
Адреса: вул. Володимирська, 101, 01033 Київ, Україна 
тел:  +38 044 39 08 010, факс: +38 044 39 08 015 
e-mail 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/UCupf5CJm7OjcTqB
3yFhhzwQ 

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їхніх народів. Це унікальне 
політичне та економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської 
гідності, свободи, рівності, верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят 
років знадобилось для створення зони миру, демократії, стабільності і процвітання 
на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти культурне розмаїття, 
толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми 
цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їхніми народами, та з 
народами з-поза їхніх меж. 
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