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Чому тільки Аграрна пар-
тія України захистить ін-
тереси простих українців?

Аграрна партія України вперше 
бере участь у виборах до Верхо-
вної Ради. Ми йдемо у парламент 
з нульовим антирейтингом та від-
мінним резюме.

Чим ми відрізняємося від 
інших політичних сил? 

Зайдіть сьогодні у Верховну 
Раду. Ви там не побачите сільсько-
го лікаря, вчителя, фермера, який 
знає проблеми місцевих громад. 
Депутати лікуються в Ізраїлі, від-
почивають на Мальдівах, їхні діти 
вчяться у Лондоні. Депутати бага-
тіють, а решта людей – зубожіють. 
І зараз нам знову підсовують старі 
запальцьовані карти; або карти з 
новими обличчями, проте крапле-
ні рукою олігархів.

Натомість Аграрна партія – єди-
на справжня партія в Україні. Тут 
люди від народу і від землі, які 
самі зробили себе, розбудували 
оселі, селища, господарства. Ми 
вже маємо досвід вирішення ре-
альних проблем людей в селах і 
містах. Цим ми і відрізняємося від 
інших партій.

Життя в селі повинно 
бути престижним!

Команда Аграрної партії прагне, 
щоб життя і праця в селі були та-
кими, аби ніхто не мусив покидати 
країну у пошуку заробітку на чу-
жині. 

Щоб наша країна була незалеж-
ною і вільною державою, оскільки 
українці вистраждали право на неї 
тривалою боротьбою і жертвами. І 
головне – ми знаємо, як керувати 
країною по совісті і з Божою допо-
могою.

Аграрна партія у парламенті 
працюватиме над тим, щоб всі без 
винятку українці відчули реальні 
переваги децентралізації.

Часто про нас кажуть: «він/вона 
з периферії». Але слово «перифе-
рія» має зникнути взагалі з на-
шого словника, коли ми говоримо 
про село. Аграрна партія прагне, 
щоб жити і працювати в селі стало 
престижним.

Скажемо «НІ» 
рейдерству та продажу 
української землі!

Ми йдемо в Раду та Уряд, щоб 
захистити від рейдерства, грабе-
жу та розкрадання наші українські 
землі. Ми прагнемо стимулювати 
українське виробництво, перероб-
ку та створити кінцевий продукт з 
високою доданою вартістю.

Одна із головних проблем 
України – дороги. Спробуйте до-
їхати і довезти врожай зі Сміли 
до Києва або Одеси! Наша пози-
ція – сполучення з найвіддалені-
шими селами повинно бути лег-
ким і приємним. А тому – жорстка 

і конкретна відповідальність за 
якість відремонтованих доріг.

Успішний та конкуренто-
спроможний малий і серед-
ній бізнес – це основа 
міцної економіки

Економічний розвиток країни 
неможливий без розвитку та під-
тримки приватних підприємців. 
Ми сформуємо систему стимулів 
для фермерів-початківців на осно-
ві сімейних фермерських госпо-
дарств аграрних кооперативів. 

Тільки Аграрна партія 
зможе вирішити пробле-
ми простого українця

Аграрна партія йде в парламент, 
щоб захистити село, сільських жи-
телів та українську землю. 

Аграрна партія іде в парламент, 
щоб на перше місце в парламен-
ті і уряді поставити інтереси 
українських селян і сільських 
громад, щоб жителів села біль-
ше ніхто не зміг ігнорувати. Як 
українські воїни боронять зем-

лю від російських окупантів, так 
і ми будемо захищати наші чор-
ноземи від олігархів та від МВФ. 

Досить політичних посередни-
ків! 10 мільйонів українських се-
лян нарешті матимуть свою осо-
бисту партію. Аграрна партія вже 
чотири роки поспіль входить у 
трійку лідерів на місцевих вибо-
рах.

Парламентські вибори – 
це війна за землю 

Голосуючи за Аграрну партію, 
голосуйте за своє представництво 
у найвищій владі. За щасливе жит-
тя на своїй Богом даній землі. За 
справедливу соціальну підтримку 
села і селян.

Аграрна партія України йде в 
парламент з фаховими, ефектив-
ними управлінцями та законот-
ворцями, які вже завоювали до-
віру людей завдяки ефективному 
представництву їх інтересів, а 
також завдяки внеску у розвиток 
місцевих громад як депутати міс-
цевих рад та керівники органів са-
моврядування. Вони стануть для 
України новою потужною силою.

АГРАРНА ПАРТІЯ  – НОМЕР 20 У ВИБОРЧОМУ БЮЛЕТЕНІ! 

Сучасна бібліотека використовує 
не тільки традиційні методи роботи, 
а й застосовує різні нововведення. В 
епоху глобалізації бібліотеки мають 
шанси вижити тільки за однієї умови: 
вони повинні бути готові до змін, які 
відбуваються в сучасному суспільстві. 
Завдяки впровадженню інноваційних 
технологій значно розширюється коло 
послуг, які надають бібліотеки і голо-

вна мета всіх новацій –  високоефек-
тивне, якісне та комфортне обслуго-
вування читачів. Нещодавно директор 
Борзнянської ЦБС Лариса Волошина, 
в. о. заступника директора по роботі з 
дітьми Ольга Шестопал і провідний бі-
бліотекар Воловицької бібліотеки-філії 
Ганна Ридзель побували у Львові, де 
вивчали досвід роботи львівських ко-
лег із запровадження інноваційних тех-

нологій. Розповідає Лариса Волошина.
– За ініціативи президії Чернігівсько-

го відділення української бібліотечної 
асоціації відбулася ця науково-освіт-
ня поїздка. Програмою візиту перед-
бачалося налагодження партнерства 
між бібліотеками, обмін досвідом, під-
вищення фахового рівня, вивчення 
кращого досвіду роботи бібліотек міс-
та під час роботи семінару-практику-
му «Організація діяльності бібліотек 
у сучасних умовах», а також озна-
йомлення з історичними пам’ятками. 

Незабутні враження залишив візит 
до восьми бібліотек Львова, серед яких 
центральна міська бібліотека імені Лесі 
Українки. При ній діє перша львівська 
медіатека – інтерактивний громадський 
центр, який надає можливість участі у 
заходах та використання різноманіт-
них ресурсів, включаючи Інтернет, СD 
та DVD-носії, електронні книги, інтер-
активні програми вивчення іноземних 
мов і комп’ютерних технологій, програ-
ми дитячого розвитку, комп’ютерні кур-
си, музичну студію, кінозал, дискусійні 
клуби, тренінги і гуртки для всіх членів 
родини. 

URBAN бібліотека – креативний бі-
бліотечний простір у центрі міста, який 
поєднує різні функції: сучасної книго-
збірні, коворкінга (зона, де працюють 
люди різних професій, найчастіше 
фрілансерів, тобто вільних працівни-
ків, не прив’язаних до одного місця 
роботи), затишної кав’ярні, творчого 
майданчика, експозиційної зали. Тут 

відбуваються лекторії та зустрічі з ці-
кавими особистостями, воркшопи (за-
ходи із самостійного отримання знань) 
з облаштування окремих районів міста, 
кіноперегляди та інші цікаві заходи.

Ми також відвідали Львівську облас-
ну бібліотеку для юнацтва імені Рома-
на Іваничука, бібліотеку Українського 
католицького університету, що є і бі-
бліотекою центру митрополита Андрія 
Шептицького, Wiki бібліотеку – сучас-
ний інтерактивний простір для дітей та 
дорослих. Окрім традиційних бібліотеч-
них послуг, тут можна проводити зу-
стрічі, активно відпочивати та скорис-
татися коворкінг-зоною.

Гостинно зустріли нас і Львівська об-
ласна універсальна наукова бібліоте-
ка, обласна бібліотека для дітей та сі-
мейний центр розвитку і дозвілля «Під 
спільним дахом», який є оновленою 
бібліотекою, що входить до централі-
зованої бібліотечної системи для дітей, 
яка впроваджує нові нетрадиційні по-
слуги: тинейджер-сервіс «Міняю все», 
«Бібліотеня» (для молодших відвідува-
чів), Інтернет-розсилку для батьків «Бі-
бліоманія» та інші.

Щиро вдячні організаторам за нада-
ну можливість вивчення досвіду робо-
ти бібліотек Львова та чудові враження 
від спілкування з колегами і самого міс-
та. Набуті знання допоможуть запрова-
дити нові послуги, які відповідатимуть 
потребам часу, в книгозбірнях нашої 
системи та оновити самі бібліотеки.

Записала Надія ДВОРНИК
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