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30 ВЕРЕСНЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ БІБЛІОТЕК!
ШАНОВНІ БІБЛІОТЕКАРІ!

Щиро вітаю вас із Всеукраїнським днем бібліотек. Це 
свято свідчить про глибоку повагу народу до своєї духовної 
спадщини, освіти, науки і культури, а також про визнання іс-
торичної ролі бібліотеки в житті суспільства.

Сьогодні книгозбірні – це інформаційні, культурні, освітні 
заклади, які роблять вагомий внесок у розвиток українського 
державотворення, сприяють розбудові громадянського сус-
пільства.

Бажаю вам, шановні бібліотекарі, творчої наснаги, міц-
ного здоров’я, натхнення, радості, щастя, добра і нових успі-
хів у вашій благородній просвітницькій справі.

 Валентин БРИГИНЕЦЬ, 
Козелецький селищний голова

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Сердечно вітаємо вас з професійним святом – Всеукра-

їнським днем бібліотек! 
У цей святковий день бажаємо всім користувачам біблі-

отек, нашим друзям - письменникам, видавцям, книжковим 
розповсюджувачам святкового настрою. Бібліотеки викону-
ють в суспільстві високу місію - вони забезпечують доступ 
до знань, розвивають культуру. Треба згадати в цей день 
про великих трударів бібліотек, про тих, хто вірно служить 
своїй країні на ниві культури та освіти.

Професія бібліотекаря була і залишається однією з най-
більш затребуваних суспільством. Недарма ваша терпляча, 
безкорисна, державної ваги робота викликає глибоку повагу 
і захоплення.

Нехай це свято принесе вам гордість за свою професію, 
прагнення до творчості, дух взаєморозуміння з читачами та 
колегами.

Від усієї душі бажаєм бібліотекам і надалі залишатися 
теплим вогнищем культури і наснаги, щастя, добра і про-
цвітання. Колегам бажаєм міцного здоров’я, невичерпного 
оптимізму, миру і благополуччя!

Величезне спасибі Вам, дорогі друзі!
Раїса БРАЖИНСЬКА, 

голова райкому профспілки працівників культури
Валентина ТІТОЦЬКА, 

голова профспілкового комітету Козелецької ЦБС

ШАНОВНІ БІБЛІОТЕКАРІ!
30 вересня в Україні відзначається Всеукраїнський день 

бібліотек. Це свято символізує глибоку повагу народу до 
своєї духовної спадщини, освіти, науки і культури.

Бібліотека завжди була збирачем, хранителем і дослід-
ником творів друку ‒ пам’яток писемності, а її служителі ‒ ві-
рними зберігачами і популяризаторами духовної спадщини 
поколінь. Діяльність бібліотечних установ нашої громади 
‒ багатогранна, а праця бібліотекарів – клопітка, складна і 
надзвичайно потрібна. В бібліотеках працюють наполегливі, 
відповідальні, освічені, самовіддані, уважні, чуйні та добро-
зичливі люди, справжні фахівці в галузі інформації, спеціа-
лісти у сфері культури.

Щиро дякую вам, дорогі друзі, за вашу благородну про-
світницьку діяльність, за розвиток суспільної культури! 
Впевнений, що ваш високий професіоналізм і творче став-
лення до справи й надалі будуть допомагати людям отриму-
вати корисні знання та розвивати свій духовний і культурний 
потенціал.

Бажаю вам міцного здоров’я, енергії, добробуту та зла-
годи у сім’ях, невпинного творчого пошуку і вдячних читачів!

З повагою Володимир КУЧМА,
Кіптівський сільський голова

Сільські бібліотеки Чернігівщини 
отримали до свята 100 комп’ютерів 

Передача техніки відбу-
лася 20 вересня у Чернігів-
ській обласній універсаль-
ній науковій бібліотеці імені 
В.Г.Короленка. Першими 
отримали комп’ютери для 
15 сільських бібліотек 
представники Менської, 
Сновської, Михайло-Коцю-
бинської та Кіптівської те-
риторіальних громад.

Участь у заході взя-
ли заступник голови ОДА 
Дмитро ІВАНОВ, проєктна 
менеджерка «Дія. Циф-
рова освіта» Руслана КО-
РЕНЧУК, керівниця благо-
дійних проєктів «Favbet 
Foundation» Маріанна КО-
ВЕНЯ та голова Правління Асоціації розвитку туризму 
Фазиль АСКЕРОВ.

«Наша мета – перетворити бібліотеки на сучас-
ні хаби цифрової освіти. Адже це саме ті заклади, де 
люди навіть з найвіддаленіших і малонаселених пунк-

тів області можуть реалізувати свою потребу в циф-
ровій освіті», – зазначила Руслана КОРЕНЧУК.

Важливо, що на реалізацію проєкту не витрачені ко-
шти державного бюджету. Передача комп’ютерів відбу-
лася за сприяння Офісу Президента України, Української 
бібліотечної асоціації та фонду «Favbet Foundation».

«Бібліотеки необхідно осучаснювати, за ними май-
бутнє. Цей проєкт відкриває рівні можливості та віль-
ний доступ до інформації, незалежно від місця прожи-
вання. Найвіддаленіші куточки Чернігівщини повинні 
бути забезпечені комп’ютерами та  інтернетом. Це 
один з пріоритетів облдержадміністрації», – наголосив 
Дмитро ІВАНОВ, привітавши учасників заходу.

До речі, Чернігівщина – одинадцята область, яка 
отримала комп’ютери у рамках програми розвитку циф-
рової освіти. Загалом бібліотеки України мають отримати 
5000 одиниць техніки.

(Закінчення. Початок на 1-й стор.)

Хочемо оживити ООН? Давайте говорити один з одним 
просто, давайте говорити чітко, конкретно, а головне – чес-
но, відверто. Тоді ми перестанемо називати Генасамблею 
ООН «дебатами». Це не дебати. Бо дебати – це живий діа-
лог. Це активний спір різних сторін. Це можливість поста-
вити прямі, відверті запитання. Наприклад, видача сотням 
тисяч українців на окупованій території України сотень тисяч 
паспортів іншої держави. Що це, як не доказ міжнародно-
го злочину? Що це, як не доказ безкарності й неповаги до 
міжнародного права? Більш того, РФ сама про це офіційно 
заявляє. І змушує наших громадян України брати участь у 
виборах до російського парламенту.

І якщо ООН на це дієво, потужно не відреагує...
Що це, як не доказ того, що оживляти ООН пізно?
Та я вірю, що ні. І ООН має підтримувати тих, хто хоче 

змінити світ на краще. Сьогодні Україна виступає з низкою 
ініціатив, платформ і самітів. Візьмемо лише одну – Крим-
ську платформу. Вона має працювати під егідою ООН. Якщо 
в кожного народу буде такий дієвий майданчик, схвалений 
ООН, який буде вирішувати проблеми і працювати 24/7, – 
ось це значить оживити ООН. Бо це – оживити віру в ООН 
серед простих людей.

Пані та панове! Я розумію, критика ООН звучить часто. 

Але ми критикуємо себе.
ООН – це не будівля, ООН – це лідери. І саме вони ство-

рювали ООН 76 років тому.
Чи могли вони передбачити й прорахувати все? Впев-

нений, ні.
Чи могли вони уявити, що механізм права вето як сим-

вол, що «один може бути правим за всіх», стане інструмен-
том, коли один може шантажувати всіх. Ні.

Чи значить це, що все втрачено? Впевнений - ні.
Нам з вами, а отже ООН, просто треба знову повірити 

в себе.
ООН довго чує тільки критику. Звинувачення, що ООН 

нічого не може.
І найстрашніше звинувачення, що «ООН стала Лігою На-

цій».
І сьогодні ООН – як супергерой на пенсії, який забув, що 

він міг зробити. Він вважає себе тягарем, слабким, кволим, 
непотрібним дідом, життя якого пройшло марно. А може, 
ООН дещо згадає?

Як з 1981 року понад мільярд людей вперше у своєму 
житті отримали доступ до питної води?

Хто пояснив дикому світу, що в кожної людини є права? 
І що їх треба захищати. Хто дав перший документ, де вони 
детально описані?

Хто забезпечує їжею 90 мільйонів людей у 83 країнах?

Завдяки кому з планети зникла ганьба під назвою апар-
теїд?

Чиї «блакитні шоломи» підтримували й продовжують 
підтримувати мир у десятках країн? Хто створив ЮНЕСКО, 
що охороняє Ватикан, Версаль, Акрополь та загалом 1154 
унікальні об’єкти культурної спадщини світу? Хто створив 
ЮНІСЕФ, який у понад 190 країнах світу захищає дітей? 
Діти – це найважливіше, що у нас є.

А тому не може бути банальним або застарілим заклик 
об’єднуватися заради них. Об’єднуватись заради дітей. 
Найважливіше, що у нас є.

Що скажете, ваші високоповажності, вельмишановні лі-
дери держав та урядів? Давайте покажемо, що ми рішуче 
налаштовані докласти всіх зусиль, щоб посилити нашу вза-
ємодію?! Покажемо.

І просто зробимо. Навіть без резолюцій, декларацій, 
узгоджень позицій. А просто зробимо.

Як люди.
Як нації.
Як об’єднані нації!
Які зробили свій вибір.
Або їхні вчинки будуть наповнені змістом.
Або ці крісла будуть порожніми.
Ось вам ціна цього вибору!
Дякую!
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ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ!
Прийміть найсердечніші вітання з нагоди професійного 

свята – Всеукраїнського дня бібліотек.
Це свято свідчить про визнання історичної ролі бібліоте-

ки в житті суспільства.
Серед різних скарбів, якими володіє людина, найдиво-

вижнішим, безсумнівно, є книга. Відкривати людям красу і 
силу слова, що може бути достойнішим? Ця місія випала 
саме бібліотекарям. Для кожної освіченої людини, біблі-
отекар – це насамперед творча особистість, яка безко-
рисливо, щедро, з повною віддачею служить суспільству, 
читачеві.

Символічно, що це також свято Віри, Надії, Любові і їх 
матері Софії (мудрості). Саме книги допомагають людині 
набути мудрості, знання, розпізнати добро серед зла, зна-
йти істину і оберігатися брехні. Для розумної розсудливої 
людини книга - це безцінна річ.

Тож бажаю вам, шановні бібліотекарі, творчої наснаги, 
міцного здоров’я, натхнення, радості, щастя, добра і нових 
успіхів у вашій благородній просвітницькій справі.

З повагою Юрій ОСТАШЕВСЬКИЙ, 
Деснянський селищний голова

ШАНОВНІ БІБЛІОТЕКАРІ!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Всеукраїнського 

дня бібліотек.
Це свято свідчить про глибоку повагу народу до своєї 

духовної спадщини, освіти, науки і культури. З давніх часів 
бібліотеки були храмами книги, збирачами історичної і куль-
турної спадщини, а їх працівники - лікарями людських душ. 

З книгою пов’язане все наше життя. 
З книгою ми вчимося, працюємо, відпочиваємо.
Професія бібліотекаря надзвичайно важлива. Адже від 

вашої праці залежить інтелектуальне майбутнє нашої дер-
жави та її успішний розвиток.

У переддень вашого професійного свята, дозвольте 
побажати вам міцного здоров'я, довголіття, щастя, добра, 
творчої наснаги і нових успіхів та звершень у вашій благо-
родній просвітницькій справі.

З повагою Леонід МИСЛИВЕЦЬ, 
Остерський міський голова

За повідомленням офіційного сайту 
Чернігівської ОДА
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