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День права в бібліотеках Харківщини
(Оглядова довідка за повідомленнями бібліотек Харківської області)
В умовах формування правової держави і громадянського суспільства,
з метою підвищення правової культури і розвитку правосвідомості
населення, Головне управління юстиції в Харківській області ініціювало
проведення 18 липня 2013 року обласного Дня права.
Як показує практика, добре знання тонкощів законодавства потрібно не
тільки тим, хто зробив юриспруденцію своєю професією, але і кожному з нас
у повсякденному житті. Тому 18 липня 2013 року Харківська обласна
універсальна наукова бібліотека запросила своїх читачів, а також усіх
зацікавлених, отримати докладну інформацію про свої права і свободи,
зокрема, права жінок, національних меншин, право на доступ до інформації,
вибір місця проживання, захист своїх прав у суді та органах МВС, та
дізнатися ще багато цікавого.
Відтепер кожен відвідувач бібліотеки має змогу поставити актуальні
для неї та анонімні питання юридичної тематики кваліфікованому правнику,
поклавши його у скриню, що розміщується у залі каталогів ХОУНБ.
Відповіді на них будуть надані юристом на початку жовтня цього року. У
залі каталогів Харківської ОУНБ оформлена книжкова виставка «Правовий
ліцей», на якій представлена література з різних галузей права.
До проведення обласного Дня права долучилися і бібліотеки
Харківщини.
18 липня 2013 року в Кегичівській центральній районній бібліотеці для
учнів та молоді пройшов прес-марафон «Правова абетка». У заході брав
участь начальник Кегичівського районного управління юстиції Євген
Олексійович Пономарьов, який розповів присутнім про Конституцію
України, про діяльність районного управління юстиції. Бібліотекар
читального залу Соколка О.М ознайомила учасників заходу з оглядом
періодичних видань і літературою правознавчого характеру. У бібліотеці
розгорнуто книжкову виставку «Закон і право для всіх єдині».
Спільно з управлінням юстиції та відділом у справах сім`ї та молоді та
спорту Сахновщинської РДА провела День правового інформування
«Особливості праці жінок та неповнолітніх в Україні» Cахновщинська ЦБС.
В програмі заходу було передбачено: правовий урок «Права людини:
Правове регулювання праці підлітків і жінок»; подорож веб-ресурсами
Інтернету з питань права для молоді «Віртуальний світ права для тебе»;
година правознавства «Охорона праці жінок та неповнолітніх за трудовим
законодавством»; творча гра для молоді «Пізнай свої права та обов’язки».
До обласного Дня права 18 липня 2013 року у Великобурлуцькій
центральній районній бібліотеці пройшло обговорення на тему «Держава
покоління next»; у дитячій районній бібліотеці провели годину правового
виховання «Ми – за суспільство високих моральних засад» та розгорнули
книжкову виставку «Право – мистецтво добра і справедливості». Не стали
осторонь бібліотеки району: у Приколотненській сільській бібліотеці-філії

пройшли бесіда-інформина «Дитина: твої права і обов’язки», День правового
інформування «Основи правознавства, як правовий гарант» та оформлено
тематичну поличку «Ми і Закон». Шипуватська сільська бібліотека-філія
провела усний журнал «Сторінками Всесвітньої декларації прав дитини»;
Площанська – день інформації «Компетентна відповідь»; Андріївська –
вікторину «Правова подорож Україною» та книжкову виставку «Вірне
рішення»; Кацівцовська бібліотека-філія оформила інформаційний стенд
«День правового виховання».
У Красноградській районній бібліотеці для дітей для учнів 5-6 класів 18
липня було проведено урок права «Наші права – щасливе дитинство». Дітям
розповіли про права, обов’язки й свободи, визначені Конвенцією про права
дитини, навчали правильно реалізовувати їх у повсякденному житті,
виховували в учнів поважне ставлення до власної особистості та оточуючих.
До уваги маленьких читачів була представлена книжкова виставка «Знати
потрібно дорослим і дітям». Діти з захопленням взяли участь у «Казковій
правовій вікторині», у якій на прикладі героїв відомих казок спробували
роз'яснити статті Конвенції про права дитини.
В Дергачівській ЦБС в рамках обласного Дня права пройшли: правовий
турнір „Твої права та обов’язки” у Великопроходівській бібліотеці-філії,
правовий урок „Правила і закони в суспільстві і твоєму житті” – у
Прудянській. Зустріч із дільничним під назвою „Закон на сторожі дитинства”
пройшла у Черкаськолозівській бібліотеці. У бібліотеках району відбулись
бесіди на правову тематику та були оформлені книжкові виставки.
Долучилася до проведення обласного Дня права Ізюмська міська
центральна бібліотека. Цього дня жителі громади міста мали змогу
ознайомитись з літературою та періодичними матеріалами із фондів
бібліотеки, взяти участь у експрес-зустрічі, яку для них провели працівники
центральної міської бібліотеки, ознайомитись з державними та
адміністративними сайтами та сайтами міського самоврядування в Центрі
публічного доступу до мережі Інтернет.
День правового інформування для групи юнацтва «Молодь і закон»
провела центральна районна бібліотека Дворічанської ЦБС. В рамках заходу
було розгорнуто книжкову виставу «Незнання законів не звільняє від
відповідальності» та відбулась зустріч за круглим столом під назвою «Права і
обов’язки молоді». В дитячій бібліотеці Дворічної до обласного Дня права
обладнано книжкову «Я і мої права», а у Жовтневій бібліотеці-філії діє
книжкова виставка «Я і закон моєї держави».
В рамках проведення обласного Дня права Ізюмська центральна районна
бібліотека для своїх читачів провела інформаційну годину «Людина у світі
законів», в ході якої присутні поспілкувалися на тему права, обов’язків та
відповідальності перед Законом. Учасникам заходу було організовано
невеличке правове експрес-опитування та термінологічну вікторину. У
бібліотеці оформлено тематичну виставку «Правовий гарант», де кожен
відвідувач мав змогу ознайомитись з новими книжковими та періодичними
виданнями правової тематики.

День права 18 липня пройшов у Лозівській юнацькій бібліотеці. З
метою популяризації правових знань тут було організовано книжкову
виставку «Его величество Закон», де читачі змогли ознайомитися з
новинками періодики, навчальними посібниками та літературою про право,
закон, владу та правосуддя. Окремою поличкою висвітлювалася література
про права дитини та сімейне право, різноманітні журнальні статті з
коментарями провідних фахівців в області права. Відвідувачів бібліотеки
інформували про проведення, в подальшому, зустрічей з юристами (першого
вівторка кожного наступного кварталу), на яких можна буде, при потребі,
отримати кваліфіковану юридичну допомогу.
18 липня 2013 року в читацькому залі Коломацької районної бібліотеки
в рамках загальнобласного Дня права відбулась зустріч з юристом
Коломацької РДА Троян Анною Олексіївною на тему «Держава покоління
NEXT». У ході зустрічі з її учасниками були проведені бесіди, надані
кваліфіковані консультації молоді, пенсіонерам і усім бажаючим, присутнім
у залі.
Лозівська центральна районна бібліотека у День права познайомила
своїх читачів з виставкою правової літератури "Закон понад усе" і провела
літературно-правову вікторину "Чудесний острів Феміди". Молоді люди,
присутні на заході, взяли участь у інтелектуальному штурмі та в конкурсі
"Ситуації". Вони спробували надати правову допомогу в конкретній
юридичній проблемі.
В бібліотеках міста Вовчанська 18 липня 2013 року до обласного Дня
права були проведені заходи: в центральній районній бібліотеці – юридичні
консультації «Молодь має право на навчання» та книжкова виставка «Закон і
право»; в юнацькій бібліотеці філії № 1 – книжкова виставка «Юнь осягає
закон»; в центральній районній дитячій бібліотеці – книжкова виставка
«Знаємо та реалізуємо свої права».
День правового інформування «Закон і ти» 18 липня пройшов у
Ржавчицькій, Більшовицькій, Червонознаменівській сільських бібліотеках
Первомайського району, бесіди «Права дитини у сучасному світі» – у
Грушинській та Біляївській бібліотеках.
Враховуючи велике значення громадсько-правової освіти та великі
можливості бібліотек щодо роботи у цьому напрямку, надалі інформаційні,
просвітні та дискусійні заходи спільно зі спеціалістами правової галузі,
органів виконавчої влади, правоохоронних органів, громадських організацій
будуть проводитись щоквартально.
Матеріал підготувала Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації з
питань культури та мистецтва.

Про проведення обласного Дня права
в бібліотеках Харківської області
(Оглядова довідка за повідомленнямибібліотек Харківської області)
16 жовтня 2013 року на Харківщині вдруге пройшов загальнообласний
День права, започаткований Головним управлінням юстиції в Харківській
області.
Цього дня в бібліотеках області спільно зі спеціалістами в галузі права,
органів виконавчої влади, правоохоронних органів, громадських організацій
проводились різноманітні інформаційно-просвітні та дискусійні заходи,
спрямовані на підвищення правової культури населення.
Зокрема, 16 жовтня 2013 року в Харківській обласній універсальній
науковій бібліотеці пройшла зустріч під назвою «Закони, які нас захищають»,
на яку були запрошені постійні користувачі, працівники бібліотеки та усі
зацікавлені у тому, щоб більше дізнатись про правовий статус громадян у
нашій державі. Перед присутніми виступив адвокат Харківської громадської
організації незрячих юристів О. Л. Лепетюк.
Лейтмотивом зустрічі стала дискусія щодо того, що ми можемо назвати
правами і свободами для кожної людини в світі. Учасники заходу
переглянули фільм, що безпосередньо стосувався цієї теми.
З нього слухачі дізналися, що думають про права людини в різних
країнах світу, історію їх виникнення та боротьби за те, щоб кожний з нас мав
рівні можливості. Навіть зараз мільйони людей почувають себе абсолютно
безправними як фізично, так і психологічно. Тому фільм завершився
риторичним питанням: коли ж Конвенції про права людини будуть
дотримуватися по всій Землі?
Ця проблема задала тон другої половини зустрічі. О. Л. Лепетюк
розповів присутнім про свій особистий досвід роботи в цій галузі права.
Харківська громадська організація незрячих юристів, в якій він працює,
займається захистом прав українських громадян в усіх сферах життя. Вона є
членом Всеукраїнської асамблеї інвалідів, тому її співробітники особливу
увагу приділяють розв’язанню законодавчих прецедентів, що стосуються цієї
найбільш незахищеної верстви населення. Також юристи організації
переймають європейський практичний досвід в галузі права, співпрацюючи з
адвокатами, що пройшли тренінги у суддів Європейського суду з прав
людини, Українською Гельсінкською спілкою та іншими громадськими
інститутами, які стоять на сторожі інтересів пересічної людини.
О. Л. Лепетюк наголосив на тому, що до нього та його колег може
звернутися будь-хто, хто вважає, що його права порушуються. Для цього
буде достатньо завітати в безкоштовні центри правової допомоги, що скоро
мають почати свою роботу. Зокрема, якщо людину звинувачують у злочині, в
деяких випадках вдається довести її невинність, використовуючи вже
ухвалені рішення Європейського суду.
Наприкінці юрист відповів на усі поставлені питання. Учасники заходу
висловили надію на продовження подібних зустрічей.

Заходи правознавчої тематики в рамках обласного Дня права в
районних бібліотеках Харківщини розпочалися заздалегідь.
З початку жовтня низка таких заходів пройшла в бібліотеках
Куп'янської ЦБС.
1 жовтня 2013 року на базі бібліотечних закладів району було
проведено День права, в рамках якого начальником Куп’янського
міськрайонного управління юстиції С.В. Векслер надавалися дистанційні
юридичні консультації населенню через мережу Інтернет.
З 7 по 11 жовтня 2013 року в Куп’янському районі був організований
Тиждень правової освіти населення, в межах якого відбулися прийоми
громадян з надання безоплатної первинної допомоги. В тому числі, 11
жовтня в приміщенні районної бібліотеки громадян приймали начальник
відділу державної реєстрації цивільного стану м. Куп’янська реєстраційної
служби Куп’янського міськрайонного управління юстиції Даніч І.М.,
начальник відділу ДВС Куп’янського міськрайонного управління юстиції
Агарков В.В. та начальник відділу державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно реєстраційної служби Куп’янського міськрайонного
управління юстиції Харківської області Давідова О.І.
В районній бібліотеці організовані книжкові виставки: «Де права, там і
відповідальність» та «Правознавчий калейдоскоп».
Заходи з нагоди обласного Дня права пройшли в сільських бібліотекахфіліях Куп’янської ЦБС.
Приміром, в Гусинському філіалі була оформлена книжкова виставка
«Свої права ти добре знай». Урок правознавства «Ми і закон» пройшов в
Петропавлівському філіалі. «Твої права — твоя фортеця» – під такою назвою
була оформлена книжкова виставка в Грушівському бібліотечному філіалі та
таке інше.
З 1 по 5 жовтня 2013 року у всіх філіях Куп’янської ЦБС до Дня права,
відбулися заходи, в яких брали участь представники сільських рад, юристи
тощо.
В Дворічанській центральній районній бібліотеці для дорослих 1
жовтня 2013 року пройшов урок правового виховання «Особливості права
для неповнолітніх» для учнівської молоді.
Співробітники бібліотеки організували цікаву вікторину «Знавці
правознавства», де юні гості заходу мали змогу активно проявити себе,
відповідаючи на каверзні запитання. Підлітки ознайомились з процесом
виникнення законів та правил у суспільстві, на різноманітних прикладах із
реального життя вчилися навичкам роботи з правовими документами.
До Дня права в читальному залі бібліотеки була обладнана книжкова
виставка «Особливості права для неповнолітніх».
3 жовтня 2013 року урок правознавства «Права та обов’язки дитини в
сучасному світі» відбувся в Шевченківській центральній районній бібліотеці.
Його слухачами були учні 9-10 класів ліцею Шевченківської районної ради.
Працівники бібліотечного закладу розповіли присутнім про історію
створення «Декларації прав дитини» та ухвалення «Конвенції про права

дитини», ознайомили з основними правами дитини та з прикладами їх
порушення в Україні.
З обов’язками дітей та наслідками їхнього невиконання юних учасників
заходу ознайомила начальник Шевченківського районного управління
юстиції Черненко Тетяна Вікторівна. Вона дала кваліфікацію різним видам
порушень, навела практичні приклади, розповіла про те, до чого призводить
неповага до закону, та про відповідальність, яка наступає для дітей згідно
законодавства України .
Учасники заходу взяли участь у вікторині з правових питань „Чи знаєте
ви…”. Цими днями у бібліотеці діяла виставка правової літератури «Через
правову освіту до правової держави».
В інших бібліотеках Шевченківської ЦБС відбулися наступні масові
заходи:
10 жовтня 2013 року – «Закон. Права. Обов’язки» - тематична полиця у
Гетьманівській бібліотеці-філії;
- 10 жовтня 2013 року «Поважаймо права і закони» - викладка
літератури у Старовірівській бібліотеці-філії;
- 14 жовтня 2013 року - «Молодь: уроки права, уроки життя» - година
спілкування у Н- Миколаївській бібліотеці-філії;
- 14 жовтня 2013 року - «Діти і право» - урок права у Аркадівській
бібліотеці-філії;
- 15 жовтня 2013 року - «Закон захищає дитинство»- урок права у ВХутірській бібліотеці-філії;
- 15 жовтня 2013 року - «Основний закон держави» - правознавча
година у Раївській бібліотеці філії;
- 15 жовтня 2013 року - «Держава. Право. Закон» - інформаційна
година у Василенківській бібліотеці-філії;
- 15 жовтня 2013 року - «Я і закон моєї держави»- бесіда у НБурлуцькій бібліотеці-філії;
- 15 жовтня 2013 року - «Підліток і закон» - правова година у
Олександрівській бібліотеці-філії.
З 7 по 12 жовтня 2013 року в Зачепилівській ЦБС проходив Тиждень
правових знань, протягом якого у бібліотеках району було проведено ряд
правоосвітніх заходів.
Зокрема, у центральній районній бібліотеці відбулась бесіда «Служіння
закону – головний обов’язок юриста», в районній дитячій бібліотеці провели
урок міркування «Закон обов’язковий для всіх» та правознавчу вікторину
«Мову закону вивчай і знай», в Інтернет-центрі Зачепилівської ЦБС відбувся
калейдоскоп правознавства «Лабіринтами права».
Учасниками цих заходів були учні 6-х, 8-х та 9-х класів місцевої
школи. Бібліотекарі спільно із начальником районного управління юстиції
Кисілем В. та головним спеціалістом районного управління юстиції
Погорілим В обговорювали питання про права та обов’язки дітей в Україні,
про право на опіку і піклування, на достатній життєвий рівень, на освіту та
медичне обслуговування тощо.

Діти переглянули відеоролики з правової тематики та приймали
активну участь у бліц-опитуваннях.
Протягом тижня в центральній бібліотеці діяла виставка правової
літератури «Юридичний компас для тебе». Бібліотечні працівники
ознайомили дітей з правами, що гарантуються законом, наголошуючи на
тому, що кожна людина є єдиною та унікальною.
Метою проведених заходів є виховання у дітей пошани до законів
України, навчити їх користуватися своїми правами, розвивати логічне
мислення та інтерес до правових знань.
«Право – це все те, що істинне і справедливе», - сказав Віктор Гюго.
Під таким девізом в Лозівській центральній районній бібліотеці пройшов
День права, який відвідали учні місцевих шкіл. Адже з правовими питаннями
ми зустрічаємося часто, а щоби вміло і правильно користуватися своїми
правами і добре виконувати свої обов’язки, треба знати закони.
На початку заходу гість, провідний спеціаліст Лозівського міського
районного управління юстиції, Кривень Тетяна Юріївна розповіла учням про
роботу управління та поспілкувалася з присутніми, відповідаючи на їхні
запитання.
Старшокласники розгадували правові кросворди, стали учасниками
вікторин і конкурсів «Інтелектуальний штурм» та «Правовий бліц-турнір»,
згадували висловлювання відомих людей про право. Учні достойно показали
своє знання основ права України, а кращі із кращих одержали звання «Юний
правознавець» та отримали призи.
Учасники заходу також мали змогу переглянути книги з бібліотечної
виставки «Правовий обрій».
8 жовтня 2013 року в Близнюківській районній бібліотеці для дітей в
рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України щодо надання
безоплатної правової допомоги населенню та проведення Тижня правової
освіти на території Близнюківського району, пройшов форум ''Право молоді
на працю: Запитай у влади''.
Під час заходу молодь Близнюківщини мала змогу поспілкуватися,
отримати правову допомогу від спеціалістів районної державної
адміністрації, районної ради, районного управління юстиції, районного
центру зайнятості, районного управління Пенсійного фонду України. ''Право
на працю є одним із найбільш важливих соціально-економічних прав і
визначає можливість людей займатися працею для забезпечення як свого
матеріального добробуту, так і духовного розвитку в умовах свободи та
гідності, економічної безпеки та рівних можливостей. І особливо важливою
тут видається роль держави, яка має здійснити усіх можливих заходів щодо
захисту і реалізації права на працю, і зробити усе від неї залежне щоб, була
повага до цього права'', - підкреслив у своєму виступі заступник голови
Близнюківської районної державної адміністрації Олексій Лисенко.
8 жовтня 2013 року День права пройшов у Нововодолазькій
центральній районній бібліотеці.

У заході брали участь заступник голови Нововодолазької районної
державної адміністрації О.Б. Кузьоменський, начальник районного
управління юстиції А.П. Бондаренко, в.о. начальника відділу державної
виконавчої служби І.В. Великородна.
У ході зустрічі усім бажаючим були надані консультації, відповіді та
коментарі на поставлені запитання. Вони стосувались різних сфер
життєдіяльності, та найбільше – соціального захисту і трудового права.
Загалом, Дні права на базі бібліотеки проводяться для читачів та усіх
зацікавлених жителів смт. Нова Водолага щоквартально. В цей час кожен
громадянин безоплатно може отримати коментар кваліфікованого юристафахівця, вирішити будь-яку правову проблему. Це можна зробити,
опустивши своє запитання у спеціальну скриньку, яка знаходиться у
приміщенні бібліотеки, або через e-mail: novabiblioteka@ukr.net
11 жовтня 2013 року в Нововодолазькій районній дитячій бібліотеці в
рамках тижня правової освіти відбувся урок права "Ерудит". Мета заходу –
ознайомити дітей зі своїми правами і обов'язками та розвивати в них інтерес
до правових знань. Його учасниками були користувачі бібліотеки – учні
середніх класів.
На зустріч була запрошена провідний спеціаліст Нововодолазького
районного управління юстиції Пархоменко Віта Вікторовна, від якої юні
читачі дізналися про свої громадянські права та обов’язки. Вона також
навела приклади і розповіла про наслідки порушень та відповідальність, яка
наступає для дітей згідно законів України за ті чи інші вчинки, а також
нагадала їм про значення державних символів України та провела з ними
ділову гру.
Завідуюча бібліотекою Жижера В.І. підготувала доповідь на тему
історії виникнення дитячих прав та цікаво розповіла про виховання дітей в
Спарті, звернувши увагу дітей на те, що упродовж ХХ століття було
прийнято цілий ряд документів, спрямованих на захист дітей та дитинства.
Діти, учасники заходу, взяли участь у правовій грі «Виконуємо свої
обов'язки» та вікторині «Чи знаєте ви», що їх організували працівники
бібліотеки, та здійснили подорож разом з казковими героями по статтях
Конвенції ООН про права дитини. В Інтернет-центрі РДБ вони мали змогу
переглянути відеоролики "Казкові герої в країні прав і обов'язків" та
ознайомитись з книжковою виставкою «Юридична абетка», оформленою у
бібліотеці.
Заходи з питань правового виховання та популяризації правознавчої
літератури пройшли у центральній бібліотеці Первомайської міської ЦБС.
З 10 жовтня 2013 року у бібліотеці діє книжкова виставка для широкого
загалу читачів “Правові знання – громадянам”, а в день проведення
загальнообласного Дня права, 16 жовтня, у читальному залі центральної
бібліотеки пройшов правовий калейдоскоп для молоді під назвою “Своєю
силою закони зобов’язані правам”.
На захід був запрошений юрист, який розповів присутнім про права
громадян, при цьому він підкреслив, що молодим людям і всім громадянам

необхідно знати про свої права, захищати їх, але при цьому необхідно
пам’ятати про свої обов’язки та відповідальність за правопорушення.
16 жовтня 2013 року Дня права провели працівники Вовчанської
центральної районної бібліотеки спільно з Територіальним центром
соціального обслуговування самотніх та непрацездатних громадян.
Перед присутніми на заході виступила виконуюча обов’язки керівника
Вовчанського районного управління юстиції Харківської області Білецька
Олена Сергіївна.
Загалом були розглянуті питання: чи знаєш ти свої права; психологічна
грань між чоловіком і жінкою; оформлення спадщини; тверезість – закон для
кожного та інші.
До Дня права у бібліотеці оформлено книжкову виставку «Закон і
право».
У рамках проведення обласного Дня права та з метою виконання
соціальних ініціатив Президента України «Кожній дитині – родину», 16
жовтня 2013 року у читальному залі Великобурлуцької центральної районної
бібліотеки відбулося засідання круглого столу.
У заході взяли участь заступник голови райдержадміністрації
Т.Пащенко, голова районної ради О. Жиліна, батьки-вихователі і прийомні
батьки, начальник служби у справах дітей РДА Л. Лисицька та фахівці
служби, головний лікар Великобурлуцької ЦРЛ О. Ворошилов, керівники
структурних підрозділів райдержадміністрації – відділу освіти, сектору у
справах молоді та спорту, управління соціального захисту населення,
директор Великобурлуцького РЦССДМ В. Криничанська, голови
Рубленської сільської ради та Великобурлуцької селищної ради.
Вони обговорили питання щодо покращення функціонування діючих
дитячих будинків сімейного типу та проблеми прийомних сімей району, а
також висловили свою думку щодо створення нових, приділили увагу
поліпшенню умов проживання, виховання та розвитку дітей-вихованців та
прийомних дітей, здійсненню контролю за умовами їх проживання,
соціальному супроводу таких закладів.
16 жовтня 2013 року для бібліотекарів Коломацької ЦБС на базі
Центральної бібліотеки смт. Коломак в рамках проведення обласного Дня
права пройшов інформаційно-просвітницький захід на тему «Бібліотека в
правовому полі».
Захід проводився на виконання рекомендацій Головного управління
юстиції у Харківській області спільно Коломацьким районним управлінням
юстиції Харківської області (начальник управління Животинська І.В. та
провідний спеціаліст Гусєв Р.М.) та співробітниками Коломацької ЦРБ
(директор Щербак Н.П.).
16 жовтня 2013 року День права пройшов у бібліотеках м. Куп’янськ.
Так, працівники Куп’янської міської бібліотеки №1 провели день
інформації «Пенсійна реформа в Україні».
У бібліотеці було оформлено книжкову виставку «Інформаційне
законодавство України», на якій широко представлені юридичні довідники,

енциклопедії та інші видання правової тематики. Серед них Конституція
України, Закон України про пенсійне забезпечення, періодичні видання та
інші законодавчі акти України.
Користувачі бібліотеки знаходили відповіді на свої запитання в
спеціальній літературі та публікаціях газет «Урядовий кур’єр», «Голос
України», «Время». Деяким читачам пенсійного віку була надані
індивідуальні консультації з законодавчих питань. Гості бібліотеки мали
змогу відвідати інтернет-сайти правової направленості, де цікавились
перерахунком пенсій та пільгами, новинами пенсійної реформи.
У читальному залі Куп’янської міської бібліотеки №3 в рамках
обласного Дня права було проведено групову бесіду «До вас прийшли із…» з
циклу «Правовий лікбез».
Юрист Заїка Наталія Миколаївна розповіла читачам бібліотеки про
права та обов’язки громадян при спілкуванні з працівниками міліції,
податкової служби, судовими виконавцями та іншими держслужбовцями.
Бесіда пройшла в формі жвавого діалогу. Присутні задавали питання, які їх
цікавили: про пенсійну реформу, про зміни в трудовому законодавстві, як
правильно оформити спадщину, скласти заповіт, купити чи продати майно.
В читальному залі було оформлено книжкову виставку відповідної
тематики.
17 жовтня 2013 року в Куп’янській міській бібліотеці №2 до обласного
Дня права пройшла зустріч з правоохоронцем для людей похилого віку
«Своєю силою закони зобов`язані правам».На зустрічі розглядалися дуже
актуальні для більшості присутніх питання приватизації, спадку, майнові
питання, особливості законодавства стосовно охорони здоров’я. Присутні
також задавали питання на особисті теми.
Співробітники бібліотеки підготували книжкову виставку «Через
правову освіту – до правової держави», на якій представлена література по
правознавству.
Тож, як показує досвід, правове виховання населення, поряд із сім’єю,
школою та іншими соціальними закладами, є на сьогодні одним із
пріоритетних напрямів роботи сучасної бібліотеки.
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації
з питань культури та мистецтва Харківської ОУНБ.

