Концепція Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна»
Мета акції: сприяння морально-психологічному забезпеченню бойової і
мобілізаційної готовності військ, патріотичному вихованню у Збройних
Силах

України,

підвищенню

освітнього

рівня

військовослужбовців,

організації їх змістовного дозвілля.
Завдання, яке буде реалізоване у ході акції: Коаліційною угодою одним
із пріоритетних завдань держави визначено підвищення обороноздатності
Української держави, реформування Збройних сил з урахуванням сучасних
воєнних викликів і загроз національним інтересам та набутого бойового
досвіду під час АТО.
Важливою складовою високого рівня бойової і мобілізаційної готовності
військ

є

морально-психологічний

стан

військовослужбовців,

що

забезпечується патріотичним вихованням, підвищенням освітнього рівня
військовослужбовців, організацією їх змістовного дозвілля.
Одним із чинників формування і розвитку особистості є читання.
Науковими дослідженнями доведено, що процес читання впливає на
розвиток

інтелекту,

світогляду,

вольових

якостей,

комунікативної

компетентності.
Тому заохочення читання у Збройних Силах України сприятиме
формуванню високодуховної та моральної особистості українського воїна.
Враховуючи актуальність питання, Міністерство культури України
виступає ініціатором Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна».
Зміст акції, учасники: У ході проведення акції будуть зібрані та передані
до бібліотек військових частин Збройних сил України кращі зразки
вітчизняної та світової художньої літератури в перекладі українською мовою,
науково-популярні видання з історії Української держави, її культури,
Збройних сил.
Ініціатор акції – Міністерство культури України.
Координатор акції – Національна парламентська бібліотека України.

Співкоординатори акції – обласні універсальні наукові бібліотеки,
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки міста Києва.
До участі у акції також будуть залучені:
бібліотеки сфери управління Міністерства культури України,
публічні бібліотеки усіх регіонів України,
громадські

організації,

зокрема

Українська

бібліотечна

асоціація,

Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, волонтерські
організації,
видавці, користувачі публічних бібліотек, інші фізичні особи.
Акція буде реалізовуватися на громадських засадах.
Хід реалізації акції: Про початок акції буде оголошено 09 березня 2015
року під час Національного радіомарафону «Борітеся – поборете! Шевченко
мобілізує». Усі бажаючі зможуть приносити книги до Національної
парламентської бібліотеки України (вул. М. Грушевського, 1), інших місць
збору видань за оголошеним списком.
Зібрані видання будуть передаватися за погодженням із Міністерством
оборони України Національною парламентською бібліотекою України,
обласними універсальними науковими бібліотеками до бібліотек військових
частин Збройних Сил України.
Всеукраїнська акція «Бібліотека українського воїна» реалізовуватиметься
на постійній основі.
Зміст акції, хід її реалізації оприлюднюватиметься на веб-сайтах
Міністерства культури України, Національної парламентської бібліотеки
України, обласних універсальних наукових бібліотек, у засобах масової
інформації, соціальних мережах.

