ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
про проведених громадського обговорення щодо присвоєння
Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва імені Є.Ф.Маланюка
Згідно Закону України «Про присвоєння юридичним особам та
об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та
святкових дат, назв і дат історичних подій» та Постанови Кабінету Міністрів
України від 24 жовтня 2014 року № 989 «Про затвердження Порядку
проведення громадського обговорення під час розгляду питань про
присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними
закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат
історичних подій» було оголошено Громадське обговорення щодо
присвоєння Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва імені
Є.Ф.Маланюка, інформаційне повідомлення про проведення якого
оприлюднено 27 лютого 2017 року на офіційному веб-сайті Кіровоградської
обласної бібліотеки для юнацтва та поширено в соціальних мережах
Інтернету; в бібліотеці було організовано збір підписів.
Громадське обговорення тривало з 27 лютого до 27 квітня 2017 року.
Станом на 28 квітня 2017 року свою думку висловили 575 осіб.
Ознайомившись з усіма пропозиціями, що надійшли від учасників
обговорення, можна констатувати наступне:
- «підтримують ініціативу колективу обласної бібліотеки для юнацтва щодо
присвоєння їй імені Євгена Филимоновича Маланюка» – 575 осіб;
- «не підтримують» - 0.
Активну участь в обговоренні взяли користувачі бібліотеки –
учнівська, студентська, працююча молодь, письменники, вчителі шкіл міста,
викладачі різних навчальних закладів; громадськість.
Листи на підтримку ініціативи колективу Кіровоградської обласної
бібліотеки для юнацтва отримано від колективів Кіровоградського
облкомплексу
(гімназія-інтернат-школа
мистецтв),
ВПУ
№
9,
Кіровоградської міської організації Української Спілки ветеранів
Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів),
Кіровоградського
Кошу
Українського дитячо-юнацького товариства «Січ», Громадської ініціативи
«Армія SOS Кіровоград», бібліотеки гімназії ім. Т.Г. Шевченка,
письменників – членів Національної спілки письменників України Віктора
Погрібного та Володимира Кобзаря, журналістів інтернет-видань «Рідний
край» та «Першої електронної газети», інформаційного порталу «Гречка»,
підприємця О.В. Власової та ін.
Хочеться подякувати усім, хто не залишився байдужим і долучився до
участі в Громадському обговоренні, а також навести цитати з деяких листів,
що надійшли на адресу бібліотеки (мовою оригіналу):
«….Хотілося б щоб у рік 120-річчя від дня народження Євгена Маланюка
земляки увічнили його пам'ять.

Тож я повністю підтримую ідею колективу обласної юнацької бібліотеки
щоб їй присвоїли ім’я видатного українця – Є.Ф.Маланюка»
22.03.2017 р.
Попович Алла, читачка бібліотеки
«Я на сто відсотків підтримую колектив юнацької бібліотеки про присвоєння
їй ім’я видатного письменника, нашого земляка – Маланюка Є.Ф. З 2002 року
на Кіровоградщині існує обласна літературна премія ім. Є. Маланюка, яка
дуже тяжко утверджувалася, то тепер, хочеться сподіватися, перейменування
бібліотеки пройде значно швидше і безболісніше. І ще декілька вагомих
аргументів на підтримку перейменування. Працівники бібліотеки роблять
дуже важливу справу – пропагують кращі твори письменників, які отримали
почесне звання – Лауреатів обласної літературної премії ім. Є.Маланюка….»
22.03.2017 р.
Ткачова Ірина Вікторівна
«Ім’я Євгена Маланюка – на часі!
Присвоєння обласній бібліотеці для юнацтва імені видатного поета –
духоборця нашого земляка Євгена Маланюка має бути ще одним внеском у
справу відродження в Україні національної пам’яті. Євген Маланюк – один з
тих полум’яних національних борців, які закликали українців вибивати з себе
одвічного раба і затурканого малороса – тема і сьогодні актуальна, бо
вириватися з цього полону українці мусять сповна, якщо прагнуть мати
справжню незалежну квітучу державу»
23.03.2017 р
Віктор Погрібний, поет, прозаїк, публіцист, лауреат
республіканських літературних премій ім. І. НечуяЛевицького, Остапа Вишні, О. Гончара, голова
обласного літоб’єднання «Степ»
«… підтримую ініціативу Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва
щодо перейменування на честь Євгена Маланюка. Оскільки цей письменник
родом з нашого краю і представлятиме, індефікуватиме заклад культури»
23.03.2017
Пташник Тетяна Петрівна, журналіст Інтернетвидання «Рідний край»
«Ми, читачі бібліотеки для юнацтва, Світлана і Олександр Листюк,
підтримуємо ідею перейменування закладу на честь видатного українського
письменника …..Євгена Маланюка»
23.03.2017 р.
Листюк Світлана і Олександр
«У нашому місті є чудова бібліотека для юнацтва. Там працюють чудові
люди віддані своїй справі. Бібліотека багато робить для духовного зростання
підростаючого покоління і змістовного дозвілля молоді – проводить
фестивалі, різні акції, масові заходи, виставки тощо, але чомусь досі
безіменна. Те, що сталося в державі останнім часом, додає тривоги, а не
оптимізму та упевненості в завтрашньому дні. За Україну знову треба
боротися, навіть жертвуючи своїм життям. І тому ми підтримуємо ініціативу

колективу бібліотеки про те, що бібліотека повинна носити ім’я людини, яка
все своє життя прославляла та боролася за Україну, нашого земляка,
письменника та громадського діяча Є. Ф. Маланюка»
24.03.2017 р.
З повагою колектив ВПУ № 9:
Нижборська Наталія Анатоліївна, викладач
Сільвейструк Надія Анатоліївна, викладач
Агішева Анна Миколаївна, викладач
Мусін Сергій Олександрович, викладач
Артемьєва Лілія Сергієвна, викладач
Огаренко Ольга Олегівна, викладач
Кручак Раїса Вікторівна, викладач, майстер в/н
Варга Ольга Миколаївна, викладач, майстер в/н
Ільченко Оксана Петрівна, соціальний педагог
«Підтримую ініціативу колективу бібліотеки і сподіваюсь на усіх не
байдужих кіровоградців та всіх свідомих українців про присвоєння закладу
імені Є.Ф.Маланюка.
Творчість, життєвий шлях Євгена Маланюка – приклад беззавітного
громадянського і творчого служіння святій справі української державної
незалежності. Його біль за Україну і її багатостраждальний народ актуальні й
сьогодні, коли ми все ще на шляху до неї з реальною загрозою втрати…..
Я вважаю, що такий поважний заклад нашого міста має носити його ім’я»
28.03.2017 р.
Ліщименко Валентина Кирилівна
«Підтримую пропозицію працівників бібліотеки, щодо
Кіровоградській бібліотеці для юнацтва імені Є.Маланюка»
2.04 17 р.
Вакуленко Світлана Григорівна, читачка
з 20-ти річним стажем

надання

«Я хочу, щоб ми жили в Незалежній Україні, яка пишається своїми
видатними особистостями. А Євген Маланюк є людиною, яка все своє життя
прославляла та боролася за Україну вільну та квітучу. Творчість
Є. Маланюка глибоко входить в культурне сьогодення Незалежної України,
пробуджуючи національну свідомість та любов до Батьківщини і тому я
вважаю, що перейменування книгозбірні на честь нашого земляка,
письменника та громадського діяча Євгена Филимоновича Маланюка буде
слушним і своєчасним»
3.04.2017 р.
Горбатенко Марина Олександрівна
«… Бібліотека, яка покликана виховувати молоде покоління, беручи за
приклад життя відомих земляків не може бути безіменною. Буду гордитися
тим, якщо обласна юнацька бібліотека носитиме ім’я нашого славетного
земляка – Є.Ф. Маланюка»
3.04.2017 р.
Ізоточкіна Ольга Іванівна

«Я, Кобзар Володимир Федорович, колишній мешканець міста Кіровограда,
підтримую ініціативу працівників Кіровоградської обласної бібліотеки для
юнацтва, про присвоєння імені Євгена Маланюка обласній юнацькій
бібліотеці»
8 квітня 2017 року
Кобзар Володимир Федорович, член Національної
спілки письменників України
«На сучасному етапі розвитку України молодь повинна знати людей, котрі
навіть будучи в еміграції, спромоглися зробити значний внесок в українську
історію. Публіцист та письменник Євген Маланюк, безперечно, є такою
постаттю. Тому я долучаюсь до ініціативи щодо присвоєння його імені
Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва»
24.04.2017
Кунтиш Валентина Антонівна
«Колектив Кіровоградського облкомплексу (гімназія-інтернат-школа
мистецтв) підтримує пропозицію про перейменування Обласної бібліотеки
для юнацтва на ім’я видатного українського поета, нашого земляка, Євгена
Маланюка»
25.04.2017
Коротков А.Є., директор облкомплексу,
народний артист України, професор
«… підтримую ініціативу працівників бібліотеки щодо присвоєння ім. Євгена
Маланюка Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва. Євген Маланюк
– видатна постать, котра здійснила вагомий внесок в українську літературу»
26.04.2017
Наталія Оврас, студентка факультету філології і
журналістики, постійний читач бібліотеки
«….Євген Маланюк – відомий український письменник, поет, культуролог,
наш земляк, який заслуговує на те, щоб його іменем було названо бібліотеку,
яка сприяє вихованню юнацтва та молоді. Не будемо байдужими до історії
нашого краю!»
26.04.2017 р.
Соловйова Оксана Анатоліївна, викладач
Кіровоградського медичного коледжу ім. Є.Й.Мухіна
Отже, ще раз дякуємо всім учасникам обговорення. Сподіваємось, що
органами місцевої влади буде врахована спільна думка колективу,
користувачів бібліотеки та представників громадськості, які долучилися до
обговорення.

