
 

Шановні українські бібліотекарі! 

Бібліотечна асоціація Латвії, Литовська бібліотечна асоціація, Естонська бібліотечна асоціація та всі 

бібліотекарі Латвії, Литви та Естонії висловлюють вам свою найпотужнішу професійну та особисту 

підтримку. Під час війни наша професія накладає подвійну відповідальність, адже одночасно ми 

знаходимося в умовах реальної та інформаційної війни, маніпулювання інформацією та розумом 

людей. Наш обов’язок як бібліотекарів - відстоювати свободу вираження поглядів, забезпечити 

вільний доступ до надійної та перевіреної інформації та знань. Наше завдання – не лише самостійно 

перевіряти правдивість новин та інформації, але й навчити цьому наших співгромадян, аби вони 

уникали дезінформації та маніпулювань фактами. Ваші солдати: батьки, брати, чоловіки та сини – 

ціною власного життя захищають країну. Бібліотекарі – це ті, хто захищають інформаційний простір 

країни та не дозволяють дезінформації перемагати. Безперечно, в сьогоденному світі не існує тільки 

одна правда, але хто ж не як бібліотекарі, що володіють інформацією та знаннями, допоможуть 

людям не заплутатися в цьому океані як правдивих, так і брехливих новин? Активні дії бібліотекарів 

у боротьбі з дезінформацією та навчання громадян є важливими, як ніколи раніше. У цьому питанні 

ви повинні бути на передовій. Якщо ми, латвійські, литовські та естонські бібліотекарі, можемо 

допомогти вам у боротьбі з дезінформацією, будь-ласка, зв’яжіться з нами для надання допомоги чи 

будь-якої іншої підтримки. 

Бібліотеки, як демократичні майданчики, що відкриті для всіх, можуть стати важливою ланкою не 

лише інформаційної, але й фізичної підтримки. Досвід багатьох країн показує, що бібліотеки також 

можуть бути місцем фізичного притулку для громадян. Відчиняйте свої двері для всіх, хто цього 

потребує! У бібліотеках можуть бути розташовані пункти допомоги та підтримки громадян і 

біженців. До того ж, у вашому розпорядженні є необхідні ресурси для надання громадянам 

інформаційної та професійної підтримки в подоланні кризи та прийнятті рішень щодо їхніх 

подальших кроків. Бібліотеки є одними з центральних установ підтримки населення в мирний час. 

Під час війни ваша підтримка набуває подвійної цінності та сили. Підтримуйте та допомагайте 

кожному, хто цього потребує! І не соромтеся звертатися за допомогою до інших, якщо ви самі 

відчуваєте страх чи розгубленість. Весь світ об'єднується навколо України. Ми впевнені, що наші 

колеги з інших країн готові надати вам всю необхідну підтримку та допомогу. 

Шановні громадяни України! 

Будьте сильними! Жодне насильство проти суверенної держави та її народу ніколи не може бути 

виправданим. Воєнне вторгнення Росії в Україну демонструє її слабкість та Вашу силу. Кожна 

людина заслуговує жити в незалежній і демократичній країні. У Ваших руках не лише сьогодення, 

але й Ваше майбутнє: в якій країні житимуть Ваші діти та онуки. Не опускайте руки! Не допускайте 

провокацій та маніпуляцій! Зберігайте спокій та здоровий глузд! Громадяни Латвії, Литви та Естонії 

з Вами! Свобода Україні! 

 


