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ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО

РОЗВИТКУ ДИТЯЧОЇ БІБЛІОТЕКИ:

 орієнтація на користувача;

 впровадження інноваційних форматів діяльності,

онлайн проєкти;

 поєднання традиційних форм обслуговування з

сучасними;

 розвиток нових компетенцій фахівців;

 проектна діяльність та залучення інвестицій;

 розвиток соціальних комунікацій та партнерства.



ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ БІБЛІОТЕК

 Обгрунтовані у розпорядженнях Кабінету

Міністрів України, Стратегії розвитку

бібліотечної справи в Україні до 2025 року

«Якісні зміни бібліотек задля забезпечення

сталого розвитку України» від 23 березня 2016

р. № 219-р, «Довгостроковій стратегії розвитку

української культури – стратегії реформ» від 1

лютого 2016 р.№ 119-р.



ГОЛОВНІ ТРЕНДИ У НОВИХ ПОСЛУГАХ

 Активне навчання та соціальна дяльність, заходи з

медіаграмотності, щоденна інформація про життя

бібліотеки.

 Бібліотекар стає фасілітатором і натхнеником,

організуючи клуби, майстерні, створює виставки та

рекомендації, сприяє розмовам про книги тощо.

 Активне залучення волонтерів та громади.

 Розвиток власних компетенцій та знань.



БІБЛІОТЕКА 4-Х ПРОСТОРІВ

 Навчальний простір: інформаційні ресурси, бібліотечні
фонди, медіаграмотність, дистанційне навчання,
традиційна навчальна діяльність, консультації тощо.

 Простір для натхнення: сцени та зони для подій та
різних творчих активностей, неформальне навчання.

 Простір для зустрічей: працює для реалізації її
суспільного призначення та допомагає здійснювати
основні соціальні функції. Неформальні зустрічі, місце
для обговорення, зони для спілкування, культурні
активності.

 Простір подій: Дні відкритих дверей, Звіти перед
громадою, виставки робіт місцевих художників,
фотографів, майстрів народної творчості; фотовиставки,
що розкривають діяльність бібліотеки та її користувачів
тощо.
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ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

© 2018 Представництво ООН в Україні



УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ КНИГИ

Всеукраїнська акція #ЖивіПисьменники



ОНЛАЙН-АКТИВНОСТІ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

 Форми онлайн-заходів
Онлайн-зустріч з письменником
Онлайн-читання
Відеопривітання, відеоповідомлення
Вебінар
Огляд книг, Бук-слэм (BOOK Slam) 
Віртуальна екскурсія, Віртуальна подорож
Майстер клас
Челлендж, Флешмоб, Флешбук, Квест, Акції

 Ідеї публікацій
Добірка книг
Вікторина
Відповіді на типові запитання про бібліотеку, Тест
Цитати (не повинні займати 99% контенту)
Книга, яка поліпшить ...; Як правильно вибрати книгу за…
Книга, яка вирішить проблему ...
Інфографіка про історію і життя бібліотеки
Корисні добірки: 10 прийомів, 5 помилок, хіт-парад, рейтинг



ОНЛАЙН-АКТИВНОСТІ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

Форми електронних ресурсів

для розміщення на сайті / сторінці у соцмережах

Відеоролик

Буктрейлер

Віртуальна виставка

Презентація

Слайд шоу

Інтерактивна вікторина

Онлайн-анкетування

Медіа-уроки за різними напрямками

Інтерактивний плакат 





МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 100 років від дня відкриття Миколаївської обласної

бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна (1921)

Обласні програми

▪ Обласна Програма підтримки вітчизняного

книговидання, книгорозповсюдження та

популяризації української книги у Миколаївській

області.

▪ Програма розвитку освіти Миколаївської області на

2017-2021 роки.



ПРОГОЛОШЕНО В УКРАЇНІ

 2018-2027 роки Десятиріччя української мови

 2020-2021 навчальний рік оголошено роком

математичної освіти

Постанови Верховної Ради України:

 Про відзначення 150-річчя з дня народження

Василя Стефаника

 Про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі

Українки



МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

▪ Соціальна комплексна програма підтримки сім’ї та

дітей, забезпечення рівних прав та можливостей

жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2017-

2021 роки.

▪ Oбласна Комплексна програма профілактики

злочинності та вдосконалення системи захисту

конституційних прав і свобод громадян у

Миколаївській області на 2017-2021 роки.

▪ Програма розвитку культури у Миколаївській області

2019-2021 роки.

▪ Програма розвитку фізичної культури і спорту в

Миколаївській області на 2019-2022 роки.



МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

▪ Обласна Цільова національно-культурна програма

«Збереження та розвиток етнічної, культурної та

мовної самобутності національних меншин у

Миколаївській області» на 2019-2021 роки.

▪ Програма оздоровлення та відпочинку дітей

Миколаївської області на 2019-2023 роки.

Стратегія розвитку Миколаївської області на період

2020 – 2027 років (Проект).



ПІД ЕГІДОЮ ООН

 2021-2030 – Десятиліття науки про океан в

інтересах сталого розвитку

 2021-2030 – Десятиліття ООН по відновленню

екосистеми.

▪ Міжнародний рік овочів и фруктів

▪ Міжнародний рік миру и довіри

▪ Міжнародний рік боротьби з дитячою працею



КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

 Вільне володіння державною мовою

 Здатність спілкування рідною (у разі відмінності від

державної) та іноземними мовами

 Математична компетентність

 Компетентності в галузі природничих наук, техніки і 

технологій

 Екологічна компетентність

 Інформаційно-комунікативна компетентність

 Громадянські та соціальні компетенції

 Культурна компетенція

 Фінансова грамотність



ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ!

 Науково-практична конференція до 100-річного

ювілею Миколаївської обласної бібліотеки для

дітей ім. В.О. Лягіна «PRO100 років разом з дітьми.

Думки. Дії. Досягнення» (жовтень 2021 р.)

 Обласна творча лабораторія «Екологічна просвіта

дітей. Грані і потенціал бібліотек Миколаївщини»
(квітень 2021 р.)

 Обласний тематичний семінар «Актуальні тренди

формування бібліотечного фонду для дітей:

технології і принципи» (листопад 2021 р.)

 ХІ Міжрегіональний Ярмарок бібліотечних інновацій

«Бібліо@креатив-2021» (червень)





ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ!

 Професійні тематичні онлайн майстерні «Бібліотечні

акценти» з досвіду роботи спеціалізованих бібліотек

для дітей Миколаївщини (квітень; жовтень)

 Віртуальний консультаріум для бібліотек, що

обслуговують дітей Миколаївщини (протягом 2021 р.)

 Профі-квест серед бібліотекарів області, що

обслуговують дітей (онлайн) (червень-вересень 2021 р.)






