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https://www.facebook.com/hashtag/30днівЕКОкниги/ 



- Виставка місцевих видавництв
«Миколаївська книга-2020»

- Волинська обласна бібліотека для
дітей. Офіційна сторінка :

акція #ЖивіПисьменники! 
(https://www.facebook.com/Волинська
-обласна-бібліотека-для-
дітейОфіційна-сторінка-
252134348257489)

- Віртуальний Клуб любителів голосного
читання «Леочитання» Львівської
обласної бібліотеки для дітей.
(#леотека_карантин #бібліотека80
#леочитання)

- Чернігівська обласна
бібліотека для дітей створила власний
інтернет – продукт віртуально –
казковий проєкт «Казки з Бабусею
Ягусею!», де Бабуся читає казки, а ще
може прочитати казку на замовлення
(https://www.youtube.com/watch?v=v5D
jIDhxdok)



- Весняний STEM-проєкт
«Вирости рослину»

- Ініціатива #література_як_мікстура
А які книги ви читаєте? Поділіться з нами
в коментах.
(#бібліотеці_80#леотека_карантин
#література_як_мікстура)

Львівська обласна бібліотека для дітей : 



#ПідПарасолями #ПідПарасолямиМиколаїв
#МіжнароднийДеньЗахистуДітей2020

Взяли участь Первомайська, Єланецька, Братська районна бібліотека для дітей,
КЗ “Куцурубська публічна бібліотека”, читачі библиотек-філій № 3, 4, 5, 6, 10 ЦБС
для дітей м. Миколаєва, Центральної дитячої бібліотеки м. Слов’янськ, Комфорт-
бібліотеки ЦБС м. Львова



- Всеукраїнському онлайн конкурсі фотомалюнка «Мрійник року»

- Студія "Мальована книга" Львівської
обласної бібліотеки для дітей
(#мальована_книга #леотека_карантин
#залишайся_дома #бібліотеці80)



Віртуальні ігри можна знайти на сайті
у розділі «Електронні ресурси» та на
блозі Миколаївської обласної
бібліотеки для дітей ім. В.О. Лягіна
«Бібліотечна гавань».

Всього 13 майстер-класів. Їх можна знайти
на блозі «Бібліотечна гавань» у розділі «Хобі
і ти» або на Ютуб каналі бібліотеки



- Донецької обласної бібліотеки для
дітей: шалена лабораторія
«Похімічимо?»- це прості, легкі
дивовижні експеременти , які можна
самим зробити вдома і вони цілком
безпечні (https://www.bibliokids-
mrpl.com.ua/uk/allcategories-uk-ua/11-
новини/180-шалена-лабараторія-
похімічимо.html

- Сумської обласної бібліотеки для дітей
«МегаЗнайка» – сайт для дітей та батьків, де
зібрані казки, вірші, ігри, пісні, цікаві факти
про різноманітні предмети та явища, про
рослинний і тваринний світ, про людину та її
діяльність (http://www.megaznaika.com.ua).

майстер-класи : 
«Як зробити паперову 6-
кутну зірку власноруч» або
«Як зробити лабіринт
власноруч – настільна гра
своїми руками» 
(http://levko.info)



- BooKids Fest Єдності «В день 
літнього Миколая бібліотека усіх 
єднає» (#Мико_Фест_Єдності
#День_літнього_Миколая_миколаїв
ців_єднає) 

Тиждень інформації «Віртуальне знайомство 
з країнами – сусідами України» (до Дня 
Європи в Україні), який включав: віртуальні 
турне «Привіт, Європо!», віртуальну 
мандрівку «Давай знайомитись, Європо!»

- Тернопільська обласна бібліотека 
для дітей пропонує таку інновацію: 
знімання читачами відеоролика до Дня 
Конституції України (#знімання 
#конституціяукраїни #відео #бібліотека 
#ternoteka)



Ще такі цікавинки : 

- бібліотека- філія №8 Хмельницької міської ЦБС
провела онлайн конкурс швидкочитання «Fast read»
серед читачів вайбер – групи «Весела майстерня».
Учасники в групі ділилися власними відео, на котрих
швидко – швидко читали уривки улюблених творів.

- Читаю на карантині – промоакція-флешмоб. Учасники
акції викладають свої фото з книжками, які читають на
карантині на сторінках Facebook з хештегом
#ЧитаюНаКарантині.

- Відгадай екранізацію. Майже кожного дня на сторінці
Facebook викладаються фото з екранізацій відомих книг.
Завдання відвідувачів сторінки назвати авторів та назви
книг у коментарях.

- Читання за кольором настрою Ще одна цікава форма роботи Донецької обласної
бібліотеки для дітей «Читання за кольором настрою» ( ідея придбана на ярмарку
бібліотечних інновацій «Бібліокреатив - 2019» у Херсонської ОБД). Всі твори поділені
за кольором читання. Наприклад, блакитний – це колір пригод і рекомендується
дітям до читання пригодницькі історії Всеволода Нестайка. Головне – читати за
кольором настрою!



Ми рекомендую Вам самостійно переглянути
відібраний матеріал та знайти для себе щось
нове, те що ви можете впровадити в своїй роботі:

- Дніпровська центральна
міська бібліотека. Дистанційна
робота бібліотек.
http://www.library.dp.ua/?id=5863

- Хмельницька міська ЦБС
Центральна міська бібліотека
«Дистанційна робота бібліотеки:
новий формат» ( з досвіду роботи)
https://ru.calameo.com/read/00319
5114b2c60acbf053

http://www.library.dp.ua/?id=5863

