
Формат діяльності дитячих бібліотек в умовах, 
що швидко змінюються: 

нові виклики і перспективні напрями
Жайворонок Тетяна Анатоліївна, 
директор обласної бібліотеки  для дітей 
ім. В.О.Лягіна, заслужений працівник культури України



2020 рік виявив безліч викликів. Головним стало 
для всіх бібліотек – мобілізація і адаптація під 

нові умови, які були нестандартними

Бібліотекарі активно вели роботу під час пандемії, 
і щоб не втратити читачів

поєднували онлайн та офлайн середовище



Перезавантаження законодавчого простору

Були подані пропозиції щодо 
включення у проєкт ЗУ «Про 
внесення змін до ЗУ «Про 
бібліотеки та бібліотечну 
справу» (нова редакція) статей 
«Обласні бібліотеки для 
дітей», «Спеціалізовані 
бібліотеки для дітей». 

Адже саме ці бібліотеки є 
державним гарантом захисту 
прав дітей на культурне і 
духовне життя та на вільний 
доступ до інформації.

У 2020 році відбулося громадське обговорення 
профільних законодавчих документів.

Наша бібліотека, як методичний центр з питань бібліотечного 
обслуговування дітей на Миколаївщини, 

взяла активну участь в обговоренні документів.



Одними з перспективних та актуальних напрямків  
діяльності бібліотек  у розв’язанні викликів часу, є:



Бібліотека on-line

Основні майданчики



Геймплей



Відео Art



Мотивація читання













Тексти нового часу



#Щодня_36і6



Питання, яке потребує вирішення: 
оцінювання роботи онлайн(цифри та якість)

• Як оцінювати нашу діяльність сьогодні, якщо 
обслуговування користувачів, на невизначений 
термін перейшло у онлайн-формат?  Як 
обліковувати онлайн-заходи? Чи готова 
держава і громади оцінювати роботу бібліотек 
в новому форматі і за якими критеріями. Про 
це говорили фахівці Національної бібліотеки 
України для дітей на недавній науково-
практичній онлайн конференції директорів 
обласних бібліотек для дітей.



https://ucf.in.ua

Запровадження проектної діяльності

https://ucf.in.ua/


https://www.houseofeurope.org.ua



Переформатування професійної свідомості
Креативні івенти з підвищення професійної обізнаності 

Навчання цифрової грамотності 
на платформі «Дія. Цифрова 
освіта»

Просвітній on-line проект «ВУМ»  
з різними курсами:
«Бібліотека – відкритий 
публічний простір», «Як діяти 
далі: Громаді про сталий 
розвиток», «Формування 
соціальної поведінки людей з 
інвалідністю в критичних 
ситуаціях», «Бібліотеки у 
досягненні Цілей сталого 
розвитку» тощо. 



Он-лайн курс Української Галицької фундації  «Що робити з дітьми в 
громаді під час та після карантину?»

Креативні івенти з підвищення професійної обізнаності 



Трансформація бібліотек неминуча, буде продовжуватися і 
не зупинятися, тому  не можна розслаблятися. І щоденно бути 

посередником між владою і суспільством, фонтанувати 
креативними ідеями, реалізувати цілі сталого розвитку для 
дітей України, брати активну участь у грантових програмах, 
здійснювати промоцію читання та реновацію, наповнювати 

бібліотеки актуальним контентом, і робити усе, щоб наші 
установи були бажаними для відвідування усіх верств 

населення.



«Виживає не сильніший і не розумніший, а той, хто 
найкраще реагує на зміни, що відбуваються»

Гордон Драйден, новозеландський письменник

Дякую за увагу!


