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Постійні рубрики:

• Слово головного 
редактора

• Професійне спілкування
• Соціальне партнерство
• Вітчизняний та 

зарубіжний досвід
• Пам'ятні дати
• Книги-новини
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Рубрики сторінки:

Черкаська ОБД

http://chobd.ck.ua

https://www.instagram.com/chobdd/

http://chobd.ck.ua/
https://www.instagram.com/chobdd/


Рівненська ОБД

http://rdobd.com.ua

http://rdobd.com.ua/


Сервіс для створення онлайн-пазлів



Сервіс для створення онлайн-пазлів



Сервіс для створення анімованих презентацій, 
з можливістю завантажити їх на YouTube

Безкоштовні можливості сервісу дещо
обмежені: за шаблоном можна створити відео
до 45 секунд, а без шаблону – до 5 хвилин. 
Готові роботи можна безпосередньо
завантажувати на YouTube. Є ще й такі мінуси:
– водяний знак PowToon на презентаціях;
– не передбачено збереження презентації на 
свій комп’ютер;
– безкоштовно експортувати можна тільки 30 
презентацій.
Крім того, сервіс налаштований на певний
дозвіл екрана комп’ютера – не менше 1024 на 
768.   При меншому дозволі в екран не 
поміститься права панель інструментів або
шкала часу.
Незважаючи на такі обмеження, працювати в 
сервісі досить зручно і абсолютно не нудно.



Сервіс для віртуальних виставок



Досвід ЦБС для дітей м. Запоріжжя



Досвід роботи в умовах карантину Центральної міської бібліотеки для дітей 
ім. Ш. Кобера і В. Хоменка

#Читання.Карантин.Бібліотекаhttp://www.kinder.mksat.net

http://www.kinder.mksat.net/




Досвід роботи ОКЗ «Львівська ОБД»

https://lodb.org.ua

https://lodb.org.ua/


Досвід КЗ «Чернігівська обласна бібліотека для дітей»

https://ostrovskogo.com.ua



Національна бібліотека України 
для дітей

12-годинний онлайн-марафон 
«Захистимо дітей – збережемо 

планету»

➢ На сторінці бібліотеки у Facebook 
розпочався о 9.00 та завершився о 
21.00

➢ Публікації виставлялися кожні 30 хв.
➢ «Година привітань від найкращих 

друзів бібліотеки» (письменників, 
видавців, митців, видатних діячів) –
пролунало 28 small-відеопривітань

➢ Тематичні відеоролики-інтерв’ю «Я і 
мої права», «Тато й мама також були 
неслухнясиками…», відзняті 
заздалегідь читачами та їхніми 
батьками



Досвід роботи Національної бібліотеки України для дітей





Досвід роботи КЗК «Донецька обласна бібліотека для дітей» м. Маріуполя, Донецька обл.

https://bibliokids-mrpl.com.ua/uk/

https://bibliokids-mrpl.com.ua/uk/


Національна бібліотека 
України для дітей





Безперечно, що пандемія змінила традиційні форми роботи, але це
дало поштовх до пошуку нового і реалізації незвичних до цього форм роботи. З
одного боку, до бібліотек долучились нові читачі, яким краще бути онлайн-
учасниками, онлайн-читачами, з іншого - постійні відвідувачі також
адаптувались до змін і можна стверджувати, що всі бібліотеки успішно поєднали
на сьогоднішній день онлайн/офлайн форми обслуговування читачів.


