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ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО

РОЗВИТКУ ДИТЯЧОЇ БІБЛІОТЕКИ:

 впровадження інноваційних форматів діяльності,

онлайн проєкти;

 розвиток нових компетенцій фахівців;

 проєктна діяльність та залучення інвестицій;

 розвиток соціальних комунікацій та партнерства;

 роль бібліотекаря має розширюватися і ставати

більш проактивною;

 бібліотекар як модератор розвитку громади,

соціальний працівник і менеджер з організації

подій (PR-акції, конкурси різної тематики тощо)



ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ БІБЛІОТЕК

o Обгрунтовані у розпорядженнях Кабінету Міністрів України, Стратегії розвитку

o бібліотечної справи в Україні до 2025 року:

o «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» від 23

o березня 2016 р.№ 219-р,

o «Довгострокові стратегії розвитку української культури – стратегії реформ» від

o 1 лютого 2016 р.№ 119-р.

o Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на період до

2025 р. (30.06.2021р.)

o Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№2704, від
25.04.2019 р.)

Звернути увагу:
 Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року

«Рухова активність – здоровий спосіб життя - здорова нація» (Указ Президента України від 9
лютого 2016 року № 42/2016) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/42/2016#n14

 Указом Президента України затверджено «СТРАТЕГІЮ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ» (від
02.06.2021 р. за 225/2021). Метою реалізації Стратегії є розширення можливостей реалізації
потенціалу і свободи особистості, її громадянської активності заради формування згуртованої
спільноти громадян, здатних до активної творчої співучасті у гармонійному, збалансованому та
сталому розвитку держави.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/42/2016#n14


БІБЛІОТЕКА 4-Х ПРОСТОРІВ

 Навчальний простір (досліджує): інформаційні
ресурси, бібліотечні фонди, медіаграмотність,
дистанційне навчання, традиційна навчальна діяльність,
консультації тощо. Простір для неформального навчання, а також простір,
який полегшує навчання у формальних навчальних закладах.

 Простір для натхнення (спонукає): сцени та зони для
подій та різних творчих активностей, неформальне
навчання. У бібліотеках відбувається велика кількість подій, зібрань та заходів
у співпраці з різними партнерами з місцевої громади.

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

 Простір подій (творить): Дні відкритих дверей, Звіти
перед громадою, виставки робіт місцевих художників,
фотографів, майстрів народної творчості; фотовиставки,
що розкривають діяльність бібліотеки та її користувачів
тощо. Читач має можливість для власної творчості або інноваційних рішень.
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Українська

бібліотечна

асоціація

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/594/Чоти

ри_простори_бібліотеки.pdf

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/594/Чотири_простори_бібліотеки.pdf


ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
https://library.te.ua/wp-content/uploads/2020/02/2019_10-targets.pdf

https://vumonline.ua/course/libraries-in-achieving-sustainable-development-goals/

https://drive.google.com/file/d/0ByoT_RolsdS4T2FfM3FLWVJQYUU/vie

whttp://knowledge.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/SDGsForChildren-

NationalReport.pdf?fbclid=IwAR2xh02OwoiGG-

1nmhBYwOk7hR2WabjWpCXmgJX7NidI2U7PYb2kpeyjFNghttp://konstlib.net/node/17335
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https://library.te.ua/wp-content/uploads/2020/02/2019_10-targets.pdf
https://vumonline.ua/course/libraries-in-achieving-sustainable-development-goals/
https://drive.google.com/file/d/0ByoT_RolsdS4T2FfM3FLWVJQYUU/view
http://knowledge.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/SDGsForChildren-NationalReport.pdf?fbclid=IwAR2xh02OwoiGG-1nmhBYwOk7hR2WabjWpCXmgJX7NidI2U7PYb2kpeyjFNg
http://konstlib.net/node/17335


ЦСР

➢ № 1 «Подолання бідності» – сприяти реалізації цієї цілі шляхом

надання доступу до інформації та ресурсів, що уможливлюють

покращення людиною свого життя; можливостей оволодіння

новими навиками, потрібними для освіти і працевлаштування та

ін.

➢ № 3 «Підтримання хорошого здоров`я» – проводити промоції

здорового способу життя та свідомого ставлення до здоров’я

➢ № 4 «Якісна освіта»

➢ № 5 «Забезпечення гендерної рівності» - програми та

послуги для задоволення потреб жінок і дівчат, зокрема,

стосовно їх прав чи здоров’я
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ПЛАНУЮЧИ ПРОЄКТНІ ІНІЦІАТИВИ, ПАМ’ЯТАЙМО ЩО:

 11 лютого — Міжнародний день жінок і дівчат в науці. Популяризація STEM-

освіти.

 1 березня — День без дискримінації

 Відзначення у березні міжнародної ініціативи «Місяць жіночої історії»

 15 травня — Міжнародний день сім’ї

 2-га неділя травня — День матері

 3-тя неділя червня — День батька

 11 жовтня — Міжнародний день дівчат

 15 жовтня — Міжнародний день сільських жінок

 18 жовтня — Європейський день протидії торгівлі людьми

 25 листопада — Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо

жінок. Початок Глобальної кампанії «16 днів проти ґендерного насильства»

 18 грудня — День ухвалення Конвенції ООН з ліквідації всіх форм дискримінації

щодо жінок

ЦСР № 8 – «Гідна праця та економічне зростання»
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УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ КНИГИ

Всеукраїнська акція #ЖивіПисьменники

https://www.youtube.com/channel/UCvMFlpDTKRm7LaRCZopG

Wtg

https://ubi.org.ua
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https://www.youtube.com/channel/UCvMFlpDTKRm7LaRCZopGWtg
https://ubi.org.ua/


ОНЛАЙН-АКТИВНОСТІ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

Онлайн-зустрічі з письменниками або цікавими людьми

Віртуальна екскурсія, відеоекскурсія

Віртуальний майстер-клас

Віртуальна подорож країнами світу, музеями світу, бібліотеками тощо

Стрім з різних тем (прямий ефір в соціальних мережах)

Букблогер/буктубер – відеоогляди книг бібліотекарем або читачем

Онлайн-флешмоб «Мій улюблений мультик» 

Бібліорюкзачок он-лайн: оперативно про новинки

Онлайнцикл з медіаграмотності (презентації, тести, відеоролики тощо)

Літературні веб-ігри «Збери пазл» (за допомогою онлайн-сервісу jigsawplanet.com),
«Розгадай кросворд» за допомогою онлайн-сервісу Learningapps.org
https://learningapps.org

Флешбук – книжковий флешмоб в Інтернеті. Це форма популяризації книг шляхом
розміщення фрагментів текстів, презентації уривків з улюблених книг з
наведенням цитат, ілюстрацій, особистих думок та іншої інформації у соціальних
мережах

QR–читальня. За допомогою сучасних мобільних пристроїв, які зараз активно
використовуються, користувач може завантажити будь-яку інформацію

• Віртуальний конкурс (малюнків, поробок, фотографій, інсталяцій з книгою, віршів,
зачісок, талантів, смаколиків, фанфіків (аматорський твір, дописаний за
мотивами популярного твору), презентацій, відеороликів, коміксів)
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https://learningapps.org/


https://ru.calameo.com/read/003195114b2c60acbf053

http://library.mlt.gov.ua/index.php/novyny/394-

robota-miskykh-bibliotek-v-umovakh-karantynu

http://livelibrary.com.ua/success-stories/online-

success-stories/
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https://soloma.libraries.kiev.ua

https://lodb.org.ua

http://www.biblioteka.lviv.ua

https://ru.calameo.com/read/003195114b2c60acbf053
http://library.mlt.gov.ua/index.php/novyny/394-robota-miskykh-bibliotek-v-umovakh-karantynu
http://livelibrary.com.ua/success-stories/online-success-stories/
https://soloma.libraries.kiev.ua/
https://lodb.org.ua/
http://www.biblioteka.lviv.ua/


“БібліоКреатив” - 2021
https://biblio-yarmarok.blogspot.com/2021/07/2021.html

Заходи, що були придбані на Ярмарку бібліотеками області:

Віртуальна майстерня «4 hand made сезони»
Марафон «Читацьке Бінго»

Віртуальна гра «Україна надзвичайна»

Стильна ВiblioRuhanka

Піньята «Сміття за ґрати!»

Розважально-інтелектуальне шоу «Перезавантаження»

Квест-екскурсія «З бібліотекою крізь простір і час» та Віртуальний геокешинг

«Невідома Україна» (туристична гра)

Краєзнавча фото-мозаїка «В об’єктиві - Ізмаїл»

Cartoon-гра «Незнайомі знайомці, або через шарж – до знайомства»
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https://biblio-yarmarok.blogspot.com/2021/07/2021.html


МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

▪ Обласна Програма підтримки вітчизняного

книговидання, книгорозповсюдження та

популяризації української книги у Миколаївській

області.

▪ Програма розвитку фізичної культури і спорту в

Миколаївській області на 2019-2022 роки.

▪ Програма оздоровлення та відпочинку дітей

Миколаївської області на 2019-2023 роки.

▪ Стратегія розвитку Миколаївської області на період

2020 – 2027 років.

▪ Програма військово-патріотичного виховання

молоді Миколаївської області на 2021-2023 роки.
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ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ!

 ХІІ Міжрегіональний Ярмарок бібліотечних інновацій

«Бібліо@креатив-2022» (ІІ кв., червень, виїзна сесія на базі Херсонської обласної бібліотеки

для дітей ім. Дніпрової Чайки)

 Урочисте відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання –

театралізована ігрова вистава «Королева Книга запрошує у казку»
(I кв., березень, база проведення узгоджується)

 Урочисте відкриття літніх читань - ігровий мікс «Літо, привіт!»
(II кв., червень, база проведення узгоджується)

 Літературний фестиваль «BooKidsFest» (II-ІІІ кв.)

 Акція-єднання «Під одним стягом з однією піснею в серці» (І кв.,

січень)

 KACHAN-Шоу (з нагоди 80-річчя А.Л. Качана) (І-ІІ кв.)

 Обласний День читання «Сторінками книг Володимира Рутківського» (IІ

кв.)

 Презентація новинок від місцевих авторів «Книги, що створюють настрій» (ІІ
кв., квітень)

 Челендж «Я так люблю здоровий сміх, веселий сміх, що гріє всіх» #Торба

Сміху (100 років від дня народження П. П. Глазового) (ІІІ кв.)
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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
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• Лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та

сільського господарства України від 19.08.2021р. №3501-

06/219 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на

2022 рік»

https://www.buhoblik.org.ua/normativka/calendar/2022/normi-

2022.html

«Бібліотечний етнотуризм»

Майстер-класи (наприклад, «Відкрий у собі талант»)

Незвичайні свята (День свіжих овочів, Міжнародний день пікніка,

День шльопанців, День феї, Міжнародний день «з’їж яблуко» та

багато ін.)

День народження книжкових героїв: Аліса (1852), Вінні Пух (1922)

Майстер-клас «Все буде в шоколаді»

https://www.buhoblik.org.ua/normativka/calendar/2022/normi-2022.html




Плани – це мрії знаючих людей 


