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Національної бібліотеки України для дітей



2022 рік:
ООН оголосила Міжнародним роком рибальства та аквакультури

ЄС оголосив
«зеленою» столицею Європи м. Гренобль (Франція) 
культурними столицями Європи м. Каунас (Литва), м. Еш-сюр-Альзетт (герцогство 
Люксембург) 

ЮНЕСКО оголосила
Всесвітньою столицею книги м. Гвадалахара (Мексика) 

Президент України оголосив 
Роком збереження природи та живого миру в Україні

Постанова Верховної Ради України «Про відзначення 300-річчя з дня 
народження Григорія Сковороди» (Постанова Верховної Ради України 
від 4 листопада 2020 року № 973-IX).

Міжнародні десятиліття за рішенням ООН:
2022-2033 — Міжнародне десятиріччя мов корінних народів;
2021-2030 — Десятиліття ООН по відновленню екосистем;
2021-2030 — Десятиліття науки про океан в інтересах 
сталого розвитку



Проблемно-цільові навчання «Інноваційні зміни в дитячих бібліотеках»
спільно з Центром неперервної культурно-мистецької освіти:

• Завідувачів відділів мистецтв обласних бібліотек для дітей та ЦБС для дітей 
(11-15 квітня)

• Завідувачів науково-методичних відділів обласних бібліотек для дітей та 
ЦБС для дітей (16-20 травня)

• Директорів обласних бібліотек для дітей (3-7 жовтня)

Щоквартально 
Онлайн-школа для бібліотечних працівників 
територіальних громад



Травень
Науково-практична конференція до 55-річчя від дня заснування НБУ для дітей

Жовтень 
Всеукраїнська науково-практична конференція директорів обласних 
бібліотек для дітей  
на базі КЗ Сумської ОР «Сумська обласна бібліотека для дітей»

5 лютого
Онлайн-зустрічі «Корпоративна взаємодія бібліотек України для дітей 
у мережевому середовищі»

Березень 
Практичний семінар,  презентація науково-практичного 
посібника «УДК в бібліотеках для дітей: вивчаємо та 
впроваджуємо» 



Рубрика «Сторінка методиста» 
https://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=3833

Основні заходи мережі спеціалізованих бібліотек для дітей до визначних 
історичних, ювілейних літературних дат, що відзначаються на державному 
рівні: 

• Міжнародного дня рідної мови (21 лютого)

• Всеукраїнського тижня дитячого читання (урочисте відкриття на базі 
ОКЗ «Харківська обласна бібліотека для дітей») 

• Міжнародного дня захисту дітей (1 червня)

• Року збереження природи та живого миру в Україні, оголошеного
Президентом України

• 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди (Постанова Верховної
Ради України від 4.11.2020 року № 973-IX)



«Електронна бібліотека методичних та бібліографічних матеріалів»

«Корпорація бібліотек України для дітей з аналітичного розпису періодичних видань»

«Віртуальна школа каталогізатора»

«Віртуальна бібліографічна довідка: об'єднана довідкова служба бібліотек України»

«Кращі інтернет-ресурси від Української асоціації працівників бібліотек 
для дітей» 

Електронна аудіобібліотечка «Почитайко»

«Мережа спеціалізованих бібліотек України для дітей» 

«Крокуємо безпечним інтернетом» (ФайлоТека ресурсів, 
створених бібліотеками України для дітей)

Інтерактивні ресурси:  «Розвивальний ігротренінг», 
«Літературна мозаїка», «Книжкограй»

Корпоративні всеукраїнські онлайн-проєкти



Урочисте відкриття Всеукраїнської естафети єднання до Дня Соборності 
України: передача рекордного калуського Рушника єдності 

22 січня

Рушник виготовлений технікою фелтинг 
(валяння вовною) з використанням 
орнаментальної символіки 22 різних 
етнографічних груп України. 

У центрі рушника зобразили емблему коледжу та герби Калуша й 
України. Над найдовшим рушником України команда працювала 
пів року.



Спільно з обласними бібліотеками для дітей:

Школа блогерів-книжників
Програма весняних читань. Серія воркшопів у рамках Всеукраїнського тижня дитячого 
читання-2022

«Дуже страшне» кіно. Всеукраїнська сутінкова вечірка
Шоу за бібліотечними лаштунками з «дуже страшними» книжками

Національний медіасаміт «Шляхи інтеграції у книжковий 
медіапростір»



Січень-квітень
Всеукраїнський конкурс плакатів до Всесвітнього Дня Землі 
«Майбутнє планети у наших руках!» у рамках Року збереження природи та живого 
миру в Україні, оголошеного Президентом України

Лютий-червень
Всеукраїнський конкурс із правового просвітництва 
«Конституція для всіх: і великих, і малих»
до Дня Конституції України



Лютий- листопад
Міжнародний конкурс дитячої листівки до Всесвітнього дня дитини 
«Дітям світу — сонце й мир!»

Квітень-грудень
Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка до Дня нейтралітету 
Туркменістану «Намалюй туркменську казку» 



Червень-серпень
Всеукраїнський конкурс «Лідер читання» у рамках відзначення 300-річчя 
від дня народження Григорія Сковороди

Червень-вересень
Всеукраїнський дитячий літературний конкурс «Творчі канікули»



Всеукраїнські соціологічні дослідження:

ІІ-ІІІ кв.
«Сучасний стан краєзнавчої діяльності бібліотек України для дітей»

ІІІ-IV кв.
Моніторинг «Мультимедійні технології у спектрі професійних навичок 
сучасного бібліотекаря»

IV кв.
Моніторинг «Незадоволений читацький попит на сучасну 
українську книгу в бібліотеках для дітей»

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Січень-березень
Статистичні таблиці «Основні показники роботи бібліотек України для 
дітей за 2021 рік»


