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Щороку Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В.О. Лягіна, як методичний

центр з питань бібліотечного обслуговування дітей, ініціює проведення

різноформатних професійних заходів в рамках бібліотечної програми «ПРОФІ» і

запрошує до участі працівників бібліотек Миколаївщини, що надають послуги дітям.

Така робота має за мету – підвищення професійної майстерності і реновація

професійної обізнаності бібліотечних працівників у роботі з дітьми.

Заходи проводяться за різними актуальними темами та напрямками роботи з

дітьми, як в офлайн, так і онлайн форматах.

Програми досить насичені, наповнені консультаціями, виступами не тільки

наших колег, а й провідних фахівців інших закладів з метою творчого обміну досвідом,

а також практичними порадами і інтерактивними заняттями.



Підсумкова інформація про заходи та  виступи доповідачів представлені на 
сайті нашої бібліотеки у розділі «Бібліотекарям».



Останні два роки всі професійні заходи проходили в онлайн форматі на платформі 
ZOOM.
Технологія відпрацьована - ми робимо розсилку, де у листі-запрошенні є:
• програма заходу,  
• посилання на зустріч у ZOOM (яке є незмінним для наших заходів), 
• обов’язкова  реєстрація за посиланням на Google-форму для статистичного обліку 

учасників. 



Професійні ініціативи-2022
Запрошуємо до участі у заходах  завідуючих бібліотек-філій для дітей 
Публічних бібліотек, працівників  структурних підрозділів для дітей  
Публічних бібліотек, працівників бібліотек  ОТГ Миколаївської області

І кв., березень
Обласна творча лабораторія «PRO контент для дітей: організація роботи бібліотеки в 
онлайн-середовищі» 
ІІ кв., квітень 
Обласна школа професійного розвитку «Бібліотека як центр розвитку активностей та 
ініціатив для дітей у громадах» 
ІІ кв., травень
Зональний семінар-практикум для працівників публічних бібліотек ОТГ «Бібліотечне 
обслуговування дітей: ідеї для розвитку у громадах» (виїзна база проведення 
узгоджується) 
ІІ-ІІІ кв., квітень - вересень 
Профі-майстерка серед бібліотекарів області, що обслуговують дітей (онлайн)  
IV кв., жовтень
Круглий стіл  «Роль і можливості бібліотек у поширенні знань про українську мову як 
національну цінність» (в рамках  Десятиріччя української мови) 
IV кв., листопад
Обласна онлайн-нарада по плануванню-2023 
Протягом року, щомісяця, теми за запитом бібліотек
Обласний методичний день



Видавнича діяльність:

Інформаційно-аналітичне видання «Діяльність бібліотек Миколаївщини, що 
надають послуги дітям, у 2021 році» (I кв., березень);
Інформаційні бюлетені  з досвіду роботи 
відділу обслуговування користувачів-дітей КЗ «Баштанська публічна бібліотека» 
Баштанської ОТГ(ІІ кв. квітень)
Братської бібліотеки-філії Братської ЦБС Братської селищної ради Миколаївської 
області  (ІV кв. червень)
Тематичні дайджести з досвіду роботи бібліотек для дітей Миколаївщини, 
присвячені
✓ Всеукраїнському дню бібліотек (Відзначається щорічно згідно з Указом 

Президента № 471/98 від 14.05.1998 р.) (ІІІ кв. серпень)
✓ Дню української писемності та мови (Відзначається щорічно згідно з Указом 

Президента № 1241/97 від 06.11.1997 р.) (ІV кв., жовтень)
Збірка матеріалів  круглого столу «Роль і можливості бібліотек у поширенні знань 
про українську мову як національну цінність» (ІV кв., листопад)



Електронні ресурси:
Онлайн карта бібліотечних закладів та структурних 
підрозділів для дітей  у Публічних бібліотеках 
Миколаївщини (зміни та доповнення) (протягом року)

Участь у наповненні професійного блогу 
«Бібліомаячок». Протягом року надсилайте для 
розміщення інформації про заходи та фото

Нагадуємо, що протягом року ми збираємо інформацію 
про проведення заходів до знакових дат 2022 р.,  а 
також такої щорічної події, як Тиждень дитячого 
читання.
Тому просимо запланувати заходи, до яких ви будете 
запрошувати читачів, в онлайн або в офлайн форматі.



Запрошуємо  до 
співробітництва

Електронні адреси –
lagina21@ukr.net
odbmetodist@ukr.net

Телефони: 
37-66-55- директор
37-66-44 – заступник директора, 
науково-методичний відділ

Моб. тел. 0977157630 – Тетяна Нахова
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