
Читачі – лідери думок про майбутнє бібліотек 

Фіналісти Всеукраїнського онлайн-конкурсу «Лідер читання – 2021» отримали 
до фінальних змагань домашнє завдання: підготувати короткі есе на тему «Якою 
буде бібліотека майбутнього». Пропонуємо вам ознайомитися з їхніми 
роздумами на тему:  

Олександра Горзов,  12 років, село білки Іршавського району Закарпатської 
області 

Я – лідер бібліотечних думок 

Бібліотека – улюблене місце кожного книголюба. Усе що є там цінне це – 
книжки, книжки і тільки книжки. На даний момент у всьому світі є безліч 
бібліотек. Цікаво, якими ж вони будуть в майбутньому?  

Я б хотіла, щоб на всій планеті та не тільки, налічувалася величезна кількість 
різноманітних бібліотек. «Навіщо?» - спитаєте ви. А я легко відповім: а раптом 
же закінчаться всі запаси книжок і нічого буде читати. Так от, на випадок 
залишаться ще кілька бібліотек із великим вибором книжок. Кожнісінька 
бібліотека буде поділятися на дві частини: з паперовими та електронними 
книжками, так само як є два типи книгоманів, які читають друковані або такі, які 
читають електронні чи якісь інші книжулі. Якщо дехто не любить читати книги з 
усіма іншими, то його легко можуть відправити в космос. Політ буде тривати 
п’ять хвилин і швидко доставить будь-кого в космічну бібліотеку. Там літак або 
ж ракета зупиняється на Марсі. У космічній бібліотеці можна побути на самоті і 
читати скільки хочеш! Для найменших читачів є куточок з іграшками – це буде, 
як уявний друг для дітей, якому вони читають. Сам дизайн бібліотек яскравий, 
привабливий і різнокольоровий, щоб заохотити читати всіх, як і дітей, підлітків, 
так і дорослих.  

Отже, саме так я уявляю бібліотеку в майбутньому. Сподіваюся, що саме такою 
вона і буде! 

Коркош Надія, 12 років, м. Рівне 

Найпрогресивніша бібліотека та, у якій панує мир, добро та злагода!  

Я — лідер бібліотечних думок і я бачу бібліотеку майбутнього такою... Кожна 
бібліотека особлива... Особлива своїми працівниками і читачами, особлива 
своїм наповненням і особлива місцем розташування! Мені дуже подобаються 



наші Рівненські бібліотеки! Але дещо все-таки хочеться змінити... Рівненська 
обласна бібліотека для молоді уже працює над проєктом «Молодіжний 
простір»! І я впевнена, що він вийде неймовірним! Але наше завдання — 
створення МЕГАКРУТОЇ і СУЧАСНОЇ бібліотеки! Отож... Перше і головне правило 
— нові книги! Другим правилом буде відсутність подертих стін та поламаних 
стендів (книгам наприклад, не приємно жити у поломаних будиночках!). Третім 
правилом слугуватиме толерантна поведінка читачів до всіх і всього! Коли 
заходиш до бібліотеки, там панує своєрідна гармонія запахів і думок . У неї 
хочеться поринути на м'яких канапах поруч із вікном. Насолодитися кожною 
історією та вдихнути мандрівний та героїчний настрій кожного оповідання.... 
Наповнення Звичайно, більшість бібліотек наразі має комп'ютери та вони або ж 
старі, або занадто великі. А місце для нас є дуже важливим! Тобто, я пропоную 
використовувати ноутбуки. Звісно, бібліотеки — місце для читання, тобто 
ніякого WI-FI!!! Буду чесна, книги звичайно чимось і кращі від інтернету, але в 
бібліотеках має бути обидва носія інформації. Оскільки дуже круто перед 
прочитанням книги переглянути відгуки інших людей або ж, можливо, хтось 
буде приходити робити домашнє завдання і йому знадобиться допомога не 
лише книг, а й різних додаткових сайтів. Наступним доповненням до ідеальної 
бібліотеки буде вільний доступ до усіх-усіх книг! Тобто створити полиці на яких 
усе буде розставлено не лише за номерами, а й за віком. Це означає, що можна 
зробити так звану платформу другого поверху! Саме на ній будуть розміщені 
книги! Знизу книги для молодшого віку, а на платформі, що слугує другим 
поверхом, будуть розміщені книги для підлітків і дорослих. Найпрогресивніша 
бібліотека та, у якій панує мир, добро та злагода! 

Аріна Григорчук, м. Таврійськ Херсонської області 

Як було б чудово, якби у нашому місті була книгозбірня, як Національна 
бібліотека України для дітей 

ХХІ століття. Комп’ютерна сітка інтернету своїми довгими руками потрапляє до 
кожного містечка, школи, оселі. Діти приділяють багато часу дурницям. 
Проблема? Як же запобігти цьому? На допомогу вирушає бібліотека, яка зуміє 
об’єднати всіх читачів, навчить урокам людяності, доброти, милосердя, 
розповість правду про світ. А якою ж повинна бути бібліотека майбутнього?  
Я, переможниця конкурсу «Лідер читання – 2021», хочу тебе запевнити, про те, 
що діти будуть інтелектуальними, високопрофесійними, креативними і у цьому 
велика допомога книги, яка навчить тебе оберігати природу, захищати тварин, 



співпрацювати у команді, як супермени, робити винаходи та прославляти свою 
країну, розповідати цілому світу про свої здобутки та перемоги.  
У моєму місті є лише дві бібліотеки: міська та шкільна. Нечасто з’являються там 
нові книги, але діти залюбки читають ці скарбниці мудрості.  
У мене вдома теж є бібліотека. Але вона не така й велика, як Британська 
бібліотека або Національна бібліотека України для дітей. Ця бібліотечка займає 
лише одну кімнату, де я у вільний час можу і полежати, і погратися, і 
посмакувати солодощі разом із книжкою. Читання улюбленої книги — це 
найкращий літній відпочинок.  
Як було б чудово, якби у нашому місті була книгозбірня, як Національна 
бібліотека України для дітей, де можна відпочити, взяти участь у інтерактивних 
квестах і цікавих заходах, зустрічатися наживо з письменниками з усіх куточків 
України, бо саме таку бібліотеку бажають мати сучасні діти у себе в місті.  
Цікаво, а якою може бути бібліотека у майбутньому? Уявляю, Фруктовий Палац, 
який розподілений на окремі кімнати, де на кожному поверсі розташовані 3D-
книги, а читачі у 3D-окулярах можуть познайомитися, торкатися, розглядати 
зсередини ці скарбниці знань або бути героєм книги. Від цього діти стають 
допитливі, розумні, кмітливі. Сходами підійматися не потрібно, краще на 
ескалаторі. А найліпше – на ультра-повітряних скейтах, що самі підіймаються у 
повітря і можуть долетіти за кілька хвилин до будь-якого місця. Ніхто і ніщо не 
може замінити бібліотекарів, бо так можна втратити людське спілкування. 
Довкола скрізь гамірно, але є кімнати, де панує тиша. Там ти з насолодою 
поринаєш у казковий світ фантазій, пригоди безстрашних героїв, історичну 
правду епохи. Довкола ростуть смачні фрукти, бо вони є мозком для роздумів. А 
з якої вони країни – дізнайтеся самі. А якщо ви хочете попрацювати, раджу до 
рук взяти насіння, жменьку землі і виростити справжнє диво.  
Час здійснення мрій настав. 

Католик Дарина, 11 років, с.Зимне Володимир-Волинського району Волинської 
області 

Я — лідер бібліотечних читань і вважаю, що бібліотека майбутнього для дітей 
має бути такою, як у мріях дівчинки-книголюбки Діни. Якою ж ? Читайте! 

 
В місті Києві, в столиці 
Жила Діна-трудівниця. 
Вона ніченьки не спала, 



Все читала і читала. 
«Мало, мало, хочу ще! 
Книгу цю мені дасте?». 
«Ви її уже читали», —  
В книгозбірні відказали. 
«А оцю чи, може, ці?» —  
«Перечитані усі!». 
Діна і не їсть, й не п'є! 
Горе ж бо яке страшне! 
Тої ж миті небо хмари 
Густо-густо заснували. 
Стало вдень, немов вночі, 
Полякалися усі! 
Закрутився ураган: 
Бах-бабах, тарах-барах! 
Діну вітром підхопило, 
Закрутило, завертіло, 
Блиснуло — і тої ж миті 
Опинилась в іншім світі. 
Діна очі протирає: 
«Де я? Підкажіть? Хто знає?» —  
«Ти в майбутньому, дивись, 
Твої мрії всі збулись!» 
Діна глядь, а навкруги 
До небес стоять книжки, 
Величезні і просторі 
У них двері кольорові. 
Всередині на полицях 
В палітурках-блискавицях —  
Книги різні, незнайомі 
На якій завгодно мові. 
А щоб верхні ТІ дістати, 
Тут літають самокати! 
Ти стомився — не біда! 
Ось морозиво й халва. 
Лиш подумав: все з'явилось, 



Щоб ти швидше підкріпилась! 
Хочеш спати і читати? 
Це теж можна поєднати: 
В окулярах-книгочицях 
Тобі книги будуть снитись! 
Мова в книжці іноземна! 
Ну хіба це тут проблема?! 
Лише книгу розгортаєш —  
І цю мову ти вже знаєш! 
Книги нові, книги давні, 
Й що НАПИШЕ автор вправний, 
Книги на усі смаки, 
Тут зустріти зможеш ти! 
«Яке диво!», — каже Діна, — 
Ці будинки — книг перлина! 
Тут я буду проживати 
І усе на світі знати!». 
Тільки за столом вмостилась, 
Хтось спитав: «Ти застудилась? 
Доню, час тобі вставати. 
Поміж книг не варто спати!». 
Діна в шоці: «Це лиш сон?». 
В голові ж: бум-бум, дін-дон... 
«Ні, не буду сумувати. 
Буду вчитись і читати! 
І збудую для усіх 
Книгозбірню з своїх снів!». 

 

Ксенія Марцій, 13 років, с. Підполоззя, Мукачівського району Закарпатської 
області 

Якою має бути бібліотека, в яку я б ходила із задоволенням, або Бібліотека 
моєї мрії 
 
Для мене бібліотека є цінною скарбницею, в якій знаходяться безцінні 
коштовності. Тут я знайшла нових друзів і завела нові знайомства. Я рада, що 



знайшла те місце, де завжди затишно і легко можна знайти відповіді на складні 
питання.  
Один відомий філософ сказав: «Для мене бібліотека — це святий храм, у який 
приходиш для дуже важливого таїнства — прочитати книгу». Дійсно, книга вчить 
нас сприйняттю світу, розбурхує уяву. Це вкрай незвично й, у деякому сенсі, 
приємно — «над вигадкою сльозами вмиватися». 

Моєю першою бібліотекою стала рідна сільська книгозбірня. Там, на жаль, не 
було дитячих книжечок, проте історій про рідний край — хоч відбавляй! У 
селищі, котре поблизу мого села, я знайшла чудову бібліотеку (на той момент 
мені було 9-10 років), і книги для мене легко відшукали. 

Кажучи чесно, мені подобаються всі бібліотеки. В тому сенсі, що я люблю 
насолоджуватися цінною літературою, яка там знаходиться. Але... якщо б тільки 
ви мені дозволили помріяти... 

Бібліотеку своєї мрії я бачу великою, просторою. З дубовими стелажами, 
кольору фундука. На них акуратними стосиками в алфавітному порядку 
викладені книги. Декілька зручних дубових столиків, стільці з м'якими 
подушечками на них. Крісельця-мішки з наповнювачем. На стелі й стінах 
зображена історія міста з її видатними діячами. Працівники бібліотеки для мене 
неначебто ангели, які допомагають знайти правильний «шлях» серед сотні 
довгих стелажів. У моїх очах вони завжди чуйні, ласкаві, доброзичливі. 
Як сказав знаменитий Пауло Коельо — «Самі собою мрії дійсністю не стануть». 

Моя бібліотека не є фантастичною, але трохи схожа на Національну бібліотеку 
України для дітей. Я нещодавно переглядала фото вашої «скарбниці книг» — 
вона просто чудова, справжня бібліотека моєї мрії! 

Мілена Гудилко, 10 років, м. Рівне 

Я, лідер бібліотечних думок, вважаю, що бібліотека майбутнього повинна 
стати справжнім місцем сили та фантастичних пригод  
 
Отже, уявімо бібліотеку 2075 року. Зовні вона буде схожа на чарівний замок. У 
середині багато різних кімнат. Головна кімната — це приміщення, де на 
поличках стоять тисячі книжок. Але вам не потрібно брати високу драбину, щоб 
зняти з полички потрібну вам книжку — книжки самі обиратумуть свого читача. 
А знаєте як? Вони літатимуть, як птахи. Книжки навіть будуть прилітати до вас 
додому просто на поличку. Кижка, яка прилетіла до вас увечері, як домашній 



улюблинець, сама буде зручно вмощуватися на ваших руках, муркотіти, а може 
навіть, як песик буде лизати вас своїми сторінками. Ну, хіба після цього ви не 
прочитаєте її? 
 бібліотеці майбутнього кожна паперова книжка стане аудіокнижкою для 
незрячих. Той, хто не бачить, зможе вічути паперові сторінки на дотик, а з них 
лунатиме написаний текст. Для тих, хто не чує, у книжках оживатумуть картинки. 
Для кожного читача буде відкриватися окрема кімната, де він потраплятиме у 
віртуальну реальність прочитаної книжки і зможе не лише спостерігати за 
подіями, я й взяти у них участь — допомогти головному герою втекти від злодія 
чи врятувати того, на кого чекає неменуча загибель. Але це вже будуть інші 
історії. 
У бібліотеці майбутнього можна буде написати власну книжку. Її одразу 
надрукують і вона сама займе місце на полиці. А ще там можна буде зустріти 
знаменитих художників, які охоче проілюструють книги, написані дітьми.  
Для малих дітей у бібліотеці буде окрема ігрова кімната, де вони гратимуться з 
різними фантастичними істотами, про які читали в книжках. І чим більше ти 
читаєш, тим більше у тебе фантастичних друзів. 
У кожній бібліотеці майбутнього обов'язково буде відділ із назвою «Книжкова 
аптека». В ній будуть розміщені книги від усіх недуг. Замість прийому пігулок 
люди читатимуть книги і одужуватимуть. І хоча це лише моя фантазія, я знаю, 
що вже сьогодні це діє — книги лікують. Від нудьги — це точно! 
 

Постой Анна, 12 років, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області 

Бібліотека мрії 
На мою думку, кожна бібліотека повинна ставитись до читача з розумінніям, не 
порушувати його простір, допомагати підбирати потрібні книжки, давати свій 
відгук щодо них. 
У бібліотеці моєї мрії, все по-іншому — читальний зал буде великим, щоб 
кожному читачеві було комфортно. Чому я так мрію? Тому що кожна людина 
хоче мати свій простір для того, аби поринути у світ книги з головою. Будуть 
досвідчені бібліотекарі, які знають усе на світі про книги! Також хотілося б пару 
безкоштовних новесеньких книжечок, аби кожен читач міг ними вихвалятись 
перед друзями! 
Отже, моя бібліотека мрії саме така. Я сподіваюсь, що моя мрія стане незабаром 
реальністю! 

 



Скороход Олексій, 12 років, м. Рівне 

 
Я — лідер читання! 

 
Спитаєте мене: «Чому вважаєш 
Лідером читання себе ти?». 
Із гордістю я відповім: 
«Бо вмію, люблю й хочу я читати! 
Бо є жага подорожувати, 
Бажання є всього пізнати, 
Багато чого ще навчитись 
І з друзями новими подружитись». 
Ви скажете: «А нащо ті книжки? 
То ж є планшети, телефони, комп'ютери!». 
«Я люблю погортати сторінки, 
Полинути у мандри загадкові, 
Вдихати бібліотечні запахи, 
Де на полицях книги кольорові». 
«А нащо ті архіви фоліантів?» 
«Це ви про що? Бібліотеки — скарб! 
Це — найчудовіші місця на світі, 
Бо пізнавати книгу це є дар. 
В книжках емоції витають серед знань. 
Пригодами книжки просякнуті. 
І хай старі вони та чорно-білі, 
Та ніби у весь світ вони одягнені. 

 
Бібліотека майбутнього, яка вона? Думки розбігаються, але точно там будуть 
книжки. Багато книжок. Люди повинні читати. Коли торкаєшся книги, вдихаєш її 
запахи і все... Ти уже йдеш поруч із героєм книги. Звичайно, ми не можемо 
відкидати технічний прогрес. Будь-яку книгу можна буде віднайти в величезній 
комп'ютерній базі. 
Я — лідер читання, оскільки не тільки багато і швидко читаю, а ще пропагую 
читання, даю свої книги сусідам та друзям, а ще веду інстаграм-сторінку, де 



ділюся враженнями, які отримав. Я смакую книгами, адже жити потрібно, доки 
є апетит. 

 

Скороход Єгор, 12 років, м. Рівне 

 
Лідери читання і бібліотеки майбутнього 
 
Всі грають Бравл Старс 
А я сиджу із книжкою. 
Всі дивляться ТікТок, 
А я сиджу із книжкою. 
Мені цікаво в Васюківці. 
Я хочу бути лідером 
Серед читак, таких як я, 
Бібліотечним, так би мовити бобром. 
Колись не дуже я любив читати, 
Але моя матуся 
Нестайко нам читала з братом. 
Тепер читаю я. Й горджуся! 
Я в подорожі лину із книжками. 
З героями боюся таємниць. 
Ховаю книжку під подушку я від мами. 
Блукаю серед замків і гробниць. 
А ще я мрію про крісло-качалку. 
Я сяду в нього, книжку я візьму, 
І з новими героями в пригоди, 
В той світ чарівний зразу полечу. 

 
Я - лідер читання, бо, по-перше, я переміг свою лінь і небажання читати. По-
друге, а чом би й ні. Я вважаю, що читати - це круто, доайвово й престижно. Це 
знання, це нові емоції, неймовірні враження і нова тема для обговорення з 
братом. 
В будинку кожної людини має бути бібліотека. Наша нараховує тисячу книг. І це 
не просто книги на полиці. Це підкорювати їх, переглядати, переставлять і 
перечитувати. 
А ще у школах, у дитсадках і просто на вулицях та в кафе мають бути книжкові 
куточки. І, звичайно, бібліотеки, в читальних залах яких, зручно вмостившись на 



балабасі, можна насолоджуватися книгами. І багато різних заходів, презентацій, 
конкурси, щоб ще більше дітей читало. 


