
1 

 

Проект 

Рекомендації 

Міжнародної науково-практичної конференції «Читання у 

соціокультурному просторі дитинства: діапазон можливостей і партнерства» 

5–6 квітня 2016 року Національна бібліотека України для дітей провела 

Міжнародну науково-практичну конференцію «Читання у соціокультурному 

просторі дитинства: діапазон можливостей і партнерства» за сприяння 

Міністерства культури України у партнерстві з Посольством Швеції в Україні, Goethe-

Institut в Україні.  

Мета конференції полягала у приверненні уваги інститутів громадянського 

суспільства до книги та читання дитини як основи всебічного розвитку особистості та 

мобілізації потенціалу партнерства бібліотек, видавництв, громадських організацій, 

благодійних фондів, органів влади з розповсюдження друкованих видань навколо 

спеціалізованих бібліотек для дітей як культурно інформаційних закладів нашої 

держави, що впливають на зміст і якість читання дітей та молоді і є гарантом реалізації 

їхніх прав на культурне і духовне життя.  

У рамках конференції відбулося пленарне засідання на якому з обміном 

напрацювань з питань впливу читання, книги на формування соціокультурного 

простору дитини та роль партнерських відносин бібліотек і громадськості у цьому 

процесі виступили науковці-дослідники літератури для дітей, письменники, видавці, 

громадські діячі та бібліотекарі. Досвідом підтримки дитячого читання в Національній 

дитячій бібліотеці ім. Іона Крянге Республіки Молдова Л.Л. Канєєв. 

Відеоінформування про інноваційні методики бібліотечної роботи надіслали колеги 

Республіканської дитячої бібліотеки ім. Ф. Кочарлі м. Баку (Азербайджанська 

Республіка), Республіканської бібліотеки для дітей та юнацтва ім. К. Баялинова, м. 

Бішкек (Киргизька Республіка). Діяли книжково-інформаційні виставки: «Бібліотеки 

України для дітей: панорама бібліотечного досвіду промоцій читання», «Місце 

злочину Швеція: феномен шведського детективу». 

Учасники конференції зазначили, що читання – це багатогранне, але цілісне 

явище, яке пронизує усю систему виховання дитини і розвитку особистості, а дитяче 

читання це головний резерв інтелектуального потенціалу нації. Тому, щоб діти 

системно читали, суспільству необхідно прикладати більше зусиль. Розвиток нових 

інформаційних технологій тільки підвищує значущість читання і розширює поняття 

грамотності та усвідомлення важливості підтримки читання взагалі, а особливо 

дитячого читання і не повинно залишатися без уваги з боку суспільства та держави. 

Оптимальним є поєднання зусиль центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, бібліотек, закладів освіти, громадських організацій, представників бізнесу, 

спрямованих на заохочення юних громадян до читання; надання державної підтримки 

для поповнення інформаційно-бібліотечних ресурсів бібліотек, видання книжкової 
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продукції, що стимулюватиме інтерес до читання. Враховуючи напрацювання 

учасників конференції з промоцій дитячого читання конференція рекомендує:  

– сприяти максимальному збереженню мережі спеціалізованих бібліотек для 

дітей відповідно до чинного законодавства України; 

– взяти участь у розробці Державної цільової програми з національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки; 

– сприяти впровадженню кращих світових практик  промоцій дитячого читання 

у роботу бібліотек України для дітей; 

– використовувати в діяльності бібліотек навчальні програми з розвитку дітей 

дошкільного віку з народознавства та краєзнавства як основи національно-

патріотичного виховання людини; 

– співпрацювати з видавництвами у формуванні інформаційно-бібліотечного 

ресурсу бібліотек; 

– забезпечувати організацію випуску та одержання книжкових видань за 

державним замовленням шляхом проведення щорічного вивчення незадоволеного 

читацького попиту на дитячу літературу; 

– проводити моніторинги читання серед дітей різних вікових категорій; 

– брати участь у фестивалі дитячого читання «Книгоманія»; 

– стимулювати ініціативи і творчі пошуки бібліотек, громадських організацій, 

пов’язаних з презентаціями ідей дитячого і сімейного читання; 

– приділяти особливу увагу підготовці висококваліфікованих спеціалістів 

шляхом запровадження проходження навчально-виробничої практики студентів 

спеціалізованих вишів на базі НБУ для дітей та ОДБ. 

 

 

 

 

Ухвалено учасниками Міжнародної науково-практичної конференції «Читання у 

соціокультурному просторі дитинства: діапазон можливостей і партнерства» 6 квітня 

2016 року. 


