


З появою в світі коронавірусу і самоізоляції, 

віртуальні події стали єдиним способом 

просування інформації вперед в найближчі 

кілька місяців і, ймовірно, в наступному році. 

Ці обставини змусили  бібліотекарів 

радикально змінити своє мислення 

і процеси планування, щоб охопити 

віртуальний формат і все, що з ним 

пов’язано, включаючи незнайомі  технології, 

можливості нових проєктів та співпраці з 

партнерами у новому форматі.



У міру того, як все більше подій

розгортаються онлайн, і галузь фокусується

на наданні цінності у віртуальному форматі, 

ми починаємо бачити безліч можливостей

для творчості та інновацій, ефективного

використання інтернет-інструментаріїв для 

плідного дистанційного комунікування, 

зокрема на допомогу навчальному процесу, 

саморозвитку наших користувачів. 

Тому сьогодні буде йти мова

про реалії Covid-ного часу  

в Чернівецькій обласній

бібліотеці для дітей.



Ми проаналізували деякі нещодавні онлайн-

події, щоб скласти список ідей і кращих

практик, які пропонуємо для ваших власних

майбутніх віртуальних івентів.



02 червня 2020 р. до Міжнародного дня захисту дітей

в Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей відбулась

онлайн-презентація книги «Буковинчики», до якої

долучились автор-упорядник, видавці, освітяни, 

бібліотекарі та письменники, твори яких ввійшли до 

збірки: Ольга Савченко-Гнатюк, Станіслава Солонар, Олена

Логінова. 

Після презентації книги «Буковинчики», Чернівецька

обласна бібліотека для дітей започаткувала

онлайн-проєкт «Читаємо «Буковинчиків».



За умовами проєкту:

відомі краяни читають твори 

письменників для дітей та

про дітей зі збірки «Буковинчики»,

які транслюються в режимі онлайн 

на сторінці бібліотеки у Фейсбуці

https://www.facebook.com/bukovinchiki.

cv.ua



За мету проєкту ми ставили: 

- формування у дітей почуття

патріотизму,  національної

свідомості, любові до рідної землі, 

свого народу, держави, родини;

- підвищення рівня знань у дітей про 

видатних особистостей краю, 

провідних діячів культури і мистецтв

нашої держави та Буковини;

- популяризація творів для дітей та 

про дітей, вміщених до книги 

«Буковинчики» (упоряд. О. Поляк, 

«Букрек», 2020) в онлайн-режимі;

- розширення бібліотечних послуг для 

читачів-дітей шляхом інформування

у соцмережах

(#ЧитаємоБуковинчиків).



Ми спільно з Управлінням патрульної поліції

в Чернівецькій області втілили онлайн-проєкти

«Безпечне літо з поліцейським» та «Казка з поліцейським», 

які діяли впродовж літніх канікул.

(учасники: старший лейтенант Анна Харена,

старший лейтенант Олександр Ізбор, лейтенант Вікторія

Ганзюк), який набув великої популярності та схвальних

відгуків серед користувачів . 



Новинкою в нашій онлайн-роботі став :

Новий аудіопроєкт “Reised by books – вихований

книжками” на допомогу онлайн-школі , який записується

працівниками поліції та бібліотеки для дітей. Завдяки

цьому проєкту створюється база аудіоматеріалів на 

допомогу онлайн-школі. Аудіопідкасти за книжками можна

знайти на сайті "Чернівецької обласної бібліотеки для 

дітей" у рубриці "На допомогу освіті".

http://bukovinchiki.cv.ua/audio-proyekt-reised-by-books.../



У листопаді відбувається Всесвітня акція "16 днів проти

насильства".  В рамках акції Чернівецька обласна бібліотека

для дітей спільно з соціальними партнерами, Управлінням

патрульної поліції в Чернівецькій області, запустила нову

онлайн-платформу "Коло безпеки". На платформі буде 

проведено низку спільних заходів бібліотекарів, 

працівників поліції з читачами: конкурс малюнку "Ми 

проти насильства! Ми за любов і добробут!"; сімейний

флешмоб "Галявина любові"; відеогра "Створюй коло 

безпеки". Це — гра, яка містить в собі п’ять кіл, а саме: 

"Загальні поняття про насильство", "Дитина і булінг", 

"Дитина і насильство в мережі інтернет", "Дитина і 

домашнє насильство", "Дитина і незнайомці".



15 жовтня відбувся перший захід на тему : 

«Чи знають діти як себе поводити у ситуації «Обережно, 

незнайомець!»». Ці та інші ситуації, які загрожують життю

дитини, обговорювали читачі Чернівецької обласної

бібліотеки для дітей, учні 4-В класу ЗОШ №2, з 

начальником сектору зв'язків з громадськістю Управління

патрульної поліції в Чернівецькій області, капітаном

Ігорем Пастухом та лейтенантом Управління патрульної

поліції в Чернівецькій області, Вікторією Ганзюк. 



Вони познайомили дітей з цікавою картковою грою "Коло 

безпеки", де є проблемні питання та варіанти відповідей. 

Цікава гра ''Коло безпеки'' формує логічне мислення, а 

також моделює різноманітні ситуації. Саме завдяки грі

діти поринають у невимушену атмосферу, легше йдуть на 

контакт і активніше відповідають на питання.



16 жовтня для учнів 9 класу ЗОШ № 41, знову спільно з 

партнерами, старшим лейтенантом Управління патрульної

поліції в Чернівецькій області, Олександром Ізбором,  були

змодельовані ситуації у грі "Коло безпеки":  Чи знають

школярі, що таке булінг? Які його ознаки, форми? Хто

може стати жертвою булінгу? Як не допустити проявів

булінгу? Куди звертатися, якщо стали жертвою? 

https://www.facebook.com/watch/?v=2666707973553067



На нашій сторінці в Facebook  постійно діє

рубрика "ВІДОМІ КРАЯНИ"



- для читачів відкрито

бібліокафе "Книжкова дегустація",

яке пропонує книжкові цікавинки;



- ляльковий гурток "Коли оживають ляльки" –

запрошує читачів на онлайн-вистави;



- для реклами книги та читання у форматі онлайн-читання

книжкових новинок проводились акції - флешбуки, до яких

залучались активні читачі Чернівецької обласної бібліотеки

для дітей ;



\

- читачі Чернівецької обласної бібліотеки для дітей

активно рекламують книги та читання.



\

Працівники нашої книгозбірні підготували відеомандрівки, 

краєзнавчі екскурси, підбірки цікавих фактів, майстер-класи,



\

організували різноманітні фотоконкурси,



\

захоплюючі ігри-квести, флешмоби. 

https://www.facebook.com/bukovinchiki.cv.ua/



\

Яскраві моменти онлайн-роботи, 

які доводять, що у кожному живе дитина.

Наш девіз : 

«Завжди старатись бути цікавими та креативними …»



\

Епоха віртуальних подій тільки починається, і в міру того, як 

вони продовжують відбуватися, безсумнівно, буде більше

інновацій, на які варто звернути увагу.

За 9 місяців роботи Чернівецької обласної бібліотеки для 

дітей сайт відвідало 2,5 тис. користувачів, які переглянули

30 нових дописів, на блозі було виставлено 28 дописів, що

переглянули 5,97 тис. користувачів, у соцмережі Faсebook

450 дописів та 98,6 тис. переглядів.

Цей рік виявився не таким, як хтось очікував або

сподівався, але ще є час максимально використовувати його

і отримати користь з віртуальних подій, щоб максимально 

охопити запити сучасного користувача.



\


