
Підвищення читацької активності

дітей у новій реальності

КЗ «Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва» ЗОР

Терещенко Н.Е., 

завідувачка відділу обслуговування учнів 5-9 класів



Сучасні бібліотеки покликані не лише підтримати
людей в пошуку необхідної інформації – реалії

цифрового світу вимагають і якісних змін форм та 
методів бібліотечного сервісу. Бібліотеки повинні

використовувати цифрові технології як засіб
досягнення гуманістичних цілей, спираючись на 
принцип: будь-які технології для бібліотеки, а не 

бібліотека для цифрових або навіть
конвергентних технологій. 





ThingLink - це сервіс, що
дозволяє створювати

мультимедійні плакати, а 
іншими словами, 

«інтерактивні картинки», 
на які наносяться маркери. 



Calaméo – сервіс інтерактивних публікацій



Лідером читання в Закарпатській області
стала учениця 6-го класу, Даніела

Чичерська, активна читачка
Мукачівської міської бібліотеки для дітей

Перемогу  отримала
Драбюк Святослава, 

учениця Ужгородської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 з 

поглибленим вивченням
іноземних мов



Квести в бібліотеці – це завжди цікаво!



Флеш-моби для 
любителів читання



Соціокультурний проект «Все Закарпаття читає дітям»



Обласний літературний конкурс 
«Молодіжний едельвейс»



Творча зустріч з казкаркою із Прикарпаття
Марією Солтис-Смирновою





Саме на часі стала активна популяризація книжкових
фондів в онлайн-режимі, бібліотеки області

регулярно знайомлять користувачів з добірками книг 

Закарпатська бібліотека для дітей та юнацтва рекомендує…





Еко-бібліопорадник від звірят

Ужгородська міська бібліотека для дітей



Виноградівська районна бібліотека для дітей організувала в одному із скверів
свого міста роботу виїзної читальної зали «З казкою відкриваємо світ».

Із книжковим фондом користувачі районної книгозбірні знайомляться в 
інформаціонно-бібліотечній онлайн-студії «Час дитячої книги»



#усвітікниг
Василь Густі

Ольга Тимофієва
Ольга Кустрьо



До Міжнародного дня сім’ї працівники відділу обслуговування дітей 
дошкільного віку та учнів 1-4 класів провели  відеоконференцію з 

активними читаючими сім’ями 



Ужгородська міська центральна 
бібліотека для дітей пропонує

онлайн-конкурси



Великоберезнянська дитяча бібліотека

Районний онлайн-конкурс 
«Модна зачіска юної панянки»

Районний онлайн-конкурс «Вінок
сплітаю з квітів рідного краю»



LearningApps.org – онлайновий сервіс, який дозволяє
створювати інтерактивні вправи



Бібліотеки області в умовах карантину пропонують
своїм користувачам онлайн-подорожі та віртуальні

мандрівки



Творча майстерня «Джерельце»



Дякуємо за увагу!


