
ОБМІН ДОСВІДОМ

МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ: ТРАДИЦІЇ, 

ІННОВАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ.

ВАЛЕНТИНА БЕРНАЦЬКА,

ЗАВІДУЮЧА ВІДДІЛОМ РОБОТИ З 

КОРИСТУВАЧАМИ-

ДОШКІЛЬНИКАМИ ТА 

УЧНЯМИ 1-4 КЛАСІВ 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ  

ІМЕНІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА

Методичне забезпечення фахівців бібліотек мережі, які надають 
бібліотечні послуги дітям: роль обласної бібліотеки для дітей



Як обласний методичний центр 

сприяємо впровадженню інноваційних 

форм та методів роботи у бібліотеках 

Хмельниччини, що обслуговують 

дітей. 

Мережа спеціалізованих дитячих 

бібліотек області на 22.04.2021 р. 

становить 36 книгозбірень.



Пріоритетні напрями методичної діяльності: 

• аналіз і прогнозування бібліотечної ситуації в кожному 

населеному пункті; 

• надання практичної та методичної допомоги по 

телефону та виїзди на місця;  

• організація і керування інноваційними процесами; 

• створення системи безперервної освіти бібліотекарів, 

впровадження нових інтерактивних форм навчання; 

• моніторинг інноваційної діяльності; 

• пошук і розробка нових моделей розвитку бібліотек; 

• розвиток широких контактів з органами місцевої 

влади, громадськими організаціями, установами та ін.



Одними з найбільш дієвих форм є семінари, воркшопи, 

творчі майстерні, лабораторії, обласні пленери, 

професійні онлайн-діалоги…

Професійний онлайн-діалог щодо промоції книги і читання серед дітей у бібліотеках 
Дунаєвецької міської ОТГ провели працівники обласної бібліотеки для дітей.   

Колеги консультували бібліотекарів щодо створення креативних просторів для 
підлітків та звертали увагу на інноваційні підходи до масової роботи в бібліотеці.



Обласна творча лабораторія, 

організована спільно 

з обласним науково-методичним 

центром культури і мистецтв, 

відбулася онлайн у режимі 

конференції на платформі Zoom.

Працівники обласної бібліотеки для 

дітей презентували колегам нові 

можливості цифрової грамотності, 

актуальність та результативність 

міжнародної мобільності співпраці з 

Польщею, навчали створювати 

корисні веб-ресурси, надали 

пропозиції для творчого розвитку 

дітей.



Професійне 

онлайн-спілкування

Для керівників спеціалізованих 

бібліотек для дітей, структурних 

підрозділів центральних бібліотек 

територіальних громад проведена робоча 

нарада. Піднімались актуальні питання 

організації роботи в онлайн-режимі, 

створення електронних ресурсів та їх 

облік, надання послуг віддаленим 

користувачам. 



КББ: підводимо підсумки,
плануємо майбутнє

На платформі ZOOM відбулася відкрита 
робоча зустріч координаційної ради 

Конструкторського бюро бібліотекарів 
“Промоція дитячого читання під час 

пандемії: практичний аспект”.
Учасниками були члени КББ: обласні 

бібліотеки для дітей Львова, Тернополя, 
Хмельницького, Івано-Франківська, 

бібліотеки для дітей областей. В ході зустрічі 
підведено підсумки за 2020 р., зокрема 
участь в регіональних та міжнародних 
конкурсах і проєктах, творчих акціях, 

професійних навчаннях. Окреслено також 
напрямки співпраці у 2021 р.



Безпечний інформаційний простір для 

дітей
Консультація з громадськістю у формі 

онлайн-засідання за круглим 

столом “Безпечний інформаційний простір 

для дітей” відбулася на платформі Zoom. 

Захід організований спільно з 

Департаментом інформаційної діяльності, 

культури, національностей та релігій 

Хмельницької ОДА. В онлайн-засіданні

взяли участь головний спеціаліст 

Департаменту інформаційної діяльності, 

культури, національностей та релігій 

Хмельницької ОДА Ніна Власюк, директор 

КО “Молодіжний центр” Владислав 

Гребенюк, начальник відділу ювенальної 

превенції ГУНП в Хмельницькій області 

Сергій Цимбалюк, бібліотекарі 

Хмельниччини, громадськість міста.



#Хмельницький-
Дзялдово...

В рамках міжнародного проєкту

“Книжковий міст ” відбулася онлайн-

зустріч з колегами  публічної 

бібліотеки польського містечка 

Дзялдово. 

Привітні бібліотекарки  розповіли 

про свою роботу в умовах 

карантину. Сучасна, простора 

бібліотека, облаштована для 

зручності користувачів. Медіатека, 

електронні та 3-D книги, раритетні 

та цінні видання у вільному доступі. 

Маємо надію на подальші зустрічі та 

співпрацю і не лише у віртуальному 

форматі.



Трансформація бібліотеки для дітей: перспективи та ризики.
Школа керівника для заступників директорів ЦБС з питань обслуговування 

дітей, завідуючих районними, міськими бібліотеками для дітей та центральними 

бібліотеками ОТГ відбулася онлайн на платформі Zoom.

Під час навчання зверталася увага на вектори діяльності бібліотек для дітей в 

ОТГ, грантові можливості, опанування віртуального простору та активне 

використання соцмереж як засобу комунікації з читачами в умовах карантину.



Віртуальний
бібліоспаринг

“Сучасна бібліотека для 
дітей: рухаємось

вперед”.
Традиційний 

бібліоспаринг “Сучасна
бібліотека для дітей: 
рухаємось вперед”
відбувся в онлайн-

режимі на платформі 
Zoom. У бібліоспарингу
взяли участь Славутська
та Старокостянтинівська

міські бібліотеки для 
дітей.



Сучасні тренди стимулювання

читацької активності.

Майстерня практика відбулася 

для працівників відділів роботи з 

користувачами-учнями 5-9 класів 

бібліотек для дітей області та 

бібліотек ОТГ. 

З колегами обговорювалися 

сучасні тренди стимулювання 

читацької активності. Практичні 

рекомендації та сміливі ідеї щодо 

сучасного стилю бібліотеки, 

техніки мотивації, інтерактивні 

заняття, живий каталог 

рейтингових книг, тренінгові 

вправи, проєкти та програми 

представили колегам працівники 

обласної бібліотеки. 



Школа професійного розвитку

“Ідеї. Практика. Досвід” гостинно 

відчинила двері для працівників 

сільських бібліотек, що 

обслуговують дітей в об’єднаних 

територіальних громадах. 

Учасники навчання обговорили 

актуальні та важливі питання 

діяльності закладів в умовах 

децентралізації, шукали нові 

підходи і окреслили перспективи 

щодо якісного обслуговування 

читачів та трансформації бібліотек 

відповідно до вимог сьогодення.











Дякую за увагу!


