
ДИСТАНЦІЙНА  БІБЛІОТЕКА:
ІНТЕРАКТИВНА  ВЗАЄМОДІЯ  

З ЧИТАЧЕМ
У  СОЦІАЛЬНИХ  МЕРЕЖАХ 

ОЛЬГА ШЕМОТА,
ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ 

СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ  ДЛЯ ДІТЕЙ



Соціальні мережі, галузевi блоги, YouTube широко
увійшли в повсякденне життя і мають значний
вплив на прийняття наших рішень.

У мережах Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok,
Twitter зареєстровані мільйони користувачів.

Всі вони – наші теперішні або майбутні потенційні
користувачі, яким ми маємо розповісти про наш
унікальний бренд – БІБЛІОТЕКИ, а також, про
важливість книги і читання у житті кожної
людини.

За результатами 
дослідження 

Дослідницького холдингу 
Factum Group Ukraine

Інтернетом регулярно 
користуються 71% українців 

(22,96 млн)



•Фан-клуб читача
•Казкарики на зв’язку
•Літературна руханка

•Запам’ятайка
•Мамин час
•ТeenagerLife

•Музична платформа 
«Слухай своє

Інтерактивні 
події

•Здоров’О з бібліотекою 
навіть і вдома!

•Осіннє книжкове хюґе
•Коло читання. Книга 

єднає Країну
•Морозні книжкові ігри
•ДИВО-Україна. WOW-

факти. Відеоmix від 
читачів

Онлайн ресурси

•Візок добрих казок
•Відеопоради від 

бібліотечного 
психолога

•Казки на ніч
•Твори і творці
•Великі Українці

•Секрети книжника, 
або Як стати Лідером 

читання та інші

Іміджеві 
рекламні відео
•Вірусна місія НБУшки
•Бібліотека чекає своїх 

читачів
•Відверто. Сповідь 

бібліотекаря
•Бібліограбіжники. Відеожарт

•Стрибаємо у новий 
бібліотечний сезон
•Все, що нас надихає. 

Відеокліп
та багато-багато інших

Заняття читацьких 
об’єднань

• Чакалка-Лякалка. 
Жахливо-кумедна 
музична вистава. 

•Леся Мовчун. 
Недалечко писане яєчко

•Мишеня Мудрець. 
Узбецька народна казка. 

Лялькова вистава

Онлайн  проєкти

Прямі ефіри



Хайп

Піар, значна увага, 
захват, інтерес, галас 

довкола чогось.

Хейтери
Зазвичай активно засуджують 
творчість, яка їм не до смаку, 

вважаючи при цьому свою 
думку єдино правильною

Краш

Позитивні емоції, які 
відчуває закохана 

людина

Крінж

Дещо неприємне,  
здатне викликати 
негативні емоції

Молодіжний сленг 
як засіб масової комунікації



ПЕРША
Всеукраїнська сутінкова 

вечірка 

«Крижане серце»

Для найактивнішіх читачів
бібліотек України для дітей

Ми прагнемо започаткувати традицію 
Всеукраїнської бібліотечної вечірки у 

форматі «Сутінки», яка одночасно 
проходитиме у всіх дитячих бібліотеках 

нашої держави

.



ВИЗНАЧЕННЯ 

ЛІДЕРА ЧИТАННЯ-2021

• АНТИВІРУСНИЙ ПРОСТІР ЧИТАНЬ

• ТВОРЧИЙ РЕСТАРТ ДЛЯ КНИЖКОВИХ      
ХАКЕРІВ

• КІБЕРБЕЗПЕКА

•КНИЖКОВІ ПРИГОДИ, ЗУСТРІЧІ З 
АВТОРАМИ

•ТВОРЧІ МАЙСТЕРНІ

•КОНКУРСИ, ЗМАГАННЯ

•ПРИЗИ ТА ПОДАРУНКИ



ВЧИМОСЯ 
ТА РУХАЄМОСЯ 
ВПЕРЕД
БАГАТО ЧОГО НЕ ЗРОБИШ, ПОКИ НЕ 
ВИВЧИШСЯ. АЛЕ БАГАТО ТРЕБА ЗРОБИТИ, 
ЩОБ НАВЧИТИСЬ.

КОНФУЦІЙ



Функціональні

• Запам’ятайка

• Читач в ефірі

• Книжковий 
календар

Неологізми 

• Кібіка

• НБУушка

Зв’язок із 
значенням 

• Ляльковий 

простір «Бібабо»

НЕЙМІНГ
Нейм – назва

Неймінг – процес створення назви

Описові Вигадані Емпіричні



Ідеальний   нейм

• Візуально приємний

• Глибине розуміння

• Милозвучність

• Емоційність

• Відповідає запиту 



ПРАКТИКА : книжковий клуб
бібліотечний неймінг



Неологізми

• Різані

• Об’єднані

• Створені

Вигадані

Римовані

Найкраща фішка –

мудра книжка

нейми

Іноземні 
нейми

назва співзвучна з метою, -
заняття з вивчення

тої чи іншої мови

ПРАКТИКА : книжковий клуб
бібліотечний неймінг

Прецедентний

феномен

компонент знань, 
що є народним 
чи колективним

надбанням



Ми в соціальних 
мережах

https://www.facebook.com/nbukids

https://www.youtube.com/channel/UCHZlMOCX2tHv33
UPVRqsWbQ

https://www.instagram.com/nbu_for_kids/

НБУшка «Є подія»  тел. 0678668532 




