
Lockdown і  КНИЖКОВІ  КАНІКУЛИ 
Кислова Олена, smm-менеджер НБУ для дітей



З чого почати?

◦Вибір платформи

◦Формати взаємодії

◦Мотивація



#конкурс

#акція

#розіграш





Формати 
взаємодії з 
аудиторією

• Оперативно

• 24/7

• Привітно

• Знову й знову

• Ще раз повторити

• Поговорити

• Відзначити і похвалити

• Уточнити контакти 

учасників (дитина, чи 

батьки, старші 

брати/сестри)

• Створити допоміжні 

платформи для 

комунікації 

o Коментарі та приват -

месенджери соцплатформ

o Viber, Telegram



Ця інформація є закритою, доступна лише модераторам програми



Алгоритм 
публікацій

o Контент-план на місяць (графік)

o Команда 

oViber-группа редакторів ФБ, Інста

o Підключати до сторінки гостей 

прямого ефіру (на час виходу 

програми)

Кожен відділ, який

створює онлайн-події

та інтерактивні завдання, 

на час програми читань

отримує можливість

спілкування від імені

бібліотеки з 

обмеженими правами

(коментування своїх

публікацій, відповіді

читачам тощо)  



Мотивація

Віртуальні 

бонуси,

які можна 

обміняти

на реальні 

призи



Що?

Скільки?

За що?

Коли?

Як?



«Розпродаж» 

лотів

Анонс

Розсилка у 

приват/дірект

Розпродаж







ФОРМАТИ  ПОДІЙ



ІНТЕРАКТИВНІ
події

• Не вір – перевір! Майстерна креативного мислення

• Подорожі на дивані з Кицями-Мандрівницями

• Циркові уроки від клоунеси Ромашки

• Парад новин, як захистити тварин

• Book-хвилинка про новинку

• Літературна чорна скринька

• Роби з нами. Майстерки

• Закодуй своє ім’я!

• Бути або здаватися

• Літературна кухня

• ФАН-клуб читача

• Зелена полиця та інш. 

• Прямі ефірі

• Зустрічі у zoom

• Відео із 

завданнями

• Картинка+текст

• Презентації

• Інтерактивні ігри 

на платформах: 
learningapps.org

genial.ly 

edu.glogster.com

Кейс ЛІТНІХ ЧИТАНЬ Бібліотеки



СЛОВО ЧИТАЧУ
#читачвефірі

#книжковийранок

#відгукнакнигу

#bookstream

#книгавкадрі

#театрчитача

#поезіявкадрі
#осіньнадихає

#книжковехюґе

- Відео від читачів - на файлообмінник

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%94?__eep__=6&__cft__[0]=AZXZqetVkN986IF0EVZxZc4-5DdpHrtvWWj8M97_jQmB5oZOj4qk6WW5CTyFR4OUNzSTb4Vamg2D2MsLJVwzTolgUGrDwbZPg9oix702F68EZiiP62dpCun9GdA_nJ62Irs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%85%D1%8E%D2%91%D0%B5?__eep__=6&__cft__[0]=AZXZqetVkN986IF0EVZxZc4-5DdpHrtvWWj8M97_jQmB5oZOj4qk6WW5CTyFR4OUNzSTb4Vamg2D2MsLJVwzTolgUGrDwbZPg9oix702F68EZiiP62dpCun9GdA_nJ62Irs&__tn__=*NK-R


41%

25%

19%

6%

9%

РЕЙТИНГ ФОРМАТІВ ОНЛАЙН-ПОДІЙ (за думкою читача)

Текст та картинка 

Відео

Прямий ефір

Презентація

zoom



chl.kiev.ua

• Здоров’О з 

бібліотекою 

навіть і вдома! 
Літні читання

• Осіннє 

книжкове 

ХЮҐЕ. 

• Морозні 

книжкові ігри.

• КОЛО читання. 

Книга єднає 

країну!



Читай з нами 
на осінніх
канікулах, і все 
буде 

ХЮҐЕ!

#осіньнадихає

#поезіявкадрі

#книжковехюґе
#читачвефірі

#книгавкадрі

#всепрохюґе

#фотокнига
• Книга в осінньому

інтер’єрі. Художня

фотографія

• Теплі книжкові

історії. Читацькі

поради

• Трішечки про 

хюґе. 

Відеозамальовки

• Мумі-хюґе

• Осінній затишок. 

Майстер-класи

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%94?__eep__=6&__cft__[0]=AZW22EMH4l4PmI1cngMO3vRIS9fHQo4EaHqm_g6tj8yyXtDXzu_xWez8aNrBz1lNTiKEQO8HBOsD_qRIAulG4i-r4_81jOty8QzLqNcoIIJvVH8DcQkx6k1bBFPaNbaSOblHTcdqFf_fWR2DfwCF_-T6xgSLjbTKuZfpEuDbd1iheGEpBi-KgM7QtntiE8kshwuoTnhnMdbF_W_wkA9uK3BL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZW22EMH4l4PmI1cngMO3vRIS9fHQo4EaHqm_g6tj8yyXtDXzu_xWez8aNrBz1lNTiKEQO8HBOsD_qRIAulG4i-r4_81jOty8QzLqNcoIIJvVH8DcQkx6k1bBFPaNbaSOblHTcdqFf_fWR2DfwCF_-T6xgSLjbTKuZfpEuDbd1iheGEpBi-KgM7QtntiE8kshwuoTnhnMdbF_W_wkA9uK3BL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%85%D1%8E%D2%91%D0%B5?__eep__=6&__cft__[0]=AZXqDW5G1P8OylFhoVIR3365kyUP--RlNBxHOF8UoIUKEBXS3JndkRGncM-m_MEshCO4TeOBRkyf7ctykLIDRnUPPb3bu_2VC-s_fYGysfIJ774o6J_ZaCP-D5Y28M4s42_P484KWO5ae9dh_vDYd05e&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%80%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZVzFlsOuuFNI2xaUr6oc8YW0WaOyT5USbkUBskShAKX1gXFX8UL5VRm9Sxgm1q5bisIG6Rguo2y7oHwGnDSD2yb8uqBndliw7oaO-UYxnkSCtVKN-38pIwo-LJZYcqGNWj9tLSAIvAJ7uS6UV9OF-u9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZVzFlsOuuFNI2xaUr6oc8YW0WaOyT5USbkUBskShAKX1gXFX8UL5VRm9Sxgm1q5bisIG6Rguo2y7oHwGnDSD2yb8uqBndliw7oaO-UYxnkSCtVKN-38pIwo-LJZYcqGNWj9tLSAIvAJ7uS6UV9OF-u9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D1%8E%D2%91%D0%B5?__eep__=6&__cft__[0]=AZU3La4p4x0yN8eYtOhdnT8ZGj7OMJQKlPtmL0E73tQpOvpoSG62hAY0eZ_9_8s5eZA0M9so2uv1wvJR31SFD1Y577vcLbA5jPhsiSPuLQu89YtAunMYnQQvd2p10NpytTQ53cfmLZpk4Fa-m2Pd_1tw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZVVPPonWTEdnht_Nd4XNMMrzNdYNYnYYxBv7zL7ICO8nvYu6eIuf8dQGiM6-8MhwLgrEnQUifWkpWniS838G_xGFmLka0-aeozxNARX0D93V-Yc01cUk19CdrHLiu9c4BM&__tn__=*NK-R


НОВІ 
акценти

85 000 переглядів, 

3640 вподобайок, 

1262 коментарів, 

1143 поширень

оригінальних

публікацій. 

Відеоролики

знайомства з 

письменниками

отримали понад

8,5 тисяч переглядів

на youtube





ОБЛАДНАННЯ



Кібер-безпека

https://www.advocat-online.com.ua/vykorystannya-

foto-ta-video-iz-zobrazhennyam-malolitnoyi-chy-

nepovnolitnoyi-dytyny-bez-zgody-oboh-batkiv-u-

sotsialnyh-merezhah/

https://childrenrights.info/photo-dytyny/

https://rescentre.org.ua/bezpeka-ditei-v-

interneti/dytiachi-foto-v-sotsmerezhakh-mylo-chy-

nebezpechno



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Олена Кислова, зав. сектору бібліотечної реклами
відділу соціокультурної діяльності

Запитання надсилайте на адресу відділу:

socio-cultural@ukr.net


