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На переломному етапі розвитку суспільства переглядаються 

й традиційні методи бібліотечної роботи, виникає необхідність 

оновлення та збагачення колишніх теоретичних і практичних 

установок для того, щоб найкращим чином відповісти на численні 

питання часу. Бібліотека покликана розуміти поточні та 

прогнозувати перспективні інформаційні потреби користувачів, 

створювати й надавати відповідні послуги. Головне в її роботі – 

модернізація змісту діяльності. 

Саме поняття «інновація» запозичене в XIX ст. і пов’язане із 

запровадженням європейських звичаїв у традиційні азійські 

й африканські культури. 

В основі інновації завжди лежить нова ідея – продукт творчої 

інтелектуальної діяльності, але якщо цю ідею не реалізовано на 

практиці, то це ще не інновація. 

Нині в процесі реалізації інновацій формується нова модель 

розвитку бібліотек і завдання науки («бібліотечна інноватика») – 

пошук ефективних методик та інструментів використання 

інновацій для оновлення й удосконалення діяльності установи. 

Бібліотечна інновація – це оригінальна нестандартна ідея, 

методика, проект, що виходить за межі існуючих канонів 

і традиційних форм та відображає новий підхід до змісту 

й організації бібліотечного обслуговування, технології управління 

закладу. Або, у більш загальному значені, – це будь-яка 

нетривіальна, часом «шалена» ідея, що виходить за межі звичних 

норм і взірців, якщо вона відповідає очікуванням населення, тобто 

будь-яка смілива думка, реалізація якої забезпечує еволюційний 

розвиток культури як на малому соціальному рівні, так і у вели-

кому масштабі. 

Щодо інновацій, то думки бібліотекарів розділилися: 

1) інновації – це зміни в бібліотечній діяльності, що торкаються 

форм, методів та видів роботи (наприклад, платне 

обслуговування на абонементі та в читальному залі, реклама, 

автоматизація й технічне оснащення бібліотечних процесів); 

2) інновації – це зміни, нововведення, запроваджені в бібліотеч-

ну діяльність, але як такі з нею не пов’язані. Їх застосування 

обумовлено часом, економічним станом у державі. Книгозбірні 

доводиться шукати шлях до виживання, беручи на себе не 

властиві їй функції, щоб у майбутньому вписатися в інфра-



 4 

структуру міста, села, району й зайняти належне місце в ній. 

Наприклад, до інновацій бібліотекарі відносять вибір пріори-

тетних напрямків діяльності (бібліотека-клуб, бібліотека – 

центр для молоді), створення при закладах різних дозвільних 

структур (клуби за інтересами, для жінок, ветеранів, 

комп’ютерні класи тощо). 

До інноваційних процесів, на думку фахівців, можна віднести 

й залучення до роботи спеціалістів інших професій (юристів, 

психологів, соціологів). 

 

Головною метою інновацій, які упроваджуються в практику 

роботи, є покращення обслуговування користувачів, створення 

комфортних умов для якісного задоволення читацьких запитів, 

а також забезпечення розумного балансу між необхідністю 

інновацій і збереженням цінних бібліотечних традицій. 

До основних видів відносять: 

— продуктові та сервісні інновації, коли змін зазнають послуги 

та продукція; 

— технологічні інновації, коли змінюються процеси бібліотечної 

технології; 

— організаційні інновації, коли відбуваються структурні зміни, 

реорганізуються існуючі відділи або створюються нові; 

— соціальні інновації, коли зазнають змін методи управління 

бібліотечним персоналом, традиції формування колективу та 

інші соціальні аспекти. 

Особливого імпульсу інноваційному розвитку бібліотек надав 

проект «Бібліоміст». Завдяки участі в конкурсі книгозбірні 

отримали сучасне технічне обладнання й змогли запровадити ряд 

важливих ініціатив, спрямованих на реальне покращення життя 

людей. Багато з тих починів було презентовано на Ярмарку 

інноваційних бібліотечних послуг та електронного врядування. 

Цей захід ще раз довів, що на сучасному етапі саме інноваційні 

технології сприяють швидкому розвитку книгозбірень. 

Намітилися нові тенденції в організації бібліотечного 

простору, соціокультурній, маркетинговій, фандрейзинговій 

діяльностях закладів, з’явилося нове поняття – «адвокація 

в бібліотечній сфері». 
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Джерелом запозичення інновацій вважаються: конкурси та 

ярмарки ідей і проектів, професійне читання, вивчення соціальних 

практик суміжних інститутів (школи, музею), Інтернет, участь 

у системі безперервної освіти (курси підвищення кваліфікації, 

школа сільського бібліотекаря, день директора, міжвідомчі 

конференції, бібліобрифінги, проблемні, заочні, дистанційні 

семінари, творчі майстерні, школи професійної майстерності, 

семінари-практикуми). 

Слід зазначити, що в бібліотечній практиці вже впроваджено 

образ інноваційного менеджменту. Моніторинг, оцінка, 

трансляція, стимулювання, практичне засвоєння інноваційних 

практик і технологій, мінімізація ризиків повинні увійти в прак-

тику роботи кожного керівника, який хоче бачити свою бібліотеку 

сучасною й такою, що розвивається. За словами американського 

вченого-економіста П. Друкера, «щоб мати майбутнє, потрібно 

бути готовим робити щось нове». 

Сьогодні бібліотекарі повинні акцентувати увагу на вико-

ристанні нових форм обслуговування громадян, а не традиційних, 

таких, як видача книжок. Послуги на основі інформаційних 

технологій (ІТ) мають бути обов’язковим компонентом їхньої 

роботи. 

Завдяки вільному доступу до Інтернету користувачі мають 

багато можливостей, наприклад: 

— проводити різноманітні заходи в приміщенні бібліотеки; 

— проходити курси комп’ютерної грамотності й здобувати 

навички роботи з необхідною програмою та Інтернетом;  

— телефонувати рідним і друзям за допомогою «Скайпу»; 

— отримувати правову консультацію, поради фахівців із питань 

пенсій, соціального захисту, трудової міграції; 

— ділитися фотографіями, музикою, відео з друзями в соціаль-

них мережах; 

— знаходити лікаря й організовувати візит до потрібного 

медичного закладу; 

— вигідно продавати врожай, купувати потрібне для господ-

дарства; 

— знаходити оголошення про вакансії, учитися грамотно 

складати резюме, подавати свою кандидатуру й проходити 

співбесіду; 
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— замовляти квитки на потяг, літак, автобус, а також концерт; 

— влаштовувати цікавий відпочинок та екскурсії; 

— грати в ігри; 

— замовляти та купувати через Інтернет саме те, що потрібно та 

що недоступне в магазинах міста чи села; 

— виконувати домашні завдання й творчі проекти, користува-

тися електронними підручниками; 

— вивчати іноземну мову або перекладати тексти за допомогою 

онлайнових словників і перекладачів, спілкуватися з носіями 

мови в дискусійних клубах; 

— читати новини з усього світу й висловлювати свою думку; 

— ознайомлюватися з інформацією органів влади, коментувати 

їхні ініціативи й таким чином брати участь у прийнятті 

важливих рішень. 

Окрім надання нових послуг користувачам, бібліотеки в парт-

нерстві з різними організаціями повинні впроваджувати проекти, 

що сприятимуть місцевому розвитку й зміцнюватимуть громади. 

 

Організація бібліотечного простору 

Новації книгозбірень: 

— організація в приміщенні установи зон для відпочинку (саме 

цей принцип ліг в основу реорганізації системи обслуго-

вування багатьох бібліотек); 

— відкрита бібліотека. Це – ціла система зі своєю ідеологією, 

технологією та правовим забезпеченням. Це – безбар’єрний 

доступ до літератури (відкриті фонди читальних залів, 

книгосховищ, система простих покажчиків); 

— запровадження технологій «Веб 2.0»; 

— довідкові послуги в режимі «chat». Обов’язковою умовою для 

бажаючих взяти участь у чаті є заповнення ними 

реєстраційної картки. Для бібліотечних працівників такий 

засіб комунікації є корисним тому, що книгозбірня, як 

методичний центр, може виступати організатором чат-

спілкування, запропонувавши для обговорення на 

щотижневих або щомісячних (по годині) зустрічах питання, 

які мають особливу актуальність чи потребують дискусії. Така 
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форма обміну інформацією виявилася дуже ефективною для 

використання невідкладних професійних завдань; 

— доступність сервісних послуг (відсутність традиційних кафедр 

видачі, що сприяє ліквідації бар’єрів у спілкуванні з персо-

налом бібліотеки, Wi-Fi-доступ); 

— зручний графік роботи; 

— дореєстраційне консультування; 

— супровід людей з особливими потребами та відвідувачів із 

дітьми; 

— інформування за допомогою електронного навігатора, 

електронний формуляр. 

 

Реклама бібліотеки та її послуг 

Можливість використовувати сучасні технології дала поштовх 

розвитку рекламної діяльності. Різноманітні об’яви книгозбірні 

розміщують на своїх сайтах. Відеоролики (анімаційні й докумен-

тальні, серйозні та курйозні) можна знайти на «YouTube.com», 

«YouTube.ua». Обираємо «Відео», заносимо в рядок пошуку 

«Реклама бібліотеки» й отримуємо перегляд. 

Гарною рекламою можливостей бібліотек є відеоматеріали про 

історію успіху користувачів, наприклад, села Синькова 

Заліщицької ЦБС. 

Розширилися й традиційні форми реклами. Так, напередодні 

Всеукраїнського дня бібліотек протягом тижня вулицями міста 

Львова курсував незвичний трамвай «Бібліотека+», що 

популяризував обласну бібліотеку для дітей. У салоні було 

розміщено яскраві рекламні афіші, що інформували пасажирів про 

сталі й нові бібліотечні послуги, різноманітні інтерактивні акції та 

конкурси, які відбуваються в дитячих книгозбірнях, і постер 

(плакат) з написом «Читати – це стильно». 

У Мелітополі великі віконні вітрини центральної міської 

бібліотеки ім. М. Лермонтова використовуються для оформлення 

виставок-інсталяцій, де розміщують не тільки книги, але 

й створюють із різних елементів чудові просторові композиції, до 

складу яких входять (залежно від теми) побутові предмети, макети 

розквітлих гілок, кошики з великоднім набором, фрагменти 

текстової інформації тощо. 
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Соціокультурна діяльність 

Використання вільного доступу до Інтернету значно розширює 

й оновлює спектр бібліотечних послуг. Розглянемо деякі з них. 

Центри правової інформації існували й раніше, але 

кардинально змінилися після підключення установ до Всесвітньої 

мережі. Зараз у бібліотеках можна знайти будь-які відомості 

законодавчого характеру, що цікавлять користувачів, зробити 

копії бланків, отримати консультацію фахівців особисто й через 

Інтернет. Вони стали комунікативними майданчиками для 

онлайнового спілкування громади з владою. 

Книгозбірні забезпечують доступ до офіційної інформації 

(урядові портали, сайти державних установ, гарячі лінії тощо), 

організовують інтерактивні спілкування населення з органами 

влади (онлайн-конференції, інтерактивні форуми). 

Відомості про пункт доступу громадян до офіційної інфор-

мації в мережі Інтернет можна знайти за адресою: 

http://govinfolibrary.wordpress.com.  

 

Проекти на допомогу соціально незахищеним  

категоріям користувачів 

Для прикладу, у центральній районній бібліотеці 

Деснянського району міста Києва запроваджено проект «Краща 

половина життя». Його мета – показати літнім людям, що 

заслужений відпочинок – не привід для смутку, а час для 

самовдосконалення. Основна форма роботи – тренінги з вико-

ристання Інтернету за принципом «Від простого до складного». 

Учасники проекту вчаться впевнено та вільно спілкуватися 

з рідними та друзями за допомогою програми «Skype», робити 

замовлення в інтернет-магазинах, аптеках, оплачувати комунальні 

послуги, тобто використовують усі можливості Всесвітньої мережі. 

Звертаємо Вашу увагу, що в бібліотеці можна створити 

інформаційно-консультаційний центр, наприклад, «Ти не один», 

в активі якого будуть електронні бази даних, довідково-інформа-

ційні матеріали, аудіокниги, теки корисних порад і консультацій. 

Крім цього, варто проводити зустрічі інвалідів із представниками 

влади, юристами, психологами, лікарями, іншими спеціалістами, 

а також інтегровані заняття, презентації спеціальної літератури, 
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цікавих видань, влаштовувати виставки творчих робіт. Для тих, 

хто бажає освоїти новітні технології, потрібно організовувати 

курси навчання комп’ютерної грамотності. 

 

Проект на підтримку читання 

Відомості про Всеукраїнський соціальний фотопроект «Зірки. 

Із книгою в серці» можна знайти за адресою: 

htth://prokaevafoundation.org. 

Ідея залучити відомих людей до розмови про книгу й читан-

ня – не нова. Її втілюють і розвивають бібліотекарі всього світу. 

Прикладом можуть бути читацькі фестивалі, на яких керівники 

міста розповідатимуть про свої улюблені видання, відповідні елект-

ронні презентації тощо. Радимо й Вам скористатися такою ідеєю. 

 

Завдяки Інтернету у фахівців книгозбірень з’явилася можли-

вість запроваджувати нові, активні форми роботи, зокрема: ділові 

ігри, тренінги, мозкові штурми, ярмарки ідей, творчі лабораторії, 

дискусії та інші види інтерактивного навчання. 

 

До переліку традиційних форм роботи додалися: 

— бібліотечний лабіринт «Подорож мережею Інтернет»; 

— інтернет-огляд «Корисні поради інтернет-мандрівникам»; 

— слайд-вечір «Моя Україна»; 

— веб-музей козацтва; 

— віртуальна подорож; 

— майстер-клас «Виготовлення ляльки-мотанки», «Розпис писан-

ки», «Плетіння бісером», «Історія вишивки», «Свято осені»; 

— інтернет-мандрівка «Сім чудес України»; 

— краєзнавчий відеоурок; 

— віртуальна екскурсія «Мій Тернопіль»; 

— відеознайомство «Герої улюблених кінофільмів»; 

— святкові інтернет-розваги; 

— веб-огляд «Персонажі улюблених книг – герої дитячих 

мультфільмів»; 

— відеоекскурс; 

— відеомандрівка; 

— вернісаж життя;  

— корисний рецепт; 
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— прес-час, шок-урок; 

— мультимедійний час; 

— відеолекторій. 

 

У практику роботи увійшли й такі форми: 

— лірична замальовка; 

— нове про популярне; 

— сюжетна гра; 

— вечір захисту професії; 

— сімейна академія; 

— круглі столи; 

— урок мужності «Доторкнутись серцем до звитяги»; 

— лірична сповідь (до дня народження поетів); 

— книжкова виставка-кінопазли (до ювілеїв вітчизняних 

і зарубіжних діячів кіно); 

— ніч зустрічі випускників «Вусата вечірка», розважальна 

програма «Однокласники-party»; 

— книжкова виставка «Книжковий світ в мініатюрах»; 

— арт-досьє «Дивосвіт Івана Марчука» (виставка у відділі 

мистецтв, на якій представлено книжки, журнали, вирізки 

з газет про життя й творчість митця); 

— зустрічі за круглим столом трьох поколінь «Тернопіль вчора, 

сьогодні, завтра» (із циклу заходів до Дня визволення міста); 

— виставка до Дня святого Валентина «Одне дихання на двох» 

(представлено батик, живопис, екслібриси, розпис по склу, 

вишивані речі, авторські листівки, ляльки, вечірні прикраси 

з бісеру тощо); 

— презентація першого інтернет-телебачення (проект); 

— музичний автограф «Чарівна сила музики»; 

— виставка-розповідь «Краса рідної мови». 

Такі форми роботи спонукають до творчості й пошуку 

нестандартних рішень. 

Бібліотекарі повинні надавати якомога якісніші послуги своїм 

відвідувачам, орієнтуючись на їхні потреби – як у реальному, так 

і віртуальному світі. Наведемо деякі приклади. 
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Соціальні мережі 

Усе активніше сучасний користувач застосовує соціальні 

мережі, зокрема «Facebook», «Odnoklassniki», «Vkontakte», для 

підтримування неформального зв’язку з колегами, друзями, 

відвідувачами бібліотек і спілкування з ними в інтерактивному 

режимі. 

 

Тренінги з технологій 

Відвідувачі всіх вікових категорій можуть отримувати 

допомогу та вчитися максимально використовувати можливості 

комп’ютера й Інтернету. Багато бібліотек проводять заняття з 

основ комп’ютерної грамотності, що включають такі теми, як 

робота з текстом, використання електронної пошти й пошук 

потрібної інформації. 

 

Запозичення ідей бібліотечних інновацій (зарубіжний досвід) 

Допомога у виконанні домашнього завдання 

Книгозбірні підтримують учнів і студентів, упроваджуючи 

програми консультування щодо виконання домашнього завдання. 

Волонтери або репетитори допомагають їм, пояснюють, як кори-

стуватися бібліотечними ресурсами для підвищення успішності та 

створюють сприятливе навчальне середовище. Наприклад, 

публічна бібліотека м. Нью-Йорка розробила веб-портал, за 

допомогою якого можна ознайомитися з авторитетними ресурсами, 

дотичними до освітніх програм. Інші книгозбірні надають 

допомогу у виконанні домашнього завдання он-лайн. 

Відділ публічної бібліотеки Парк-Ріджа (штат Іллінойс) носить 

назву «LOFТ», що в перекладі з англійської означає «горище». 

Це – особливим чином спроектоване приміщення для молоді, 

у котрому можна знайти все необхідне як для навчання, так і для 

відпочинку. Крім цього, відвідувачам запропоновано багато 

цікавих програм і заходів, зокрема: 

— «Піца і Сторінки» (учасники заходу мають можливість поїсти 

піци й обговорити недавно прочитані книги); 

— навчання основам «бейбісіттінга» з молодшими братами та 

сестрами; 

— різні рольові ігри. 
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Бібліотека й відділ «LOFT» активно співпрацюють зі школами 

та іншими навчальними закладами, надають допомогу в підготовці 

домашнього завдання, онлайнові репетитори працюють від 15 до 

22 години, сім днів у тиждень.  

 

Мобільні бібліотечні послуги 

Книгозбірні запроваджують мобільні послуги, які передба-

чають доставку книг, мультимедійних матеріалів, комп’ютерів та 

ігор до користувачів. Зазвичай ресурси привозять у місце, зручне 

для всієї громади. Деякі бібліотеки мають спеціальний транспорт, 

інші творчо використовують будь-які доступні засоби пересування. 

 

«Одне місто, одна книга» 

Що може краще підтримати жваву дискусію, ніж щорічний 

загальноміський книжковий клуб? Запропонуйте членам своєї 

громади прочитати одну й ту саму книгу протягом певного періоду 

часу. Організовуйте заходи для її обговорення в бібліотеці, 

причому обов’язково запрошуйте місцеву молодь та громадських 

лідерів. 

Програма «Одне місто, одна книга», упроваджена в м. Сан-

Франциску, стала яскравим прикладом того, як подібна ініціатива 

може перетворитися на захід, що об’єднує багатьох людей. 

 

«Полювання на артефакти» 

Бібліотечні «полювання на артефакти» допоможуть ознайо-

мити відвідувачів із ресурсами закладу в цікавий та інтерак-

тивний спосіб. Ви можете запропонувати загальне «полювання на 

артефакти» або створити команди, які змагатимуться між собою. 

Публічна книгозбірня міста Мосмана (Австралія) організувала 

електронне «полювання на артефакти» серед бібліотекарів із 

метою продемонструвати переваги електронних баз даних перед 

звичайним пошуком у мережі Інтернет. 

 

Спеціальні виставки 

Демонстрація художніх витворів, письмових робіт або 

особистих колекцій користувачів у книгозбірні створює відчуття 

громадської причетності й співучасті, а також робить бібліотечне 
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приміщення яскравішим. Можна провести щорічний конкурс 

мистецтв чи письмових робіт і запропонувати відвідувачам обрати 

переможців або запросити місцевих громадських та політичних 

лідерів бути його суддями. 

 

Ігри для всіх вікових груп 

Ігри сприяють розвантаженню, соціалізації та культурному 

збагаченню відвідувачів усіх вікових категорій. Шахи є однією з 

ігор, що традиційно проводяться в бібліотеках. Але окрім цього 

можна використовувати й інші види ігор для розширення спектра 

послуг Вашої книгозбірні й залучення нових користувачів. 

Настільні, карткові та відеоігри – це чудовий спосіб проведення 

часу для людей різного віку. 

 

Бібліобус 

Беручи за зразок послугу, яку запропонувала бібліотека-

побратим із Франції, фахівці книгозбірні округу Клуж (Румунія) 

запровадили мобільну бібліотечну послугу для своїх користувачів. 

Упродовж трьох років вони співпрацювали з місцевою владою та 

спонсорами з метою придбання й облаштування автобуса, 

наймання водія та забезпечення цієї «мобільної бібліотеки» 

відповідними матеріалами. З 2008 року здійснювалися регулярні 

поїздки селами округу Клуж і надавалися мобільні бібліотечні 

послуги тим особам, які не мають доступу до звичайних 

книгозбірень. Бібліотека на колесах є дуже популярною. Вона 

функціонує як і звичайна: понад 300 постійних користувачів 

беруть на абонемент книги, диски та відео з багатого фонду 

бібліобуса. 

 

Вільний обмін книжками (буккросинг) 

Центральна бібліотека Деснянського району пропонує послугу 

вільного обміну книгами: у коридорі знаходяться декілька полиць 

із книжками, і будь-яку з них можна взяти, щоб почитати вдома 

або в приміщенні бібліотеки. Для цього не вимагається ні 

реєстрація, ні оплата, ні читацький квиток – треба тільки 

принести свою книжку й залишити взамін, для того, щоб полиці 

не залишалися порожніми. Деякі люди дають у користування ті 
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книжки, які є в них не в одному примірнику, або свої улюблені, 

для того, щоб й інші члени громади могли ознайомитися з ними. 

Така неформальна система обміну сприяє приємному читанню, дає 

мешканцям певного району спільні теми для бесід і заохочує 

людей приходити до бібліотеки знов і знов.  

 

Що таке майстер-клас? 

Бібліотечному фахівцю необхідно постійно вчитися, учитися 

один в одного. І кращим способом для цього має стати обмін 

досвідом. Професійна майстерність завжди є плодом досить 

тривалої практичної праці бібліотекаря. Але праці осмисленої, 

наповненої вдумливими роздумами над усілякими проблемами 

своєї діяльності. Досконале знання справи приходить із роками 

або, як стверджують злі язики, не приходить зовсім. У сьогодніш-

ньому контексті професійна майстерність означає насамперед 

уміння швидко та якісно вирішувати поставлені завдання. 

Стає зрозуміло, що сучасний кваліфікований бібліотекар 

повинен вирізнятися «серед інших облич». Досягти ж цього 

результату зараз украй непросто. Ідея змагальності ніби відступає на 

другий план, але не зникає зовсім. Просто парадигма «іннова-

ційності» професійного досвіду стає основною в оцінці якості роботи 

фахівця. Професійний шлях бібліотекаря-інноватора не завжди 

тріумфальний. Гіркота тимчасових поразок – незмінний супутник 

шукача-практика. Отримати з цього потрібні уроки – значить стати 

майстром своєї справи, бібліотекарем-професіоналом. 

Оптимальною формою роботи саме сьогодні і є майстер-клас. 

Фактор «взаємо» тут особливо важливий. Адже пряме відтворен-

ня, механічне повторення професійних досягнень зараз практично 

безперспективне, воно не дасть належного ефекту. Особистісний 

фактор у діяльності бібліотекаря тепер як ніколи раніше вимагає 

врахування й уваги. Будь-які професійні успіхи так чи інакше 

«ґрунтуються» на індивідуально-психологічній основі. 

Отже, майстер-клас є унікальною за своїм типом формою наро-

щування професіоналізму бібліотекаря. Але, так як і інша форма 

роботи з професійним досвідом, вимагає невпинного «шліфування». 

Має рацію той фахівець, який стверджує, що «стає майстром 

бібліотечної праці швидше за все той, хто відчув у собі дослідника». 
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Організація та проведення майстер-класів 

(методичні рекомендації) 

Для визначення ефективності підготовки й проведення 

майстер-класу ми пропонуємо використовувати такі критерії:  

— Презентативність. Виразність інноваційної ідеї, рівень її 

представленості, культура презентації ідеї, її популярність 

у бібліотечній методиці та практиці.  

— Ексклюзивність. Яскраво виражена індивідуальність (мас-

штаб і рівень реалізації ідей). Вибір, повнота та оригінальність 

рішення інноваційних ідей.  

— Прогресивність. Актуальність, наявність нових ідей, що 

виходять за рамки стандарту та відповідають тенденціям 

сучасної бібліотеки. 

— Мотивованість. Наявність прийомів і умов мотивації, 

залучення кожного до активної творчої роботи зі створення 

нового продукту діяльності на занятті.  

— Оптимальність. Достатність використовуваних засобів на 

занятті, їх поєднання, зв’язок із метою та результатом 

(проміжним і кінцевим). 

— Ефективність. Результативність для кожного учасника 

майстер-класу. Який ефект розвитку? Що це дає конкретно 

учасникам? Уміння адекватно проаналізувати результати своєї 

діяльності. 

— Технологічність. Чіткий алгоритм заняття (фази, етапи, 

процедури), наявність оригінальних прийомів актуалізації, 

проблематизації («розриву»), прийомів пошуку та відкриття, 

подиву, осяяння, рефлексії (самоаналізу, самокорекції).  

— Артистичність. Піднесений стиль, бібліотечно-артистична 

харизма, здатність до імпровізації, ступінь впливу на 

аудиторію, ступінь готовності до поширення й популяризації 

свого досвіду.  

— Загальна культура. Ерудиція, нестандартність мислення, 

стиль спілкування, культура інтерпретації досвіду. 

Застосування даних методичних рекомендацій дозволить, на 

наш погляд, забезпечити якісну підготовку та ефективне 

проведення майстер-класів.  
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Дуже важливо дотримуватися принципів побудови майстер-

класу, оскільки від цього залежить дуже багато, і в першу 

чергу – сам процес, хоча результат не менш важливий. Отже, які 

ж принципи? 

• Неоцінюваність, відсутність критичних зауважень на адресу 

учасників. 

• Рівність усіх присутніх; майстер не повинен бути «над». 

• Порівняння результатів без духу змагань. 

• Зацікавленість, співтворчість, взаємодопомога. 

• Поєднання індивідуальної та групової форм роботи. 

 

Завдання майстер-класів: 

1) створення умов для професійного самовдосконалення 

бібліотечних працівників; 

2) демонстрація досвіду роботи з проектування адаптивного 

бібліотечного середовища; 

3) розробка авторської моделі бібліотечних заходів.  

 

Майстер-клас сприяє 

� оволодінню загальними інтелектуальними способами діяль-

ності; 

� розвитку здібності до рефлексії; 

� розвитку комунікативної культури. 

 

Для прикладу, у ЦБС Дніпровського району м. Києва в примі-

щенні бібліотеки ім. В. Яна відбувся майстер-клас для бібліо-

течних працівників системи, приурочений до Міжнародного року 

картоплі (2008 р.). Його мета полягала в підвищенні загального 

професійного та культурного рівнів колективу й орієнтації його на 

творчі та інноваційні підходи в проведенні заходів. 

Бібліотекарі презентували вміння, фантазії, досягнення, 

напрацювання у використанні різноманітних форм роботи 

й продемонстрували найбільш цікаві та неординарні. 
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Оформлення читальної зали бібліотеки 

 

   
Книжкові виставки «Картопля – другий хліб» і «Пані Бараболя» 

 

  
Працівники бібліотеки – автори та режисери постановки «Казки про 

картоплю» і гумористичного монологу «Картопляний тягар» 

 

Хор «Співаючі картоплі» 

виконує попурі на слова бібліо-

текаря О. Дученко (для виступу 

підготовлено костюми: зелені 

ковпаки, серветки, бейджики 

з логотипом Міжнародного року 

картоплі) 

 

Картопляний фестиваль «Безцінний дар землі» 

• Перегляд інформаційного фільму «В зоні уваги – картопля» 

(7 хв., з використанням мультимедійних засобів). 
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• Музична хвилинка «Музична картоплинка» (бібліотекарі 

знайшли й переписали на CD пісні про картоплю, що сприяло 

створенню приємного, святкового настрою в присутніх). 

• Презентація тематичної теки «Безцінний дар землі» з розділами: 

— «2008 рік – Міжнародний рік картоплі»; 

— «Картопля: харчування та дієта»; 

— «Картопляна вікторина»; 

— «Пісні про картоплю». 

• «Картопляна» вікторина. 

• Книжково-ілюстративний перегляд «Кухні народів світу: 

картопля» (представлено книги, брошури, періодичні видання 

про культуру використання картоплі в повсякденному 

житті різних народів, рецепти страв).  

На завершення картопляного фес-

тивалю працівники центральної ра-

йонної бібліотеки ім. П. Тичини 

в національних костюмах Латвії вико-

нали пісню про картоплю латвійською 

мовою та пригостили гостей свята 

національною солодкою стравою 

«Картопляні тістечка». 

 

Картопляно-гарбузове дійство «Ось ця грядка – Бульби дім!» 

� Веселий діалог між господарем городу Гарбузом та господинею 

Картоплею, з якого користувачі дізналися про історію появи 

картоплі на наших землях, страви, котрі можна приготувати із 

цього овоча (виставка-меню «Смакує і старому, і малому» 

з однойменним бібліографічним списком). 

   
� Вікторина-загадка «Картопляні фантазії» (картопля у фольклорі 

та цікаві факти про неї). 
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Творча акція «Український ярмарок» 

Інформаційна частина 

• Інформаційне повідомлення про історію картоплі. 

• Огляд книжково-ілюстративної виставки «Український ярмарок». 

    

 
• Тематичний перегляд літератури «Зроблено своїми руками», 

який допоміг учасникам із картоплі та різних допоміжних 

матеріалів створити імідж для звичайного овоча, адже 

сучасний ринок вимагає й нових методів поширення товару. 

За невеликий проміжок часу постали «гламурні» образи 

картоплі: «Мерилін Монро», «Картопля з вищого світу», 

«Кришталевий єдиноріг» тощо. 

 

Ігрова частина 

(Гостей заходу було поділено на дві команди). 

1. Конкурс «Хто кращий бабусин помічник?» (під музичний 

супровід учасники обох команд збирають картоплю у віде-

речка, хто швидше й більше – тому приз). 

2. Конкурс «Хазяйновиті діти» (учасники, отримавши безпечні 

ножі й картоплю, чистять її; хто швидше отримає найдовшу 

шкірку – той переможець, якої довжини шкірка – стільки 

й цукерок у подарунок). 

3. Конкурс «Чипсознавець» (найпопулярніший серед учасників, 

оскільки потрібно відгадати, з яким смаком чипси). 
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Тематичний день інформації «Раз – картопля, два –  

картопля: від «чортового яблука» до «другого хліба» 

• Тематичний перегляд «Плід великих майстрів – Природи 

та Людини» (усе про картоплю). 

• Виставка найкращих сортів картоплі, вирощених на ділянках 

читачів книгозбірні (інформаційні повідомлення про сорт 

картоплі, його переваги, урожайність). 

• Книжково-ілюстративний перегляд із музично-вокальним 

супроводом бібліотекарів «Жив на світі жук-шкідник» (про 

колорадського жука, сучасні засоби боротьби з ним). 

• Виставка «Смачна і запашна» 

(участь бібліотекарів – рецепти 

страв із картоплі, участь чита-

чів – приготування страв за 

цими рецептами). 

• Дегустація страв, запропонованих 

читачами й бібліотекарями. 

 
  

Родинне свято «Картопляні посиденьки» 

•  Пізнавальна бесіда «…І печуть мене, і варять». 

• Огляд інформації біля книжкової 

виставки «Читай, пізнавай та 

смакуй». Цікавими кулінарними 

та лікарськими рецептами з кар-

топлі доповнили виставку бать-

ки, бабусі дітей.  

• Гра-п’ятихвилинка «Дізнайся 

більше про картоплю». 

• Екзамен бібліотекарів «Чи все Ви знаєте про картоплю?» 

(його провели діти). 

• Конкурс саморобних речей «Ось ми які!». Було представлено 

понад 30 робіт. Одразу визначити переможців журі не змогло. 

Одностайно всі присутні погодилися з рішенням залишити 

роботи в бібліотеці, щоб її користувачі змогли їх оцінити 

й обрати найкращі. І лише після цього відбудеться нагород-

ження переможців. 
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Виставка-загадка «Все про картоплю,  

або Як Колумб допоміг зварити борщ» 

Про картоплю працівники книгозбірні намагалися розповісти, 

створивши композицію з книг, журналів, плодів рослин, посуду 

тощо. Згадавши в назві виставки Колумба, бібліотекарі мали на 

меті, по-перше, привернути увагу читачів нетрадиційною назвою, 

а по-друге, дізнатися, яким чином пов’язаний наш борщ із 

першовідкривачем Америки. Експозиція не містила готових 

відповідей, а заохочувала взяти літературу й знайти їх самим. 

А запитань було запропоновано багато...  

 

Інформаційний плакат-макет «Миска картоплі» 

Цю роботу бібліотекарі здійснили 

разом із користувачами. Було пред-

ставлено різноманітні матеріали: 

міні-макети книг із фонду бібліотеки 

та спеціалізованого журналу «Карто-

фель», який надали читачі, добірку 

інформації з відривних календарів, 

поради читачів і поради читачам, 

рецепти страв із картоплі, саморобну 

книжечку «Найновіші сорти картоплі». 

 

Бесіда «Секрети пані Барабольки» 

Матеріал було подано у формі 

інформаційного звіту з елементами гумору, 

адаптованого до сприйняття дітьми, про 

наукову конференцію з картоплярства. 

Учасники заходу мали можливість 

дізнатися цікаві факти з історії розповсюд-

ження картоплі по світу, її практичного 

використання в промисловості, побуті, 

кулінарії, оздоровленні організму. 

Книжкова виставка «Секрети пані 

Барабольки» мала рубрики: 

— «Секрет перший – урожайний»; 

— «Секрет другий – кулінарний»; 
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— «Секрет третій – оздоровчий»; 

— «Секрет четвертий – косметичний». 

Підсумовуючи вищевикладений досвід, варто підкреслити, що 

будь-яку тему, навіть таку, здавалось би, вузьку й мало-

інформативну, можна висвітлити всебічно та багатогранно. Для 

цього потрібні лише бажання, творчий підхід і любов до професії 

та читачів. 
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