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Глобальність змін у суспільстві спонукає представників 

різних галузей знань упроваджувати нові технології, визначати 

нові способи подолання суперечностей, шукати нові шляхи 

розвитку діяльності. Разом із сучасними технологіями у наше 

життя увійшло та міцно затвердилося поняття «інновація», тобто 

нововведення.  

Для бібліотечного співтовариства нині доленосно важливо 

зорієнтуватися в перспективі заново знайти своє незамінне місце 

в суспільстві, культурі, інтелектуальному житті особи. Знайти 

заново, бо стрімко змінюється все, на основі чого традиційно 

будувалася бібліотечна діяльність: виробництво, накопичення, 

опрацювання, поширення інформації, інформаційні потреби та 

способи їх задоволення. Сьогодні змінюється сам споживач 

інформації. Утверджується новий тип грамотності, новий тип 

освіченої людини. А бібліотеки завжди працювали на розвиток 

грамотності й освіченості. Тому недопустимо пасивно 

спостерігати за якісною зміною ситуації. 

Сучасна бібліотека – це не тільки зібрання книжкових 

колекцій, а й величезний світ соціальних комунікацій для 

людей, об’єднаних пошуком знань. Реальне майбутнє у тих 

бібліотек, які поєднують традиційну культуру спілкування 

з книжкою та нові інформаційні технології. 
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ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР  

ЯК МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ 
 

Білик, О. Інтерактивне обслуговування користувачів публічних 

бібліотек України – шлях до самообслуговування [Текст] / 

О. Білик // Бібліотечна планета. – 2016. – № 1. – С. 30–36. – 

(Інформаційні технології). 

Віртуальні екскурсії є однією з поширених форм роботи бібліотек 

із залучення віддалених користувачів. Представлені в таких 

візуальних формах, як фотографії, слайдові презентації, відео- і 3D-

тури з різним супроводом – голосовим, текстовим, музичним, 

образотворчим. Цікаві приклади віртуальних екскурсій можна знайти 

на сайтах Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого 

(http://www.nplu.org/article.php?id=68), Одеської національної 

наукової бібліотеки (http://odnb.odessa.ua/Putivnik/slides.html), 

Вінницької (http://www.library.vn.ua/includes/virtualna_ekskursia), 

Дніпропетровської (https://www.libr.dp.ua/Fotofilm/Main.html),  

Миколаївської (http://www.reglibrary.mk.ua/index.php/20virtyalna-

ekskyrsiya) обласних універсальних наукових бібліотек. 

 

Боднаренко, В. Віртуальні виставки як дистантна бібліотечна 

послуга [Електронний ресурс] / В. Боднаренко // Центр досліджень 

соціальних комунікацій НБУВ. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view= 

article&id=953:virtualna-vistavka&catid=8&Itemid=350, вільний 

(дата звернення: 08.11.2017). – Заголовок з екрана. – Мова укр.  

У сучасних умовах віртуальна бібліотечна виставка стає 

ефективним інструментом не тільки надання доступу до 

інформаційних ресурсів різної тематики, а й ефективним засобом 

інформування дистантних користувачів про нові надходження. 

Варіативність інструментів виконання, наявність численних сервісів 

з багатим функціональним набором, видова багатоманітність 

в організації віртуальних виставок сприяє розвитку творчості, 

збагаченню досвіду бібліотечного персоналу і визначає такі 

притаманні віртуальній бібліотечній виставці риси, як актуальність, 

динамізм, оперативність. 
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Віртуальна бібліотечна виставка є новим, багатофункціональним 

інформаційним ресурсом, що надає широкому колові користувачів 

можливість підвищити ефективність пошуку інформації, розширити 

діапазон необхідних матеріалів (тексти, графіка, аудіо, відео та ін.), 

отримати комплексне уявлення з проблеми, якій присвячена 

виставка, а також сприяти розвитку особистості й підвищенню 

культурного рівня. 

Виставка передбачає презентацію видань в інтернет-середовищі, 

що розкриває їх зміст, а також доступ до матеріалів бібліографічного, 

фактографічного, енциклопедичного характеру, які існують 

в електронному вигляді й доступні через мережу Інтернет. 

 

Інтернет-круїз «Європейський союз очима українців» 

[Електронний ресурс] // Івано-Франківська обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. І. Франка. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://lib.if.ua/news/1242637955.html, вільний (дата 

звернення: 08.11.2017). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

З нагоди святкування Дня Європи в Україні 20 травня в обласній 

універсальній науковій бібліотеці ім. І. Франка, в рамках проекту 

«Ознайомлення з країнами ЄС», працівники Центру європейської 

інформації організували інтернет-круїз «Європейський Союз очима 

українців». 

 Під час віртуальної мандрівки відвідувачі Центру європейської 

інформації дізнались, які країни входять сьогодні до Європейського 

Союзу, ознайомилися з їхньою історією, культурою, традиціями, 

державним устроєм; відвідали великі європейські міста, побачили 

визначні архітектурні пам’ятки, зокрема замки Франції, Бельгії, 

Англії, Німеччини; побували в Польщі, Чехії, Болгарії, Румунії – 

країнах, які нещодавно вступили до ЄС; помилувалися  

мальовничими гірськими краєвидами австрійських Альп, сонячними 

морськими узбережжями Португалії, Іспанії, Болгарії.  
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Креативні і сучасні форми роботи в сучасній бібліотеці 

[Електронний ресурс] // Бібліомаячок. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: http://laginlib.org.ua/blog-metod/?p=2260, вільний 

(дата звернення: 14.11.2017). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

«Підвішена книга». Мета даної акції – популяризація читання. 

Будь-який читач може на один тиждень «підвісити» свою 

найулюбленішу книжку з власним відгуком, рецензією. Акцію 

бажано проводити не тільки у стінах бібліотеки, а й он-лайн – у 

соцмережах. Доцільно організовувати її приблизно раз на 3 місяці, а 

результати використовувати при складанні рекомендаційних списків 

улюблених книжок активних читачів, формуванні рейтингу 

найцікавіших видань бібліотеки. 

 

 Польова, В. Бібліотечні туристичні проекти: досвід реалізації 

[Електронний ресурс] / В. Польова // Бібліотечний туризм: пізнай 

Україну та її бібліотеки : проект Молодіжної секції української 

бібліотечної асоціації – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим 

доступу: http://bibliotourism.blogspot.com/2015/05/blog-post_5.html, 

вільний (дата звернення: 15.11.2017). – Заголовок з екрана. – Мова 

укр. 

У Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка 

проводяться віртуальні екскурсії на базі матеріалів відділу 

«Україніка». Тематика – туристичні та історичні місця Харкова, 

з урахуванням побажань учасників. Екскурсії реалізуються у форматі 

презентацій з допомогою програми «PowerPoint». Як зазначає 

О. Дейниченко, завідувач відділу інформаційних технологій 

Маріупольського державного університету,  «віртуальні прогулянки 

відрізняються від екскурсій відсутністю послідовного маршруту. 

Наявність «невіртуального» екскурсовода дозволяє вести діалог з 

глядачами й урізноманітнювати текст екскурсії, який супроводжує 

одні і ті ж фото, залежно від потреб й інтересів аудиторії». 
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ЗАПРОШУЄМО В БІБЛІОТЕКУ НА… ВЕЧІРКУ!!! 
 

Вечір-гурман [Електронний ресурс] // Міська бібліотека-філія 

для дорослих м. Глиняни Золочівської ЦБС. – Електрон. текст. 

і граф. дані. – Режим доступу: http://glynyany-biblioteka.blogspot. 

com/2017/07/blog-post_26.html, вільний (дата звернення: 

08.11.2017). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

23 липня в читальному залі міської бібліотеки-філії для дорослих 

м. Глиняни на вечір-гурман любителів фантастики «Таємниці 

планети фантастики і пригод» зібралися справжні поціновувачі цього 

жанру. Вони обмінялися враженнями від прочитаних книжок і 

ознайомилися з новими надходженнями даної тематики. Увазі тих, 

хто втомився від одноманітності реального життя і мріє заглянути до 

таємничого світу уявлень та відчуттів і хоче поринути у незвичайні 

пригоди, бібліотекарі запропонували жанрову виставку «Чарівний 

світ фентезі». 

 

Halloween-party у бібліотеці [Електронний ресурс] // Вінницька 

обласна бібліотека для юнацтва : офіційний сайт. – Електрон. текст. 

і граф. дані. – Режим доступу: http://vinobu.vn.ua/?p=4174/, віль-

ний (дата звернення: 08.11.2017). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

 

31 жовтня у Вінницькій обласній бібліотеці для юнацтва 

відбулася унікальна вечірка, на якій молодь мала змогу досхочу 

повеселитися з друзями й однолітками, а заодно дізнатися про 

походження моторошного свята «Хеловін». Особливо сподобалися 

учасникам театралізованого дійства різноманітні цікаві конкурси: 
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вони придумували захоплюючі жахливі історії, малювали зловісні 

портрети, замотували мумій…, а ще відповідали на запитання 

конкурсу «Хелловін, ми тебе знаємо», складали страхітливі приказки 

про нечисть та шукали книжку заклинань, вигадували найстрашніші 

закляття. Усі, хто брав активну участь у заході, отримали символічні 

призи та сфотографувались у спеціальній для цього свята фотозоні.  

 

День бібліотек – стильна вечірка в МСМБ! [Електронний 

ресурс] // Міська спеціалізована молодіжна бібліотека «Молода 

гвардія». – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: 

http://msmb.org.ua/actions/happen/2017/deny-bibliotek-stilyna-

vechirka-v-msmb/, вільний (дата звернення: 08.11.2017). – Заголовок 

з екрана. – Мова укр. 

Чорно-білі костюми, атмосферна музика і радісні люди – так 

виглядала молодіжна бібліотека 30 вересня, у Всеукраїнський день 

бібліотек! Цьогорічну святкову вечірку колектив МСМБ вирішив 

провести справді стильно – «Black and White Party» перетворила 

бібліотеку на щось абсолютно незвичайне: музичні виступи, 

пантоміма, жонглювання, драйвові змагання та стильні смаколики – 

і це ще далеко не все! 

 

Комільфо-вечір – вечір гарних манер для студентів 

[Електронний ресурс] // Херсонська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. Олеся Гончара. – Електрон. текст. і граф. 

дані. – Режим доступу: http://lib.kherson.ua/komilfo-vechir--vechir-

garnih-maner-dlya-studentiv.htm, вільний (дата звернення: 

08.11.2017). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 
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Для підтримання позитивного іміджу сучасній людині важливо 

вміти поводитись у суспільстві та знати правила етикету. Бібліотекарі 

Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся 

Гончара провели виїзний комільфо-вечір, тобто вечір гарних манер, 

для студентів Херсонського політехнічного коледжу. Учасники заходу 

дізналися, що таке етикет, як виникло це поняття та які існують види 

етикету. 

Одним із суттєвих показників людської вихованості є культура 

мовлення. Студенти ознайомилися з основними правилами мовного 

етикету та пригадали «чарівні» слова під час інтерактиву «Абетка 

ввічливих слів». 

Учасники комільфо-вечора переглянули фрагменти фільмів про 

некультурні манери за столом, а потім поговорили про правила 

столового етикету. Студенти дізналися про так званий етикет 

«вихідного дня» – правильну поведінку в кінотеатрі, театрі. 

 

Ліщук, С. Волинська молодь знімала буктрейлер у підвалі 

бібліотеки [Електронний ресурс] / С. Ліщук ; фот. М. Тарківського // 

Таблоїд Волині. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: 

http://volyn.tabloyid.com/art/volynska-molod-znimala-buktreyler-u-

pidvali-biblioteky, вільний (дата звернення: 08.11.2017). – Заголовок 

з екрана. – Мова укр. 

Для активної та енергій-

ної молоді Волині у Во-

линській обласній універ-

сальній науковій бібліотеці 

імені Олени Пчілки провели 

«Культурну вечірку». 

 Цього разу у книгозбірні 

панувала особлива атмосфера: 

кожен куточок був наповне-

ний таємничістю, а всі учасники свята перевтілились у своїх 

улюблених героїв фентезі.  

Вечір відкрила письменниця-фантастка з Луцька Ореста Осійчук 

(більше відома під псевдонімом Оршуля Фариняк). Вона поділилася 

досвідом створення свого фентезійного світу: «Береш і створюєш. От 

і вся лекція». 
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Літераторка зізналась, що, 

йдучи на захід, «погуглила» 

правила побудови такого світу. 

Хотіла впевнитись, чи зможе 

вона правильно донести все слу-

хачам. Утім, зробила висновок, 

що не потрібно читати ніяких 

порад, бо вони лише більше 

заплутують.  

Фантастка розповіла історії із серії своїх романів про хлопчика 

Айхо. А після цього всі охочі мали змогу поспілкуватися з авторкою 

тет-а-тет. 

Протягом вечора на території бібліотеки була розміщена фотозона, на 

якій відвідувачі залюбки фотографувались у своїх казкових костюмах. 

Найочікуванішою подією вечірки стала зйомка буктрейлера до 

книжки «Місто мрійливих книг» Моерса Вальтера. 

 

Поезія як погляд на цей світ [Електронний ресурс] // Центральна 

міська бібліотека м. Маріуполя ім. В. Г. Короленка. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: http://www.marlibrary.com.ua/ 

index.php?menu=events&id=248/, вільний (дата звернення: 

08.11.2017). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Кажуть, що в епоху інформаційних технологій поезія «здала 

позиції» і під напором прози відходять у минуле римовані рядки. Але, 

схоже, що це тільки балачки: нікуди не зник зі списку березневих 

свят Всесвітній день поезії, як жевріє і натхнення поетів. Народжені 

почуттям рядки прагнуть читачів та, як і сотні років тому, змушують 

звучати в унісон струни в людських серцях. 

Свідчення цього – незмінні аншлаги, з якими відбуваються 

в центральній міській бібліотеці м. Маріуполя ім. В. Г. Короленка 

вечори поезії за участю місцевих авторів.  

Неймовірний успіх серед користувачів мав вечір поетичного 

настрою «Коли рядок диктує почуття», який зібрав поціновувачів 

поезії в останній березневий день у читальному залі бібліотеки. 

Цього разу городянам випала можливість познайомитися 

з маріупольським поетом, членом Міжнародного співтовариства 

письменницьких спілок, переможцем V Міжнародного поетичного 

конкурсу «Чатує в століттях Чернеча гора» Володимиром Утки-Отки. 



11 

Талалаєвська, М. Нові форми роботи з користувачами в біб-

ліотеках різних країн [Текст] / М. Талалаєвська // Бібліотечна 

планета. – 2016. – № 2. – С. 13–16 : фот. – (З досвіду роботи). 

В Ужгороді циклічно проводяться музичні вечірки, на яких 

відомі ді-джеї крутять музику з вінілових платівок щоразу в інших 

локаціях.  Однією з таких локацій і стала Закарпатська обласна 

універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка.  

Вінілова вечірка «Круглий звук» мала великий успіх. Її 

особливістю було те, що половина композицій, котрі звучали на 

ній, – із фонду бібліотеки. Завдяки цьому грамофонні платівки знову 

стають популярними серед мешканців міста. 

 

«Шабаш бібліотекарів, або Вечори на хуторі з деканом» 

[Електронний ресурс] // Київський національний університет 

культури і мистецтв.  – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим 

доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/shabash-bibliotekariv-abo-

vechori-na-hutori-z-dekanom/, вільний (дата звернення: 

08.11.2017). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек у Київському 

національному університеті культури і мистецтв відбувся 

традиційний святковий концерт. Урочисту програму неочікувано 

перервала поява «головної бібліотечної відьми», а за сумісництвом – 

декана факультету культурології Олени Каракоз, яка мовила: «Увага! 

Увага! Починається кастинг для проведення шабашу бібліотекарів! Як 

відомо з давніх-давен, слово «відьма» перекладається як «відати». 

Проте зараз ви самі переконаєтесь, що ми відійшли від стереотипів. 

Дивіться, як нині виглядають сучасні бібліотеки та бібліотекарі!» 

«Конкурсний відбір» на звання справжніх хранителів книг 

сучасності дійсно вразив різноманіттям талантів кандидатів: вони 

співали, танцювали, читали вірші. 

Конкурсанти настільки сподобалися «головній відьмі» Олені 

Каракоз, що вона запросила їх усіх на «шабаш бібліотекарів». Після 

шаленого святкування з незабутніми емоціями нова генерація 

хранителів книг у повному складі продовжить вдосконалювати свої 

вміння та навички і розвиватиме українську бібліотечну справу. 

Побажаймо їй успіху! 
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ПОГРАЄМОСЯ В БІБЛІОТЕЦІ? 
 

Гайда на веб-квест! [Електронний ресурс] // Методичні каруселі : 

[блог]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: 

https://metodounbkm.wordpress.com/2015/05/18/1078/, вільний 

(дата звернення: 14.11.2017). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці 

ім. М. Островського для шанувальників активних та інтелектуальних 

ігор провели веб-квест «Відкрий для себе е-урядування». Його 

організували в рамках проекту з розвитку електронного урядування 

«Поінформована громада – демократична країна».  

Основне завдання веб-квесту – поширення знань про доступ до 

всіх видів відкритої державної інформації, що має індивідуальну та 

суспільну значимість. 

Веб-квест сприяв популяризації електронних послуг, які надають 

сучасні бібліотеки, розвитку умінь та навичок роботи в групах, вміння 

шукати інформацію в інтернет-просторі. Саме робота в команді дала 

змогу швидко віднайти потрібні відомості.  

Під час квесту дві команди учасників («Жовті» та «Сині») 

виконували завдання, використовуючи ресурси офіційних сайтів 

органів державної влади, зокрема вираховували житлову субсидію, 

резервували квиток на потяг, оформлювали офіційний запит на 

інформацію, записували дитину на чергу в садочок.  

Дух суперництва не полишав учасників протягом усього квесту. 

За результатами набраних балів було оголошено переможців, яких 

нагородили подарунками. Усім гравцям, навіть тієї команди, яка не 

перемогла, вручили читацькі квитки. 
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Ліпей, О. Методика бібліотечних заходів: теорія і практика 

[Електронний ресурс] : консультація / О. Ліпей // Кіровоградська 

обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_ 

metod_bibl_zahid.php, вільний (дата звернення: 08.11.2017). – 

Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Активною формою масової роботи бібліотеки з читачами 

є літературний диліжанс. Він проводиться у вигляді «подорожі» за 

творами окремого автора або групи авторів. 

В оформленні використовуються квитки, фішки, сигнальні знаки, 

карта маршруту з графічними позначеннями зупинок. Умовною 

платою за проїзд є відповідь читача на запитання. Усім, хто дає 

правильні відповіді, видаються проїзні квитки, у яких вказано 

кінцевий пункт подорожі.  

Після того, як ведучий оголошує назву зупинки, «пасажири» 

починають змагатися: хто перший підніме сигнальний знак, той 

і відповідає на запитання. За правильні відповіді гравці отримують 

фішки. Володар найбільшої кількості фішок нагороджується призом. 

 

Лукеча, Е. День веселих витівок пройшов з піснями, жартами, 

солодощами… [Електронний ресурс] / Е. Лукеча // Комунальний 

вищий навчальний заклад «Ужгородський коледж культури 

і мистецтв» Закарпатської обласної ради. – Електрон. текст. і граф. 

дані. – Режим доступу: http://www.college-kulturi.uz.ua/novini/den-

veselih-vitivok, вільний (дата звернення: 08.11.2017). – Заголовок 

з екрана. – Мова укр. 

30 вересня тишу в читальній залі бібліотеки Ужгородського 

коледжу культури і мистецтв було порушено, тому що вся бібліотечна 

родина відзначала Всеукраїнський день бібліотек. Цього дня тут 

лунали жарти, музика, сміх – усі присутні розважалися. 

Працівники бібліотеки провели для своїх гостей ряд конкурсів, 

експрес-вікторину, інтелектуальну гру та ін. Усі завдання мали 

гумористичне забарвлення, водночас містили інформативні відомості 

з бібліотечної сфери. Переможці конкурсів отримали смачні 

подарунки. Увазі читачів було представлено книжково-ілюстративну 

виставку «Бібліотека – це скарб. Бережімо його». 
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Задум вдався. Свято насправді пройшло по-родинному. Хочеться 

вірити, що студенти-бібліотекарі ні на мить не пожалкують про те, 

що із тисячі професій вибрали саме її – професію бібліотекаря. 

 

Матвєєва, О. О. Методика проведення квесту у бібліотеці 

[Електронний ресурс] / О. О. Матвєєва // Бібліостихія : блог 

організаційно-методичного відділу Херсонської ЦБС. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: http://bibliostyhiya.blogspot.com/2016/ 

11/blog-post.html, вільний (дата звернення: 08.11.2017). – Заголовок 

з екрана. – Мова укр. 

У жовтні 2012 року Рівненська державна обласна бібліотека 

започаткувала нову форму роботи з читачами – квест. Метою 

проведення цього заходу стала реалізація дозвіллєвої функції 

бібліотеки, активізація роботи з різними аудиторіями, залучення 

нових користувачів та реклама послуг бібліотеки.  

Бібліотечний квест «За 80 хвилин навколо бібліотеки» базувався 

на сюжеті роману Жуля Верна «За 80 днів навколо світу». Командам 

гравців роздали план бібліотеки, де кожен відділ був позначений 

назвою країн, у яких довелося побувати героям книжки. Рухаючись 

від відділу до відділу, квестери вирішували логічні завдання та 

освоювали можливості, які надає бібліотека, а це інтернет та програма 

«Skype». 

 

Приймак, С. Ні – тиші в бібліотеці, або Як шалений квест 

зруйнував стереотипи [Електронний ресурс] / С. Приймак // 

Tusovka : [сайт]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: 

http://s.tusovka.kr.ua/news/2016/09/19/ni-tishi-v-bibliotetsi-abo-jak-

shalenii-kvest-zruinuvav-stereotipi, вільний (дата звернення: 

08.11.2017). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Це було професійно! Це було якісно! Це було неймовірно круто – 
і це було вперше! 15 вересня 2016 року в обласній універсальній 
науковій бібліотеці ім. Д. І. Чижевського відбувся інтелектуальний 
квест «Бібліотекар. Нова команда». Шифри та коди були скрізь: у 
книжках, меблях, картинах, оздобленні, та й самі назви відділів мали 
таке шифрування, що без спеціальної підготовки годі було розгадати. 
Але навіть за великого бажання бібліотекарі нічим не могли 
допомогти учасникам і якимось чином вплинути на перебіг гри. 
Їхніми єдиними помічниками були, власне, нестандартне мислення, 
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загальна ерудиція і, звісно, інтуїція. Гравці самі реєструвалися на 
спеціальному сайті організаторів, на свою зареєстровану сторінку 
отримували завдання, вводили отримані коди і просувалися далі.  

 

Гра відбувалася в режимі он-лайн у зонах WI-FI. Усе вирішував 
час – а рухатися потрібно було швидко, оперативно мислити, 
використовуючи всі наявні ресурси для дешифрування. Наприклад, 
одне із завдань: знайти назву керамічного глечика у каталозі 
цвітнянської керамічної колекції. Або відгадати класичний 
український фільм «Пропала грамота». Якщо з першого разу не 
вийшло, можна скористатися підказками і скласти назву фільму за 
номерами глядацьких місць, перевівши цифри в букви.  

Де взяти азбуку Морзе? На якому поверсі бібліотеки знаходиться 
креативний простір «MakerSpace»? – це були найлегші запитання, 
що лунали в холах. Гра складалася з рівнів і блоків, таким чином 
максимально розкриваючи всі інформаційні ресурси книгозбірні, ще 
невідомі першокурсникам місцевих вишів. 

 
Рольові ігри у бібліотеці [Електронний ресурс] // Херсон 

Daily. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://khersondaily.com/news/rolovi-igri-u-bibliotetsi, вільний (дата 
звернення: 08.11.2017). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

У Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці 
ім. Олеся Гончара діє клуб настільних рольових ігор 
«Dungeons&Dragons». 

«Dungeons&Dragons» («Підземелля і дракони») – це настільна 
рольова гра в стилі фентезі. У ній дозволено практично все. Гравці 
мають право використовувати всі можливості, які надає їм ігровий 
світ, у своїх діях вони обмежені тільки моральними засадами своїх 
персонажів і внутрішніми законами світу, у якому знаходяться. 
Посередником між гравцями та ігровим світом є майстер.  



16 

 

ІННОВАЦІЇ В ЗАРУБІЖНИХ БІБЛІОТЕКАХ 
 

Диха, С. В. Інноваційні форми роботи з читачами в бібліотеках 

світу [Електронний ресурс] / С. В. Диха, С. А. Молчанова // Наукова 

бібліотека Хмельницького національного університету. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/about_library/ 

naukova_robota/2016/dyh_inn.htm, вільний (дата звернення: 

13.11.2017). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

У міській бібліотеці Мюнхена на першому поверсі встановлено 

книжковий стелаж у вигляді торта, а на виставці «Торт бестселерів» 

представлено найпопулярніші книжки згідно з рейтингом журналу 

«Шпігель». Відразу після того, як списки з’являються в щотижневих 

журналах або в щоденних національних газетах, бібліотеки 

закуповують ці видання і роблять їх в максимально короткий термін 

доступними для своїх користувачів. 

Цікаво, що пошарпаних книжок у німецьких бібліотеках немає. 

Всі вони виглядають так, немов щойно з магазину. Це тому, що 

обкладинки за допомогою спеціального пристрою покривають 

плівкою, а після повернення видань у бібліотеку обов’язково 

протирають вологою серветкою. Проте, коли книжки таки набувають 

«нетоварного вигляду», їх вилучають з користування, але не 

викидають, а безкоштовно роздають усім охочим під час читацьких 

конференцій та зустрічей з письменниками, що проводяться 

в бібліотеці. Таким чином користувачів залучають до читання. 

 

Професійний візит до бібліотек Литви [Текст] // Бібліотечний 

форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 3. – С. 59. 

7–13 червня 2016 року делегація українських бібліотекарів 

відвідала бібліотеки Литовської Республіки. Ключовим моментом 

професійної поїздки стала участь у ХV Бібліотечному зльоті 

бібліотекарів Жемайтії.  

Цікавим був нетрадиційний формат проведення зльоту, який не 

притаманний українським бібліотечним заходам. Команди від 

бібліотек під керівництвом директора розробляють презентацію 

команди відповідно до теми (з костюмами, музичним супроводом, 

жартами, співами), беруть участь у спортивних змаганнях. 
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У прикрашених наметах пригощають колег стравами, характерними 

для їхнього району, чи іншими смаколиками. Також захід 

супроводжують музика, танці, співи, хороводи навколо вогнища. 

І більшість учасників залишається на ночівлю в наметах на природі, 

де відбувається зліт.  

Кожна команда окремо платить внесок за участь у такому заході. 

Завдяки цьому в місці проведення зльоту є Wi-Fi, польова кухня, 

біотуалети та інші зручності.  

У 2016 році у ХV Бібліотечному зльоті бібліотекарів Жемайтії 

взяло участь близько 300 осіб, зокрема делегації з Латвії та України. 

 

Талалаєвська, М. Тенденції розвитку публічних бібліотек 

зарубіжних країн [Електронний ресурс] : (за матеріалами зарубіжної 

фахової преси 2014–2016 рр.) / М. Талалаєвська // Національна 

бібліотека України імені Ярослава Мудрого. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/tendencies.pdf, 

вільний (дата звернення: 13.11.2017). – Заголовок з екрана. – Мова 

укр. 

Цікавим є досвід іноземних публічних бібліотек з надання послуг 

зі спеціальної освіти, наприклад, щодо вживання органічної їжі, 

вироблення органічної продукції. Серед бібліотек США останнім 

часом набирає обертів започаткування класів харчової грамотності, 

практик облаштування громадських садів, органічних ферм 

на присадибних ділянках бібліотек. Ініціатива щодо впровадження 

таких проектів виникла з огляду на те, що деякі бібліотеки 

обслуговують переважно економічно вразливі верстви населення. 

Наприклад, починаючи з 2009 р., Публічна бібліотека м. Саут-Су-Сіті 

(South Sioux City Public Library), штат Небраска, почала збирати, 

зберігати та розповсюджувати серед членів громади насіння рослин. 

Як вважає директор цієї бібліотеки Девід Міксфорд, таке 

спрямування діяльності закладу було обрано тому, що багато жителів 

мешкають у так званих «харчових пустелях, де продуктові магазини 

розташовані далеко, а органічної їжі не вистачає». Завдяки реалізації 

програми «Бібліотечна ферма» (Library Farm) фруктовий сад налічує 

понад 200 яблунь та інших дерев, ягідних кущів. При цьому щороку 

в бібліотеці діють близько 20 гуртків із садівництва, консервування 

овочів та фруктів тощо. 
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Як працюють роботи в найбільших бібліотеках світу 

[Електронний ресурс] // Бібліотечний автобан : [блог]. – Електрон. 

текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://bibliote4nyj-

autoban.blogspot.com/2016/06/blog-post.html#more, вільний (дата 

звернення: 13.11.2017). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Якщо ви вважаєте, що сучасні технології та бібліотеки – речі 

несумісні, а книжки має носити бібліотекарка посеред запилених 

стелажів, – то вам час подивитися цю добірку найбільших і найбільш 

технологічних книгозбірень світу. Вони розташовані в різних країнах 

та містах, але усіх їх об’єднує використання високотехнологічних 

компонентів та систем: від механізмів та стелажів до автоматизованих 

комп’ютерних систем пошуку та доставки видань із надр бібліотеки 

до читача. Робота в таких архівах схожа на зйомки науково-

фантастичного кіно: тисячі «поверхів» із книжками, десятки 

«станцій» та конвейєрних смуг для їх доставки та вивантаження, 

роботи, які підвозять та відвозять літературу. Вся ця технологічна 

краса – не просто «іграшка», а обґрунтоване вирішення проблеми 

каталогізації та швидкого пошуку потрібних видань у бібліотеках, де 

зберігаються одночасно тисячі й десятки тисяч унікальних газет, 

журналів та книжок. Пошук «вручну» у подібних архівах тривав би 

днями й тижнями. Роботи виконують це завдання за лічені хвилини. 
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