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Книги – кораблі думки, які плавають  

хвилями часу і несуть свій дорогоцінний 

 вантаж від покоління до покоління.  

Ф. Бекон  

 

У кожній країні публічні бібліотеки – одні з найдемокра-

тичніших соціальних інститутів – завжди були невід’ємною 

частиною соціуму. Всілякі трансформації в суспільстві впливають на 

бібліотеки і є рушійною силою змін, що відбуваються в них. Тож не 

дивно, що системний характер зрушень в Україні останніми роками 

суттєво змінив обличчя публічної бібліотеки. 

Для бібліотечного співтовариства нині доленосно важливо 

зорієнтуватися в перспективі знову знайти своє незамінне місце 

в суспільстві, культурі, інтелектуальному житті особи. Знайти ще 

раз, бо стрімко змінюється все, на основі чого традиційно будувалася 

бібліотечна діяльність: виробництво, накопичення, опрацювання, 

поширення інформації, інформаційні потреби та способи їх 

задоволення. 

До того ж сучасні зміни в бібліотеках ставлять нові вимоги й до 

працівників. Сьогодні недостатньо володіти професійними знаннями 

та вміннями, необхідно професійно вдосконалюватися та навчатися 

протягом життя. Основне – працювати творчо, відкрито, по-новому. 

Бібліотекар – головна сила усіх змін, і почати перетворення він 

повинен із себе, з бажання змінити свою бібліотеку на краще, а потім 

запалити цією творчою іскрою всіх навколо: владу, спонсорів, 

читачів, мешканців міста чи села. Бібліотеки мають ставати потужними 

ресурсними центрами, а бібліотекар повинен змінити свою психологію – 

із хранителя книг на менеджера інформаційних потоків.  
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Зібралися в кафе? Заходьте у бібліотеку!!! 
 

«Бібліокав’ярня» в читальному залі» [Електронний ресурс] // 

Татарбунарська централізована бібліотечна система (ЦБС). – 

Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: http:// 

www.tatarbunary-cbs.edukit.od.ua/zahodi_biblioteki/bibliokafe/, віль-

ний (дата звернення: 08.10.2018). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

 В умовах конкуренції книжок з електронними засобами масової 

інформації, інтернетом створення незвичної та затишної зони 

комфорту в бібліотеці стало одним із головних завдань із залучення 

мешканців міста до читання. Саме тому в читальному залі цент-

ральної районної бібліотеки організували невеликий імпровізований 

майданчик з атмосферою кав’ярні, але дещо незвичної, бо це – 

«бібліокав’ярня». І якщо ви все ж таки вирішили розпочати свій 

ранок з відвідування «Бібліокав’ярні», то не пожалкуєте, бо 

бібліотекарі зустрінуть вас привітно і доброзичливо, зі свіжою пресою, 

цікавою книжкою та чашкою ароматної кави або чаю. 

«Бібліокав’ярня» – не просто бібліотека, це справжній скарб! 

Інколи ми, бібліотекарі, спостерігаємо, що, незважаючи на 

актуальність матеріалів, які розміщені на книжкових виставках, 

полицях, читачі не завжди звертають на них увагу. Проте в бесідах 

між собою, з бібліотекарем торкаються тих тем, які представлені на 

цих книжкових виставках. Це вказує на необхідність інноваційного, 

неформального та індивідуального підходу в обслуговуванні користу-

вачів. Бібліотекарі намагаються реалізувати цю функцію в різнома-

нітних формах обслуговування користувачів і «Бібліокав’ярня» тому 

приклад. 
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Волинські книголюби організували бібліокафе [Електронний 

ресурс] // ZIK : телеканал. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим 

доступу: https://zik.ua/tv/video/23374, вільний (дата звернення: 

08.10.2018). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

16 квітня в Луцьку, в обласній бібліотеці для юнацтва, відбулося 

засідання бібліокафе «Читати знову модно». Бібліотекарі та читачі 

у невимушеній атмосфері обговорили книжкові новинки та 

поділились враженнями від раніше прочитаних творів. 

Як розповіла завідувач відділу читальних залів Волинської 

обласної бібліотеки для юнацтва Тетяна Швай, захід відбувся 

в рамках Всеукраїнської акції «Україна читає». 

«Ми вирішили створити своїм читачам невимушену, затишну 

атмосферу. Саме у такій атмосфері можемо обговорювати прочитане, 

порадити книжку своїм друзям. Також ми хочемо розповісти про 

буктрейлери, які можна переглянути в нашій бібліотеці, про 

всесвітній рух буккросинг та інші новинки, пов’язані із 

читанням», – зазначила Тетяна Швай. 

До бібліотечного кафе завітали, зокрема, студенти факультету 

міжнародних відносин Східноєвропейського національного універ-

ситету. Молоді люди кажуть, що такі заходи конче потрібні для 

спілкування та обміну знаннями. 

«Читати наразі модно, бо це розвиває особистість, з такою 

людиною цікаво спілкуватись», – зауважила студентка Віра 

Виноградська. 

У затишній атмосфері, з ароматним чаєм і солодощами студенти 

та бібліотекарі поспілкувалися, обговорили друковані новинки та 

плани щодо заходів на майбутнє. 
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Кафе-читальня в оновленій бібліотеці знову чекає гостей! 

[Електронний ресурс] // Святошинська гімназія Монтессорі. – 

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

school.kiev.ua/ua/novini/ukr_id1522.html, вільний (дата звернення: 

15.10.2018). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

У Святошинській гімназії ще одне оновлення: з 1 вересня знову 

відкрило свої двері кафе-читальня «BOOKля», яке з весни працює під 

добрим наглядом творчої бібліотекарки пані Тетяни. 

Але найчудовіше те, що тепер кафе функціонує в оновленому 

приміщенні (див. світлини). Діти кажуть, що після ремонту 

бібліотека схожа на «сучасний вільний простір». І саме таку 

атмосферу бібліотекарі прагнули там створити! 

У навчальний час у новій бібліотеці проводять заняття вчителі 

кафедри іноземних мов, а після уроків там відбуваються засідання 

кафе-читальні «BOOKля» для учнів 1–5 класів. І для всіх охочих. 

Стежте за оновленнями стрічки – бібліотекарі звітуватимуть з місця 

подій. Або просто завітайте на хвилинку в бібліотеку, аби 

помилуватися, вдихнути книжковий запах і з теплом у душі 

продовжити свій день. 

 

Книжкове кафе «25 кілограмів» [Електронний ресурс]  // 

Бібліопазли : блог ЦБС м. Кам’янського. – Електрон. текст. і граф. 

дані. – Режим доступу: http://bibliopazlu.blogspot.com/ 

2017/04/25.html, вільний (дата звернення: 15.10.2018). – Заголовок 

з екрана. – Мова укр. 

У сучасному світі існує дуже багато різних кафе, креативних, 

затишних, з різною кухнею, де смачно готують і приємно відпочити 

від буденності. А чи знаєте ви багато дитячих кафе, де б господарями 

були діти під керівництвом бібліотекаря в ролі майстер-шефа? 



7 

Нещодавно в центральній бібліотеці для дітей, що на майдані 

Петра Калнишевського, відкрилося книжкове кафе «25 кілограмів». 

Свою назву воно отримало завдяки оповіданню В. Драгунського 

«Рівно 25 кіло», де на новорічному святі можна було виграти річну 

підписку на журнал «Мурзилка», маючи 25 кг ваги. Щоб стільки 

важити в молодших класах, треба таки добре харчуватися і мати 

хороший апетит.  

 

Першими відвідувачами кафе стали учні 2-Б класу колегіуму 

№ 16. У ролі майстер-шефа була Т. Писаревська, яка не тільки 

приготувала смачний «книжковий» обід, але й підготувала для 

відвідувачів складні випробування майже в стилі кулінарного шоу 

«Майстер-шеф. Діти».  

У якості літературного аперитиву дітям запропонували розминку, 

під час якої вони пригадали, що полюбляв їсти товстун Карлсон, які 

овочі та фрукти були героями книжки «Пригоди Цибуліно», чим 

пригощав Барбос свого друга Бобика, а ось сніданок його величності 

короля з казки В. Губарєва «Королівство кривих дзеркал» довелося 

цитувати з твору, бо хіба можна запам’ятати «три смажених кабани, 

п’ятнадцять копчених індичок, десять маринованих осетрів, двісті 

некрутих яєць, двадцять фаршированих фазанів, тридцять смажених 

качок, сто печених яблук, п’ятдесят кілограмів винограду і півтонни 

морозива»?! 

Хлопцям, які відвідали кафе, запропонували «казкове меню». Їм 

потрібно було «зварити» борщ, «зліпити» вареники і «спекти» торт із 

запропонованих інгредієнтів. Під час «приготування» борщу хлопці 

шукали підказки  в книжках «Зайці в полі варять борщ» Євгена 

Гуцала і «Зварю тобі борщику» Зірки Мензатюк. Над варениками 

довелося поламати голову, але найважче було «спекти» торт. 
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Іншим відвідувачам книжкового кафе треба було відгадати, чим 

Мальвіна пригощала Буратіно, що варив горщик в казці братів Грімм, 

який овоч перетворився на карету для Попелюшки, що несла 

в кошику бабусі Червона Шапочка і в який десерт потрапив 

продавець повітряних кульок з казки Ю. Олеші «Три товстуни». 

Гості залишали кафе задоволеними і ситими, бо інтелектуальна 

та «літературна» їжа вкрай важлива для дитячого розуму. І діти 

погоджувалися з товстим котом з книжки О. Курляндського, який 

казав: «А нас і тут непогано годують!» 
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Бібліотеки «виходять» на вулицю 
 

Я люблю бібліотеку. Вулична акція [Електронний ресурс] // 

Сумська міська централізована бібліотечна система. – Електрон. 

текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://libsumy.com/ya-lyublyu-

bibiloteku-vulychna-aktsiya/, вільний (дата звернення: 15.10.2018). – 

Заголовок з екрана. – Мова укр. 

28 вересня, напередодні Всеукраїнського дня бібліотек, молоді 

бібліотекарі Сумської міської бібліотечної системи на перехресті 

вулиці Соборної та майдану Незалежності провели вуличну 

акцію «Бібліотека – територія без кордонів». 

Кожен перехожий мав можливість ознайомитися з роботою 

бібліотек системи, переглянути книжкові новинки, залишити свій 

коментар на дошці для записів, у книзі відгуків і просто отримати 

насолоду від книжкових виставок, адже бібліотекарі впевнені, що 

свято бібліотек – це, передусім, свято книги. 

Працівники радо зустрічали перехожих, розповідали їм 

про  бібліотеки, закликали більше читати, поринати у чарівний та 

пізнавальний світ літератури. Ніхто не міг пройти повз, адже відразу 

привертали погляд цікаві виставки книжок та фотосвітлин, 

а основне – щирі та відкриті усмішки самих винуватців свята – 

бібліотекарів. 

Школярі, яких запросили на свято, малювали бібліотеку 

майбутнього, відповідали на запитання творчої вікторини.  

Сьогодні бібліотеки – це центри інформації, спілкування, 

відпочинку і духовності, частими гостями яких є талановиті й цікаві 
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особистості. Але найголовніше, чим пишаються наші заклади, – 

читачі, оскільки в центрі уваги бібліотекаря – запити та інтереси 

відвідувача і користувача. 

 

Бібліотечний бульвар «Майбутнє починається в сучасній 

бібліотеці» (бібліотека-філія с. Ботар) [Електронний ресурс] // 

Виноградівська централізована бібліотечна система. – Електрон. 

текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://vin-library.do.am/publ/1-

1-0-617, вільний (дата звернення: 18.10.2018). – Заголовок 

з екрана. – Мова укр. 

10 червня завідувач бібліотеки-філії села Ботар організувала 

й провела для користувачів середнього шкільного віку бібліотечний 

бульвар «Майбутнє починається в сучасній бібліотеці». Під час заходу 

відбулася презентація угорськомовної книжки «Rejtvények», що 

містить електронну ручку, за допомогою якої можна перевірити 

правильність відповідей під час навчання. Крім цього, проведено 

конкурс «Скільки слів читаєш за одну хвилину?» Для заохочення до 

читання та реклами літератури на ігровому майданчику було оформ-

лено книжково-ілюстративну виставку-презентацію «Нові книги: 

зроби свій вибір».  

Захід був дуже веселим, цікавим та корисним, діти із 

задоволенням читали книжки, брали участь у конкурсах і розвагах, 

ознайомлювалися з новими виданнями. Наприкінці свята за свої 

старання  вони одержали маленькі призи та солодощі. 
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Вулична акція «Бібліотек@ твого міста» [Електронний 

ресурс] // Комунальний заклад «Скадовська ЦБС». – Електрон. 

текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://biblioskad.blogspot.com/ 

2018/04/blog-post_24.html, вільний (дата звернення: 15.11.2018). – 

Заголовок з екрана. – Мова укр. 

У Скадовській центральній бібліотеці для дорослих триває 

тиждень молодіжної книги. Розпочався він з онлайн-огляду нових 

надходжень «Нова книга – новий друг!» 

А 24 квітня відбулася вулична акція «Бібліотек@ твого міста», 

під час  якої бібліотекарі ознайомили молодь міста з послугами, що 

їх надають книгозбірні Скадовська, а також розповіли про користь та 

переваги читання в нинішній інформаційний час. Кожному 

з учасників на згадку про зустріч було вручено рекламні матеріали, 

барвисті книжкові закладинки з інформацією про найпопулярніші 

молодіжні видання й тематичні календарики. Тепла, сонячна погода 

сприяла продуктивному спілкуванню та гарному настрою.  

 

Бібліотечна вулична акція [Електронний ресурс] // Добро-

пільська районна державна адміністрація. – Електрон. текст. і граф. 

дані. – Режим доступу: http://dobrda.gov.ua/novyny/bibliotechna-

vulichna-aktsiya, вільний (дата звернення: 25.11.2018). – Заголовок 

з екрана. – Мова укр. 

Вірівська сільська бібліотека вийшла за рамки свого простору – 

на бібліотечний бульвар «Детективний простір». Усіх гостей, читачів 

та перехожих чекали книжкові виставки, які наче запрошували 

зазирнути у світ справжніх детективних розслідувань. Дітей 
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зустрічали неймовірні детективи Всеволода Нестайка, пригодницька 

повість «Таємниця козацької шаблі»  Зірки Мензатюк (захоплива 

мандрівка замками України, переплетення сучасного і минулого, 

містика та реальність), багато книжок із серії «Дитячий детектив».  

Бібліотечний бульвар допоміг залучити нових читачів та 

ознайомити їх з найкращими зразками літератури. 

 

Вулична акція «Читати – це модно: книжковий пікнік» 

[Електронний ресурс]  // Рахівська центральна районна бібліотека : 

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

http://rakhivcrb.blogspot.com/2016/06/blog-post.html, вільний (дата 

звернення: 25.11.2018). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Найблагодатніша пора року – це, звичайно ж, літо, яке радує 

нас своїми барвами, різноманітними квітами й теплими 
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усмішками. Для бібліотекарів літо – це період цікавих акцій, розваг 

просто неба, читання і позитивних емоцій. 

Так, бібліотекарі відділу обслуговування Рахівської центральної 

районної бібліотеки 10 червня радували жителів міста новинками 

літератури, рекламували періодичні видання, що надходять до 

книгозбірні, та дарували перехожим кольорові повітряні кульки, 

якщо вони знали відповідь на запитання «Де знаходиться 

бібліотека?» Ті ж, хто не знав відповіді, отримували візитівку 

бібліотеки з адресою та переліком послуг, які вона пропонує. У парку 

ім. Т. Г. Шевченка працівники влаштували справжній книжковий 

пікнік. На галявині з’явилася міні-бібліотека, до якої могли прийти 

всі охочі. На них чекали нові книжки, які подарував народний 

депутат України Василь Петьовка, кошики «свіжих» журналів та 

газет, а також дегустація літературних новинок. 

 

Святкова вулична акція «Ми – це Україна» [Електронний ре-

сурс]  // BiblioFishka. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим дос-

тупу: http://metdobm.blogspot.com/2015/06/blog-post_30.html, віль-

ний (дата звернення: 26.10.2018). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Цього року кінець червня — початок липня видався досить 

похмурим, прохолодним та дощовим, але це ніяк не завадило 

працівникам Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді 

ім. М. Свєтлова провести святкову вуличну акцію «Ми – це 

Україна», присвячену Дню Конституції України та Дню молоді.  
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Під час акції бібліотекарі ознайомили жителів Дніпра з книжко-

вими та інформаційними виставками: відвідувачів зустріли 

інтерактивна виставка-вікторина, приурочена до Дня Конституції 

України, «Основний Закон – це суть буття!», відгуком на події 

сучасності стала виставка-інсталяція «Патріотизм – фортеця 

України», на якій можна було побачити світлини та матеріали 

обласного літературного конкурсу «Герої моєї Вітчизни», розміщені 

на маскувальній сітці, яку виготовили волонтери. 

Сучасне життя ставить перед молодими громадянами нашої 

країни багато викликів, і за таких умов потрібно вміти знаходити усі 

можливі джерела інформації. Чудову нагоду отримати професійні 

консультації безпосередньо з вуст фахівців забезпечили головний 

спеціаліст відділу реєстрації нормативно-правових актів, правової 

роботи та правої освіти Головного територіального управління юстиції 

у Дніпропетровській області Олеся Олегівна Штонда, профконсуль-

тант Кіровського районного центру зайнятості Людмила Миколаївна 

Барсукова, лікар-гінеколог  центру медичної допомоги підліткам та 

молоді «Клініка, дружня до молоді» Дмитро Євгенійович Британ та 

психолог Лариса Миколаївна Сотникова. 

 

В Ужгороді влаштували вуличну акцію до Всесвітнього дня поезії 

[Електронний ресурс]  // Голос Карпат. – Електрон. текст. і граф. 

дані. – Режим доступу: https://goloskarpat.info/culture/ 

5ab24b9ae4e55/?utm_content=0312, вільний (дата звернення: 

26.10.2018). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Поезія може стати відповіддю на найгостріші та найглибші 

духовні запити сучасної людини, але для цього необхідно привернути 

до неї якнайширшу громадську увагу. 
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У Всесвітній день поезії працівники головної книгозбірні краю 

провели вуличну акцію «Поезія – це завжди неповторність!» 

Традиційно бібліотекарі вийшли на вулиці міста, роздаючи 

листівки з поезією та популяризуючи книжку, читання та 

бібліотеки. Увагу ужгородців звертали на вірші Василя Симоненка, 

Василя Стуса, Олени Теліги, Ліни Костенко, Володимира Сосюри, 

Лесі Українки та інших видатних українських поетів. 

На бібліотечні листівки люди реагували з усмішками, дехто 

зупинявся і вчитувався в поетичні рядки, а ужгородка пані Надія 

прочитала свій улюблений вірш. 

Бібліотечну акцію інформаційно підтримали журналісти філії 

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Закар-

патська регіональна дирекція» – радіостанції «Тиса-1»,»Тиса FM», 

повідомляє Євгенія Напуда, в. о. завідувачки науково-методичного 

відділу Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. Ф. Потушняка. 

 

Мистецькі вихідні 2018 [Електронний ресурс] // Вінницька 

міська централізована бібліотечна система. – Електрон. текст. 

і граф. дані. – Режим доступу: http://www.vinbiblio.com.ua/mistec-

ki-vihidni-2018, вільний (дата звернення: 26.11.2018). – Заголовок 

з екрана. – Мова укр. 

У Вінницькій міській централізованій бібліотечній системі вже ста-

ло гарною традицією розпочинати сезон літніх канікул загальноміським 

інтерактивним проектом «Мистецькі вихідні», створеним для приємно-

го, корисного, а головне, пізнавального відпочинку й творчої реалізації 

юних вінничан. Організатори проекту – департамент культури 

Вінницької міської ради і центр концертних та фестивальних програм.  
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У рамках проекту протягом літа відбувається близько сотні 

різноманітних заходів. Мистецькі майданчики проекту розташо-

вуються перед 8 бібліотеками бібліотечної системи у найрізнома-

нітніших куточках Вінниці. Заходи розпочинаються кожної суботи о 

16.00 і тривають до 18.00. Біля бібліотек-філій № 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12 

і центральної бібліотеки для дітей та юнацтва на юних вінничан 

чекають рухливі й інтелектуальні ігри, цікаві майстер-класи, 

флешмоби, гумористичні та спортивні конкурси, захопливі 

літературно-художні вернісажі й безліч сюрпризів.  

Партнерами цьогорічного сезону «Мистецьких вихідних» були 

торгові марки «Рудь», «Ласунка», «Я господиня», «Попелюшка». Усі 

учасники свята  отримали призи й подарунки від ТМ «Ласунка». 

Усього відвідала захід 241 особа, з них – 201 дитина та 16 дорослих. 
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Хенд-мейд у бібліотеці 
 

Майстер класи «Бібліотечний hand made» [Електронний 

ресурс] // Івано-Франківська обласна бібліотека для 

юнацтва. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: 

http://ylibif.at.ua/news/majter_klasi_bibliotechnij_hand_made/2015-

06-16-464, вільний (дата звернення: 05.12.2018). – Заголовок з екра-

на. – Мова укр. 

«Неталановитих дітей не буває, просто треба розкрити їхні 

здібності!» – саме ці слова стали поштовхом до організації в стінах 

обласної бібліотеки для юнацтва низки творчих майстер-класів 

«Бібліотечний hand made», які тривали  з 2 до 12  червня в рамках 

бібліотечного проекту «Літній читальний зал». 

Під керівництвом досвідчених майстринь Центру дитячої та 

юнацької творчості учні четвертих та шостих класів спробували свої 

сили у виготовленні найрізноманітніших цікавинок. Важливо, що 

такі заняття з дітьми виховують в них старанність, охайність і, що 

найважливіше, любов до світу, розвивають їх творчий потенціал. 

Вироби з паперу доступні для будь-якого віку та рівня достатку; 

власними руками можна створювати чарівні речі, прості чи складні, 

і дарувати цю казку іншим. Школярам дуже сподобалися майстер-

класи з 3D-оригамі та кусудамі від Ірини Дмитріюк та Галини 

Франчук. Ці види творчості прийшли до нас з Китаю та Японії, але 

стали надзвичайно популярними в цілому світі. 
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Ще один екзотичний вид мистецтва родом зі Сходу – канзаші – 

виготовлення штучних квітів з тканини. За допомогою цієї техніки 

чудово творяться квіти традиційного українського віночка – мак, 

ромашка, калина. Наставницею цього майстер-класу була майстриня 

Ольга Корольова. 

 

Майстер-клас із створення 3D-валентинок провели у міській біб-

ліотеці для дітей  [Електронний ресурс] // Мукачівська міська рада : 

офіційний сайт. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: 

https://mukachevo-rada.gov.ua/index.php/miska-vlada/orhany-

vykonavchoi-vlady/viddily-miskvykonkomu/viddil-kultury/item/8499-

maisterklasizstvorennia3dvalentynokprovelyumiskiibibliotetsidliaditei, 

вільний (дата звернення: 5.12.2018). – Заголовок з екрана. – Мова 

укр. 

Найцінніші подарунки – ті, в які вкладено час і душу. Тож 

напередодні Дня святого Валентина працівники Мукачівської міської 

бібліотеки запросили читачів спробувати зробити своїми руками 

приємний сюрприз з нагоди свята – об’ємні листівки. А для 

проведення майстер-класу зі створення так званих 3D-валентинок 

запросили місцеву майстриню техніки хенд-мейд Олесю Кіш. За 

цікавою розмовою  про унікальні речі, які кожен за допомогою 

власної уяви та бажання може створити сам, діти, повторюючи за 

гостею покроковий процес створення валентинки, захоплено 

виготовляли свій витвір мистецтва, щоб привітати своїх рідних 

і друзів зі святом.  
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Іграшкові зайці та теплі шкарпетки: найпопулярніші хенд-мейд 

покупки волинян [Електронний ресурс] // Волинська правда : перше 

волинське незалежне інтернет-видання. – Електрон. текст. і граф. 

дані. – Режим доступу: https://pravda.lutsk.ua/іграшкові-зайці-та-

теплі-шкарпетки-на/, вільний (дата звернення: 05.12.2018). – 

Заголовок з екрана. – Мова укр. 

В’язані шкарпетки, сукні для дорослих та дітей, милі дитячі 

іграшки, дівчачі віночки та прикраси – ці та інші оригінальні вироби 

власноруч виготовляє ківерчанка Оксана Алексюк.  

 Виставка виробів народного промислу майстрині відкрилася 

29 вересня в бібліотеці Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 

Оксана Алексюк  працює в різноманітних техніках, з різними 

матеріалами та створює своїми руками оригінальний в’язаний, 

вишитий одяг, декоративно-ужиткові речі, іграшки, подарунки. Втім, 

кожна річ, створена майстринею, досконала до найдрібнішої деталі та 

вражає своєю неповторністю. 

Пані Оксана почала займатися рукоділлям ще в дитинстві. 

Спочатку в’язала гачком, потім взяла до рук шпиці й це захоплення 

перетворилося у професію та заробіток. 

«Свої вироби продаю, проте, здебільшого, покупці з-за 

кордону, – зізнається майстриня. – Бо вартість в’язаних виробів не 

завжди посильна нашим людям.  Зараз дуже популярні у замовників 

іграшкові зайці. Їх сама малюю, роблю викройки і шию». 
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А які бібліотечні новини у світі? 
 

Найоригінальніші бібліотеки світу [Електронний ресурс] // 

Книжковий континент : блог Миколаївської обласної універсальної 

наукової бібліотеки. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим 

доступу: http://booknazy.blogspot.com/2013/03/blog-post_18.html, 

вільний (дата звернення: 06.12.2018). – Заголовок з екрана. – Мова 

укр.  

Бібліотека видавництва «Віхія» у місті Матансас, що за сотню 

кілометрів від кубинської столиці, за мірками звичайних 

бібліотек, – абсолютно невелика: її загальний фонд не нараховує 

понад 600 примірників. Але й саме видавництво, розташоване 

в старовинному особняку в історичному центрі міста, і бібліотечні 

книжки, в основному випущені цим же видавництвом, – по-своєму 

унікальні. Тираж кожної книжки, що виходить у «Віхії», – рівно 

200 примірників. Усі книжки робляться вручну з мінімальним 

використанням копіювально-розмножувальної техніки. Зате під час 

виготовлення кожного примірника застосовуються незвичайні для 

книжкової справи матеріали – обгортковий папір, сургуч, мотузки 

тощо. Так, одну зі збірок віршів видавництво випустило у вигляді 

невеликого картонного будиночка, поруч з яким стоїть таке ж кар-

тонне деревце, а сама книжка знаходиться всередині – і щоб її 

дістати, необхідно підняти дах. До бібліотеки видавництва часто 

заходять туристи, зокрема з Росії та України. 
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Бібліотека року по-німецьки [Електронний ресурс] // 

Бібліотечний туризм: Пізнай Україну та її бібліотеки. – Електрон. 

текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://bibliotourism. 

blogspot.com/2015/12/blog-post_16.html, вільний (дата звернення: 

06.12.2018). – Заголовок з екрана. – Мова укр.  

У міській бібліотеці міста Кельн 

користувачі можуть ознайомитися з роботою 

3D-принтера і самі виготовити якусь 

дрібничку, протестувати окуляри віртуальної 

реальності Oculus rift 2, попрацювати із 

звучанням у студії звукозапису, навчитися 

програмувати разом із роботом Finch, 

перевести відеозаписи з формату VHS 

у сучасний цифровий формат, на 

спеціальному пристрої вирізати фігури з 

паперу за заданими контурами тощо. Ідея 

полягає у тому, що в бібліотеці користувачі 

мають змогу працювати з новітньою 

технікою, корисними сервісами та 

програмами. А ще – брати на абонементі 

електронні книжки та GPS-пристрої. Щоб 

бути цікавою, бібліотека повинна дивувати і бути на крок попереду. 

Це все умовно називається «мakerspace», тобто простір для 

креативу. Бібліотекарі можуть трохи пояснити, як працювати 

з пристроями, адже мета креативної зони – надати можливість 

відвідувачам самостійно опановувати певні сервіси. Викладачами на 

таких курсах в основному є «молоді експерти», яким платять 

невеликий гонорар.  

 

Мрія книголюба: у Китаї працює бібліотека, схожа на людське 

око [Електронний ресурс] // Український інтерес. – Електрон. текст. 

і граф. дані. – Режим доступу: https://uain.press/world/mriia-

knyholiuba-u-kytai-pratsiuie-biblioteka-skhozha-na-liudske-oko-

588408, вільний (дата звернення: 18.12.2018). – Заголовок з екра-

на. – Мова укр.  

У китайському місті Тяньцзін віднедавна працює одна з найнезви-

чайніших бібліотек світу. Вона схожа на гігантське око з мільйонами 

книжок, пише «The Guardian». 
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Будівля п’ятиповерхова. Від підлоги до стелі там розміщуються 

книжкові полиці. Вони призначені не лише для зберігання 

літератури, на них можна сидіти. Загалом в архівах бібліотеки понад 

мільйон примірників видань. 

 

Дизайнери кажуть, що бібліотека побудована за принципом 

нескінченної книжкової шафи. Такий концепт передбачає 

перетворення звичайної «нудної» бібліотеки на артпростір. Ззовні 

будівля схожа на око із зіницею. «Щоб кожен міг побачити та був 

побаченим», – говорять дизайнери. 
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