
ІННОВАЦІЇ В БІБЛІОТЕЦІ 
 

Шановні бібліотекарі!  

Читач сьогодні має доступ до різних інтернет-ресурсів і зацікавити його 

читанням складно, а відірвати від комп’ютерних ігор – ще складніше.  

Тож креативні бібліотекарі вміло використовують сучасну техніку й 

можливості Інтернет, ІК-технології, інтернет-сервіси, створюючи цікаві сучасні 

бібліотечні форми та осучаснюють традиційні, які мотивують дітей не лише грати,     

а й читати, пізнавати та шукати потрібну інформацію про письменників і їх твори, 

видатних особистостей, цікавинки з різних освітніх галузей. 

Ініціюючи конкурси буктрейлерів, бібліотекарі популяризують літературні 

твори, стимулюючи та розширяючи коло читацьких інтересів.  

 

       
 

Пропонуємо переглянути інтернет-ресурси, які можуть розширити сферу 

бібліотечної діяльності, стати певним підґрунтям у роботі з читачами. 

 

До уваги  

бібліотекарів закладів загальної середньої освіти,  

методичних працівників, які здійснюють  

науково-методичний супровід їх діяльності. 

Пропонуємо звернути увагу на електронні ресурси Національної бібліотеки 

України для дітей (НБУ для дітей).  

Дані ресурси у мережі Інтернет можуть сприяти розширенню інформаційного 

простору, слугувати зразками створення контенту власних електронних проектів, 

сприяти розширенню читацьких можливостей та інтересів дітей. 

 Електронні ресурси Національної бібліотеки України для дітей (НБУ для дітей) 

  «Бібліотечна ігроманія» (інтерактивні ресурси бібліотек України для дітей). 

Див. за посиланням http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=6145#1 

 

 «Книжкові новинки». Національною бібліотекою України для дітей 

представлено 129 книжкових новинок.  

Див. за посиланням   http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowCategory/1  

 

http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=6145#1
http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowCategory/1


 «Електронна бібліотека НБУ для дітей». У фонді Національної бібліотеки 

України для дітей є багато книжок, які збереглися в країні у одиночних 

примірниках і зберігаються у зібранні рідкісних і цінних видань. Деякі з них 

являють собою справжні шедеври книжкової культури періоду другої половини 

XIX – першої половини XX століття, є й малотиражні цікаві наукові 

дослідження, які можуть стати у нагоді сучасним вченим. Доступ до цих 

книжок мають окремі дослідники: книгознавці, мистецтвознавці, 

літературознавці, художники, видавці…  

Мета цього проекту – в межах існуючого законодавства з авторського права 

ознайомити широкий загал із кращими зразками нашого зібрання. 

Див. за посиланнями   http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=6402      

http://www.chl.kiev.ua/elibrary/Book/Index 

 

 «Слухай і читай: аудіобібліотечка». Послухай, як автори виконують власні 

твори, та прочитай їх сам так, як вважаєш за потрібне. До аудіобібліотечки 

Національною бібліотекою України для дітей представлено 99 творів.  

Див. за посиланням   http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowCategory/8  

 

 «Книжкові новинки НБУ для дітей». В цьому розділі представлено кращу 

дитячу книгу, видану в Україні за останній час. На нашу думку, ці книги 

бажано мати кожній дитячій бібліотеці.  

Див. за посиланням  http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=4662  

Списки передбачається оновлювати щоквартально.  

 січень 2019 р. - березень 2019 р.  

 жовтень 2018 р. - грудень 2018 р.  

 липень 2018 р. - вересень 2018 р.  

 квітень 2018 р. - червень 2018 р.  

 січень 2018 р. - березень 2018 р. 

 

ПРОЕКТИ  

Національної бібліотеки України для дітей: 
 

 Національний проект «Україна читає дітям», який передбачає проведення 

зустрічей користувачів дітей з відомими особистостями регіону та відповідного 

висвітлення у засобах масової інформації.  

Ініціатором проекту виступили Національна бібліотека України для дітей, газета 

«Комсомольская правда в Украине», за підтримки Міністерства культури і туризму 

України, стартував 22 квітня 2010 року.  
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Головна ідея проекту полягає в тому, що відомі публічні люди (співаки, спортсмени, 

політики, письменники, видавці, журналісти, представники всіх гілок влади) 

читатимуть вголос книги дітям у бібліотеках, школах, дитячих дошкільних закладах 

тощо, а також ділитимуться спогадами і враженнями про першу прочитану книгу, про 

улюблених героїв, які вплинули на їх життєвий та професійний вибір.  

Метою проекту є відродження традиції читання, заохочення дітей і підлітків до 

систематичного користування друкованою книгою як джерелом знань. 

Див. за посиланням  http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=6680  

 

 Проект «Ключ» (Краща Література Юним Читачам).  

«Краща література юним читачам», скорочено – КЛЮЧ – таку назву має 

проект, присвячений дитячій літературі України. 

Див. за посиланням  http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5516  

 

 Проект «Почитайка» – це електронна антологія улюблених творів дитячої 

літератури, яка створюється бібліотекарями різних регіонів країни. 

Мета цього проекту – ознайомити сучасного юного читача з кращими творами 

із бібліотечних запасників. На цих сторінках Ви можете ознайомитися із 

улюбленими віршами, короткими оповіданнями, уривками з великих творів, 

відібраними й озвученими для Вас бібліотекарями. 

Див. за посиланням  http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=6090  

 

                     
 

Також до вашої уваги  

проекти бібліотек для дітей України: 

 Проекти "Аудіобібліотечка КЛЮЧа", BiblioRadio (Дніпропетровська 

обласна бібліотека для дітей);  

 

 Проект «Казочка на добраніч» (Херсонська обласна бібліотека для дітей                

ім. Дніпрової Чайки);  

 

 Проект «Читаємо другу» (Чернігівська обласна бібліотека для дітей                         

ім. Миколи Островського). 
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ІНТЕРАКТИВНІ РЕСУРСИ 

бібліотек України для дітей, блоги,  

які пропонує НБУ для дітей, є простим і зручним 

інструментом комунікації, це: 
 

 «Блог «НБУшка» (Блог Національної Бібліотеки України для дітей);  

 

 «Маленький читайлик» (Блог відділу обслуговування дітей дошкільного та 

молодшого віку Національної бібліотеки України для дітей) та ін.  

 

 «Інтерактивні вправи» («Бібліотсвітлиця», блог бібліотеки Нечаївської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів ім. Ю.І. Яновського)  :  

Див. за посиланням   http://biblioteka-nech.blogspot.com/p/blog-page_89.html  

 

 «Інтерактивні ігри, плакати, вправи» («Бібліошопінг», персональний блог 

шкільного бібліотекаря КЗ «Компаніївське НВО» Полтавець С.В.)  ).  

Див. за посиланням  http://svitlanapoltavec73.blogspot.com/p/blog-page_23.html   

 

 «Хто в рукавичці живе» (казково-пізнавальна мандрівка за сюжетом 

української народної казки «Рукавичка» для дітей 7-10 років.   

Див. за посиланням     http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=4247  

 

 «Сім чудес природи України» (заочний краєзнавчо-туристичний похід для 

дітей 12-15 років.   

Див. за посиланням    http://www.chl.kiev.ua/7/1.htm  

 

 «Віртуальні книжкові виставки» (Миколаївська обласна бібліотека для дітей 

ім. В.Лягіна). 

Див. за посиланням   http://laginlib.org.ua/book-galaxy/vystavky.html 

 

 «3D книжки» (Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В.Лягіна). 

 Японія – країна вранішнього сонця 

 М. В. Гоголь "Тарас Бульба" 

 Поетичні перлинки 

 «Заповідна природа України» 

Див. за посиланням    http://laginlib.org.ua/book-galaxy/3d.php 

 

 «Book-трейлери» (Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В.Лягіна). 

Див. за посиланням    http://laginlib.org.ua/book-galaxy/d.php 
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 «Веб-уроки з інформаційної культури» (Миколаївська обласна бібліотека для 

дітей ім. В.Лягіна). 

Див. за посиланням    http://laginlib.org.ua/ynfo/veb.php 

 

 

 

 

 

 

«Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» 

Директорам, методистам, бібліотекарям 

Починаючи з січня 2011 року, видався журнал-інновація «Шкільний 

бібліотечно-інформаційний центр».  

ШБІЦ – це щомісячне інформаційно-методичне та бібліографічне видання 

для школи, адресоване усім учасникам навчально-виховного процесу.  

Більш детальну інформацію про зміст журналу можна отримати за посиланням 

http://libcenter.com/oglyad-publikatsij/povne-vidannya  

 

 

 «ШБІЦ-інфо. Нові надходження»  

Директорам, методистам, бібліотекарям 

Починаючи з січня 2013 року, видався журнал «ШБІЦ-інфо. Нові 

надходження», що розміщений в розділі «Огляд публікацій» (підрозділ 

«Нові надходження», пункт «Зміст журналу»).  

Більш детальну інформацію про зміст журналу можна отримати за посиланням  

http://libcenter.com/oglyad-publikatsij/povne-vidannya  
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