
 

 

 
 

Бібліотеки для дітей в Інтернеті  
Сайти та блоги бібліотек України для дітей  

 

Бібліотеки для дітей та бібліотечні асоціації світу 
 

 

       
 

 

Сайти та блоги бібліотек України для дітей 
 

Бібліокре@тив: блог проекту Міжрегіонального ярмарку бібліотечних інновацій 

Лідер читання 

ПрофіКемп: блог Міжрегіонального інноваційного проекту із профорієнтації учнівської 

молоді 

Національна бібліотека України для дітей  

НБУшка: неофіційний сайт НБУ для дітей 

BiblioTemaTV: відеоблог НБУ для дітей 

Маленький читайлик: блог для дітей 9-10 років (НБУ для дітей) 

Психолог у бібліотеці: блог для дітей та їх батьків (НБУ для дітей) 

Вінницька область 

Вінницька обласна бібліотека для дітей ім. І.Я.Франка 

Вінницька центральна бібліотека для дітей та юнацтва 

Берег дитинства: блог Барської районної бібліотеки для дітей 

http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=68#1
http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=68#1
http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=6686
http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=6686
http://biblio-yarmarok.blogspot.com/
http://lider.library.ks.ua/
https://proficamp.blogspot.com/2018/04/
https://proficamp.blogspot.com/2018/04/
http://nbukids.wordpress.com/
http://nbukids.tumblr.com/
http://nbu4kids.wordpress.com/
http://lesechko.wordpress.com/
http://frankolibrary.org/
http://library4vmcbs.blogspot.com/
http://barchildlib.blogspot.com/


 

 

Іллінецька міська бібліотека для дітей 

Козятинська районна бібліотека для дітей 

Крижопільська районна бібліотека для дітей 

Тростянецька районна бібліотека для дітей 

Смайлик: блог Тульчинської районної бібліотеки для дітей 

Хмільницька районна бібліотека для дітей 

Шаргородська районна бібліотека для дітей 

Волинська область 

Волинська обласна бібліотека для дітей 

Соняшна літературна країна: блог Луцької центральної міської бібліотеки для дітей  

Луцька бібліотека - філія № 2 для дітей: блог 

Володимир-Волинська міська бібліотека для дітей 

Всезнайко: блог Володимир-Волинської міської бібліотеки для дітей 

Горохівська районна бібліотека для дітей 

Районна бібліотека для дітей Іваничівської ЦБС: блог  

Камінь-Каширська районна бібліотека для дітей 

Ківерцівська районна дитяча бібліотека: блог  

Олицька міська бібліотека для дітей Ківерцівської ЦБС 

Цуманська міська бібліотека для дітей Ківерцівської ЦБС 

Ковельська центральна районна бібліотека для дітей 

Локачинська районна бібліотека для дітей: блог 

Луцька районна бібліотека для дітей  

Бібліотека-філія для дітей смт. Торчин Луцької районної ЦБС: блог 

Бібліотека для дітей Публічної бібліотеки Любешівської селищної ради 

Любомльська міська бібліотека для дітей 

Маневицька районна бібліотека для дітей 

Маневицька районна бібліотека для дітей: блог 

БібліоПланета: блог міської бібліотеки для дітей Нововолинської ЦБС 

Читання життя: блог Ратнівської районої бібліотеки для дітей 

Рожищенська районна бібліотека для дітей 

Старовижівська районна бібліотека для дітей: блог 

Турійська районна бібліотека для дітей 

http://bib-illincy.blogspot.com/p/blog-page_4283.html
http://childrenslib.ucoz.ua/
http://www.sarvanska2311.blogspot.com/
http://www.bib-trost.blogspot.com/
http://www.cmayuluk.blogspot.com/
http://hmilnukbiblioteka.blogspot.com/
http://www.knigozbirna.blogspot.com/
http://www.biblioteka.volyn.ua/
http://bibliolutsk.blogspot.com/
http://bibliof2.blogspot.com/
http://www.vv-dytbibl.edukit.volyn.ua/
http://www.vv-dytbibl.edukit.volyn.ua/
http://natalikolos78.blogspot.com/search?updated-max=2018-06-23T03:27:00-07:00&max-results=7
http://kids-biblioivanychi.blogspot.com/
http://www.kamkash-dytbibl.edukit.volyn.ua/
http://olenkardb.blogspot.com/
http://olykabib926.blogspot.com/
http://glamazda.blogspot.com/
http://kovel-rdb.blogspot.com/
http://cradluk.wix.com/lockdit
http://drbiblio.blogspot.com/
http://torchun2.blogspot.com/
http://lybechrdb.blogspot.com/
http://lubrdb.blogspot.com/
http://manlibre.at.ua/
http://manbiblditu.blogspot.com/
http://biblioplaheta.blogspot.com/#Loopstart
http://ratnelib.blogspot.com/
http://www.rozhysche-crb.edukit.volyn.ua/rajonna_biblioteka_dlya_ditej/
http://ditiachabibliotekastv.blogspot.com/
http://turiysk-crb.edukit.volyn.ua/pro_biblioteku/struktura_biblioteki/rajonna_biblioteka_dlya_ditej/


 

 

Шацька районна бібліотека для дітей 

Дніпропетровська область 

Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей 

Портал Дніпропетровської обласної бібліотеки для дітей 

Блог «Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей» 

Родзинки Придніпров'я: блог бібліотек для дітей Дніпропетровщини 

Централізована система бібліотек для дітей м. Дніпра 

Блог "Центральна бібліотека для дітей м. Дніпра" 

Блог бібліотеки-філії № 1 для дітей МКЗК "ЦСБД" м. Дніпра 

Блог МКЗК "ЦСБД" Бібліотеки-філії № 2 м. Дніпра 

Блог МКЗК "ЦСБД" Бібліотеки-філії № 3 м. Дніпра 

Блог МКЗК "ЦСБД" Бібліотеки-філії № 4 м. Дніпра 

Блог МКЗК "ЦСБД" Бібліотеки-філії № 6 м. Дніпра 

Блог МКЗК "ЦСБД" Бібліотеки-філії № 7 м. Дніпра 

Блог МКЗК "ЦСБД" Бібліотеки-філії № 9 м. Дніпра  

Блог МКЗК "ЦСБД" Бібліотеки-філії № 10 м. Дніпра 

Блог МКЗК "ЦСБД" Бібліотеки-філії № 11 м. Дніпра 

Блог МКЗК "ЦСБД" Бібліотеки-філії № 13 м. Дніпра 

Блог МКЗК "ЦСБД" Бібліотеки-філії № 14 м. Дніпра 

Блог МКЗК "ЦСБД" Бібліотеки-філії № 15 м. Дніпра 

Блог МКЗК "ЦСБД" Бібліотеки-філії № 16 м. Дніпра 

Блог МКЗК "ЦСБД" Бібліотеки-філії № 17 м. Дніпра 

Блог МКЗК "ЦСБД" Бібліотеки-філії № 19 м. Дніпра 

Блог МКЗК "ЦСБД" Бібліотеки-філії № 24 м. Дніпра 

Блог МКЗК "ЦСБД" Бібліотеки-філіалу № 26 м. Дніпра 

Блог МКЗК "ЦСБД" Бібліотеки-філіалу № 28 м. Дніпра 

КЗК «Міська дитяча бібліотека» м. Кривий Ріг 

Книжковий дім по вулиці Садовій: блог Марганецької міської бібліотеки для дітей  

БібліоЗнайки: блог Межівської районної бібліотеки для дітей  

Бібліотеки Новомосковська: блог Новомосковської міської централізованої 

бібліотечної системи 

Центральна дитяча бібліотека міста Павлоград  

Читай плюс: блог бібліотеки-філії №6 для дітей м. Павлоград 

http://shatsk.at.ua/index/rdb/0-65
http://biblio-child.dp.ua/
http://dnlibrary.dnepredu.com/
http://detidnepra.blogspot.com/
http://metodoblast.blogspot.com/
http://www.childlib.dp.ua/
http://libcbd.blogspot.com/
http://libeleven.blogspot.com/
http://biblioteka-2.blogspot.com/
http://bibliophiles3.blogspot.com/
http://bibdeti4.blogspot.com/
http://libbook6.blogspot.com/
http://libr7.blogspot.com/
http://librarynine.blogspot.com/
http://libr10.blogspot.com/
http://libeleven.blogspot.com/
http://www.13bibliotekadp.blogspot.com/
http://putrinchanka.blogspot.com/
http://childrenbiblioteks.blogspot.com/
http://childlib16.blogspot.com/
http://libchild17.blogspot.com/
http://libchild19.blogspot.com/
http://detbib24.blogspot.com/
http://biblioteka-26.blogspot.com/
http://bibliotekafilial28.blogspot.com/
http://krdetbibl.ucoz.ru/
http://dbgaydar.blogspot.com/
http://mezhivskalibrary.wordpress.com/
http://novomos23.blogspot.com/p/4.html
http://novomos23.blogspot.com/p/4.html
http://childlibrari.blogspot.ru/
http://pavlogradf6.blogspot.com/


 

 

Петриківська районна бібліотека для дітей 

Покровська районна дитяча бібліотека 

Донецька область 

Донецька обласна бібліотека для дітей 

Володарська дитяча районна бібліотека 

Горлівська Центральна бібліотека для дітей ім. А.П.Гайдара 

Добропільська дитяча бібліотека-філія № 5 Добропільської міської ЦБС 

Кіровська міська бібліотека для дітей  

Центральна міська дитяча бібліотека ім.О.Кошового м. Костянтинівка  

Краматорська центральна міська бібліотека для дітей ім. О.С. Пушкіна 

Читайка: блог Кіровської міської бібліотеки для дітей  

Житомирська область 

Житомирська обласна бібліотека для дітей 

МІСТО–Онлайн: блог Житомирської обласної бібліотеки для дітей  

Творча стежинка: блог Житомирської обласної бібліотеки для дітей  

ЧИТАЙБУМчик: блог Житомирської обласної бібліотеки для дітей  

Книгоград: блог Бібліотеки-філіЇ № 1 для дітей ЦБС м. Житомира  

Читайлик & Запитайлик: блог Андрушівської районної бібліотека для дітей 

Чомусики & Читайлики: блог Бердичівської міської бібліотеки для дітей 

Джрельце мудрості: блог Бердичівської районної бібліотеки для дітей 

Звягельські дзвіночки: блог Новоград-Волинської центральної міської бібліотеки для 

дітей 

Бібліо-пізнайко: блог Овруцької районної бібліотеки для дітей 

WebРукавичка: блог Попільнянської районної бібліотеки для дітей 

Закарпатська область 

Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва 

Мандруймо разом Срібною Землею: краєзнавчий блог Закарпатської обласної 

бібліотеки для дітей та юнацтва 

Центральна міська бібліотека для дітей "Казка" м.Ужгород 

Бібліотека-філія № 2 Ужгородської ЦМБС 

Великоберезнянська центральна дитяча бібліотека: блог 

Виноградівська районна бібліотека для дітей 

http://detpetrik-cbs.at.ua/
http://pokrdb.at.ua/
http://volod-library.at.ua/index/ditjacha_rajonna_biblioteka/0-23
http://lib-kinder.ucoz.ru/
http://www.okoshevogo.com.ua/
http://book-house.org/html/index.php
https://kirgorlib.wordpress.com/
http://childlibr.org.ua/
http://misto-onlain.blogspot.com/
http://tvorchastezhunka.blogspot.com/
http://chutaybumchik.blogspot.com/
http://knugograd.blogspot.com/
http://myveblogger.blogspot.com/
http://chomysuku.blogspot.com/
http://dzhereltse-mudrosti.webnode.com.ua/
http://dzvinochku.blogspot.com/
http://dzvinochku.blogspot.com/
http://dutyacha.blogspot.com/
http://webrukavuchka.blogspot.com/
http://zodub.uz.ua/
http://zodubmandry.blogspot.com/
http://zodubmandry.blogspot.com/
http://librarykazka.blogspot.com/
http://www.vivatbiblio.blogspot.com/
https://cdbbereznyi.blogspot.com/
http://vin-rdb.blogspot.com/


 

 

Воловецька районна бібліотека для дітей: блог 

Іршавська районна дитяча бібліотека 

Мукачівська міська бібліотека для дітей 

Перечинська районна бібліотека для дітей 

Рахівська районна бібліотека для дітей 

Центральна районна дитяча бібліотека Рахівської ЦБС: блог 

Бібліотека-філія для дітей смт.Королево 

Свалявська районна бібліотека для дітей 

Районна бібліотека для дітей Тячівської ЦБС: блог 

Хустська районна бібліотека для дітей 

Запорізька область 

Запорізька міська центральна бібліотека для дітей  

Дитяча бібліотека-філіал № 1 ім. К. Великого  

Бібліотека-філія № 2 Централізованої бібліотечної системи для дітей м. Запоріжжя 

Дитяча бібліотека-філія № 2 ім. В. Дубиніна 

Дитяча бібліотека-філія № 4 ім. В. Гнаровської  

Дитяча бібліотека-філія № 5 ім. Кияшко  

Бібліотека-філія № 6 ЦБС для дітей м. Запоріжжя 

Дитяча бібліотека № 7 "Джерело" м. Запоріжжя  

Дитяча бібліотека-філія № 8 ім. З. Космодем'янської  

Бібліотека-філіал № 10 ЦБС для дітей м. Запоріжжя  

Бібліотечна планета: бібліотека-філіал № 12 Запорізької централізованої бібліотечної 

системи для дітей  

Дитяча бібліотека-філія № 12 ім. В. Ульянова 

Бібліотека - філія № 13 ЦБС для дітей м. Запоріжжя 

Бібліотека-філія для дітей № 14 ім. К. Чуковського Запорізької МЦБС для дітей 

Дитяча бібліотека-філія № 15 ім. В. Котика 

Библотека Эврика: філія № 17 Централізованної бібліотечної системи для дітей м. 

Запоріжжя 

Бердянська дитяча бібліотека-філія № 9  

Василівська районна бібліотека для дітей 

Дніпрорудненська бібліотека сімейного читання 

Центральна дитяча бібліотека "Мальвіна" м. Мелітополь 

http://libvolchild.blogspot.com/
http://bibliotekair-crb.blogspot.com/p/blog-page_24.html
http://muk-cdb.blogspot.com/
http://perdutbibl.blogspot.com/
http://rakhivcrb.blogspot.com/p/blog-page_25.html
http://dut5biblioteka.blogspot.com/
http://dytlibrarikorolevo.blogspot.com/2013/04/blog-post.html
http://svalyva.blogspot.com/
http://cdbtyachiv.blogspot.com/
http://khustditlibr.blogspot.com/
http://androsova.ucoz.ru/
http://bibliotekavelikogo.blogspot.com/
http://zp-kids-bib2.ucoz.ua/
http://bibliotekadubinina.blogspot.com/
http://lera-lib.blogspot.com/
http://book5.ucoz.ru/
http://zp-kids-bib6.ucoz.net/
http://bibl7jerelo.at.ua/
http://bibl8zoya.ucoz.ua/
http://zp-kids-bib10.ucoz.com/
http://biblioteka12.blox.ua/html/
http://biblioteka12.blox.ua/html/
http://www.biblioteka12.edukit.zp.ua/
http://biblioteka13.zp.sch.in.ua/
http://korney-lib.blogspot.com/
http://bibliokotiki.at.ua/
http://biblevrika.ucoz.com/
http://biblevrika.ucoz.com/
http://librariberd.ucoz.ru/
http://rdbibvas.ucoz.ua/
http://bibdnip.ucoz.ua/
http://melbibgaidara.ucoz.com/


 

 

Івано-Франківська область 

Івано-Франківська обласна бібліотека для дітей 

Івано-Франківська центральна міська дитяча бібліотека 

Болехівська міська бібліотека для дітей  

Бібліознайки: блог Долинської районної бібліотеки для дітей  

Ланчинська міська бібліотека для дітей 

Лисецька дитяча бібліотека  

Надвірнянська районна бібліотека для дітей ім. І.Яцури 

Перегінська бібліотека для дітей  

Рогатинська бібліотека для дітей 

Рожнятівська бібліотека для дітей  

Снятинська центральна районна дитяча бібліотека  

Дітворі: блог Тисменецької районної бібліотеки для дітей  

Тлумацька бібліотека для дітей 

Київська область 

Київська обласна бібліотека для дітей 

Центральна міська бібліотека для дітей м. Біла Церква 

Центральна бібліотека для дітей м. Біла Церква  

Блог бібліотеки № 1 для дітей м. Біла Церква  

Блог бібліотеки № 9 для дітей м. Біла Церква 

Сходинки: блог Бучацької районної бібліотеки для дітей 

Кіровоградська область 

Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка 

Бібліотечний клуб "АРТ-світ": блог Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей 

Бібліотечна міні-школа «Вулик»: блог Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей 

BIBLIOPORT: блог Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей 

ФАХОВИЙ MESSAGE: блог відділу розвитку дитячих бібліотек і маркетингу 

Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г.Шевченка 

Кіровоградська міська центральна бібліотека для дітей 

Дитяча бібліотека-філія № 12 Кіровоградської МЦБС 

Дитяча бібліотека-філія № 13 Кіровоградської МЦБС 

Бібліотека-філія №19 Кіровоградської МЦБС 

http://biblioteka-if.at.ua/
http://www.bibliokid.if.ua/
http://worldofbook.ucoz.ua/
http://drbd-library.blogspot.com/
http://lanbib.blogspot.com/
http://lusecbiblioteka.blogspot.com/
http://nadlib.blogspot.com/
http://pereginskdlib.blogspot.com/
http://www.rolib.if.ua/ua/clib/main.html/
http://rozhdlib.blogspot.com/
http://snlib.at.ua/publ/18-1-0-285
http://childlibrary.wordpress.com/
http://tlum-child.blogspot.com/
http://child-library.kiev.ua/
http://www.biblioteka.com.ua/modules.php?name=Pages&go=page&pid=12
http://cbdbc.blogspot.com/
http://bcbiblio1.blogspot.com/search?updated-max=2012-08-13T14:28:00%2B02:00&max-results=7
http://bcbiblio9.blogspot.com/
http://shodinky.blogspot.com/
http://www.librarychl.kr.ua/
http://biblioart-svit.blogspot.com/
http://vyluk.wordpress.com/
http://biblioport3d.blogspot.com/
http://fahovuymassage.blogspot.com/
http://fahovuymassage.blogspot.com/
http://dytbiblioteka.edukit.kr.ua/
http://biblioteka-filiya12.edukit.kr.ua/
http://biblioteka-filiya13.edukit.kr.ua/
http://www.biblioteka-filiya19.edukit.kr.ua/


 

 

Бібліознайка: блог бібліотеки-філії № 19 для дітей Кіровоградської МЦБС 

Країна Читайликів: блог бібліотеки-філії № 21 Кіровоградської МЦБС  

Патріот Бобринеччини: блог Бобринецької районної дитячої бібліотеки 

Сайт Вільшанської районної бібліотеки для дітей 

Голованівська районна бібліотека для дітей  

Всезнайчик: блог Побузької міської бібліотеки для дітей Голованівського району 

Добровеличківська районна бібліотека для дітей 

Долинська районна бібліотека для дітей 

Компаніївська бібліотека для дітей 

Дитячий відділ при Маловисківській районній бібліотеці для дорослих  

Новоукраїнська районна дитяча бібліотека 

Олександрівська районна бібліотека для дітей  

Малятко: блог Олександрівської районної бібліотеки для дітей 

Центральна міська бібліотека для дітей імені Ю. Гагаріна м. Олександрія 

Інтернет–мишенята: блог Дитячої бібліотеки імені Ю. Гагаріна м. Олександрія 

Бібліотека Саморобкіна: блог бібліотеки-філії № 3 для дітей Олександрійської МЦБС 

Паросток: Дитячо-юнацька літературна студія дитячого відділу Олександрійської 

центральної районної бібліотеки ім. Д.Чижевського 

Петрівська районна дитяча бібліотека  

Бібліотека-філія № 8 Світловодської ЦМБС  

Устинівська районна бібліотека для дітей  

Луганська область 

Луганська обласна дитяча бібліотека 

Кремінська районна бібліотека для дітей КУ "Кремінська РЦБС" 

Лисичанская библиотека для детей  

Троїцька районна бібліотека для дітей 

Львівська область 

Львівська обласна бібліотека для дітей 

Бібліородзинки: фотоблог Львівської обласної бібліотеки для дітей  

БлоГнот Методиста: блог Львівської обласної бібліотеки для дітей  

Бібліо-Граф: блог інформаційно-бібліографічного відділу Львівської обласної 

бібліотеки для дітей 

http://biblioznayka.blogspot.com/
http://bibliotekafilia21.blogspot.com/
http://bobrunechuna.blogspot.com/
http://vldytbibl.at.ua/
http://holovanivsk.blogspot.com/
http://vseznaychik.blogspot.com/
http://dobraditu.blogspot.com/
http://childlibrary.ucoz.ua/
https://sites.google.com/site/kompaniievskaditacabiblioteka/istoria-biblioteki
http://mvlib2011.blogspot.com/
http://bibliosad.blogspot.com/
http://childrenlibrary.olexandrivka.info/
http://alexdut.blogspot.com/
http://dic.alexandriya.com/index.php/component/content/article/19-sample-data-articles/joomla/24-joomla
http://olcbsdito.blogspot.com/
http://samorobkin.blogspot.com/
http://parostok.ucoz.ua/
http://parostok.ucoz.ua/
http://petrovolib.pp.ua/
http://svit-8.blogspot.com/
http://ustinovka.blogspot.com/
http://kremdetlibr.at.ua/
http://lisbib.blogspot.com/
http://biblioteka.troitsk.lg.ua/detskaa-biblioteka
http://www.lodb.org.ua/
http://lodbphoto.blogspot.com/
http://lvivmetod.blogspot.com/
http://bibliograflviv.blogspot.com/
http://bibliograflviv.blogspot.com/


 

 

БібліоЛіто: блог читачів Львівської обласної бібліотеки для дітей  

Централізована бібліотечна система для дітей м. Львова 

Жидачів - Бібліо-діти: блог Жидачівської районної бібліотеки для дітей  

Пустомитівська районна бібліотека для дітей  

Сокальська районна бібліотека для дітей 

Бібліотек@ на всі 100%: блог Червоноградської міської бібліотеки для дітей  

Миколаївська область 

Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В.Лягіна 

Библиотечная гавань: блог Миколаївської обласної бібліотеки для дітей (рос.) 

Бібліомаячок: професійний блог Миколаївської обласної бібліотеки для дітей  

Миколаївська центральна бібліотека для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменко 

Бібліотека міста N: блог Миколаївської центральної бібліотеки для дітей ім. Ш.Кобера і 

В.Хоменко (рос.) 

VBIBLIOTEKE: тематичний блог Миколаївської центральної бібліотеки для дітей ім. 

Ш.Кобера і В.Хоменко (рос.) 

Страна Читалия: блог дитячої бібліотеки № 4 (філія Центральної бібліотеки для дітей 

м. Миколаєва) (рос.) 

BOOKитека: блог дитячої бібліотеки № 5 (філія Центральної бібліотеки для дітей м. 

Миколаєва) (рос.) 

Березанська районна бібліотека для дітей 

Снігурівська районна бібліотека для дітей 

Одеська область 

Одеська обласна бібліотека для дітей ім. В. Катаєва 

Централізована міська бібліотечна система для дітей м. Одеси  

Проба пера: блог Централізованої міської бібліотечної система для дітей м. Одеси  

Книжкин дом: блог бібліотеки-філії № 24 ЦМБС для дітей м. Одеси (рос.) 

Бібліотека-філія № 40 ЦМБС для дітей м. Одеси  

Перлинка: блог бібліотеки-філії № 45 ЦМБС для дітей м. Одеси  

Великомихайлівська районна дитяча бібліотека  

Детская библиотека г. Вилково  

Книжный бульвар: блог Центральної дитячої бібліотеки ЦБС для дітей м. Ізмаїла  

Психолог.ua: блог психолога Центральної дитячої бібліотеки м.Ізмаїл  

Библиолужайка: блог бібліотеки-філії № 3 ЦБС для дітей м. Ізмаїла  

http://bibliolitolodb.blogspot.com/
http://www.biblioteka.lviv.ua/
http://childrenbiblio.blogspot.com/
http://knygkoviydim.blogspot.com/
http://www.library.sokal.lviv.ua/kids-kidslib.html
http://msvitlana12.blogspot.com/
http://laginlib.org.ua/index.php
http://laginlib.org.ua/blog/
http://laginlib.org.ua/blog-metod/
http://www.kinder.mksat.net/
http://kinderlibrary.wordpress.com/
http://kinderlibrary.wordpress.com/
https://vbiblioteke.wordpress.com/
https://vbiblioteke.wordpress.com/
http://delibfive.wordpress.com/
http://delibfive.wordpress.com/
http://brzdetbiblioteka.blogspot.com/
http://www.snihurivka-dytbiblioteka.edukit.mk.ua/novini_biblioteki/
http://odessabibliotekakrupskoj.blogspot.com/
http://odessacmbsbaby.blogspot.com/
http://ucz-odessa.blogspot.com/
http://bibod24qwe.blogspot.com/
http://cosco.od.ua/wordpress/
http://bibodessa45.blogspot.com/
http://bibliochild.blogspot.com/
http://vilkovo.at.ua/?page4
http://izmchldbibl.blogspot.com/
http://izmail-psycholog.blogspot.com/
http://bibliolujaika.blogspot.com/


 

 

Центральная детская библиотека Котовского района  

Віват бібліотека: блог Татарбунарської бібліотеки для дітей  

Детская библиотека г. Черноморск (Ильичевск)  

Полтавська область 

Полтавська обласна бібліотека для дітей ім. Панаса Мирного 

Блог психолога Потавської обласної бібліотеки для дітей ім. Панаса Мирного 

Бібліотека-філія № 13 для дітей Полтавської ЦБС 

Диканська районна бібліотека для дітей  

Зіньківська районна дитяча бібліотека  

Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дітей  

Рівненська область 

Рівненська державна обласна бібліотека для дітей  

Сайт інформаційно-бібліографічного відділу Рівненської обласної бібліотеки для дітей  

Бібліоігротека  

Нінтешк@: клуб сімейного дозвілля Рівненської обласної бібліотеки для дітей 

Березнівська центральна районна бібліотека для дітей  

Володимирецька районна бібліотека для дітей  

Книголюбія: блог Дубенської районної дитячої бібліотеки  

Дубенська районна бібліотека для дітей  

Дубенська міська дитяча бібліотека  

Дубровицька районна бібліотека для дітей  

Здолбунівська районна бібліотека для дітей та юнацтва  

Корецька районна бібліотека для дітей  

Книгарик і К: блог для дітей Острозької ЦСПШБ 

Рокитнівська районна бібліотека для дітей  

Рокитнівська районна бібліотека для дітей - шкільний відділ (НВК "Школа І ст.- 

Гімназія")  

Сарненська районна дитяча бібліотека  

Сумська область 

Сумська обласна бібліотека для дітей 

Рідний край вивчай та знай: блог Сумської обласної бібліотеки для дітей  

Філіал № 1 Роменської центральної міської бібліотеки для дітей  

http://bibliotekar-childrenslibrary.blogspot.com/
http://tatarbunarlib.blogspot.com/
http://illi-det-biblioteka.blogspot.com/
http://odb.poltava.ua/
http://psychblog.odb.poltava.ua/2015/07/22/%D1%8F%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B4%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2/
http://bibl-13.blogspot.com/
http://diklib.blogspot.com/
http://zinkivdetska.blogspot.com/
http://child-library.pl.ua/pro-nas/informacija.html
http://www.rdobd.com.ua/
http://bibliograph.jimdo.com/
http://biblioigroteka.jimdo.com/
http://rdobd.livejournal.com/
http://berezne.libr.rv.ua/kids/
http://babylibrarivolodymyrec.org.ua/
http://knigolubia.blogspot.com/
http://kids.dubno-lib.rv.ua/
http://lib-child.hol.es/
http://bibl.korets.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=229&Itemid=61
http://knugaruk.blogspot.com/
http://rokrdb.at.ua/
http://rokhimnazija.at.ua/
http://rokhimnazija.at.ua/
http://lib.sowa.com.ua/RDB/golovna1.htm
http://sodb.sumy.ua/
https://sodbblog.wordpress.com/
http://romny-dytbibl2.edukit.sumy.ua/podii/konferencii_seminari/


 

 

Охтирська Центральна дитяча бібліотека  

Тростянецька районна бібліотека для дітей  

Тернопільська область 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей  

Багатобарвний світ мистецтва: блог відділу мистецтв Тернопільської обласної 

бібліотеки для дітей  

Бібліомістечко: блог Тернопільської обласної бібліотеки для дітей  

Для дітей: блог відділу обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів 

Тернопільської обласної бібліотеки для дітей  

Поглянь у майбутнє: ресурсний інформаційно-освітній центр Тернопільської обласної 

бібліотеки для дітей  

ЧИТАляси: центральна дитяча бібліотека м. Тернополя  

Бібліотека-музей "Літературне Тернопілля": блог бібліотеки № 2 для дітей 

Тернопільської міської ЦБС 

Бібліозернятко: блог Тернопільської міської бібліотеки для дітей № 4 

Копичинецькі читайлики: блог Копичинецької міської бібліотеки-філії для дітей  

Монастириська центральна дитяча бібліотека  

Країна дитинства: блог Теребовлянської районної бібліотеки для дітей 

Чортківська центральна бібліотека для дітей  

Харківська область 

Харківська обласна бібліотека для дітей  

Психолог у бібліотеці: блог Харківської обласної бібліотеки для дітей 

Чугуєвська міська бібліотека для дітей (рос.) 

Херсонська область 

Херсонська обласна бібліотека для дітей  

Увімкни бібліотеку!: блог Херсонської обласної бібліотеки для дітей  

Бібліотечні волонтери Херсонщини: блог Херсонської обласної бібліотеки для дітей  

Веб-квест 30.09: блог Херсонської обласної бібліотеки для дітей  

ПрофіСтарт: блог Херсонської обласної бібліотеки для дітей  

Літературна студія "Контур": блог Херсонської обласної бібліотеки для дітей  

ХОБД Інтернет-центр: веб-проект Інтернет-центру LEAP Херсонської обласної 

бібліотеки для дітей  

Польський клуб "Пшиязнь": блог Херсонської обласної бібліотеки для дітей  

Волонтер Корпусу Миру : блог Херсонської обласної бібліотеки для дітей  

http://info-omcdb.blogspot.com/
http://bib-trost.blogspot.com/
http://www.odb.te.ua/
http://art-departament.blogspot.com/
http://art-departament.blogspot.com/
http://bibliomistechko.te.ua/
http://dity.odb.te.ua/?menu=info&id=1479
http://dity.odb.te.ua/?menu=info&id=1479
http://bibliomistechko.te.ua/
http://bibliomistechko.te.ua/
http://cdbter.blogspot.com/
http://librarymuseum.blogspot.com/
http://librarymuseum.blogspot.com/
http://4biblternopil.blogspot.com/
http://kopychyntsi.blogspot.com/
http://monasturbiblio.blogspot.com/
http://anastasiya-galina.blogspot.com/
http://www.odb.te.ua/?menu=info&id=2122
http://bibl.kharkiv.ua/
http://bibl.kharkiv.ua/novini
http://chuguev-child-bibl.blogspot.com/
http://www.library.kherson.ua/
http://vbpi.blogspot.com/search/label/'Читай%20-%20і%20стань%20успішним%60
http://volontery-ks.blogspot.com/
http://30-09quest.blogspot.com/
http://profistart.blogspot.com/
http://kontur-ks.blogspot.com/
http://xobd-ic.blogspot.com/
http://xobd-ic.blogspot.com/
http://polishclub.blogspot.com/
http://americanex.wordpress.com/


 

 

Бібліотечні медіауроки: спільний проект Херсонської ОБД ім. Дніпрової Чайки, ЦДБ м. 

Херсон та бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів міста  

Центральна дитяча бібліотека Херсонської ЦБС  

Бібліотека-філія № 5 (для дітей) Херсонської ЦБС  

Бібліотека-філія № 7 (для дітей) Херсонської ЦБС  

Бібліотека-філія № 10 (для дітей) Херсонської ЦБС  

Бібліотека-філія № 12 (для дітей) Херсонської ЦБС  

Бібліотека-філія № 17 (для дітей) Херсонської ЦБС  

Бібліотека-філія № 21 (для дітей) Херсонської ЦБС  

Бібліотека-філія № 22 (для дітей) Херсонської ЦБС  

Бериславська районна дитяча бiблiотека  

Бiлозерська районна дитяча бiблiотека  

Блог Каланчацької районної бібліотеки для дітей  

Блог Каховської районної об'єднаної бібліотеки імені М.І.Братана 

Скадовська центральна бібліотека для дітей  

Цюрупинська районна бібліотека для дітей  

Хмельницька область 

Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка  

Цікаво.com: блог Хмельницької обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г. Шевченка  

Волочиська районна бібліотека для дітей  

Городоцька центральна районна бібліотека для дітей  

Деражнянська районна бібліотека для дітей  

Ізяславська районна бібліотека для дітей  

Дунаєвецька районна бібліотека для дітей  

Кам'янець-Подільська районна бібліотека для дітей  

Кам'янець-Подільська бібліотека-філія № 6 для дітей  

Кам'янець-Подільська МЦБС. Бібліотека-філія № 8 для дітей  

Красилівська районна бібліотека для дітей  

Нетішинська міська бібліотека для дітей  

Новоушицька центральна районна бібліотека для дітей  

Полонська районна бібліотека для дітей  

Славутська районна бібліотека для дітей  

http://gorodmedia.blogspot.com/
http://gorodmedia.blogspot.com/
http://cls.ks.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=56/
http://cls.ks.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Itemid=56
http://cls.ks.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=56
http://cls.ks.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=56
http://cls.ks.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=56
http://cls.ks.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=56
http://cls.ks.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=56
http://cls.ks.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=56
http://berislavrdb2.ucoz.ua/
http://bibliozerka.livejournal.com/
http://detskay.blogspot.com/
http://kidsbiblioteka.blogspot.com/
http://libraryskad.blogspot.com/
http://tsiurupynsk-dytbibl.edukit.kherson.ua/novini_biblioteki/
http://odb.km.ua/
http://cikavocom.blogspot.com/2017/02/blog-post_20.html?spref=fb
http://volkidslibrary.ucoz.ua/
http://crbgorodok.km.ua/dytiacha/dytiacha.htm
http://www.derazhnia-dytbiblioteka.edukit.km.ua/
http://izrdb.at.ua/
http://detdunbibliot.hol.es/
http://knizhkovij-dim-vidkritij-vsim.webnode.com.ua/
http://bibliotekafiliya6.jimdo.com/
http://knigagalina.jimdo.com/
http://krasylivcrb.at.ua/index/pro_biblioteku/0-29
http://www.netishyn-cbs.edukit.km.ua/filiali/mdb/
http://bibliotekanu.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9/
http://library-polonne.at.ua/
http://biblioteka-slav.at.ua/index/0-2


 

 

Славутська міська бібліотека для дітей  

Старокостянтинівська районна бібліотека для дітей  

Старосинявська районна бібліотека для дітей  

Бібліотека. Сторінками України: блог бібліотеки-філії № 4 для дітей Хмельницької 

міської ЦБС 

Бібліотека-філія № 10 ім. Д. Брилінського для дітей Хмельницької міської ЦБС 

Чемеровецька районна бібліотека для дітей  

Ярмолинецька районна бібліотека для дітей  

Черкаська область 

Черкаська обласна бібліотека для дітей 

Блог Центральної міської бібліотеки для дітей м. Черкаси 

Бібліотека-філія №2 для дітей Черкаської міської ЦБС 

Драбівська районна дитяча бібліотека  

Жашківська Централізована бібліотечка система 

Звенигородська районна бібліотека для дітей  

Золотоніська районна бібліотека для дітей 

Катеринопільська бібліотека для дітей  

Корсунь-Шевченківська районна бібліотека для дітей  

Тальнівська районна дитяча бібліотека  

Уманська міська центральна бібліотека для дітей  

Уманська бібліотека-філія № 1 для дітей  

Уманська бібліотека-філія № 2 для дітей  

Блог Христинівської районної бібліотеки для дітей 

Чорнобаївська районна бібліотека для дітей 

Чернівецька область 

Чернівецька обласна бібліотека для дітей 

Чернівецька обласна бібліотека для дітей: блог для популяризації дитячого читання 

Вільшанська районна бібліотека для дітей 

Бібліо@Розумашки: блог Сокирнянської районої дитячої бібліотеки  

Сторожинецька районна бібліотека для дітей 

Чернігівська область 

Чернігівська обласна бібліотека для дітей 

http://biblioteka-sl.at.ua/index/tvorchi_akciji/0-15
http://starlibrari.at.ua/index/pro_nas/0-50
http://sinyava-cbs.at.ua/index/plan_roboti_rdb/0-37
http://storinkamiukraini.blogspot.com/
http://storinkamiukraini.blogspot.com/
http://bibmuzey.blogspot.com/
http://19111988.jimdo.com/
http://yarm-childbibl.jimdo.com/
http://chobd.ck.ua/
http://cmdbcherkasy.blogspot.com/
http://dytbibl2.edukit.ck.ua/
http://www.drabiv-biblioteka.edukit.ck.ua/dityacha_biblioteka/
http://zhashkivrcbs.jimdo.com/
http://zvenygorodka-biblioteka.edukit.ck.ua/zvenigorodsjka_rajonna_biblioteka_dlya_ditej/
http://biblioteka-zolota2015.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9/
http://katerlib.at.ua/index/katerinopilska_biblioteka_dlja_ditej/0-84
http://korslib.net/archives/category/nashi-zaxodi
http://talne.bl.ee/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9/
http://umanchildrlib.blogspot.com/
http://umanchildrlib1.blogspot.com/
http://umanchildrlib2.blogspot.com/
http://khrlib.blogspot.com/
http://lib-chornobaj.pp.ua/index/rajonna_biblioteka_dlja_ditej/0-21
http://bukovinchiki.cv.ua/
http://children29.blogspot.com/search/label/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%94%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8F%D0%BC
http://vldytbibl.at.ua/
http://bibliorozumashky.blogspot.com/
http://www.biblio-stor.cv.ua/2014/08/06/374/
http://ostrovskogo.com.ua/


 

 

Чернігівська міська центральна бібліотека для дітей ім. О.П.Довженка  

Дитяча бібліотека-філія № 2 Чернігівської міської ЦБС  

Городнянська районна дитяча бібліотека 

Прилуцька міська бібліотека для дітей ім. Павла Білецького-Носенка  

 

місто Київ 

Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва 

Бібліотека ім. Наталі Забіли для дітей ЦБС Голосіївського району м. Києва  

Бібліотека ім. М. М. Коцюбинського для дітей ЦБС Голосіївського району м. 

Києва  

Бібліотека ім. В. А. Симоненка для дітей ЦБС Голосіївського району м. Києва  

Бібліотека № 15 для дітей ЦБС Голосіївського району м. Києва  

Бібліотека № 142 для дітей ЦБС Голосіївського району м. Києва 

Бібліотека ім. Ю. Гагаріна для дітей ЦБС Деснянського району м. Києва 

Бібліотека № 115 для дітей ЦБС Деснянського району м. Києва 

Бібліотека № 119 для дітей ЦБС Деснянського району м. Києва 

Районна бібліотека ім. П. Усенка для дітей ЦБС Дніпровського району 

м.Києва 

Бібліотеки ЦБС Оболонського району м.Києва для дітей  

Центральна районна бібліотека ім. Аркадія Гайдара для дітей ЦБС 

Оболонського району м.Києва  

Бібліотека ім. Г. Котовського для дітей ЦБС Оболонського району м.Києва  

Бібліотека ім. Саші Чекаліна для дітей ЦБС Оболонського району м.Києва  

Бібліотека № 102 для дітей ЦБС Оболонського району м.Києва  

Бібліотека № 120 для дітей ЦБС Оболонського району м.Києва  

Бібліотека № 129 для дітей ЦБС Оболонського району м.Києва  

Бібліотека для дітей ім. М. Трублаїні ЦБС Печерського району м. Києва  

Бібліотека для дітей № 8 ЦБС Печерського району м. Києва  

Бібліотека для дітей «Веселка» ЦБС Печерського району м. Києва 

Бібліотека для дітей ім. А. Макаренка ЦБС Печерського району м. Києва 

Бібліотека №123 для дітей ЦБС Подільського району м.Києва  

http://dytbiblioteka-dovzhenka.edukit.cn.ua/
http://dytbiblioteka-filiya2.edukit.cn.ua/
http://gorodnia-rdb.edukit.cn.ua/
http://pryluky-dytbiblioteka.edukit.cn.ua/
http://www.shevkyivlib.org.ua/
http://zabilyditbibl.blogspot.com/
http://ditbiblkocub.blogspot.com/
http://ditbiblkocub.blogspot.com/
http://simonenkobibl.blogspot.com/
http://ditbibl15.blogspot.com/
http://ditbibl142.blogspot.com/
http://desnabib.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1175&Itemid=73
http://desnabib.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1163&Itemid=75
http://desnabib.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1176&Itemid=74
http://bibusenko2.blogspot.com/
http://bibusenko2.blogspot.com/
http://ocls.kyivlibs.org.ua/ditachi/ditachi_bibl.htm
http://ocls.kyivlibs.org.ua/gaidar/golovna_gaidara.htm
http://ocls.kyivlibs.org.ua/gaidar/golovna_gaidara.htm
http://ocls.kyivlibs.org.ua/kotovskii/golovna_kotovskogo.htm
http://ocls.kyivlibs.org.ua/chekalin/golovna_chekalina.htm
http://ocls.kyivlibs.org.ua/bibl_102/golovna_bibl_102.htm
http://ocls.kyivlibs.org.ua/bibl_120/golovna_bibl_120.htm
http://ocls.kyivlibs.org.ua/bibl_129/golovna_bibl_129.htm
http://www.pechersklibss.kiev.ua/index.php?item=libtrub_event
http://www.pechersklibss.kiev.ua/index.php?item=lib8_event
http://www.pechersklibss.kiev.ua/index.php?item=libveselka_event
http://www.pechersklibss.kiev.ua/index.php?item=libmakar_event
http://cbspodil.org.ua/1_123.php


 

 

Бібліотека імені Юрія Збанацького для дітей ЦБС Подільського району 

м.Києва  

Бібліотека імені О. Копиленка для дітей ЦБС Подільського району м.Києва  

Бібліотека імені Валі Котика для дітей ЦБС Подільського району м.Києва  

Бібліотека імені Корнія Чуковського для дітей ЦБС Подільського району 

м.Києва 

Бібліотека «Промінець» для дітей ЦБС Святошинського району м. Києва: 

блог 

Бібліотека ім.Івана Багряного для дітей ЦБС Солом'янського району м.Києва 

Бібліосвітлиця: блог бібліотеки ім. В.Чапаєва для дітей ЦБС Солом'янського 

району м. Києва  

Патріотизм. Бібліотека.ua: блог бібліотеки імені П.Вершигори для дітей 

Солом'янського району міста Києва 

Eco-biblioteka: блог бібліотеки імені Івана Багряного Солом'янського району 

міста Києва 

Бібліо Читайлик. new.: блог бібліотеки імені О.Пироговського 

Солом'янського району м. Києва 

Kinder - Biblio - Задоволення: блог бібліотеки ім. В. Кудряшова для дітей ЦБС 

Солом’янського району м. Києва 

Бібліотека №15 для дітей ЦБС Солом’янського району м. Києва 

 

 

 

 
 

 

http://cbspodil.org.ua/1_zbanackiy.php
http://cbspodil.org.ua/1_zbanackiy.php
http://cbspodil.org.ua/1_kopylenko.php
http://cbspodil.org.ua/1_kotyk.php
http://cbspodil.org.ua/1_chukovsky.php
http://cbspodil.org.ua/1_chukovsky.php
http://svichado.kyivlibs.org.ua/
http://svichado.kyivlibs.org.ua/
http://biblioteka-bagrianogo.edukit.kiev.ua/novini_biblioteki/id/175
http://kievchaplib.blogspot.com/
http://kievchaplib.blogspot.com/
http://libraryvershigory.blogspot.com/
http://libraryvershigory.blogspot.com/
http://eko-biblioteka.blogspot.com/
http://eko-biblioteka.blogspot.com/
http://child-lib.blogspot.com/
http://child-lib.blogspot.com/
http://lib-kudr.blogspot.com/
http://lib-kudr.blogspot.com/
http://babylib15.org.ua/

