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Сьогодні відбувається активна трансформація бібліотек 

відповідно до змін у системі соціальних комунікацій суспільства, 

змінюються філософія професійної діяльності й концепція 

кадрової політики. Як засвідчують результати багатьох 

досліджень, громада у великій мірі пов’язує перспективи 

розвитку бібліотек з професіоналізмом бібліотечних фахівців та 

культурою обслуговування. Водночас, у суспільстві не завжди 

розуміють сутність професії. Інколи вважають, що у бібліотеці 

працюють випадкові люди, які здебільшого лише читають 

книги. Тому одне з головних завдань бібліотечних фахівців – 

зламати такий стереотип професії, підняти престиж бібліотечної 

спеціальності. У наш час модернізовані бібліотеки і, зокрема, 

дитячі, виступають як провідні соціально-комунікативні 

структури суспільства. Для здійснення своєї діяльності вони 

формують сучасну професійну команду, фахівці якої здатні 

опановувати нову реальність, швидко адаптуватися до змін 

умов праці, генерувати та успішно втілювати новаторські ідеї, 

створювати оригінальні моделі творчого розвитку. Саме на це 

керівникам слід націлювати колективи бібліотек і завжди 

намагатись підтримувати творчі ініціативи бібліотекарів. 

Зараз професія бібліотечного фахівця втілює в собі 

комунікативні    та    технологічні   досягнення   соціуму,    коли  
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виконання працівниками своїх функціональних обов’язків 

відбувається в якісно новій змістовній площині. Ініціативність, 

новаторство, творчість, професіоналізм та любов до дітей  –  

ось п’ять якостей, якими, на сьогодні, повинен володіти 

сучасний дитячий бібліотекар, щоб бути на вістрі часу і 

підтримувати не тільки свій імідж, а й імідж закладу вцілому. 

Те, що дитяча бібліотека має особливу специфіку, вже ні для 

кого не секрет. І справжній дитячий бібліотекар, крім 

безпосереднього виконання своїх професійних обов’язків, 

виконує ще ряд функцій: педагогічних, психологічних, 

режисерських, акторських, літературознавчих тощо. Так, 

зокрема, цікаву, різнопланову програму, спрямовану на 

популяризацію книги, втілено під час проведення цьогорічного 

Всеукраїнського тижня дитячого читання на Дні родинного 

читання «Казка з татом» у відділі дитячого та сімейного 

читання. Рефрен Дня – усі батьки мріють, щоб їхня дитина 

виросла мудрою, доброю і щасливою і для того, щоб мрія 

збулась, є спосіб – дорослим читати разом з дітьми! Низка 

літературно-розважальних заходів програми з театралізованим 

забарвленням та яскраві костюми не залишили байдужими 

жодного з учасників свята. Бібліотекарі в образах казкових 

героїв допомогли батькам здійснити подорож у Країну 

Дитинства, літературні вікторини для матусь переконали їхніх 

дітей, що прочитані в дитинстві казки та цікаві історії 

запам'ятовуються на все життя. Але головними героями дійства 

стали татусі. Вони подолали усі перепони, які приготували 

підступні та не читаючі Баба Яга і Кікімора, задля того, щоб 

прочитати казки дітям. За що були нагороджені почесними 

медалями «Мій тато – найкращий казкар». У 2014 році, за 

ініціативи    фахівців    відділу    естетичного    спрямування   та  
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організації змістовного дозвілля користувачів, у бібліотеці 

розпочав роботу недільний бібліотечний атракціон «Усмішка».   

Щомісяця у відділі збиралась чимала кількість маленьких 

читачів  та  їхніх  батьків.  Бібліотекарі  самі  виступали  в  ролі  

аніматорів, опанувавши навички професії, яка нещодавно 

з’явилась і користується високим попитом на ринку праці.  

Аніматор – людина-свято. Це той, хто запалює і «реанімує» 

відпочиваючу публіку. Щоб легко відчувати себе в цій справі й 

отримувати від неї задоволення, треба бути надзвичайно 

творчою особистістю. Аніматор повинен володіти культурою 

мовлення, мімікою і жестами, вміти дотепно спілкуватися з 

аудиторією, перевтілюватися в різних героїв, накладати грим.  

До того ж, вони мають бути готові до рухливих ігор, нескладних 

театральних етюдів, виступати у ролі клоунів, так як діти, 

особливо маленькі, в силу своїх психофізичних можливостей, 

не можуть довго сидіти на місці. Зазвичай, наші аніматори дуже 

активні та комунікабельні, завжди працюють в енергійному 

ритмі і з позитивним настроєм. Вони розробляють конкурси, 

готують розважально-ігрові програми з елементами 

театралізації. За їхньою ініціативою було створено костюмерну, 

яка постійно поповнюється новими костюмами. Безперечно, 

такі заходи потребують технічного оснащення, додаткових 

бутафорій, вміння працювати з реквізитом, правильно 

підбирати звуковий та музичний супровід. Усе це є дуже 

важливим у роботі бібліотекарів-аніматорів.   

Але професійний аніматор повинен знати ще й про устрій 

розваг залежно від вікових особливостей дітей. Так, необхідно 

враховувати, що для дітей 3–5-ти років розваги мають тривати 

не більше 30-ти хвилин,  для дітей 7–10-ти років – 45 хвилин,  а  
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для дітей середнього та старшого віку – не більше години. 

Таким чином, діти зможуть не лише про щось дізнатись, 

граючись і розважаючись, а й не втомитись. І в цьому, професії 

бібліотекар  і  аніматор  –  схожі,  адже  в  бібліотечній практиці 

ми завжди використовуємо диференційований підхід у роботі з 

дітьми.  

З 2015 року бібліотечний атракціон «Усмішка» став 

складовою проекту «Домашній затишок біля бібліотечного 

каміну», в рамках якого сім’ї з дітьми відпочивають у бібліотеці: 

читають дитячі книги, переглядають улюблені мультфільми, 

беруть участь у проведенні різноманітних майстер-класів, 

співають в карооке та весело грають в ігри разом з клоунами 

Веселункою і Мрійничком. 

Взагалі, бібліотечна молодь, як часто називають наших 

молодих спеціалістів, привносить в ауру закладу новизну, 

творчість та нестандартний підхід у роботі. На заходах 

використовуються комп’ютерні та мультимедійні технології, 

починаючи від запрошення потенційних учасників через 

соціальні мережі, блоги, сайт бібліотеки, до проведення будь-

якого заходу. Бібліотекарі самі складають сценарії, проводять 

репетиції з членами «Усмішки», виступають у ролі ведучих 

бібліотечних акцій, конкурсів, свят, за необхідністю – 

літературних героїв. При цьому, активно співпрацюють із 

засобами масової інформації. Таким чином, вони стають 

«обличчям бібліотеки», живою рекламою закладу.  

Сучасний бізнес використовує людський дар подобатися й 

захоплювати задля реклами найрізноманітніших товарів. Так і 

бібліотекарі, застосовують власний авторитет, досвід, творчі 

напрацювання для просування у суспільство сучасних 

бібліотечних послуг і позитивного іміджу бібліотеки. Родзинкою  
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і гордістю відділу є бібліотечна студія «АРТ-СВІТ», членом якої  

може бути кожен, хто бажає розширити свої знання, цікавиться 

мистецтвом та будь-яким видом творчості. Девіз студії: «Грай, 

співай, відпочивай, себе  творчо проявляй!!!». Та, навряд, чи 

це об’єднання за інтересами користувачів було б створено та 

набуло б такої широкої популярності не тільки в бібліотеці, а й 

далеко за її межами, якби не енергійність, креативність, 

режисерські та акторські здібності бібліотекарів. Усе це 

допомагає успішно функціонувати чудовому дитячому 

колективу, де кожна дитина має змогу розкрити свої 

обдарування, провести вільний від навчання час змістовно, 

корисно й безпечно та знайти нових друзів.  

Бібліотечні фахівці постійно: вивчають своїх підопічних – 

мотиви, що привели їх до студії, бажання спілкуватися чи 

проявити себе; враховують якості, інтереси, таланти кожного з 

учасників; кожному допомагають знайти справу до душі. 

Важливі умови студії – високий ступінь згуртованості, 

взаємоповаги та взаємовиручки членів об’єднання.  

Студія «АРТ-СВІТ» – це дружна сім’я бібліотекарів і 

студійців. Успіху, в значній мірі, сприяє й тісна взаємодія з 

усіма структурними підрозділами бібліотеки. Програми заходів  

узгоджується з поточними завданнями і включаються до річного 

плану.  

Так, протягом існування студії «АРТ-СВІТ» (починаючи з 

2012 року)  організовано і проведено низку цікавих заходів:  

- посвята в читачі «Ми тепер не просто учні – ми тепер вже 

читачі!»;  

- театралізоване дійство в українських традиціях «Андріївські 

вечорниці»;  

- новорічні  ранки  для  малят «Новорічна чудасія»  та  «Зимова  
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казка»;  

- літературно-музичні свята до Дня Святого Валентина «На 

крилах любові» та «День Святого Валентина на Бібліохвилі»;  
 

- театралізовані дійства «Книжкові герої проти Містера Спама» і 

«Бібліотечна країна запрошує у казку» до урочистого  відкриття  

в області Всеукраїнського тижня дитячого читання;  
 

- літературно-музичні композиції «Вклонімось славним тим 

рокам» та «Минулого вогонь не згасне» до Дня Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.;  
 

- театралізоване свято «День перший літа – свято дітвори» та 

розважальна програма «Хай сонцю і квітам всміхаються діти» 

до Міжнародного Дня захисту дітей.   

Більшість цих заходів широко висвітлювались у засобах 

масової інформації та електронних ресурсах, отримали багато 

схвальних відгуків від учасників та глядачів.  

Ініціатива у проведенні заходів надходить і від самих 

членів студії «АРТ-СВІТ», що завжди знаходить підтримку з 

боку бібліотеки.  

Так, у травні відбулась акція «Творчість єднає Україну!», в 

рамках якої на майданчику перед бібліотекою пройшов концерт 

«Моя країна – Україна» за участю студійців.   

Для найменших читачів у відділі дитячого та сімейного 

читання відбувся цикли голосних читань легенд про голубів та 

креатив-майстерок в техніці оригамі «Голуб – символ миру». 

Проведення різноманітних майстер-класів у різних відділах 

бібліотеки – це ще один приклад спільної творчої діяльності 

бібліотекарів і користувачів різних вікових груп. Якщо раніше 

на подібні заходи обов’язково запрошували майстринь, то 

сьогодні бібліотекарі опанували різні види декоративно-

прикладного мистецтва і залюбки проводять майстер-класи по  
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виготовленню ляльки-мотанки, виробів у різних техніках: 

оригамі, квілінг, паперопластика, об’ємна аплікація, витинанки 

та інші. Участь дітей у цих заходах активна, бо є простір 

фантазії у малюванні і створенні різноманітних виробів. Усе це 

набуває особливої цікавості і неповторності. Такі заняття для 

дітей стають улюбленими. Адже річ,зроблена власними руками, 

радує дітей, викликає позитивні емоції та надихає на подальшу 

творчість. 

Крім цього, під час занять, діти розробляють дрібну 

моторику рук, розвивають уяву та фантазію. А бібліотекарі на 

таких заходах не тільки навчають дітей, популяризують 

відповідну мистецьку літературу, а й вчаться разом з дітьми. 

Така робота спрямована на пробудження у наших юних 

користувачів інтересу до прикладного мистецтва, а разом з 

цим, до бібліотеки і книги. 

У 2013 році гостинно відчинила двері для усіх бажаючих 

творча майстерня «Талановиті пальчики» у відділі естетичного 

спрямування та організації змістовного дозвілля користувачів. 

Безліч цікавих креатив-майстерок для дітей молодшого 

шкільного віку у рамках проекту «Веселкова галерея запрошує 

друзів» проходить у відділі дитячого та сімейного читання.  

Серія майстер-класів та творчі заняття по виготовленню 

сувенірів власними руками включені до програми підліткового 

клубу «Уроки Мері Поппінс» (з 2014 року) у відділі підліткового 

читання та інформаційно-консультативних послуг 

користувачам.  

Юні відвідувачі бібліотеки залюбки відвідали майстер-

класи: 

-   «Мотанка – оберіг наших душ»;  

-   «Символи Різдва: зірочки і ангели», «Різдвяна казка»;  
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- «Валентинка – символ кохання», «Валентинка своїми 

руками»;  

-   «Букет весняний» та «Метелики – літаючі квіти»; 

-  «Великодній заєць», «Великоднє дерево», «Пасхальні диво-

курчата»; 

-   «Квілінгові фантазії до весняних свят»  та  «Літні листівки»; 

-   «Тримачі  для книг»; 

-   «Рельєфні картини»; 

-   «Рамки сюрпризи»  та багато інших.  

Отже, об’єднання і клуби за інтересами в бібліотеках є 

однією з найбільш вдалих форм організованого повноцінного 

дозвілля, логічним продовженням індивідуальної роботи з 

користувачами, допомагають якнайкраще вирішувати завдання 

з організації змістовного активного спілкування відвідувачів і 

бібліотекарів. Такі центри створюють умови для самореалізації 

кожної дитини, згуртовують дітей і дорослих, різних за віком, 

освітнім і культурним рівнем, але об’єднаних певними 

спільними бажанням і метою.  
 

За результатами останніх соціологічних опитувань, 

проведених Інститутом соціології НАН України, у сучасних дітей 

і підлітків є великі можливості вибору того чи іншого способу 

проведення дозвілля. До їх числа відносяться і засоби масової 

комунікації та електронні мас-медіа. Саме діти, сьогодні, 

найбільш активні соціальні групи, які легко засвоюють нові 

інформаційні технології. Це – нове «мультимедійне» покоління, 

зі своїми цінностями, моделями поведінки та орієнтирами у світі 

інформації.  

У сучасній дитячій бібліотеці дитина розпочинає своє 

знайомство з інформаційною культурою і тому завдання 

бібліотеки  не тільки  створення  та  забезпечення можливостей  
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безкоштовного доступу користувачів до ресурсів мережі 

Інтернет, але й постійне оновлення бібліотечно-інформаційного 

сервісу, пошук сучасних підходів до інформаційної підготовки 

користувачів та форм бібліотечного спілкування.  

Задля цього бібліотекарі постійно удосконалюють свої 

навички володіння комп’ютерними технологіями, шукають 

оптимальні варіанти співпраці з користувачами. 

Розширенням можливостей інформаційної комунікації з 

населенням та представлення бібліотеки в Інтернет-просторі 

стало створення професійних блогів:  

- «Бібліотечна студія «АРТ-СВІТ» відділу естетичного 

спрямування та організації змістовного дозвілля користувачів; 

- «Бібліотечна міні-школа «Вулик» відділу дитячого та 

сімейного читання; 

- «Biblioport» відділу підліткового читання та інформаційно-

консультативних послуг користувачам.   

У кожному відділі визначилися бібліотечні фахівці, які 

відповідають за ведення блогів, самостійно створивши дизайн і 

структуру. Матеріали, представлені на блогах – це плід 

ініціативи та професійного досвіду бібліотекарів.  

Усі блоги не схожі між собою, але мета в них одна – дати 

можливість творчо розкритися бібліотекарям, проінформувати 

спільноту та залучити зацікавлених користувачів до бібліотеки, 

застосовуючи електронні ресурси та сервіси закладу.  

Завдяки ініціативі фахівців, на бібліотечному веб-сайті 

з’являються нові сторінки та розділи, за допомогою якого 

заклад підтримує постійний зв’язок з громадою. Так, влітку 

2014 року, працівниками відділу комп’ютерних технологій та 

забезпечення Інтернет-доступу користувачам було відкрито для 

читачів бібліотеки новий сервіс  «Продовження  книг  он-лайн»,  
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який з початком навчального року набув широкої популярності 

серед юних відвідувачів та їхніх батьків. 

Враховуючи реалії сьогодення, зокрема, трагічні події, які 

відбуваються на Сході держави, бібліотека виступила 

волонтером зі збору гуманітарної допомоги кіровоградським 

військовослужбовцям, які знаходяться в зоні АТО. 

На бібліотечному сайті було розміщено банер «Допомога 

армії» з переліком необхідних речей, медикаментів та 

продуктів, яких не вистачає нашим бійцям, а також фотозвіт 

про вже зібраний та відправлений гуманітарний вантаж. 

Хочеться відзначити такий момент, що на заклик бібліотеки про 

допомогу кіровоградським воїнам відгукнулась велика кількість 

батьків наших користувачів та зовсім незнайомих людей, що 

говорить про закріплення позитивного іміджу та рівня довіри до 

нашого закладу в суспільстві. Разом з гуманітарною допомогою 

кіровоградським бійцям були відправлені й листівки-обереги від 

юних читачів бібліотеки зі словами підтримки, вдячності та надії 

на світле майбутнє. До кожної листівки були прикріплені 

паперові янголи, виготовлені бібліотекарями та дітьми під час 

майстер-класу та першого уроку в День знань «Україна – єдина 

країна!». Продовженням діяльності обласної бібліотеки для 

дітей у цьому напрямі стала безстрокова акція «Замаскована» 

турбота» спільно з Благодійним Фондом «Берегиня миру» по 

плетінню маскувальних сіток для кіровоградських військових, 

що знаходяться в зоні АТО. Так, наприклад, у січні 2015 року 

волонтерами було відправлено три маскувальні сітки бійцям 

Кіровоградського 3-го окремого полку спецпризначення. Ця 

акція продовжується і до участі запрошуються усі бажаючі.  

Наступна акція – «З теплом у серці», в якій взяли участь 

працівники  бібліотеки  разом  з  волонтерами – в позаробочий 
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час готували запарафінені сірники. Один такий сірник горить 4 

хвилини і нелегко гасне, на відміну від звичайного. Технологією 

виготовлення поділилась вчитель праці загальноосвітньої 

школи № 20 Олена Горобець. Бібліотекарі разом з юними 

читачами пакували партії сірників, які передали військовим, що 

відправлялись в зону АТО. На перший погляд такі заходи зовсім 

не бібліотечні, але дуже піднімають силу і дух патріотизму та 

зміцнюють морально-патріотичне виховання підростаючого 

покоління. З впевненістю можу ще раз підтвердити, що наша 

обласна бібліотека для дітей бере активну участь у 

соціокультурному житті регіону і залишається майже єдиним 

безкоштовним культурно-інформаційним центром, тим 

комунікативним майданчиком,  який  розкриває простір для 

спілкування, освіти, самоосвіти, морального та духовного 

зростання дітей і підлітків, тією установою, яка здатна надати 

не тільки найрізноманітнішу інформацію, а й допомогти в 

становленні як юної особистості – наших користувачів, так і 

професійній реалізації бібліотечних фахівців. 

Підсумовуючи вищесказане, наголошуємо, що дитячі 

бібліотеки ніколи не втратять своєї актуальності,  тому що їхнім  

призначенням у всі часи було залучення дитини до читання, 

привнесення духовності та моральності у суспільство. І хоча з 

часом змінюються формат і форми роботи, суть лишається 

незмінною – ми завжди віддаватимемо знання, вміння, своє 

тепло тим, хто цього потребує. Може змінитися все навколо 

нас, але поки є дитячі бібліотеки, творчі, ініціативні та 

професійні бібліотекарі – ніхто не залишиться самотнім. 

Бібліотекарі мають робити все задля того, щоб життя нашого 

суспільства  і,  зокрема,   юного   покоління,  ставало   кращим.   

І це – не повинно змінитися ніколи! 
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Розмаїття  заходів  бібліотеки  
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День  родинного  читання  «Казка  з  татом» 

 

   
 

          Атракціон  «Усмішка»           Проект  «Домашній  затишок 

                                                             біля  бібліотечного  каміну»  
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    Учасники  бібліотечної  студії            Театралізоване  дійство 

                 «АРТ-СВІТ»                            в  українських  традиціях   

                                                      «Андріївські  вечорниці» 
 

      
  

        
 

Майстер-класи,     креатив-майстерки 
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Акція   «Творчість  єднає  Україну» 
 

          
 

  Листівки-обереги воїнам  АТО          Акція  «З  теплом  у  серці» 

  від  юних  читачів  бібліотеки 
 

        
 

           Безстрокова  акція           Гуманітарна  допомога  військовим 

    «Замаскована»  турбота»           
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Професійні  блоги  бібліотеки 
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