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Україна 
 
Актуальність статті полягає в тому, що сьогодні дитяча бібліотека є 

осередком культурного, розумового, психологічного розвитку дітей – нової 
генерації нації. Проте сегмент дитячих бібліотек у сучасному інформаційному 
просторі ще не достатньо вивчений та потребує узагальнення та 
систематизації набутого досвіду з упровадження інноваційних форм роботи 
та покращення її традиційних форм.  

Метою статті є узагальнення та систематизація досвіду роботи 
вітчизняних дитячих бібліотек та визначення перспектив їх подальшого 
розвитку і функціонування. 

Завдання статті полягає у вивченні традиційних та новаторських підходів 
у роботі дитячих бібліотек України. 

Дослідники А. Гордієнко [2], А. Кобзаренко [5], Т. Манжула [6], Н. Новікова 
[8] та багато інших фахівців у галузі бібліотечної справи присвятили наукові 
праці вивченню досвіду роботи дитячих бібліотек різних куточків нашої 
країни. 

Питання збереження культури, відродження духовності в сьогоднішніх 
умовах набувають особливої значущості. Як завжди, провідну роль у 
підтримці й розвитку культури відіграють бібліотеки, які роблять усе можливе, 
щоб зберегти її як національне багатство й духовне надбання людства. 
Постійно підвищується соціальна роль бібліотек як осередків інформації та 
місця організації дозвілля, адаптації до нових умов життя й задоволення 
інтелектуальних і духовних запитів. Стратегічним напрямом для всіх бібліотек 
і суспільства в цілому є духовне виховання дітей та захист їхніх прав і свобод. 
Він орієнтований на особистість, унікальність, своєрідність кожної дитини, на 
її духовний внутрішній світ; на гуманізм, повагу до гідності й прав дитини на 
свободу, щастя та всебічний розвиток [5]. 

Сьогодні дитяча бібліотека стала сучасним інформаційним, освітнім, 
дозвіллєвим центром, який інтенсивно розвивається. Бібліотеки для дітей 
активно опановують інформаційні технології, упроваджують інновації, 
програмну діяльність, змінюють пріоритети, розширюють соціальне 
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партнерство. Іде процес удосконалення традиційного на набутому досвіді та 
засвоєння всього нового, прогресивного в організації роботи бібліотеки.  

Проаналізувавши роботу дитячих бібліотек можна сказати, що сьогодні є 
низка проблем, які потребують подальшого вирішення:  

• підтримка й розвиток дитячого читання; 
• упровадження новітніх технологій, забезпечення вільного доступу до 

інформаційних ресурсів бібліотек і мережі Інтернет; 
• науково-методичне забезпечення діяльності дитячих бібліотек. 
Діяльність дитячих бібліотек багатопланова й різноманітна, оскільки в них 

вирішується комплекс завдань щодо врахування інтересів користувачів. 
Беззаперечним є твердження, що бібліотеки існують заради читача. У центрі 
уваги дитячої бібліотеки – читач-дитина з безпосередніми віковими та 
психологічними особливостями.  

Результатом роботи сучасного бібліотекаря постає пошук змістовних 
інновацій, що доповнюють традиційні й утворюють нові форми роботи. 
Запровадження інноваційних форм роботи в дитячій бібліотеці надає 
можливість усебічного й нетрадиційного розкриття книжкових багатств, 
дозволяє користувачам виявити й поповнити свої пізнання в різних галузях 
знань, розкриває творчий потенціал учасників масових заходів тощо.  

Термін „інновація” активно почав використовуватися не так давно, хоча це 
поняття було введено в науковий обіг ще в 30-ті роки минулого сторіччя 
австрійським економістом І. Шумпетером. Слово „innovation” у перекладі з 
англійської – „нововведення”, „новаторство” розуміють як використання 
нововведень у вигляді нових технологій, послуг, форм організації 
виробництва та праці, обслуговування та управління [4].  

Нові завдання, що постали перед дитячими бібліотеками, вимагають від 
бібліотечних працівників практично нових знань та навичок. У сучасних 
умовах основними завданнями дитячих бібліотек є такі: виховувати в дітей 
культуру, національну свідомість, шанобливе ставлення до книги як 
головного джерела знань; виховувати в дітей інформаційну культуру, 
культуру читання і формувати вміння користуватися бібліотекою, її 
послугами, книгою, довідковим апаратом, новими інформаційними 
технологіями; розвивати творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси дітей 
і сприяти успішному засвоєнню ними навчальних програм; сприяти різним 
формам і методам бібліотечної роботи, самоосвіті дітей; забезпеченню 
літературою соціальних і культурних потреб; підняти на якісно новий рівень 
бібліотечну справу.  

Організація роботи з дітьми-відвідувачами Булавинівської сільської 
бібліотеки-філії спрямована на залучення до читання (захід „Посвята в 
читачі”, книжкові виставки, презентації тощо) та розвиток творчої особистості 
дитини (відвідувачі театрального гуртка „Юний читач” вчаться декламувати 
вірші, співати, танцювати, виступати перед населенням; члени гуртка-
майстерні „Творимо самі, своїми руками” вчаться робити аплікації, вироби з 
бісеру, дерева, цікаві речі тощо) [1]. Краєзнавчий напрям у роботі бібліотеки 
полягає у виявленні та збереженні відповідної літератури й у допомозі 
читачам орієнтуватися в ній та ефективно використовувати. Також 
традиційними формами є проведення зустрічей з письменниками рідного 
краю, організація виставок нових творів. Новими формами є створення 
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презентацій на окрему тематику чи присвячену конкретному твору 
письменника, а також проведення телеконференцій, участь в окремих 
творчих проектах тощо.  

Нами розроблено тематику книжкових виставок, захід для дітей 
молодшого шкільного віку, присвячений Дню інформації – „Дитина і Всесвіт”.  

Також ми пропонуємо провести віртуальну екскурсію до Національної 
бібліотеки України для дітей [7] та ознайомитися з оцифрованими виданнями. 
У її фонді є багато книжок, які збереглися в країні в одиничних примірниках. 
Окремі з них складають справжні шедеври книжкової культури періоду першої 
половини XX століття.  

Одне з таких видань – віршована п’єса О. Білоусенка за сюжетом казки 
„Колобок”, що вийшла друком 1916 року в друкарні Ф. А. Дреслера в 
Петрограді. Український громадсько-політичний діяч, активний учасник 
національно-культурного відродження України 1917 – 1921 років, письменник 
і публіцист Олександр Лотоцький (псевдонім – Білоусенко; 1870 – 1939 рр.), 
розуміючи важливість національного виховання дітей, велику увагу приділяв 
написанню і виданню дитячих книг. Ноти до пісень цього видання написав 
Павло Балицький, ілюстрації виконав Едуард Ессен. Кількість сторінок книги 
– 40. 

Жанр казки представлено ще одним виданням – збіркою Івана Франка 
„Казки”, виданою 1923 року у видавництві „Книгоспілка” (м. Київ). До збірки 
включені казки Івана Франко „Фарбований Лис” і „Війна між псом і вовком”. 
Загальна кількість сторінок – 28. 

Жанр загадки представлено книгою „Нашим дітям загадочки”, виданою в 
Державному видавництві України. Художник-ілюстратор – Погрібняк Микола 
Степанович. Рік видання – 1926. Кількість сторінок – 20. 

Жанр байки представлено твором „Лев і Пролев” С. Руданського. 
Художник-ілюстратор – Петро Лапин. Книгу видано у 1919 році у видавництві 
товариства „Вернигора”, м. Київ. Кількість сторінок – 16. 

Жанр думи представлено твором „Дума про трьох братів азовських”, 
виданим у 1919 році. Художник-ілюстратор – І. Корчан. Кількість сторінок – 
16. 

Книжку-картинку „Малюйте, діти. Числові таблиці для розмалювання” було 
видано у 1918 році. Художник-ілюстратор – Погрібняк Микола Степанович. 
Кількість сторінок – 28 [3]. 

Жанр драми представлено етюдом на 3 картини Олександра Олеся „По 
дорозі в казку”, виданим у 1910 році. Кількість сторінок – 44 [7]. 

Отже, ознайомлення з оцифрованими виданнями дитячої літератури є 
дуже корисним, оскільки ці твори початку ХХ століття в основному збереглися 
в одному примірнику й складають наше національне та культурне надбання. 

Таким чином, зважаючи на вищезазначене можна сформулювати такі 
пропозиції щодо застосування інноваційних форм роботи в дитячій бібліотеці: 

- удосконалення масової роботи в діяльності бібліотеки, зокрема сьогодні 
бібліотека є не лише книгозбірнею, а новим інформаційним центром, який 
об’єднує за спільними інтересами, розвиває творчу особистість дитини. Тут 
гарним прикладом є робота гуртка „Творимо самі, своїми руками”; 

- розширення спектра надання бібліотечних послуг, оскільки в окремих 
бібліотеках України сьогодні впроваджено проект „Бібліоняня”, що дозволяє 



16 · Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności · Тоm 4 
. 
фактично поєднати функції бібліотеки та дитячого садка. Батьки за 
необхідності можуть залишити дитину на кілька годин у бібліотеці. Цей проект 
вимагає від фахівців бібліотечної галузі креативності – від розробки заходів 
для дозвілля дітей до їх проведення, де необхідно застосувати не лише 
фахові знання, але і творчі здібності. До того ж, цей проект викликав багато 
дискусій серед фахівців про необхідність ще й уведення у штатний розпис 
посади медичної сестри, оскільки бібліотекар, не маючи медичної освіти, не 
може покладати на себе відповідальність за здоров’я дитини; 

- підняття на новий щабель краєзнавчої роботи. Це можуть бути як 
традиційні зустрічі з письменниками, іншими видатними людьми рідного 
краю, так і застосування інноваційних форм роботи – презентації, 
телеконференції; 

- упровадження й розвиток у дитячих бібліотеках нових інформаційних 
технологій, формування і використання електронних ресурсів, упровадження 
мультимедійних технологій, розвиток мережевої взаємодії бібліотек. Сьогодні 
в більшості сільських бібліотек уже наявні сторінки у Фейсбук, проте 
необхідним є ще і створення сайту, оскільки він дає більші можливості для 
організації роботи, підтримки контакту з читачами. Необхідним та корисним є 
також створення блогів, що допоможе встановити тісний контакт між 
бібліотекарем та читачем, налагодити комунікативні зв’язки, а також за 
допомогою блогів бібліотекар зможе щоденно доносити до аудиторії 
інформацію про організацію роботи бібліотеки, проведення різноманітних 
заходів та ін.; 

- вимогою часу є уведення в кожній бібліотеці, а в дитячій – у першу чергу 
– посади психолога. Для дітей та їх батьків це дозволило б вирішити певні 
проблеми у вихованні дитини в родині та колективі. 
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