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Інноваційні проекти для «покоління Z» в Тернопільській 

обласній бібліотеці для молоді 
 

Комп'ютерна революція не тільки змінила всі етапи комунікації, але й 

породила нове покоління, яке отримало назву «Покоління Z». Його 

представники народилися між ранніми дев'яностими та середніми 

двотисячними і є настільки пов’язані зі світом цифрових технологій, що деякі 

дослідники називають їх «мутантами». Вже зараз ця група становить близько 

чверті населення, а вже до 2020 року близько 40% споживачів буде припадати 

саме на неї. Інтернет-технології для покоління Z є не просто віртуальною 

реальністю, а частиною їх життя. Ця тенденція ставить перед бібліотеками 

певні виклики. Як працювати з даною категорією користувачів, зацікавлювати, 

відповідати на їх потреби? Чи є в їхньому житті місце для бібліотеки? Іноді 

здається, що прірва між поколіннями ще ніколи не була такою глибокою, проте 

наше завдання − підтримувати темп та зустрічати зміни з оптимізмом. 

Відповідаючи на виклики часу, Тернопільська обласна бібліотека для 

молоді визначила пріоритетні напрямки діяльності, зокрема: «бібліотека − 

мультимедійний центр, який надає доступ до сучасних інформаційних ресурсів 

та технологій», «бібліотека − місце для навчання та набуття нових навиків», 

«бібліотека − осередок живого спілкування, простір для зустрічей за 

інтересами». 

Поставлену мету бібліотека досягає через проектну діяльність − 

виправданий метод в умовах трансформаційних процесів та економічної 

нестабільності. 



За останніх п’ять років бібліотека реалізувала ряд проектів, в т.ч. 

грантових, які вивели її на новий, якісний рівень розвитку, сприяли 

впровадженню сучасних послуг, налагодженню соціального партнерства та 

зростанню популярності закладу в молодіжному середовищі. 

Дієвим інструментом надання інформаційних послуг та своєрідною 

візитівкою бібліотеки став веб-сайт бібліотеки, оновлений у 2015 році в рамках 

проекту "Бібліотека на відстані секунди". Сайт працює на технологіях: 

Wordpress, HTML5, CSS3, Javascript. Використовується швидкий і безпечний 

протокол http/2 і https, адаптивний веб-дизайн (Responsive webdesign), що 

забезпечує оптимальне відображення та взаємодію сайту з користувачем 

незалежно від роздільної здатності та формату пристрою, з якого здійснюється 

перегляд сторінки. 

Програмне і технічне забезпечення веб-сайту дає змогу користувачеві 

мати зручний інтерфейс і простоту навігації в рубриках і сторінках, які його 

цікавлять. Пропонуємо такі онлайн послуги: доступ до електронного каталогу, 

тематичних електронних ресурсів бібліотеки «Краєзнавство», перегляд 

віртуальних книжкових виставок, онлайн- довідка, віртуальна служба «Запитай 

у психолога», е-квести, вебліографія (корисні посилання), інформація про 

послуги, анонси заходів тощо. 

Для інтерактивного спілкування в неформальному стилі з користувачами 

та потенційними відвідувачами бібліотеки використовуємо можливості 

соціальних мереж та блогів. 

Бібліотека має офіційні веб-сторінки на Facebook, Twitter, Vimeo, 

Slideshare, Issuu, Google+ та веде 6 блогів: «У світі прекрасного», «Полиця 

вільного книгообміну», «Бібліотечний лайфхак», ToplibStory, «Заочний 

абонемент Ґете-інституту в Тернополі», «Window on America Center in 

Temopil». Для кращого сприйняття інформація подається дозовано, невеликими 

блоками, часто у вигляді топ-10, топ-20, вибираються теми, які найбільш є 

цікавими для молоді. Соціальні медіа сприяють популяризації інформаційних 

ресурсів, розвитку комунікації між користувачами та бібліотекою, 



рекламуванню бібліотечних послуг. Бібліотечні блоги сьогодні є найбільш 

відвідуваними на сайті бібліотеки. 

Проект "Web 2.0 на вашу користь", підтриманий Програмою "Бібліоміст" 

в рамках ініціативи "Навчально-інноваційна бібліотека" дав можливість 

відкрити тренінговий центр та впровадити нову послугу − тренінги з питань 

використання Web 2.0 технологій в навчанні, роботі та дозвіллі. Тематика 

тренінгів змінюється відповідно до актуальності використання веб-сервісів. На 

базі треніногового центру працює два клуби за інтересами: CodeClub − мета 

клубу навчити підлітків кодувати і створювати комп’ютерні програми та 

ProgTerclub - клуб web- програмування для більш підготовлених користувачів, 

молоді віком від 18- ти років. ProgTerclub проходить в двох форматах − офлайн 

та онлайн. Для онлайн-формату використовуємо програмне забезпечення для 

миттєвого обміну повідомленнями та відеоконференцій, розроблене компанією 

Google − GoogleHangouts та CodeShare. 

У сфері інтересів покоління Z є вивчення іноземних мов, що стало у 

сучасних умовах не так засобом саморозвитку, скільки необхідністю. 

Бібліотека, беручи до уваги цей молодіжний тренд, створює можливості для 

розвитку мовних компетенцій. У бібліотеці діє два партнерських проекти: з 

Посольством США в Україні «Бібліотечно-ресурсний центр «Вікно в Америку 

для майбутніх лідерів (WOA)» та з Goethe-Institut “Мова. Культура. 

Німеччина”, що значно підсилює іншомовну ресурсну базу та напрям 

діяльності загалом. В рамках проектів впровадженні такі послуги: доступ до 

сучасних медіа англійською та німецькою (книги, періодика, аудіо книги, 

відеофільми,інтелектуальні ігри, е-читанки Kindle, МРЗ плеєри, повнотекстові 

бази даних eLibraryUSA, Onleihe та інш.); вивчення мови за допомогою 

комп’ютерної програми «RozettaStone», участь у мовних клубах та культурних 

програмах. 

Мовні клуби є популярною бібліотечною послугою. Часто вони 

проходять за участю носіїв мови - волонтерів-іноземців. Відвідувачі вибирають 

клуби відповідно до свого рівня знань та цільових інтересів: клуб англійської 

мови для дітей «English hour» віком від 5 до 8 років; навчальний клуб 



граматики англійської, мови для початківців;клуб спілкування англійською для 

вікової категорії 15-20 років із середнім рівнем знання мови;клуб ораторської 

майстерності англійською мовою для дорослих із середнім та високим рівнем 

знання мови; клуб німецької мови для початківців. 

Велике зацікавлення та інтерес молоді нашого регіону до вивчення 

польської мови, тому вже три роки поспіль успішно працює два клуби − 

навчальний клуб польської мови для початківців та навчальний клуб польської 

із середнім рівнем знання мови. 

У літній період залучаємо підлітків до літніх англомовних таборів. До 

прикладу, в цьому році бібліотека організувала літній англомовний табір з 

вчителями-волонтерами з Канади та англомовний табір «GoCamp − 2017» з 

студентами-волонтерами з Північної Ірландії. 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді подбала і про молодих 

батьків, які прагнуть виховати своїх дітей розумними та адаптованими до 

сучасних реалій. Саме для них бібліотека створила мультимедійну кімнату 

«Smartkid». Сучасний привітний простір, ігровий майданчик, книги нового 

покоління, інтерактивні розвиваючі ігри, сенсорні моноблоки, планшети IPad, 

ігрова приставка х-ВохКіп- nect,заняття з психологом, вікторини, майстер-

класи, родинні свята − все, що потрібно батькам для розвитку дитини та 

проведення змістовного сімейного дозвілля у бібліотеці. 

Цікавою формою роботи мультимедійної кімнати «Smartkid» є клуб 

інтерактивного читання, мета якого − популяризація читання серед підлітків з 

використанням планшетів IPad та мультимедійних книг. 

Не залишається поза увагою і творча молодь. В її підтримці також 

використовуємо нові технології. Зокрема, в рамках проекту «Літературний 

відеоподкаст «Провесінь Тернопілля»» створено 20 відеоподкастів про молодих 

тернопільських літераторів, які розміщено на платформі Vimeo та 

започатковано послугу − популяризація творчості обдарованої молоді краю 

засобами веб 2.0. 

Нові медіа відкривають нові можливості і для людей з обмеженими 

можливостями. В Інтернет-центрі бібліотеки обладнано чотири 



тифлокомплекси, які забезпечують безбар’єрний доступ до інформації для 

незрячих і слабозорих користувачів. Бібліотека проводить тренінги та 

консультації з питань використання спеціалізованої комп’ютерної техніки та 

програмного забезпечення: дисплея Брайля, портативного збільшувача Perl, 

тифлофлешплейера, програм JAWS, Open-book та ін. 

У проектній діяльності Тернопільська обласна бібліотека для молоді 

широко використовує соціальне партнерство, що підсилює її організаційну, 

фінансову спроможність, формує позитивний імідж установи та впливає на 

успішне втілення в життя задуманого. 

У найближчих планах бібліотеки − створення мультимедійної навчальної 

лабораторії, оснащеної сучасними мультимедійними технологіями, де молоді 

люди зможуть навчатися створювати контент. Адже молодь вчиться тоді, коли 

власноруч щось створює. 

Отже, використання сучасних медіа та технологій в роботі з поколінням Z 

відкриває великі перспективи перед бібліотеками та розширює їх здатність бути 

інформаційною базою розвитку людського потенціалу. 


