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Тернопільська обласна бібліотека для молоді в 2020 р відзначає 40 років 

від дня заснування. Для багатьох поколінь наших читачів книгозбірня була є 

і буде вікном у світ, де вони вчилися, читали, думали, змінювали своє життя. 

Змінювалась і бібліотека аби відповідати своєму часу та потребам 

користувача, колектив завжди був у пошуках нових ідей та рішень, визначав 

стратегічні цілі, виокремлював пріоритети та впевнено дивився у майбутнє. 

Рушійною силою у наших амбітних планах і позитивних змінах є 

проєктна діяльність. Уміння подати проєкт у привабливому світлі, показати 

його значущість − важлива та складна справа Тому ми багато вчилися цьому 

мистецтву, не втрачали жодної можливості відвідати тренінги з проєктного 

менеджменту Зрештою, і сьогодні продовжуємо вчитися, бо знання потрібно 

поновлювати, а навички вдосконалювати. 

Бібліотека має чимало реалізованих грантових проектів. Кожен із них − 

окрема історія, яка показує, що варто використовувати різноманітні засоби 

для того, щоб вийти на новий якісних рівень розвитку. У ювілейний рік хочу 

виокремити п’ять проєктів, які суттєво змінили не тільки бібліотеку та 

бібліотекар в але й користувачів. 
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Проєкт із «епохи LEAP». Так жартома називаємо наш перший грантовий 

проєкт «Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)», підтриманий 

Посольством США в Україні в першому раунді всім відомого конкурсу. 

Хтось вдало придумав назву цьому проєкту: leap − у перекладі з англійської 

− стрибок. 

Так, це був справжній стрибок у розвиток бібліотеки, прорив у наданні 

інформаційних послуг та використанні нових технологій. Відкриття у 

бібліотеці в 2001 р. безкоштовного центру публічного доступу до інтернету, 

коли для більшості населення він був недоступним, привернуло увагу 

громадськості дo книгозбірні та значно зміцнило її іміджеві позиції. Але не 

тільки це є позитивною стороною проєкту, він на десятиріччя став стартовою 

площадкою для впровадження нових послуг та залучення нових користувачів 

і партнерів. 

Створення веб-сайту бібліотеки, навчання комп’ютерній грамотності, 

розширення функцій центру для обслуговування людей з особливими 

потребами, перші спроби бібліотечного інтернет-маркетингу, створення 

нового сектору «Інтернет-центр» − ось неповний перелік інновацій, 

впроваджених завдяки проєкту. Разом із іншими перевагами, він дав 

реальний поштовх працівникам бібліотеки до навчання, став стимулом та 

заохоченням до здобуття нових знань. 

Оновлений технікою і програмним забезпеченням Інтернет-центр 

успішно працює і сьогодні. Щорічно його послугами користуються понад 3 

тис. користувачів. Працівники сектору реалізовують програми, які є 

актуальними сьогодні: з медіа грамотності, цифрової освіти, кібербезпеки 

тощо. 

«Веб 2.0 на вашу користь» − проєкт 2010 р., назва якого свідчила про те, 

що колектив бібліотеки дуже хотів іти в ногу з новими технологіями і 

ділитися зі всіма знаннями про їх унікальність. Цей проєкт отримав перемогу 

в конкурсі Програми «Бібліоміст», зокрема за ініціативи «Навчально-

інноваційні бібліотеки». Блогосфера та соціальні мережі тільки починали з 



ходити в наше життя, було багато незрозумілого, але ми точно знали, що в 

цих нових інформаційно-комунікаційних технологіях є великі можливості як 

для бібліотеки і бібліотекарів, так і для кожного нашого відвідувача. Ми 

поставили перед собою завдання − впровадити нову бібліотечну послугу: 

тренінги з питань використання Веб.2.0 у професійній діяльності, навчанні, 

дозвіллі. Було відкрито тренінговий центр, розроблено програми тренінгів. 

Лише за один рік дії проєкту навчанням було охоплено понад 200 осіб − 

працівники районних та міських бібліотек, бібліотек навчальних закладів, 

учнівська молодь із малозабезпечених сімей, лідери громадських організацій. 

Після проведених тренінгів багато книгозбірень та інших організацій 

області створили власні блоги та сторінки у соціальних мережах. 

У рамках проєкту організували широку рекламну кампанію, 

використовували різні форми внутрішньої та зовнішньої реклами, для 

прикладу, перші білборди з рекламою інноваційної бібліотечної послуги, що 

надали нововведенню чималий резонанс. Після завершення терміну проєкту 

тренінги, як послуга залишилися на постійній основі. А безцінний досвід, 

отриманий у його реалізації залучив до бібліотеки, ще три проєкти, 

підтримані програмою «Бібліоміст» − «Творчість молодих в онлайн: 

літературний відео-подкаст «Провесінь Тернопілля», «Рекламна кампанія 

«Бібліотека на вустах громади» та «Інформаційно-консультативний пункт із 

питань первинної правової допомоги». 

Ще одним цікавим напрямом у проєктній діяльності став Інформаційний 

центр «Вікно в Америку для майбутніх лідерів». Проєкт, який уже 15 років 

бібліотека реалізовує спільно з Посольством США в Україні. Відділ преси, 

освіти та культури Посольства США в Києві підтримує низку інформаційних 

центрів у різних регіонах України. До цієї мережі входять 29 центрів «Вікно 

в Америку» в різних областях України, включно із чотирма центрами «Вікно 

в Америку для майбутніх лідерів» та Американською бібліотекою в Києві. 

Центр відкритий з метою надання актуальної інформації про США та 

поповнення фондів бібліотек англомовними виданнями. 



Він став невід’ємною частиною сектору документів іноземними мовами. 

Його місія полягає в сприянні взаєморозумінню між народами США та 

України. У Центрі користувачі отримують інформацію про американські 

програми допомоги та обміну, мають можливість вивчати англійську мову. 

Центр − також є місцем для зустрічей, виставок, показів фільмів, проведення 

семінарів та інших подій. 

Хороша матеріальна підтримка, неординарні ідеї, освітні програми від 

Посольства США та ініціативність і творчість відповідальних керівників 

проєкту нашої бібліотеки створили багато можливостей для розвитку 

користувачів: доступ до великої колекції англомовних книг та електронних 

баз даних інформації, новітніх технологій, цікавих тренінгів, культурно-

розважальних заходів, зустрічей із представниками різних Програм 

Посольства США в Україні тощо. Найпопулярнішою послугою Центру є 

клуби спілкування англійською мовою. Їх декілька для різних категорій з 

різним рівнем знання мови. Заняття проводять як працівники сектору, так і 

волонтери − носії мови. Минулого року отримали досвід співпраці з 

Корпусом Миру США. Два роки у бібліотеці працювала волонтерка − 

громадянка США Шакіта Біллі. Навчають користувачів бібліотеки 

англійської мови і волонтери з Канади, Ірландії та України. 

Важко підрахувати скільки коштів сімейного бюджету зекономили 

тернополяни, відвідуючи безкоштовні англомовні клуби у бібліотеці. Це 

лише один із прикладів доступності бібліотеки та її соціальної функції. 

У рамках проєкту працівники нашої бібліотеки беруть участь у 

міжнародних конференціях і тренінгах з актуальних питань, діляться 

досвідом та переймають його в зарубіжних колег, відвідували бібліотеки 

США, Данії, Австрії, Литви. 

Серед мережі бібліотек, в яких діють «вікна в Америку», проводяться 

конкурси проєктів для залучення нових користувачів. В одному із таких 

конкурсів був підтриманий наш проєкт «Smartkid». «Smartkid» − це кімната 

родинного читання та розвитку дитини, місце, де діти разом із батьками 



можуть пізнавати світ та розвиватися, читати цікаву сучасну літературу, 

навчатися, з користю проводити вільний час. 

Відвідувачів кімнати «Smartkid» приваблює ігровий майданчик, книги 

нового покоління, х-Вох приставка, ляльковий театр, сенсорні моноблоки, 

велика кількість настільних ігор, клуби «Англійська для дітей» та «Умілі 

ручки», розвивальні заняття з психологом «Веселі малюки». 

Проєкт діє для тернопільської громади з січня 2014 р., і з кожним днем 

наша кімната стає все більше популярною, а ресурси та послуги 

затребуваними. 

«Медіа Старт − мультимедійна лабораторія в бібліотеці» − один із 

нових, п’ятий проєкт, який слід згадати у цій статті. Проект, який 

започаткував новий напрямок у діяльності бібліотеки та приніс перемогу 

бібліотеці у престижному конкурсі ВГО «Українська бібліотечна асоціація» 

− почесне звання «Бібліотека року 2019». 

Мультимедійна лабораторія «Медіа Старт» − сучасний простір для 

розвитку технічної творчості молоді, навчання в сфері IT-дисциплін. База 

лабораторії включає: дві просторі аудиторії, сучасні меблі, технічне та 

програмне забезпечення. Облаштовано 10 робочих місць для індивідуальної 

роботи (ноутбуки, графічні планшети). До того ж кожен охочий має доступ 

до програмованих конструкторів, графічних планшетів, dj-контролера, інших 

мультимедіа та отримує допомогу з вивчення основ робототехніки, 

програмування, графічного дизайну. У лабораторії проводимо заняття клубу 

робототехніки, навчальні курси з графічного дизайну, програмування. Діє 

студія звукозапису, яка надає вільний доступ до обладнання для 

самостійного створення, редагування та запису аудіофайлів (книг, подкастів, 

голосу), електронної музики. 

Проєкт підтриманий Тернопільською обласною радою і повністю 

реалізований за кошти обласного бюджету. Бібліотекою започатковано 6 

навчальних курсів, 3 клуби та IT-табори. За неповних два роки діяльності 

послугами мультимедійної лабораторії скористалося понад 5000 



користувачів, більше 300 осіб пройшли навчання. Лабораторію «Медіа 

Старт» відвідали та ознайомилися з інноваційним досвідом роботи колеги з 

різних куточків України, проєкт презентовано на багатьох фахових 

зібраннях, обласних та всеукраїнських семінарах, тренінгах, для слухачів 

програми «Академія культурного лідера», учасників VII наукових пікніків у 

Тернополі, учасників семінару-тренінгу «Бібліотека для центеніалів», який 

проходив торік у жовтні. 

Ми задоволені кількісними та якісними результатами від реалізації 

проектів. Адже у них колектив зумів реалізувати свій професійний і творчий 

потенціал, створив сучасні бібліотечні простори, впровадив нові послуги, 

залучив нових користувачів і партнерів, отримав довіру влади, ділився 

знаннями і досвідом із колегами, надав інформаційний привід для ЗМІ, 

збудував стартову площадку для розвитку наступних інноваційних сервісів. 

Бібліотека готова до змін, вона впевнена у своєму праві на існування в 

XXI ст. Ми постійно прагнемо до вдосконалення, можливо, у цьому і є секрет 

нашого цікавого й успішного життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


