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Цьогоріч Тернопільська обласна бібліотека для молоді відзначає 40-річчя 

з часу створення. Свої двері для юних читачів відкрила у вересні 1980 р. Тому 

саме вересень вважаємо точкою відліку та ювілейним місяцем. 

За час існування бібліотека двічі переїздила, чотири рази змінювала 

статуті підпорядкування, розвивалася, опановувала нові технології, була й 

продовжує залишатися потужним інформаційним центром, модним простором 

для дозвілля та навчання молоді, драйвером інноваційних змін серед бібліотек 

краю. 

Абсолютно новим викликом для бібліотеки стала робота в умовах 

карантину та соціального дистанціювання, спричиненого пандемією COVID-

19. Виконуючи рішення щодо карантинних обмежень, 13 березня на базі 

бібліотеки припинили відбуватися всі масові заходи: проведення зустрічей, 

курсів, тренінгів, клубів. Працівники бібліотеки працювали дистанційно, до 

того ж закриття бібліотеки спонукало нас до більш широкого застосування 

цифрових можливостей. Бібліотекарі проявляли свої знання і компетенцію, 

відшліфовували навики використання нових технологій, вчилися взаємодіяти 

з колективом та користувачами в онлайн-форматі. 
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Швидко налагодити дистанційну роботу, навчитися використовувати 

безкоштовні платформи і сервіси для виконання індивідуальних домашніх 

завдань допомогла серія тематичних відеоуроків, створених працівниками 

відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів. Наші бібліотекарі, 

працюючи вдома, вивчили теми: «Створення графічних зображень за 

допомогою платформи Canva», «Google Документи: як створити та редагувати 

документи в «Інтернаті», «Google Презентації: чудовий спосіб 

продемонструвати свої нові ідеї», «Створення вікторин на онлайн-сервісі 

Kahoot». Отримані знання стали базовими при створенні нових інформаційних 

технологій. 

Для оперативного інформування користувачів про умови роботи 

бібліотеки, нові надходження та для надання термінових в відповідей, 

консультацій було створено Telegram-канал, група на офіційному каналі Viber. 

Поступово змінювався й підхід до публікації всього контенту. 

Серед «живих» бібліотечних форматів першими перейшли у віртуальний 

простір навчальні клуби, очолювані бібліотекарями та нашими волонтерами. 

На платформі Zoom щотижня відбувалися зустрічі учасників англійського 

розмовного клубу. 

За допомогою програми Skype тричі на тиждень навчались учасники 

клубу німецької мови. 

Онлайн зустрічалися і представниці жіночого кар’єрного клубу «Вікно до 

успіху», організованого за програмою професійного розвитку та менторства 

для жінок методом peer-to-peer. 

Карантинні обмеження та аналіз користувацьких запитів стимулювали 

нас до створення нових проєктів та ініціатив, зокрема у відеоформаті. Так, 

з’явився цикл відеознайомств із книжковими новинками бібліотеки. Для дітей 

− у формі відеочитання уривків казок, оповідань, для молоді − коротенької 

відеореклами. 



Відзнято серію навчальних відеороликів про ідіоми, прислів’я та вирази 

англійською мовою «Говоримо про ідіоми», які публікуваатимуться на 

бібліотечному YouTube-каналі впродовж літа. 

Цікавою розвагою для віртуальних користувачів стали відео забавлянки. 

Наприклад, відео на уважність «Які німецькі слова Ви побачили на значках». 

Спільно з управлінням культури Тернопільської облдержадміністрації 

бібліотека запустила відеопроєкти: «8 травня − День пам’яті та примирення»; 

«Трагедія кримськотатарського народу у творчості Ахтема Сеїтаблаєва»; «28 

червня − День Конституції України». 

Найменшим користувачам та їх батькам адресована відео вікторина 

«Казки Андерсена». 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді активно наповнювала 

власний аудіоресурс − календар «Infoday», записуючи короткі цікаві розповіді 

та факти про події, знаменні дати, історії національних і міжнародних свят. 

Усього опубліковано 53 аудіоподкасти. 

Активізувалася робота щодо створення віртуальних книжкових виставок. 

7 опубліковано у період жорсткого карантину. 

Особливої популярності в мережі набули бібліотечні онлайн-вікторини, 

участь в яких є не лише розвагою чи перевіркою знань, а й підвищує рівень 

обізнаності в інформаційно-комунікаційних технологіях, стимулює критичне 

мислення відвідувачів. 

Для того, аби показати, що молоді тернополяни інтелектуальні та 

креативні особистості, навіть знаходячись на карантині читають книги, 

Тернопільська ОБМ ініціювала в соцмережі тематичний фотофлешмоб 

#читаюнакарантиніtobm. Учасники робили оригінальне фото з книгою, 

прочитаною під час карантину та рекомендували її в соцмережах. Приз 

отримала авторка фото, яке зібрало найбільшу кількість лайків. Захід 

присвятили Всесвітньому дню книги та авторського права. 



Спонукали користувачів до виявлення креативності, літературної 

творчості, розвитку фантазії та асоціативного мислення письмові конкурси, 

оголошені бібліотекою. 

Так, за умовами дистанційного конкурсу позитивного есе «Про що 

розповіли картини Миколи та Ірини» учасникам пропонувалось переглянути 

картини молодих тернопільських художників Миколи та Ірини Кафтан на 

сайті бібліотеки, описати в короткому есе (до 300 слів) власні відчуття чи 

історію, яку «розповіла» картина та надіслати текст на електронну адресу 

бібліотеки. 

Упродовж травня-червня 2020 р. тернополяни, яким виповнилось 15 років 

змагались у конкурсі есе «Можливості, які дає німецька мова». Основна 

вимога − оригінальність тексту. 

Звичайно, COVID-19 змінив наш звичний спосіб життя, засоби 

спілкування, вплинув на методи і форми роботи бібліотеки. Ми ж намагаємося 

швидко реагувати на нові виклики, перебудовуємо роботу з користувачами, 

творимо комфортне цифрове середовище. 

Та попри все, хочеться вірити, що ювілейний вересень − 2020 

святкуватимемо з користувачами, друзями та партнерами. У відділі мистецтв 

знову зазвучить фортепіано, у читальній залі шелестітимуть газети, юні 

техніки продовжать вивчати програмування, а поліглоти − іноземні мови, в 

коридорах снуватимуть екскурсії здивованих першокурсників. У бібліотеці 

знову вируватиме життя. 


