
Гуменюк О. Школа молодих бібліотекарів [Текст] / О. Гуменюк // Вільне 

життя. − 2021. − 10 верес. − С. 6. 

 

Школа молодих бібліотекарів 

 

Завершила роботу IV Літня школа молодих бібліотекарів, організована 

за сприянням Української бібліотечної асоціації (УБА) та її молодіжної 

секції. Цьогоріч бібліотечна молодь зустрічалась у с. Лумшорах 

Закарпатської області. Учасниками школи стали 20 фахівців зі Львова, 

Хмельницького, Вінниці, Тернополя, Луцька, Чернівців, Харкова, Черкас, 

Полтави та Полтавської області, Закарпаття, Запоріжжя, Старобільська та 

Києва. Тернопільську обласну бібліотеку для молоді представляла авторка 

цього тексту, завідувачка сектору документів іноземними мовами Оксана 

Гуменюк. 

«Виклики сьогодення та перезавантаження» − такою була тема 

цьогорічної школи. Навчальна програма зосереджувалась на питаннях 

антикризового менеджменту, адаптації до нової реальності, гібридного 

формату роботи бібліотек, побудови ефективних зв'язків, профілактики 

професійного вигорання, креативності та пошуку нових ідей у бібліотекарів. 

Навчальна подорож почалася зі знайомства з бібліотеками Ужгорода. 

Новинкою проведення школи стала гра «Таємний друг», де учасники щодня 

дарували одне одному подаруночки, створюючи приємну атмосферу 

спілкування. 

Під час лекції «Управління проектами: як спланувати мрію» говорили 

про управління проектами як навичку, що допомагає упорядкувати і 

спланувати свої ідеї та мрії. Анастасія Літашова та Олександр Козирєв зі 

Старобільська розповіли про подкасти: світову статистику; які подкасти 

створюють вони у своїй Луганській обласній науковій бібліотеці; скільки 

часу йде на їх створення. Навчання другого дня завершилося літературним 

брейн-рингом. 



Третій день, що був нелегким – похід у гори, після якого треба було ще 

йти на лекції і включатися в навчання, а не відпочивати, − загартував і так 

відважних учасників школи. Із самого ранку ми однією командою вирушили 

на полонину Руна та гірське озеро під проводом місцевої бібліотекарки 

Аліни Гулик. Висота підйому становить 1200 метрів. Це половина висоти 

найвищої гірської точки України Говерли. Нелегкі підйоми і спуски, гірські 

перевали та розмиті стежки завдовжки понад 20 км учасники проекту 

подолали при температурі +30. Краса Закарпаття справді вражає – гірські 

річки, ліс, польові квіти, безліч чорниць і неймовірні краєвиди. 

Останній день школи розпочався із відвідання Публічної бібліотеки 

Тур'є-Реметівської сільської ради. Це саме та книгозбірня, що стала 

справжньому сенсацією V Міжнародного форуму молодих бібліотекарів 

УБА, який відбувався у квітні. Ще зовсім молода дівчина Аліна Гулик, яка 

працює лише три роки, своїм енергійним запалом, ідеями та креативом 

зробила зі звичайної сільської совкової бібліотеки справжній сучасний 

інформаційний центр для дозвілля і відпочинку. Завдяки її праці бібліотека 

має оновлений фонд сучасної літератури, відремонтоване приміщення, меблі 

і найголовніше – АБІС (автоматизована бібліотечна інформаційна система) 

Koha  та спеціальне обладнання. Ця сільська книгозбірня є чудовим 

прикладом для всіх, хто розпочинає свій бібліотечний «переворот». 

Чотири дні навчання не пройшли даремно – це була хороша робота в 

командах. Учасники увібрали в себе все, що обговорювалося на лекціях. 

Шалені мрії про створення сучасних бібліотечних просторів обов'язково 

мають бути реалізовані в подальшому. 


