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ЯРМАРОК БІБЛІОТЕЧНИХ ІНІЦІАТИВ
«СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА: РОЗВИВАЄМО МІСЦЕВІ ГРОМАДИ»
Ярмарок бібліотечних ініціатив «Сучасна бібліотека:
розвиваємо місцеві громади» відбудеться в рамках ІХ Форуму
бібліотекарів Хмельниччини, який традиційно проводиться
обласною універсальною науковою бібліотекою в рамках
святкування Всеукраїнського дня бібліотек.
На заході будуть представлені 23 публічні бібліотеки
Хмельницької області. Учасники презентуватимуть експозиції
кращих бібліотечних ініціатив, впроваджених бібліотеками по
наданню якісних послуг, запровадженню інноваційних проектів,
проведенню інформаційно-просвітницьких заходів.
26 вересня 2017 року на майданчику біля Хмельницької
обласної універсальної наукової бібліотеки жителі та гості міста
зможуть познайомитись з діяльністю бібліотек, яка націлена на
роботу з місцевою громадою.
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Програма проведення
ІХ обласного Форуму бібліотекарів Хмельниччини
«Бібліотека@: знай, мрій, твори!»
Місце проведення:
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека (вул.
Героїв Майдану, 28)
9.00 – 10.00 Реєстрація учасників ІХ обласного Форуму
бібліотекарів Хмельниччини
10.00 – 12.00 Ярмарок бібліотечних ініціатив «Сучасна
бібліотека: розвиваємо місцеві громади»

Відкриття ярмарку
Начальник управління культури, національностей, релігій та
туризму Хмельницької облдержадміністрації Трунова І.М.
Директор Хмельницької обласної універсальної наукової
бібліотеки Чабан К.А.
Голова Хмельницького обласного відділення УБА, заслужений
працівник культури України Синиця Н.М.


Представлення експозицій кращих бібліотечних
ініціатив, впроваджених бібліотеками по наданню якісних послуг,
запровадженню
інноваційних
проектів,
проведенню
інформаційно-просвітницьких заходів.
Публічні бібліотеки області

12.30 – 14.00 Урочисте засідання з нагоди Всеукраїнського
дня бібліотек
(читальний зал, Хмельницька ОУНБ)

Вітання та нагородження кращих фахівців бібліотечної
справи області від:

Хмельницької обласної державної адміністрації;

Хмельницької обласної ради;

Хмельницької міської ради;

Управління культури, національностей, релігій та
туризму облдержадміністрації;

Обласної організації профспілки працівників
культури.
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Хмельницької обласної організації ВГО УБА.
14.00 – 15.00 Нагородження переможців:

ярмарку
бібліотечних
ініціатив
«Сучасна
бібліотека: розвиваємо місцеві громади»;

обласного конкурсу бібліотек з національнопатріотичного виховання громадян «Україна починається з
тебе»;

відзначення активних членів Хмельницького
обласного відділення УБА.
15.00-17.30 Цікаві зустрічі, професійні дебати., бібліотечний
бранч
Інформація про заходи в рамках відзначення IХ обласного
Форуму бібліотекарів Хмельниччини «Бібліотек@: знай, мрій,
твори!» за посиланнями:
 веб
сайт
Хмельницької
ОУНБ,
доступ
http://www.ounb.km.ua/
 офіційна
сторінка
в
Facebook
https://www.facebook.com/ounbkmua/?ref=aymt_homepage_panel

4

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ЕКСПОЗИЦІЯ «СУЧАСНІЙ ГРОМАДІ – СУЧАСНІ ПОСЛУГИ»
Обласна універсальна наукова
бібліотека на Ярмарку представить
бібліотечні ініціативи, що сприяють
соціальному
та
культурному
розвитку громади й відповідають запитам сучасного користувача.
Інформаційно-ресурсні центри:
Регіональної та правової інформації

Надання безоплатної первинної та вторинної правової
допомоги «Запитай у юриста»;

Скайп-консультування з правових питань;

Каталог електронних послуг області
Європейської інформації

Кіноклуб медіа-просвіти з прав людини Docudays UA;

Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся у пунктах
Європейської інформації в бібліотеках;

Інформаційний стенд «Україна - НАТО»
Вікно в Америку

Удосконалення навиків англійської мови;

Спілкування з носіями мови; розмовні клуби та ін.
Регіонально-тренінговий центр
 Підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців області;
 Інноваційні форми роботи: вебінари, онлайн-конференції,
веб-майстер-класи
Бібліотека-партнер
Goethe-Institut:
Мова.
Культура.
Німеччина.
 Сучасні й актуальні інформаційні матеріали та ресурси з
Німеччини і про Німеччину.
Веб-проекти
 Онлай-клуб «Сучасний методист»;
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 Інформаційний ресурс «Бібліогурман»

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА
ЕКСПОЗИЦІЯ «ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ З МОЛОДДЮ»
На
бібліотечному
Ярмарку
обласна
бібліотека для юнацтва представить:
– відеопрезентацію "Інтерактивні форми
роботи з молоддю";
– інформаційний
брифінг
«Жанрові
інновації рекомендаційної бібліографії»;
– екологічну екскурсію «Природні перлини Поділля»;
– презентацію повнотекстової бази даних "Творча молодь
Хмельницької області";
– ай-стоппер «Мандруємо країною квітучої сакури» (до року
Японії в Україні);
– книжкову виставку новинок літератури для підлітків;
– ретро-книжкову виставку «Книги-ювіляри».

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ІМЕНІ
Т.Г. ШЕВЧЕНКА
ЕКСПОЗИЦІЯ «МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ БУДУЄМО РАЗОМ»
Обласна
бібліотека
для
дітей
презентуватиме спільний проект з патріотичноправовим рухом «ХОМА» «Майбутнє України
будуємо разом».
В рамках проекту: патріотичний форум «Наш дух не зламати»;
промо-акція «Моя поліція – моя довіра»; батьківські збори в стінах
бібліотеки; бібліотечний журфікс «Обирай майбутнє», день
добровольця, бібліофорсаж «Безпечний рух – твій вірний друг».
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У ярмарку візьмуть участь партнери бібліотеки – представники
Хмельницького осередку Національної скаутської організації
«Пласт», Товариства Збереження Історії України «СІЧ».
В рамках проекту буде представлено зони: «Смарт-парковку»,
«Ігроландію» та майстер-класи для дітей і батьків.

БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «БІБЛІОТЕКА – ВИВЧЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ
НАРОДНИХ ЗВИЧАЇВ ТА ТРАДИЦІЙ»
Білогірський район на Ярмарці представлятиме Воробіївська
сільська бібліотека.
Бібліотека представить діяльність двох клубів: «Криниця»,
який популяризує історію, культуру рідного краю та
«Господарочка» – спрямовує свою роботу на цікаве та сімейне
змістовне дозвілля, вивчає та поширює досвід по приготуванню
різноманітних страв та випічок.

ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «ПРОЕКТ «BIBLIO-FM»
Віньковецький
район
представить Дашковецька сільська
бібліотека інноваційним проектом
«BIBLIO-FM».
Експозиція буде представлена: роздатковим матеріалом з
послугами бібліотеки; плакат, що презентує фото-моменти із життя
бібліотеки; здійснюватиметься показ відеоролика про проект
«BIBLIO-FM». Крім того присутнім буде проведено майстер-клас по
створенню аудіопідкастів та брошури з першими кроками
оволодіння програмою «Audacity».
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ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «БІБЛІОТЕКИ ГРОМАДИ: ІНФОРМАЦІЯ,
ЗНАННЯ, УСПІХ»
На Ярмарці Волочиську міську ОТГ
представлятиме центральна бібліотека.
Бібліотекою
підготовлена
фото–
виставка інформаційно – просвітницьких
заходів по роботі з різними категоріями
користувачів,
жителів
громади
та
представниками місцевої влади. Фото–виставка буде подаватися у
формі розгорнутої книги, що стоїть на столі, де виставлені
фотографії, які висвітлюють роботу бібліотеки.

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ»
Учасником Ярмарку від Деражнянського району стане
центральна районна бібліотека, яка презентуватиме краєзнавчу
діяльність, як одного із провідних напрямків роботи.
На виставці будуть представлені матеріали краєзнавчого
характеру, презентовано діяльність клубу за інтересами «Крокус».
Дунаєвеччину
представлятиме

ДУНАЄВЕЦЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «БІБЛІОКРЕ@ТИВ ПО-ДУНАЄВЕЦЬКИ»
Дунаєвецька міська бібліотека.
Основою експозиції виступатиме
простора композиція, створена з
різноманітних елементів – побутових
предметів, промислових виробів та
матеріалів, фрагментів текстової та
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візуальної інформації. Доповнить композицію бібліошоу, яке
представлять працівники та користувачі бібліотеки.

ІЗЯСЛАВСЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «БІБЛІОТЕКА НА СЛУЖБІ ГРОМАДИ»
На Ярмарці бібліотечних ініціатив
Ізяславський
район
представлятиме
центральна районна бібліотека, яка
презентує присутнім інформаційну виставку з елементами
інсталяції «Бібліотека на службі громади». Виставка міститиме
плакат, в якому висвітлено методи використання інформаційних
технологій для роботи бібліотеки з громадою, інноваційні форми
популяризації книги серед громади шляхом створення
бібліотечних фото колажів «Українська книга жила і буде жити, а
сторінки її ми спробували оживити». Також на виставці буде
представлений рідний край у бібліотечних маршрутах з
інформацією про видатних людей та пам’ятки архітектури

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «СУЧАСНА БІБЛІОТЕК@: ІНІЦІАТИВА
РОЗМАЇТТЯ»
Ізяславщини.
Кам’янець-Подільський
район
представлятиме центральна районна
бібліотека
експозицією
«Країна
вранішнього сонця», яка розкриватиме
діяльність бібліотек у Рік Японії в Україні, представлятиме твори
кращих японських поетів, розкриє колорит японського одягу та
побуту. Творче об’єднання «Нота натхнення» представить роботи
його учасників, виконані методикою квілінгу та орігамі.
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КРАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «ПРИРОДА – НАЙКРАЩИЙ ВИХОВАТЕЛЬ
ДУШІ»
Центральна
районна
бібліотека
представлятиме
Красилівський район з екологічним бібліотечним проектом
«Природа – найкращий вихователь душі».
Головною метою проекту виступає формування екологічної
свідомості у людей та спрямування його на практичну реалізацію,
виховувати відповідальність за стан довкілля та залучати
небайдужих громадян до поліпшення екологічної ситуації.
Завдання проекту – об’єднати спільною справою всіх, кому не
байдуже ставлення до природи. Ознайомлення з природою
рідного краю, виховання бережливого ставлення до природи.
Експозиція
буде
представлена
книгами,
плакатом,
відеороликом, методичними та інформаційно-бібліографічними
матеріалами по екологічному вихованню.

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА ОТГ
ЕКСПОЗИЦІЯ «БІБЛІОТЕКА НА ДОПОМОГУ РОЗВИТКУ
ГРОМАДИ»
Летичівську об’єднану територіальну громаду представлятиме
Летичівська публічна бібліотека, експозиція якої презентує фотоколаж про діяльність бібліотеки, матеріали роботи літературної
кав’ярні, продукцію видавничого характеру, емблему бібліотеки.
На Ярмарку представником від Новоушицької ОТГ стане
Рудковецька сільська бібліотека, яка представить експозицію
«Бібліотечний зелений туризм».
Даний проект – це прекрасна
можливість пізнати свій населений пункт

НОВОУШИЦЬКА СЕЛИЩНА ОТГ
ЕКСПОЗИЦІЯ «БІБЛІОТЕЧНИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ»

10
ПОЛОНСЬКА МІСЬКА ОТГ
ЕКСПОЗИЦІЯ «СУЧАСНА БІБЛІОТЕКИ – НОВІ ФОРМИ»

через бібілотеку. Поринути в його історію, ознайомитись з його
традиціями, культурою та побутом, народними промислами і
ремеслами, відвідати піші екскурсії, вивчити флору і фауну
сільської місцевості, ознайомитись з природними й історикокультурними пам’ятками, спробувати лікувальної джерельної
води, цікаво провести свій вільний час долучившись до народних
обрядів, та стати учасником етнофестивалів.
На Ярмарці соціальних ініціатив Полонщину представлятиме
Великоберезнянська
сільська бібліотека-філія Центральної
бібліотеки Полонської міської ради ОТГ.
Бібліотека презентуватиме виставку з фотокомпозицією, де
представлені інноваційні послуги, якими активно користуються її
користувачі.
Окрасою виставки стануть товари народної творчості, зроблені
користувачами бібліотеки.

СЛАВУТСЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «БІБЛІОТЕКА ЗГУРТОВУЄ ГРОМАДУ»
Регіон представить Миньковецька сільська бібліотека з
експозицією «Бібліотека згуртовує громаду», яка включатиме:
– роботу клубу за інтересами «Чарівні ручки»;
– рекламний плакат з ресурсами бібліотеки;
– виставку виробів декоритивнро-прикладного мистецтва.

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «БІБЛІОТЕКА – ГРОМАДА – ДІАЛОГ»
Старокостянтинівський
район
представить центральна районна бібліотека.
В 2017 році бібліотека спільно з ГО
«Старокостянтинів
небайдужий»
стала
переможцем проекту ПУЛЬС «Розробка
курсу
на
зміцнення
місцевого
самоврядування в Україні».
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На ярмарку бібліотечних ініціатив буде представлено досвід
роботи в рамках даного проекту.

СТАРОСИНЯВСЬКА СЕЛИЩНА ОТГ
ЕКСПОЗИЦІЯ «ОРІЄНТУЄМОСЯ НА ПОТРЕБИ ГРОМАДИ»
На Ярмарку Старосинявський район представить Олексіївська
сільська бібліотека-філіал.
Експозиція бібліотеки включатиме фото, рекламну продукцію
нових послуг, видавничі матеріали, які ілюструють найбільш
популярні серед громади послуги та співпрацю бібліотеки з
владою. На плакаті «Туристична Пилява запрошує» будуть
представлені світлини про послуги бібліотеки направлені на
розвиток туризму рідного козацького краю та популяризацію
історичного минулого.
Доповнять експозицію роботи учасників клубу за інтересами
«Господарочка», який діє при бібліотеці. Це вироби з бісеру,
вишивка, випічка та ін. Також будуть представлені роботи дітей з
обмеженими фізичними можливостями, які є активними
користувачами бібліотеки.

ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА – МІСЦЕВІЙ ГРОМАДІ»
Теофіпольщину представить Теофіпольська міська бібліотека,
яка презентуватиме експозицію у формі фотовиставки
«Сучасна бібліотека – місцевій громаді».
На експозиції буде представлена соціокультурна робота
бібліотеки, робота правознавчого клубу за інтересами «Молодь і
закон», співпраця з працівниками правоохоронних органів.
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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «МОЄ СЕЛО – МІЙ ДІМ, МОЯ КОЛИСКА І
ДОЛЯ»
Хмельницький район представлятиме Масівецька сільська
бібліотека з виставкою «Моє село - мій дім, моя колиска і доля».
У Масівецькій сільській бібліотеці поширений напрямок
бібліотечного краєзнавства. Його мета – виявити, зібрати і надати
для використання всі матеріали, пов’язані з селом Масівці;
виховувати любов і дбайливе ставлення до рідної землі, повагу до
народних традицій і звичаїв, фольклору. На виставці буде
представлено матеріали, які стосуються історії села, видатних
земляків, які проживали та проживають у селі Масівці., інсценізація
з використанням раритетних речей.

ЧЕМЕРОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА ОТГ
ЕКСПОЗИЦІЯ «КЛУБ ЦІКАВИХ ЗУСТРІЧЕЙ»
Чемеровецький район представить центральна бібліотека ОТГ
з експозицією «Пахне медом, пахне м’ятою». Нетрадиційна
виставка представляє роботу клубу за інтересами, тісну співпрацю
з відомими бджолярами району, їх продукцію та кращі
бджолярські традиції району.
Також виставка є рекламою для любителів меду.

ЛЕНКОВЕЦЬКА ОТГ (ШЕПЕТІВСЬКИЙ РАЙОН)
ЕКСПОЗИЦІЯ «СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА ОБ’ЄДНУЄ ГРОМАДУ»
На Ярмарку ОТГ представлятиме Ленковецька сільська
бібліотека, яка презентуватиме співпрацю бібліотеки та громади, а
саме:
– фото- експозицію – «Вишневецький ярмарок – формула
соціального успіху бібліотеки та громади»;
– фотоколаж «Бібліотека - територія творчого єднання дітей»;
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–
відео-презентацію «Бібліотечні інновації для громад:
створюємо майбутнє»;
– презентація картин «Фото відтворене в картині»;
– друковану продукцію.

ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «НАРОДНІ ОБЕРЕГИ В УКРАЇНСЬКІЙ
ЛІТЕРАТУРІ»
На Ярмарку бібліотечних ініціатив від Ярмолинецького району
буде представлена бібліотека-філіал с. Томашівка, яка презентує
клуб за інтересами «Веселка», головною метою якого є
забезпечення змістовного дозвілля в бібліотеці, де можна не
тільки пірнути в Країну книги, але й створювати українські обереги
своїми руками. Це і вироби із сіна, кукурудзи, мушлів, орігамі,
вишивка бісером, тощо.
Центральна міська бібліотека імені Костя
Солухи представить Бібліомагію «Бібліотека –
острів гармонії та духовних потреб», яка
включатиме виставку–інсталяцію «Відкрий для
себе Кам’янець», дерево-декорацію «Бібліотека
– територія активної громади», поетично-

М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЕКСПОЗИЦІЯ «НА
ХВИЛИНКУ ЗУПИНИСЬ – ПОЧИТАЙ І
М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
ПОДИВИСЬ»
ЕКСПОЗИЦІЯ «БІБЛІОТЕКА – ОСТРІВ ГАРМОНІЇ ТА
ДУХОВНИХ ПОТРЕБ!»
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екскурсійну мандрівку трамваєм, повітряними кулями. Бібліосквер
«На хвилинку зупинись – почитай і подивись!»
Ще одним представником Ярмарку від Кам’янець–Подільської
МЦБС стане бібліотека-філія №7, яка презентує присутнім
літературний паркан «Поради для друга» та фото-сушку «Читаю,
дивлюсь, рекомендую». Мета експозиції – промоція читання.
Завдання – знайомство з відомими літературними творами у
новому ракурсі.
Нетішинська центральна міська бібілотека представить
експозицію «Бібліотека. Інтелект. Спілкування. Дозвілля» у трьох
зонах, відповідно до назви, у яких будуть експонати, фото та інші
матеріали, які розкривають роботу бібліотеки з даної теми

М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
ЕКСПОЗИЦІЯ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ДОЗВІЛЛЯ У ПРОСТОРІ
М. НЕТІШИН
МІСТА»
ЕКСПОЗИЦІЯ «БІБЛІОТЕКА. ІНТЕЛЕКТ. СПІЛКУВАННЯ.
ДОЗВІЛЛЯ»
На ярмарку місто Хмельницький представлятиме центральна
міська бібліотека, яка презентуватиме діяльність бібліотечної
системи.
Бібліотеки Хмельницької міської ЦБС є
учасниками та організаторами багатьох
ініціатив, вуличних акцій, фестивалів, завдяки
яким мають можливість розповісти про себе,
зацікавити людей читанням та залучити нових
користувачів. Для кожної вуличної акції підбирається відповідна
література для книжкової виставки, яка супроводжується
тематичними вікторинами, квестами.
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Гості та учасники ярмарку зможуть побачити матеріали
вуличних бібліотечних акцій. Взяти участь у вікторинах, іграх та
квестах.

М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ
ЕКСПОЗИЦІЯ «НАШ КРАЙ – ПРОСТОРИ РІДНІ»
Старокостянтинівська міська бібліотека для дорослих
представить експозицію «Наш край-простори рідні». Основна мета
даної виставки –показати співпрацю жителів міста і бібліотеки в
популяризації різних видів декоративно- прикладного мистецтва.

Підготовлено відділом науково-методичної роботи та
інновацій у бібліотечній справі Хмельницької ОУНБ.
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