
Люсьєна Шум, фахівчиня з культурних інновацій,
Виконавча директорка БФ «Бібліотечна країна»
Членкиня Мережі захисту національних інтересів «АНТС»

Успішні проєкти трансформації 
українських бібліотек



Благодійний фонд "Бібліотечна країна"
заснований в 2015 році з метою розвитку
бібліотек та популяризації читання.
Засновники: українські видавці та громадські
діячі.
За 4 роки Фондом було передано більше 30 тис.
нових книг в 150 бібліотек, реалізовані локальні
проекти розвитку бібліотек (пілотний проект в
Тернопільській області, підтримка переміщених
бібліотек зі Сходу, «зелена бібліотека»).



Благодійна акція 
«Подаруй книги рідній бібліотеці»









Канада, Естеван, нас. 10 тис.



ФІЛІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ 

МЕРЕЖІ (М.ЕСТЕВАН)

▪ Менеджер бібліотеки 

▪ Координатор програм для дорослих 

▪ Координатор програм для дітей 

▪ Координатор програм для підлітків 

▪ Асистенти: 4 працівника на часткову 

зайнятість 

▪ Адміністратор сторінок в соц. 

мережах 

НОВІ РОЛІ ПРАЦІВНИКІВ БІБЛІОТЕКИ

ГОЛОВНИЙ ОФІС РЕГІОНАЛЬНОЇ 

БІБЛІОТЕЧНОЇ МЕРЕЖІ

▪ Директор бібліотечної мережі 

▪ Асистент директора/менеджер 

регіонального відділення

▪ Системний адміністратор 

▪ Бізнес менеджер 

▪ Менеджер з персоналу 

▪ Менеджер з послуг для громад

▪ Асистенти (3 посади, часткова зайнятість)

Презентація «Організація роботи бібліотек в Канаді»

https://youtu.be/cbWpgROdbnA


▪ Книжкові клуби
▪ Групи підтримки 
▪ Заняття з медитації
▪ Фітнес
▪ Фінансова грамотність
▪ Шаховий клуб
▪ Приготування їжі
▪ Майстер класи
▪ Час для найменших Baby 

time
▪ «Написання резюме» для 

підлітків
▪ Змагання з комп'ютерних 

ігор
▪ Допомога з домашнім

завданням
▪ Поради по зачіскам для 

підлітків
▪ Кіноперегляди
▪ Настільні ігри
▪ Лего клуб

РОЗКЛАД ЗАХОДІВ НА 
МІСЯЦЬ



Програмування, настільні 
ігри, майстер класи, готуємо 

разом цікаві страви, 
віртуальна реальність, 

кіноперегляди, змагання з 
віртуальних ігор

ПРОГРАМИ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ



В БІБЛІОТЕЦІ Є КУХНЯ!



Майстер шеф для підлітків

Виготовлення пряничних будиночків



Вкладання коштів у розвиток бібліотек в 
перспективі приносить кількаразову віддачу, 
має прямий вплив на зростання валового 
регіонального продукту, створення нових 
робочих місць та зростання середньої 
заробітної плати.
США: 1$ витрачений на бібліотеки приносить 6$ 
економічного прибутку, збільшує місцевий 
валовий продукт на 9$ та підвищує заробітну 
плату на 13$.

Соціально-економічна цінність бібліотек Методика та приклади

Відвідувачі бібліотеки
Естевану (Канада) в
2018 році зекономили
загальну суму 899 671
доларів, запозичивши
матеріали у бібліотеці
та відвідавши заходи.

Бібліотеки сприяють розвитку громади, 
формують соціальний капітал та якість життя 
людей

https://ula.org.ua/bibliomist/images/documents/191/Bibliomist_ROI_publication_UKR.pdf


Досвід створення 
Центрів культури та дозвілля в 

Теребовлянській ОТГ



С. ЛОШНІВ



С. ДОВГЕ



Відвідуваність 
Центрів культури і дозвілля 

збільшилась на 85 %

http://centrkid.in.ua/

https://vimeo.com/207107269
Відео про ЦКІД в с. Лошнів

http://centrkid.in.ua/
https://vimeo.com/207107269


БІБЛІОТЕКА -
ЦЕНТР РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ



ПРОЕКТ «ЗОЛОТНИЦЬКА СОТКА» НА БАЗІ БІБЛІОТЕКИ С. 
ЗАЛІЗНЯК, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ СТАВ ПЕРЕМОЖЦЕМ 
КОНКУРСУ «НЕЙМОВІРНІ СЕЛА УКРАЇНИ - 2019»

Мета проекту - створення цикорної кав'ярні-бібліотеки 
з аграрною та екологічною літературою для туристів і 
мешканців, створення туристичного маршруту. 
Кав’ярня-бібліотека стане новою точкою на мапі 
зеленого туризму Сумщини та дасть поштовх розвитку 
села. 

Проект об'єднує бібліотеку, місцеве 
самоврядування, підприємців, активістів та 
спрямований на розвиток села.



БІБЛІОТЕКА -
СОЦІАЛЬНЕ КАФЕ



Населення – 20 тис. У 2018 року на День міста відкрили оновлену
публічну бібліотеку

Працюють:
✓ Коворкінг та інтернет центр 
✓ Мультимедійний зал-трансформер для проведення заходів
✓ Зали для спілкування
✓ Дитяча зона (батут, лабіринт)

СОЦІАЛЬНЕ КАФЕ: чай і кава за собівартістю, платять ті, 
хто можуть. Мета - «витягти» дітей з вулиці

✓ З міського бюджету на капремонт виділено 2,2 млн. грн. та 50 
тис. грн. з державного бюджету 

✓ Благодійниця Sibylle Strack-Zimmermann перерахувала на 
книжки 260 тисяч гривень

Після модернізації кількість відвідувань бібліотеки зросла в 
рази

М. ТРОСТЯНЕЦЬ, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ



М. ТРОСТЯНЕЦЬ, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Пий гарну каву, читай гарні книжки!



БІБЛІОТЕКА -
МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР



“Бібліотека без книг – це 
можливо?” – Так, можливо!

Луганська обласна універсальна 
наукова бібліотека була 

евакуйована з Луганська і 
опинилась без книг, приміщення 

та більшості працівників. 
Через рік роботи бібліотека вже 
мала 5 тис. читачів, 7 тис. книг, 30 

працівників та нове сучасне 
приміщення. 

Для залучення користувачів 
молода команда бібліотеки 

генерує цікаві, креативні заходи. www.facebook.com/lugOUNB

http://library.lg.ua

БІБЛІОТЕКА «З НУЛЯ», М. СТАРОБІЛЬСЬК, 20 ТИС. НАСЕЛЕННЯ

http://www.facebook.com/lugOUNB
http://library.lg.ua/


ЗАЛУЧЕННЯ ДО ЧИТАННЯ ЧЕРЕЗ МОЛОДІЖНУ 
СУБКУЛЬТУРУ

book slam, реп-баттли, тиха вечірка в бібліотеці, швидкі 
побачення в бібліотеці, музичні квартирники

Луганська обласна універсальна 
наукова бібліотека 



МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «М-ФОРМАЦІЯ», БЕРДИЧІВ 
▪ В 2016 році був проведений ремонт Бердичівської центральної міської бібліотеки.

▪ Читальну залу та книгосховище переробили під молодіжний простір «М-
Формацію», облаштували нову читальну залу та інтернет-центр, повністю оновили
вбиральню.

▪ Новий простір позиціонується «третім місцем» після дому й роботи, в якому
обмінюються думками та втілюють громадські ініціативи.

https://www.facebook.com/mformacia/

https://www.facebook.com/mformacia/


МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «М-ФОРМАЦІЯ», БЕРДИЧІВ
▪ Безкоштовна підготовка до ЗНО
▪ Англомовний клуб
▪ Проект «Неформальна освіта. Вуличний

університет»
▪ Культурний фестиваль «Дороги світу»
▪ Дитячий клуб «ДоброНосики»
▪ Проект «Школа екскурсоводів»
▪ Волонтерська діяльність молоді
▪ Організація роботи юридичної консультації



МОБІЛЬНІ БІБЛІОТЕКИ



БІБЛІОБУС У СКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ЦБС

Почав працювати в 2017 році
Курсує по 7 селам з вівторка по п'ятницю
в день обслуговує 2-3 села

▪ 400 книг та періодичних видань 
▪ Ноутбук з виходом в Інтернет 
▪ Принтер 
▪ Сканер





ВІДКРИТІСТЬ
відкриті фонди, відкритий простір

КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ
«Бібліотека для людей, а не для книг»
Гостинність, доступ до зручностей

ПАРТНЕРСТВО
Бібліотека як місце, де вітається 

ініціатива кожного
Співробітництво з усіма 

зацікавленими сторонами, 
націлене на розвиток людей та 

громад

РОЗВИТОК
Бібліотека як місце розвитку громад
Простір, де громадяни навчаються 
спільно управляти активами громади 
та вирішувати проблеми

ІНКЛЮЗИВНІСТЬ
«Бібліотека для всіх» як архітектурно так й 
інформаційно





IFLA МАЄ В СКЛАДІ ВІДДІЛ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА,
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА БІБЛІОТЕК

Щорічно нагороджує «зелені» бібліотеки за екологічні ініціативи -
IFLA Green Library Award https://www.ifla.org/node/10159

▪ Бібліотечні будівлі максимально відповідають критеріям зеленого будівництва 
та міжнародним екологічним стандартам LEED (Супровід у сфері 
енергоефективного та екологічного проектування), BREEAM (Метод оцінки 
екологічної ефективності будівель).

▪ Зелені бібліотеки впроваджують систему екологічного управління в свою 
діяльність.

▪ Демонструють власним прикладом практики сталого споживання в діяльності 
бібліотек.

▪ Проводять просвітницьку роботу та надають інформаційні матеріали щодо 
сталого розвитку, залучають громадськість до вивчення та вирішення 
екологічних питань.

https://www.ifla.org/node/10159
https://www.ifla.org/node/10159


«Еко-стиль твого міста» 

Кіровоградська обласна бібліотека
для дітей ім.Т.Шевченка

▪ Придбані конструктори для будівництва
екологічного містечка, пластикові
контейнери для роздільного збору сміття
для проведення навчально-ігрових
програм.

▪ Видана екологічна казка для дітей
письменниці Олени Горобець “Помста
дерев”.

▪ Навчально-ігрові програми для дітей та 
батьків «Еко-стиль твого міста»

▪ Презентації та читання творів на екологічні
теми

▪ Навчально-практичні заняття з сортування
сміття

http://project2438547.tilda.ws/?fbclid=IwAR1R5b4PkkkDXengu8QzCdhxc351kbGPcJrM4DyKigtGCz7d6-QSHE_9Ts8


✓ «ДІТИ ПРОТИ ПОЛІЕТИЛЕНУ»
✓ «ЖИВЕМО В СТИЛІ ЕКО»

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОЕКТИ 
БІБЛІОТЕКА, СМТ. КАТЕРИНОПОЛЬ, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

https://www.facebook.com/groups/1556603357966928/ група бібліотеки

✓ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
КРАФТ-ПАКЕТІВ

✓ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЕКОЗАХОДІВ

https://www.facebook.com/groups/1556603357966928/


«ЗЕЛЕНА БІБЛІОТЕКА»
Створення екологічного освітнього простору 

в дитячій бібліотеці м. Києва

▪ Креативний екодизайн простору (природні кольори, натуральні матеріали)

▪ Освітня програма (майстер класи, зустрічі з письменниками, лекції)

▪ Співпраця з екологічними активістами та ініціативами

▪ Підбірка книг та електронних носіїв на екологічну тематику та навколишній світ

▪ Деталі: https://biggggidea.com/project/zelena-biblioteka/

https://biggggidea.com/project/zelena-biblioteka/




▪ Збереження рідкісних, місцевих сортів
насіння

▪ Просвітництво щодо збереження
біорізноманіття живої природи та інших
екологічних проблем

Насіннєві бібліотеки

Насіннєві бібліотечні програми доповнюють бібліотечну
місію щодо розвитку громад та сприяння навчанню
впродовж життя.



Насіннєві бібліотеки
▪Дарують насіння

▪ Видають насіння “в позику” і чекають від учасників, що ті
виростять рослину до зрілості та повернуть насіння бібліотеці

▪ Заходи з обміну насінням, коли відвідувачі збираються та 
обмінюються насінням та досвідом з його вирощування



Мета ініціативи - передати 100 насіннєвих коробок в 
школи 50 штатів США з метою допомогти підвищити
обізнаність про важливість насіннєвого різноманіття.

«Це насіннєва бібліотека в коробці, яка міститиме все, 
що вам потрібно для створення бібліотеки насіння. 
Вона складається з інформаційної листівки, конвертів
для насіння, ручок для маркування, дерев’яних
паличок для маркування посадженого насіння та 20 
пачок органічного насіння. Я сподіваюся передати 100 
таких коробок по всім штатам».

Деталі: www.3sistersseedbox.wordpress.com
www.facebook.com/AliciaSerratos2006

Алісія Серратос, 13-річна дівчина з США, заснувала
ініціативу «Насіннєва скринька трьох сестер»

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F3sistersseedbox.wordpress.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1kuUFbr3GOvJTp9lheJu47qb6TJ94SPZqqy28d-6pnnIjzq6WtBanW1oY&h=AT3-cH42jGkiB0J6fjQUtLm63dY1cCsbxyLz6EdzOG3vZcFsPCGnf35Nuj6jiKD09KqVjDk8XSOAxHyG2GmAbkC7sSIEJ0jsbB_Aj4gO24GNSDh_-gU1nTVOpRUEdGPB864kEvzFDKmEqUCfbo8
https://www.facebook.com/AliciaSerratos2006


Публічна бібліотека 

Пісківської ОТГ

Житомирська 

обласна дитяча 

бібліотека



Корисні посилання

Український культурний фонд https://ucf.in.ua
Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції МКІП www.facebook.com/dgspei
Інформаційний дайджест "Культура і регіони"
Український інститут книги https://book-institute.org.ua/
House of Europe - програма підтримки професійного та творчого обміну https://houseofeurope.org.ua/
БФ «Бібліотечна країна» www.livelibrary.com.ua, www.facebook.com/modernUkrainianBooks/
Фундація Дарини Жолдак www.facebook.com/foundDZ, http://zholdak.org/
«Книжкові шпаківні», засновниця – Євгенія Пірог, www.facebook.com/evgenia.pirog
Благодійний фонд Сергія Жадана http://zhadancharity.org.ua
Українська бібліотечна асоціація https://ula.org.ua
Фонд Генріха Бьолля https://ua.boell.org
Спільнокошт – краудфандинг в Україні https://biggggidea.com/
Академія культурного лідера www.facebook.com/groups/205586803516710/
Рух «Зелені бібліотеки» в Україні» www.facebook.com/green.library.ukraine
Онлайн курси 
Навчальний онлайн курс "Культура 3.0“https://olimp.oa.edu.ua/enrol/index.php?id=30
ВУМ курс «Кошторис і музи», Школа культурного менеджменту, https://vumonline.ua/course/budget-and-
muses/
ВУМ курс «Бібліотека – відкритий публічний простір»  https://vumonline.ua/course/library-open-public-space/
Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-
v1:UCF+PCR101+2019_T3/about
Бібліотеки у досягненні Цілей сталого розвитку https://vumonline.ua/course/libraries-in-achieving-
sustainable-development-goals/
Навчальний ресурс «Культура та креативність» www.culturepartnership.eu/ua/

https://ucf.in.ua/
http://www.facebook.com/dgspei
https://bit.ly/digest-mkip
https://book-institute.org.ua/
https://houseofeurope.org.ua/
http://www.livelibrary.com.ua/
https://www.facebook.com/modernUkrainianBooks/
https://www.facebook.com/foundDZ
http://zholdak.org/
https://www.facebook.com/evgenia.pirog
http://zhadancharity.org.ua/
https://ula.org.ua/
https://ua.boell.org/
https://biggggidea.com/
https://www.facebook.com/groups/205586803516710/
http://www.facebook.com/groups/205586803516710/
http://www.facebook.com/green.library.ukraine
https://vumonline.ua/course/budget-and-muses/
https://vumonline.ua/course/library-open-public-space/
https://vumonline.ua/course/libraries-in-achieving-sustainable-development-goals/


Публікації

• Досвід Теребовлянської громади щодо реформи бібліотечної мережі та створення 
Центрів культури та дозвілля, БФ «Бібліотечна країна» https://cutt.ly/qexI1mH

• Модель мобільного обслуговування населення громад бібліобусами з прикладами 
маршрутів пересування та розрахунків, БФ «Бібліотечна країна»,  
https://cutt.ly/KexINUN

• Методичні рекомендації ВГО Українська бібліотечна асоціація «Молодіжні простори 
в бібліотеках» https://ula.org.ua/images/uba_document/publications/Method.pdf

• Розумні інвестиції. Соціально-економічна цінність бібліотек 
https://ula.org.ua/bibliomist/resursi/sotsialno-ekonomichna-tsinnist-bibliotek

https://cutt.ly/qexI1mH
https://cutt.ly/KexINUN
https://ula.org.ua/images/uba_document/publications/Method.pdf
https://ula.org.ua/bibliomist/resursi/sotsialno-ekonomichna-tsinnist-bibliotek


Благодійний фонд «Бібліотечна країна»
http://livelibrary.com.ua/
www.facebook.com/modernUkrainianBooks
www.facebook.com/green.library.ukraine/

http://livelibrary.com.ua/
http://www.facebook.com/modernUkrainianBooks
https://www.facebook.com/green.library.ukraine/

