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ВИКЛИКИ, що постають сьогодні перед пу
блічними бібліотеками, змушують їх шукати 
сучасні форми роботи для урізноманітнення, 
вдосконалення своєї діяльності. У цій публікації ми 

продовжуємо ознайомлювати з цікавими формами 
роботи та засобами, що використовуються в практиці 
окремих бібліотечних закладів. Завдяки актуальному 
змісту, творчому підходу та нетрадиційним назвам, ці 
форми роботи сприяють зацікавленню наявних ко
ристувачів і залученню до бібліотек нових відвіду
вачів.

Матеріал підготовлено на основі аналізування та 
узагальнення інформації з професійної періодики, бі
бліотечних сайтів, інших ресурсів Інтернету (див. 
список використаних джерел).

До відома читачів: матеріали стосовно нових форм 
роботи мають оглядовий, інформаційний характер і їх 
використання не є обов'язковим.

Бібліобар -  форма заходу, під час якого у вигляді 
«частування» пропонуються різноманітні книги та/або 
періодичні видання. Користувачі можуть підійти до 
«барної стійки» і вибрати те, що їм до вподоби. Інколи 
відвідувачам, крім книжкового «частування», пропо
нують каву, чай, солодощі, фрукти.

1 Початок у № 2 за 2014 p., с. 24-26.

Бібліограф ічна м озаїка -  форма представлення 
довідково-бібліографічного апарату бібліотеки в ці
лому або ж певної групи бібліографічних матеріалів 
(бібліографічних покажчиків, путівників, списків, на
рисів, оглядів, дайджестів тощо) у паперовій або елек
тронній формах із метою популяризації їх як джерел 
ефективного пошуку інформації для користувачів бі
бліотеки.

Бібліограф ічний бієнале (від італ. biennale ~ дво
річний) _ виставка чи фестиваль бібліографічних та 
інформаційних ресурсів (традиційних та/або елек
тронних), продукції та послуг бібліотеки, що прово
диться один раз на два роки. Вони можуть бути тема
тичними (музейно-бібліографічні, художньо-бібліо- 
графічні, музично-бібліографічні та ін.). Виставки і 
фестивалі, котрі проходять раз на три роки, мають назву 
трієнале (від італ. triennale ~ трирічний).

Бібліокараван -  цикл виїзних заходів, виставок, 
оглядів тощо, зазвичай об'єднаних певною темою, що 
організовуються з метою представлення в різних орга
нізаціях і установах. Спрямований на підвищення ін
тересу громади до бібліотечної інформації та послуг, 
популяризацію бібліотечних ресурсів з обраної теми. 
Програма бібліокаравану розробляється відповідно до
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його мети і завдань. Він може бути самостійною акцією, 
у рамках якої можливе проведення й інших заходів, 
або ж складовою частиною різних бібліотечних ма
сових дійств.

Бібліокаравани було організовано Миколаївською 
обласною бібліотечною асоціацією («Знакомьтесь: би- 
блиотеки Николаева»), Дніпропетровською ОУНБ 
ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія (для 
дітей, які відпочивають у шкільних таборах влітку) та ін.

«Бібліокараван» -  це ще й назва щорічного Форуму 
публічних бібліотек Росії (започаткований 2002 p.).

Бібліокешинг (від англ. cache ~ схованка) -  гра, 
суть якої полягає в пошуку книжкових скарбів, що мо
жуть бути заховані як у приміщенні бібліотеки, так і поза 
н межами. Користувачі бібліотеки, котрі виконують 
роль шукачів скарбів (можливе формування кількох 
груп, що змагаються між собою), використовуючи під
казки (наприклад, записки) або/та відповідаючи на 
запитання чи виконуючи певні завдання, знаходять 
схованку за схованкою і, зрештою, дістаються до голов
ного скарбу. До слова, саме в такій ігровій формі в 
рамках II Форуму молодих бібліотекарів Запорізь
кої області відбулося знайомство бібліотечних фахівців 
із Запорізькою ОУНБ ім. О. М. Горького, оскільки гра 
допомагає позитивно налаштуватися на спілкуван
ня, розвивати групову згуртованість, вміння визначати 
своє призначення у групі та знаходити вихід зі складних 
ситуацій.

Бібліопікнік _ акція, що найчастіше проводиться 
на свіжому повітрі в рамках літніх читань. Користу

вачам пропону
ють різноманітні 
книжкові «часту
вання» з цікави
ми назвами (бу
терброд «Книжко
вий», «Ш ашлик- 
Всезнайко», Арт- 
десерт тощо). Іно
ді бібліотечний 
пікнік організову-

Бібліопікнік у Полонській ють .' в ириміщен- 
районній бібліотеці для дітей бібліотеки, по-

Хмельницької області турбувавшись про
створення відпо
відної атмосфери. 

Бібліотечний бульвар -  захід, що проводиться на 
одній чи кількох вулицях населеного пункту з метою 
рекламування книги, бібліотеки і читання.

Бібліотечний десант -  виїзна акція, котру органі
зовують один чи кілька відділів бібліотеки для різних 
аудиторій, у різних закладах та установах (дитсадки, 
школи, парки та ін.). Мета — якомога більше розповісти 
про можливості бібліотеки, розкрити багатство ї ї  
фонду, привабити нових користувачів.

Бібліотечний non-stop (від англ. non-stop- безпе
рервний, безупинний) -  формат проведення масового 
заходу, який триває 10—12 годин або впродовж усього 
дня чи навіть кількох днів), про що зазначається в його 
програмі. Захід може бути приурочено до якогось 
свята, проводитись у рамках Дня відкритих дверей 
тощо. При цьому бібліотека перетворюється на май
данчик для відкритого інтерактивного спілкування з 
цікавими людьми (письменниками, видавцями, твор
чими молодіжними колективами та ін.). Приклад -  
святкові заходи за програмою «17-а сторінка non-stop»

у Херсонській обласній бібліотеці для дітей ім. Дніпрової 
Чайки з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек (28 ве
ресня 2012 p.).

Бібліош опінг (від англ. shopping -  відвідування 
магазинів з метою придбання товарів) -  форма масо
вого заходу, під час якого один учасник, прорекпаму- 
вавши книгу, пропонує іншому «придбати» ї ї  (тобто 
взяти в користування з бібліотечного фонду). Також 
бібліотекарі намагаються привернути увагу користу
вачів до книг за допомогою різних маркетингових при
йомів (зокрема, використовують музику, світло, ко
льори, аромати), а при розміщенні «книжкових то
варів» ураховують інтереси різних цільових груп.

Бібліошопінг«Вічна магія книги» відбувся в Херсон
ській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Б. Лавреньова.

Бібліош оу -  розважальний бібліотечний захід по
становочного характеру, що, як правило, проводиться 
перед публікою (реальними та/або потенційними ко
ристувачами бібліотеки) і розрахований на гучний 
зовнішній ефект.

Буккросинг (від англ. book -  книга, crossing -  рух) -  
рух книголюбів, що діють за принципом «прочитав -  пе
редай іншому». Вони цілеспрямовано залишають у спе
ціальних шафках (на поличках і т. ін.) в людних місцях 
(книгарні, кафе, вокзали, парки) прочитані книги, щоб 
інші могли їх почитати. Рух має свої правила. За таким 
обміном можна простежити в Інтернеті. Головна ідея -  
«відпустити» книжку в мандрівку світом (звільнити її), 
таким чином перетворюючи світ на відкриту бібліотеку! 
Буккросинг зародився в Америці, після того як спеціаліст 
у галузі інтернет-технологій Р. Хорнбекер, дізнавшись у 
2001 р. на одному із сайтів про циркулювання по всьому 
світові залишених фотоапаратів, вирішив повторити це 
із книгами. Він залишив 20 видань з пояснювальними 
написами у холі свого готелю, а через півроку на його 
сайті було зареєстровано вже 300 активістів, які «відпу
скали» свої книги у подорож. Згодом виникли буккро- 
сингові полиці, ЩО розташовувалися в громадських 
місцях, молодіжних клубах, книгарнях, бібліотеках, 
кафе. Незабаром рух поширився Європою, згодом -  
у країнах СНД. До України буккросинг дійшов у 2005 р.

Упродовж останніх років цей рух став ще попу
лярнішим. За даними офіційного сайту буккросерів 
(http: vwwv.bookcrossing.com/about), у світі налічується 
1 324 035 учасників буккросингу та 10 583 782 «звіль
нених» книг у 132 країнах.

21 квітня 2014 р. вперше відзначено Міжнародний 
день буккросингу.

Інтерактивна виставка (від англ. interactive ~ «той, 
що взаємодіє») виставка, яка містить інтерактивні 
експонати (елементи) і основною метою якої є залу
чення користувачів до створення (поповнення) експо
зиції. Може бути організована як у традиційному ви
гляді в приміщенні бібліотеки, так і в електронному -  на 
сайті установи.

Прикладом традиційної експозиції може слугувати 
інтерактивна виставка до Дня закоханих «Я+Ти» у 
Бібліотеці № 18 сімейного читання Кіровоградської 
міської ЦБС (2013), на якій демонструвалися найкращі 
роботи учасників конкурсу малюнка «День Валентина», 
який було проведено в рамках бібліотечної Мистецької 
студії. Окрім того, кожен відвідувач мав змогу прикрі
пити свою валентинку на виставку і висловити в ній 
свої побажання чи почуття (http://www.cls.ks.ua/index.
php?option=com_content&view=artide&id=669%3A2014- 
06-11-10-39-10&catid=34%3Aexhibitions&ltemid=1).
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Ще одним прикладом є загальносистемна інтерак
тивна виставка «Залізом і кров'ю та силою духа. Генеза 
і ріст української визвольної ідеї», що розпочала ро- * 
боту 9 квітня 2014 р. у Центральній міській бібліотеці 
ім. Лесі Українки м. Херсона. На виставці цієї бібліо
теки було представлено, окрім книжок та періодики, 
аудіодиски, інформацію з Інтернету, надану через QR 
Code. Користувачів запросили до участі в поповненні 
виставки. Бібліотекарі допомагали їм скачати необ
хідну для цього безкоштовну програму QR Code Reader 
для камери на мобільному телефоні, планшеті. З ї ї  до
помогою можна швидко закодувати та передати 
будь-яку інформацію. Ідея виставки -  залучити корис
тувачів до и самостійного поповнення інформацією 
через соціальні мережі (Facebook, ВКонтакте) (http:// 
www.cls.ks.ua/index.php?option=com_content&view=a 
rticle&id=669%3A2014-06-11-10-39-10&catid=34%3Ae 
xhibitions&ltemid=44).

Інформаційний бриф інг -  сучасний спосіб спілку
вання з користувачами. На таких заходах у режимі 
прес-конференції можна не тільки відповідати на за
питання користувачів стосовно пошуку інформації, а й 
проводити тематичні консультації. Брифінги можуть 
бути як самостійним заходом, так і частиною різних 
масових бібліотечних форм роботи.

Інформаційний суперм аркет -  проект, мета яко
го -  створення системи навігації в бібліотеці, макси
мально адаптованої до потреб користувача для ф ор
мування комфортного середовища.

Як приклад можна навести проект «Інф орм а
ційний супермаркет» М уніципальної установи куль
тури «ЦБС м. Кемерова» (Російська Ф едерація). 
Бібліографам цієї ЦБС було запропоновано: відно
вити і технічно вдосконалити інформацію біля ката
логів і картотек; розробити стійкий алгоритм пошуку 
інформації (плакати, буклети, закладки, електронні 
продукти, наприклад, візуальні презентації); органі
зувати промо-акції з рекламою власних продуктів і 
послуг; проводити уроки інформаційної культури 
для формування навичок самообслуговування під 
час пошуку інформації; регулярно надавати наочну 
інформацію про книжкові новинки, виставки, по
слуги тощо. При реалізації таких проектів важливо 
забезпечити легкий доступ до знань та інформації в 
зручному для користувача форматі.

Книжковий дрес-код -  форма масового заходу, 
під час проведення якого презентують книги, котрі 
можна вважати обов'язковою складовою іміджу су
часної людини.

Книжковий (бібліотечний) фрімаркет (від англ. 
freemarket -  безкоштовний магазин) -  місце, де можна 
залишити прочи
тані чи безоп
латно взяти зали
шені будь-ким 
книги. Мета -  
викликати заці
кавленість до чи
тання, розшири
ти читацьке коло 
інтересів в умо
вах обмежених 
ресурсів для при
дбання книг. Книжковий фрімаркет у бібліотеці може 
бути як постійно діючим, так і організованим у формі 
окремого заходу.

Фрімаркет виник у 1990-х pp. як місце, де можна 
залишити непотрібні речі чи обміняти їх на інші. Вперше 
такі акції почали проводити у СШ А: люди, які переїж
джали, виносили свої непотрібні речі до будинків та 
роздавали чи продавали за символічну плату тим, кому 
вони потрібні. Згодом фрімаркети з'явилися в Європі, 
потім -  у Росії, Україні.

Сторітелінг (від англ. storytelling ~ розповідання 
історій) -  спосіб передання інформації через розпові
дання історій. Професійним заняттям став у СШ А в 
1970-х pp., і сьогодні там діють такі організації, як 
Національна мережа сторітелінгу (NationalStorytelling 
Network-, http://w ww .storynet.org/about/index.htm l) 
та Міжнародний центр сторітелінгу ( International 
Storytelling Center, http://www.storytellingcenter.net/ 
experience/about-isc/). Також у кінці 1970-х pp. запо
чатковано Гільдію сторітелерів Австралії. У 1993-му 
створено Товариство сторітейлінгу у Великобританії. 
20 березня (починаючи з 2009 р.) відзначається 
Всесвітній день сторітелінгу.

Сторітелінг використовують, щоби розважити, залу
чити або переконати співрозмовника (аудиторію). 
Сюжет будується таким чином, щоб зацікавити слу
хача, заволодіти його уявою та змусити повірити у 
краще; щоб за позитивним прикладом героя розповіді 
розв'язати певну проблему чи внутрішній конфлікт 
тощо. Сторітелінг ще називають перекладом подій у 
слова, зображення та звуки, часом з імпровізацією й 
перебільшенням. Його використовують у рекламі, кіно, 
коучингу, менеджменті, фандрейзингу, політиці тощо. 
Поєднуючи психологічні, управлінські та інші аспекти, 
сторітелінг дає можливість не тільки ефективно до
нести інформацію до людини (групи людей), а й моти
вувати на вчинок, домогтися максимально високих 
результатів.

Залежно від сфери використання сторітелінг поді
ляють на класичний (його ще називають соціальним 
або некомерційним) та комерційний. Новий напрям -  
цифровий сторітелінг, в якому мистецтво розповіді по
єднується з використанням технічних засобів для від
творення графіки, тексту, аудіо- або відеозаписів, ме
лодій, котрі відповідають змісту історії.

Застосовується сторітелінг і в роботі бібліотек. Прак
тики бібліотечної справи зазначають, що саме з роз
витком інформаційних технологій спілкування з реаль
ними людьми в реальному часі подекуди стає просто 
розкішшю, мистецтвом, якого треба навчати і яке варто 
популяризувати в роботі бібліотеки.

Це не повний перелік сучасних форм роботи та 
засобів, що використовують у своїй практиці бібліо
теки. Ми дякуємо нашим колегам за їх  напрацювання 
в цій сфері та просимо надсилати нам матеріали щодо 
зазначеної теми для публікації в журналі «Бібліотечна 
планета».
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