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ЯРМАРОК СОЦІАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ
«БІБЛІОТЕЧНІ ІННОВАЦІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАД»
Ярмарок соціальних ініціатив «Бібліотечні інновації для розвитку
громад» відбудеться в рамках VII Форуму бібліотекарів Хмельниччини, який
став гарною традицією, приуроченою до святкування Всеукраїнського дня
бібліотек.
На заході будуть представлені понад 45 публічних бібліотек
Хмельницької області. Учасники презентують всі види інноваційних послуг,
які пропонують усім бажаючим та проекти, які реалізують з метою кращого
обслуговування місцевих громад.
Жителі та гості міста Хмельницького 24 вересня 2015р. у сквері Т.Г.
Шевченка зможуть познайомитись з послугами та соціальними
ініціативами бібліотек області та оцінити досягнення сучасних публічних
бібліотек, взяти участь у цікавих вікторинах та майстер-класах, переглянути
книжкові виставки та бібліотечні промо-ролики.
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Програма проведення VII обласного Форуму бібліотекарів
Хмельниччини «Бібліотек@ – діалог, культура, мир!»
Місце проведення:
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Миколи
Островського, сквер імені Т.Г. Шевченка
9.00 – 10.00 Реєстрація учасників VII обласного Форуму бібліотекарів
Хмельниччини
10.00 – 12.00 Ярмарок соціальних ініціатив «Бібліотечні інновації для
розвитку громад»
Відкриття ярмарку:
Начальник управління культури, національностей, релігій та туризму
Хмельницької облдержадміністрації Трунова І.М.;
Директор ХОУНБ ім. М. Островського Синиця Н.М. «Бібліотека для
громади – громада для бібліотеки: грані співпраці»;
Представлення експозицій інноваційних бібліотечних послуг впроваджених
у 2015 році та запланованих для реалізації найближчим часом, бібліотечні
майстерні.
Бібліотеки області
12.00 – 12.30 Перехід до Хмельницької ОУНБ ім. М. Островського
12.30 – 14.00 Урочисте засідання з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек
Вітання від:
Хмельницької обласної державної адміністрації;
Хмельницької
обласної ради; Хмельницької міської ради; Управління культури,
національностей, релігій та туризму облдержадміністрації; обласної
організації профспілки працівників культури.
14.30 – 17.00 Цікаві зустрічі, професійні дискусії, бібліотечний бранч
«Роль бібліотек в інформаційному забезпеченні розвитку громад».
Електронно-дистанційна науково-практична конференція.
Доступ http://www.ounb.km.ua/biblio/ekonf.php протягом місяця
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ХМЕЛЬНИЦЬКА ОУНБ імені МИКОЛИ ОСТРОВСЬКОГО
ЕКСПОЗИЦІЯ «ПОІНФОРМОВАНА ГРОМАДА-ДЕМОКРАТИЧНА КРАЇНА»
Обласна універсальна наукова бібліотека
представлятиме проекти, які націлені збагатити
інформаційний рівень громадянського суспільства
та покращити якість надання інноваційних послуг:
- проекти «Публічні бібліотеки-мости до
електронного урядування» та «Поінформована громада – демократична
країна», мета яких інформувати громади області про наявні інструменти та
ресурси е-урядування;
- проект «Бібліотек@ - територія добра і допомоги», який націлений
допомогти внутрішньо переміщеним особам оперативно отримати
потрібну інформацію та адаптуватися у новій місцевості;
- проект Гете-Інституту «Заочний абонемент», завдяки якому кожен
бажаючий може отримати у безкоштовне користування сучасні ресурси на
різних носія німецькою мовою;
- проект «Успішний дачник – здорова громада», мета якого об’єднати
людей, інтереси яких зосереджені на застосуванні органічного, природного
землеробства, а також багато інших проектів на допомогу місцевим
громадам.
Також, бібліотека презентуватиме власну видавничу продукцію
краєзнавчого та методичного характеру на допомогу бібліотекам області,
рекламні ролики послуг та книжкові виставки. В рамках Ярмарку буде
проведено флешмоб «Читай! Формат не має значення», вікторини та
майстер-класи.
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ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА
ЕКСПОЗИЦІЯ «ХОЧУ. МОЖУ. ЗРОБЛЮ»
Обласна бібліотека для юнацтва представить два
соціальних проекти:
- волонтерський
проект
спільно
з
ГО
«Самопоміч», в рамках якого організовано курси
польської та англійської мови для старшокласників,
переселенців та учасників АТО, курси української мови
для всіх бажаючих, курси сліпого набору на ПК «Суперпальці» для студентів
та «Комп'ютер доступний кожному» для всіх зацікавлених;
- соціальний проект «Розвиваючі тренінги».
Бібліотека пропонуватиме до перегляду відеопрезентацію по
реалізації кожного проекту.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБД ім. Т.Г. ШЕВЧЕНКА
ЕКСПОЗИЦІЯ «СТУДІЯ РОЗВИТКУ І ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ»
Обласна бібліотека для дітей представить
проект для гармонійного розвитку дітей та
організації їх дозвілля під назвою «Студія розвитку і
дозвілля дітей «Мері Поппінс».
Студію відвідують діти віком від 1 до 6 років. В
студії вони набувають навиків спілкування, знайомляться з книгою,
збагачують мовний запас, розвивають логіку, мислення, дрібну моторику
рук за методикою Монтессорі, творчі здібності, уяву та цікаво і корисно
проводять дозвілля. Під час презентації експозиції буде представлено
відеоролик та навчальні матеріали.
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БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ МІЖ
ГРОМАДОЮ І БІБЛІОТЕКОЮ»
Центральна районна бібліотека, яка
представлятиме Білогірський район, головною
метою інновацій, які впроваджуються в
практику
роботи
вважає
покращення
обслуговування
користувачів,
створення
комфортних умов для якісного задоволення
читацьких запитів, а також забезпечення балансу між необхідністю
інновацій і збереженням цінних бібліотечних традицій.
На Ярмарці бібліотека презентуватиме послуги, які найбільш популярні
серед місцевих громад: безкоштовний доступ до ресурсів мережі Інтернет,
консультації бібліотекаря щодо пошуку інформації на сайтах органів
державної влади та місцевого самоврядування, реєстрація до ЗНО, пошук
роботи, отримання інформації щодо нарахування пенсій та ін.

ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК
ВІНЬКОВЕЧЧИНИ ДЛЯ ГРОМАДИ»
Віньковецький район представлятимуть
проекти центральної районної бібліотеки та
Зіньківської сільської публічної бібліотеки №1.
В рамках представлення краєзнавчого
проекту центральної бібліотеки «У поетичному слові «Огневежі» буде
презентовано книжкову виставку-вікторину «У поетичному слові
«Огневежі» та «Поетичну карту Віньковеччини». Також, транслюватиметься
поетична відеокнига «Поетична Віньковеччина. Читаємо разом».
Зіньківська сільська бібліотека представлятиме туристичнокраєзнавчий проект «Зіньків на Поділлі». Експозиція включатиме наочну гру
«Зіньків – прадавній і сивочолий» та трансляцію відео-подорожі «Зіньків на
Поділлі».
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ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА - СУЧАСНИМ ЛЮДЯМ»
На Ярмарці район представить центральна
бібліотека, експозиція якої презентує наступні
послуги: семінари, тренінги для ВПО; безкоштовні
правові скайп-консультації «Подільська правова
ліга»; проведення майстер-класів у клубах за
інтересами; навчання комп’ютерної грамотності
для користувачів бібліотеки («Університет третього
віку») та ін. Також, бібліотека представить свою діяльність по співпраці з
центром зайнятості для допомоги громаді у пошуку роботи та виборі
професії, та з ГО «Самопоміч» у проведенні Всеукраїнської акції «Бібліотека
українського воїна». Бібліотека представить проект «Шлях заради життя»
для реалізації якого залучає практикуючих психологів, працівників органів
місцевого самоврядування та ФАПів. Проект передбачає проведення на
базі центральної бібліотеки тренінгів для воїнів які повернулися з зони АТО.
Користовецька сільська бібліотека представлятиме роботу по співпраці
з громадою у формі відео-презентації «Бібліотека на допомогу громаді».

ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «Є ПРАВО – ЗНАЧИТЬ Є НАДІЯ»
Городоцький район представлятиме проект
центральної бібліотеки «Бібліотека. Сім’я. Майбутнє» та
діяльність Лісоводської сільської бібліотеки по наданні
правової інформації громаді.
Проект центральної бібліотеки націлений змінити
життя сім’ї на краще, дати можливість виправити
помилки та допомогти у створенні сприятливого клімату у родині. З цією
метою створено буклети, листівки, закладки та іншу інформаційну продукцію
для молоді, батьків та всіх, хто причетний до виховання дітей, яка теж
буде презентована на Ярмарці.
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Лісоводська сільська бібліотека презентуватиме свою роботу по
налагодженню співпраці з місцевою владою та інформуванню громади
села з актуальних правових питань через мережу Інтернет.

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «БІБЛІОТЕКА НА СЛУЖБІ ГРОМАДИ»
Деражнянський район на Ярмарці представлятиме Яблунівська
сільська бібліотека, яка поділиться успіхами по співпраці з органами
місцевої влади, сільською школою, ФАПом, з районним центром сім'ї, дітей
та молоді, центральною районною бібліотекою та громадою села.
Бібліотека також презентуватиме роботу по популяризації послуг
електронного урядування серед громади села та форми роботи, які
націлені на покращення іміджу сільської бібліотеки і активну участь у житті
села: флеш-моби, виїзні літні читання, зустрічі з учасниками АТО та ін.

ДУНАЄВЕЦЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «ОСІННІ ІННОВАЦІЇ»
Дунаєвецький район представлятиме центральна
районна бібліотека та Миньковецька сільська бібліотека.
Центральна бібліотека представить експозицію
«Інноваційна осінь» у вигляді осіннього натюрморту,
головним акцентом якого буде дерево інноваційних
послуг, які надає бібліотека і які є найбільш
затребуваними серед її користувачів: подача заявки на
вступ до ВНЗ; тренінги з комп'ютерної грамотності; ведення
електронного щоденника; навчання з користання електронною поштою;
допомога у пошуку роботи; замовлення квитків на транспорт онлайн;
покупки в інтернет-магазинах; консультації психолога та юриста; проведення
майстер-класів; заняття у клубах за інтересами; організація виставок
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робіт користувачів; надання приміщення під заняття хобі; книгоношення для
людей з особливими потребами.
Проект «Бібліосадочок», який представлятиме Миньковецька сільська
бібліотека, здобув широку популярність серед
громади села. Кожного четверга в бібліотеці для
діток від 1 до 5 років працює «Бібліосадочок», в
якому проходять голосні читання, малювання і
розфарбування, в тому числі, і малювання
нетрадиційними матеріалами (малювання на
манці), інтерактивні ігри за методикою Марії
Монтесорі, ігри на розвиток дрібної моторики. Також, в «Бібліосадочку»
організовано танцювальний майданчик «Потанцюємо, як каченята». Для
батьків і дітей бібліотекар підбирає книги для сімейного читання.

ІЗЯСЛАВСЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «БІБЛІОТЕКА НА ВУСТАХ ГРОМАДИ»
Ізяславщину представлятиме центральна
районна бібліотека та
Клубівська сільська
бібліотека.
Центральна
бібліотека
презентуватиме
експозицію
«Поінформована
громада
–
демократична країна». Буде представлено
фоторепортаж про діяльність Інтернет-центру та послуги, які він надає.
Також представлятиметься друкована продукція бібліотеки щодо швидкого
та зручного пошуку достовірної офіційної інформації.
Клубівська сільська бібліотека презентуватиме фотовиставку «Сучасна
бібліотека», де будуть представлені світлини як відвідувачі користуються
інноваційними послугами бібліотеки.
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КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «БІБЛІОТЕК@-ОСТРІВ ІННОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ»
Центральна районна бібліотека та
Подільська
сільська
бібліотека
представлятимутье
Кам’янецьПодільський район.
Мета проекту центральної бібліотеки «Бібліотек@ - острів інноваційних
ідей» полягає у підвищенні поінформованості громади щодо інноваційних
бібліотечних послуг, шляхом візуального представлення різноманітних
форм та методів популяризації книги та читання. Зокрема, бібліотекою буде
представлено наступні форми роботи: відкритий мікрофон «Ми, народи –
об’єднані Україною» (співпраця з Кам’янець-Подільським регіональним БФ
«Хесед-бешт»), фольк-паті «Подільська вишиванка», гостьовий пост у
бібліотеці «Рука допомоги переселенцям», web-партнерство «Ти не один»,
дебати за участю представників влади «Децентралізація влади – реальний
крок до територіального розвитку».
Подільська сільська бібліотека презентуватиме постер «Сільська
бібліотека – обличчя громади», де демонструються найбільш популярні
серед місцевої громади заходи сільської бібліотеки: дискусійний стіл
«Територіальна реформа: за і проти», Дні сім’ї у бібліотеці, прес-рандеву з
жителями однієї з сільських вулиць, флеш-моб «Не гальмуй – до бібліотеки
прямуй» і бібліотечні послуги «Бібліоняня» та «Бібліоартмайстерня».

КРАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «ПРОЙДИ РІДНИМ КРАЄМ РАЗОМ З БІБЛІОТЕКОЮ»
Одним з напрямків Красилівської центральної районної бібліотеки, яка
представлятиме на Ярмарці Красилівський район є краєзнавча робота.
Бібліотека працює над програмою «Бібліотечне краєзнавство – шлях до
об’єднання громад». В рамках цієї програми реалізується проект
«Пройди рідним краєм разом з бібліотекою». Метою проекту
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є: популяризація краєзнавчого фонду бібліотеки;
залучення нових користувачів, розширення кола їх
пізнавальних інтересів; заохочення реальних та
потенційних користувачів проводити дозвіллєвий час у
бібліотеці; сприяння вихованню культурних цінностей,
формуванню гуманістичного світогляду різних груп
користувачів.
Бібліотеки презентуватимуть цікаві форми соціокультурних заходів, нові
ефективні форми і методи реклами книги, культурно-туристичні заходи, що
сприяють дослідженню історії краю, які були проведені в рамках реалізації
проекту.

ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «БІБЛІОТЕЧНІ ПОСЛУГИ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ГРОМАД»
Летичівський регіон буде представляти
центральна районна бібліотека та Грушковецька
сільська бібліотека.
Центральна бібліотека презентуватиме два
напрямки своєї діяльності: «Бібліотека – місце
реалізації потреб творчих особистостей» (покупка
товарів через Інтернет; спілкування у Skype;
замовлення квитків онлайн) та «Бібліотека і влада для людей з обмеженими
фізичними можливостями» (тренінги з використання електроних послуг та
інструментів електроного урядування, отримання адміністративних послуг, в
тому числі і для ВПО; навчання комп’ютерної грамотності членів ветеранської
організації; зустрічі громади з представниками влади та членами УТОСУ «Ми
бачимо вас»; круглі столи з членами товариства інвалідів «Запитай у влади»).
Грушковецька сільська бібліотека представлятиме досвід співпраці з
сільською владою та церквою. Зокрема, презентуватиметься спільна
робота бібліотеки та сільської ради над періодичною газетою
«Грушковецький вісник». До цієї справи також залучають і користувачів
бібліотеки. Презентуватиметься досвід створення «Скриньки відгуків
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та пропозицій громади», де збираються матеріали та пропозиції для кращої
роботи сільської ради, дописи в місцеву газету тощо.

НОВОУШИЦЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «ІННОВАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ГРОМАДИ»
На Ярмарці презентуватиметься діяльність
центральної
районної
бібліотеки
та
Березівської, Куражинської і Песецької
сільських бібліотек.
Бібліотеки презентуватимуть експозицію
«Інноваційні послуги для громади», де будуть
представлені нові види послуг, які надаються
користувачам завдяки новітнім технологіям, а саме: майданчик для
спілкування громади з владою; бібліотека під відкритим небом; флешмоби; майстер-класи; спілкування без кордонів; безкоштовна юридична
інформація; Інтернет для фермерів; тренінги; допомога у замовленні
товарів через Інтернет-магазини; медична консультація («Школа
здоров’я»); доступ до послуг е-урядування; електронні книги в mp3
форматі; Інтернет-бюро перекладів та ін.

ПОЛОНСЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «ІННОВАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ГРОМАДІ»
Полонський
район
представлятиме
центральна районна бібліотека, яка буде
презентувати експозицію з інноваційними
послугами, якими активно користуються її
користувачі. Це вивчення англійської в
бібліотеці завдяки реалізації проекту «English
1,2,3», замовлення товарів та послуг онлайн, надання доступу до послуг
е-урядування в бібліотеці. Також, доповненням до експозиції буде
презентовано відео-ролик «Бібліотечні послуги громаді», в
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якому на основі відеоматеріалів представлено весь спектр інноваційних
послуг які бібліотека надає своїй громаді.

СЛАВУТСЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА: РУХАЄМОСЬ ВПЕРЕД!»
На Ярмарку соціальних ініціатив Славутський
район представить центральна бібліотека та
Берездівська сільська бібліотека. Експозиція
бібліотеки включає наступні основні напрямки
роботи бібліотеки на сьогодні: «Обираємо
бібліотеку реальну», «Обираємо бібліотеку
віртуальну», а також, краєзнавчу роботу бібліотеки. Презентуватиметься
виставка виробів декоративно-прикладного мистецтва клубу «Бісеринка»,
який діє при Берездівській сільській бібліотеці.

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «ІНОВАЦІЙНІ ПОСЛУГИ БІБЛІОТЕК ЦБС»
Старокостянтинівський район представить
центральна бібліотека, яка презентуватиме
роботу по підтримці і розвитку читання серед
місцевих громад у співпраці з соціальними
партнерами, а також впровадження новітніх
технологій, забезпечення вільного доступу до
інформаційних ресурсів бібліотек і мережі Інтернет не лише в центральній
бібліотеці, а в усіх бібліотеках системи. Бібліотека презентуватиме роботу
по налагодженню співпраці з органами законодавчої та виконавчої влади,
працівниками соціальної сфери, а також культури, освіти, релігійних общин
і конфесій, ЗМІ. Співпраця бібліотеки з районною психолого-медикопедагогічною консультацією дає можливість організувати
професійний
підхід
до
проведення
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соціокультурних заходів для дітей з особливими потребами, а також,
відповідне бібліотечне обслуговування. Бібліотека поділиться досвідом
підтримки громад в умовах воєнної загрози – це надання послуг для
внутрішньо перемішених осіб, серед яких: тренінги або консультації щодо
офіційної інформації для ВПО у даній місцевості; допомога з отриманням
документів; переєстрування на отримання соціальних виплат; допомога з
пошуком житла та роботи.

СТАРОСИНЯВСЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ СУЧАСНИХ ЛЮДЕЙ»
У Ярмарку Старосинявський район представить
експозицію
інноваційних
бібліотечних
послуг
центральної районної бібліотеки та Пилявківської
сільської бібліотеки під назвою «Сучасна бібліотека для
сучасних людей». За допомогою фото, рекламної
продукції нових послуг, видавничого матеріалу
бібліотеки продемонструють, як долучившись до процесу розвитку
електронного урядування надають нові послуги задля задоволення потреб
своїх користувачів: замовлення авіа та залізничних квитків, допомога у
пошуку роботи та обчисленні орієнтовної пенсії на веб-порталі Пенсійного
фонду України, проведення реєстрації на ЗНО, здійснення покупок через
Інтернет-магазини. Доповнять експозицію матеріали Пилявківської
сільської бібліотеки, які висвітлюють нові форми роботи та співпрацю
бібліотеки з місцевими органами влади.

ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «БІБЛІОТЕЧНІ ІННОВАЦІЇ ДЛЯ ГРОМАДИ ТЕОФІПОЛЬЩИНИ»
Теофіпольщину представлять центральна районна та Базалійська
міська бібліотеки. Представлятись будуть інноваційні проекти, мета яких –
інформування місцевих громад в галузі права: скайп-конференції
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«Прямий зв'язок між владою і громадою», скайпспілкування працівників правоохоронних органів з
користувачами
бібліотеки
«Злочин
та
правопорушення неповнолітніх», правові онлайнконсультації.
Базалійська міська бібліотека презентуватиме
найбільш популярні серед користувачів послуги: «Інтернет для фермерів»
(купівля насіння, сільськогосподарського інвентарю та техніки через Мережу
Інтернет), «Кордони без меж» (скайп-спілкування для заробітчан та їх
рідних), мобільна школа комп’ютерної грамотності для громади селища,
майстер-класи по вишиванню, бісероплетінню, роботі з тістом, вивчення
англійської мови онлайн. Бібліотека презентуватиме жіночий клуб за
інтересами «Троянда», в рамках якого проводяться онлайн-консультації з
соціального захисту одиноких жінок.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «ТУРИСТИЧНИЙ ЧОРНИЙ ОСТРІВ ЗАПРОШУЄ»
Хмельницький район представлятиме центральна
районна бібліотека. Експозиція «Туристичний Чорний
Острів запрошує» буде представлятись з використанням
елементів
eye-stopper,
які
використовуються
бібліотекою для привернення уваги користувачів.
Бібліотека презентуватиме власну розробку серії майстер-класів для
сільських бібліотекарів «Еye-stopper у бібліотеці», мета яких залучення
більшої кількості відвідувачів.

ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «БІБЛІОТЕКА – ПЛАТФОРМА РОЗВИТКУ ГРОМАДИ»
Район представлятиме центральна районна бібліотека з послугою
«Бібліотека – платформа розвитку громади». Мета послуги:
продемонструвати міцний взаємозв’язок бібліотеки,
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громади та влади на сучасному етапі розвитку, використовуючи
інформаційні технології. Основний акцент бібліотека робить на те, щоб
оперативно донести потрібну інформацію до кожного громадянина.

ШЕПЕТІВСЬКИЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА – РУШІЙ РОЗВИТКУ ГРОМАД»
Шепетівський район представлятиме центральна
районна бібліотека та Грицівська міська бібліотека для
дорослих.
Експозиція центральної бібліотеки розкриє наступні
форми роботи: фотоквест «Бібліотека на допомогу
кожному», інноваційний дощ «Цей дивовижний світ
бібліотека», виставковий мікс «Сучасні виставки на будьякий смак». Представлятимуться презентації інноваційних послуг, проектів:
«Використання Технології Web 2.0», «Сільська бібліотека: взаємозв’язок,
традиції та інновації» «Клік до влади» та рекламна бібліотечна продукція
«Місце зустрічі – бібліотека».
Грицівська міська бібліотека для дорослих розкриє інноваційну
діяльність через рекламну продукцію:
«Інноваційна закладка»,
«Бібліотечна толока», «Інноваційні бібліотечні послуги», «Інноваційні
послуги Грицівської міської бібліотеки для дорослих».

ЯРМОЛИНЕЦЬКЙ РАЙОН
ЕКСПОЗИЦІЯ «БІБЛІОТЕКИ ЯРМОЛИНЕЧЧИНИ - ГРОМАДІ»
На ярмарку Ярмолинецький район представить центральна районна
бібліотека та бібліотеки сіл Косогірка та Сутківці.
Районна бібліотека презентуватиме виставку-інсталяцію «Бібліотечні
ініціативи – громаді і активу» у вигляді будівлі бібліотеки, де будуть
представлені популярні серед громади інноваційні послуги бібліотеки.
Бібліотека села Косогірка презентуватиме клуб за інтересами
«Бібліодача» та проведе майстер-клас по виготовленню квітів з
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підручних матеріалів. Сутковецька сільська бібліотека представлятиме
проект «Бібліотека – інформаційна платформа регіонального туризму»,
який націлений популяризувати пам’ятки архітектури села.

м. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЕКСПОЗИЦІЯ «ГАЛЕРЕЯ ТВОРЧИХ ЗАХОПЛЕНЬ»
Місто
Кам’янець-Подільський
представить
центральна міська бібліотека з виставкою-хобі «Галерея
творчих захоплень», на якій презентуватиметься
спеціалізована література для тих, хто хоче
удосконалити свої захоплення та почерпнути нові ідеї.
Разом з виставкою презентуватимуться вироби
користувачів бібліотеки: вишивка, бісероплетіння,
орігамі, квілінг, колекції ляльок і марок та роботи
бібліотекарів, які представлять власні вироби вишиті бісером та прикраси з
полімерної глини.
Бібліотека представить роботу бібліотек системи у напрямку новітніх
технологій під назвою Бібліопазли «Палітра інновацій». Це виставка вебресурсів (блог, сайт) бібліотек міської системи. Через сторінки сайтів та
блогів бібліотеки отримують зворотній зв'язок зі своїми користувачами та
надають нові безкоштовні послуги громаді міста.

м. НЕТІШИН
ЕКСПОЗИЦІЯ «КНИЖКОВИЙ ТУРИЗМ»
Нетішин представить центральна міська бібліотека,
експозиція якої буде презентувати нові форми роботи на
користь громаді – літні читання: на природі («Книжковий
туризм»), на місцевому ринку («Кошик цікавих і корисних
порад»), центральній міській алеї (тематичні виставки
«Жінкам – жіноче», «Чоловікам – чоловіче»). Також, буде
презентована виставка книжкового дизайну «Нове життя
старих книг», яка експонується в бібліотеці, де кожен
бажаючий може долучитися до створення власних
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виробів із старих книг та журналів і поповнити виставку своїми новими
ідеями відвідавши майстер-класи.

м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
ЕКСПОЗИЦІЯ «ІННОВАЦІЙНИЙ ПОГЛЯД НА ТРАДИЦІЙНУ ПОСЛУГУ»
Місто Хмельницький представлять інновації
центральної
міської
бібліотеки.
Бібліотека
презентуватиме «Дегустацію літературних новинок»,
цікаві вікторини, конкурси й забави, запрошуватиме на
бібліофуршет, де кожен відвідувач зможе «поласувати» літературними
смаколиками. Також, представлятиметься проект «Хмельницький піар-офіс
сучасних бібліотек», який реалізує МЦБС Хмельницького в партнерстві з
Хмельницькою обласною бібліотекою для дітей ім. Т. Шевченка,
бібліотекою с. Сутківці Ярмолинецького району та бібліотекою №6 м.
Кам’янця-Подільського. Даний проект став найкращим за результатами
Всеукраїнського конкурсу регіональних піар-офісів.

м. СЛАВУТА
ЕКСПОЗИЦІЯ «ПОСЛУГИ ДЛЯ ГРОМАДИ»
Місто Славуту представлятиме міська бібліотека для дорослих.
Експозиція презентуватиме бібліотечні інноваційні форми роботи, однією з
яких є буккросинг. Бібліотека представить роботу по налагодженню
співпраці з центром зайнятості та територіальним центром соціального
обслуговування.
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