
Інновації та творчість в бібліотеках. 
(сторінками професійних періодичних видань). 

II квартал 
 

Бібліотеки і війна 
 
1. Рекомендації Міністерства культури та інформаційної політики України щодо 
актуалізації бібліотечних фондів у зв’язку зі збройною агресією російської федерації 
проти України // Бібл. планета. – 2022. – № 2. – С. 41–42. 
2. Вилегжаніна, Т. Книга і бібліотека у вихорі війни / Тамара Вилегжаніна // Бібл. планета. – 
2022. – № 2. – С. 4–5. 

Бібліотечні працівники міцно тримають інформаційний фронт, не припиняючи 
забезпечувати користувачів достовірною інформацією за допомогою електронних ресурсів, 
активних вебсайтів, блогів, сторінок у соціальних мережах та інше. Досвід роботи бібліотек 
України. 
3. Варюхіна, Л. Добрий день, бібліотечна країна! Ми – з Миколаєва!. / Любов Варюхіна, 
Олена Некипелова // Бібл. планета. – 2022. – № 2. – С. 13–17. 

Незважаючи на те, що м. Миколаїв залишається в зоні активних воєнних дій, колектив 
Центральної міської бібліотеки імені М. Л. Кропивницького та її філії не припиняють своєї 
роботи. Найактуальнішою стала соціальна функція бібліотеки. 
4. Вітавська, Н. Бібліотеки Черкащини в умовах війни / Наталія Вітавська // Бібл. планета. – 
2022. – № 2. – С. 26–28. 

Бібліотеки надають традиційні бібліотечні послуги, а також активно займаються 
волонтерською діяльністю. 
5. Вовнюк, І. Бібліотека в реаліях війни : нові можливості та нова відповідальність / Ірина 
Вовнюк // Бібл. планета. – 2022. – № 2. – С. 25–26. 

Завідувач відділу Львівської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Романа Іванчука про 
роботу закладу, який нині перетворився на волонтерський центр. 
6. Гаврилюк, І. Культурний фронт публічних бібліотек Тернополя : об’єднуймось задля 
Перемоги! / Іраїда Гаврилюк // Бібл. планета. – 2022. – № 2. – С. 29–30. 

В умовах воєнного часу бібліотечним закладам Тернополя довелось переформуватися, 
запропонувавши нові ініціативі та проєкти, що стають корисними під час війни. 
7. Забіянов, Є. Робота медіахабу в умовах воєнного стану: досвід Одеської ОУНБ ім. М. С. 
Грушевського / Євген Забіянов // Бібл. планета. – 2022. – № 2. – С. 31–32. 

Одеська ОУНБ ім. М. С. Грушевського спільно з Центром патріотичного виховання й 
організації дозвілля дітей та молоді реалізувала медіапроєкт, в рамках якого відбуваються 
просвітницькі лекції національно-патріотичної та інформаційно-безпекової тематики. 
8. Здановська, В. Війна в Україні: бібліотечно-інформаційний фронт / Валентина Здановська 
// Бібл. планета. – 2022. – № 2. – С. 5–8. 

Узагальнено основні напрями діяльності бібліотечних закладів у воєнних умовах. 
9. Кошельникова, Е. Бібліотека – «Точка» допомоги та підтримки / Олена Кошельникова 
// Бібл. планета. – 2022. – № 2. – С 33–34. 

Досвід роботи філії № 5 комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна 
бібліотека», яка є корисним та важливим осередком громади. 
10. Кущук, Т. У своєму переможному контрнаступі просимо дужих плечей / Тетяна Кущук 
// Бібл. планета. – 2022. – № 2. – С. 19–22. 

Директор публічної бібліотеки з філіями Бердичівської міської територіальної громади 
підкреслила: « Найкраще, що ми можемо робити зараз – стати одним єдиним потужним 
культурним щитом, показуючи громаді, що бібліотека є центром життя, розуміння, 
підтримки, єднання, зачинателем важливих ініціатив». 
11. Книжки війни // Бібл. планета. – 2022. – № 2.– С. 39. 

Незважаючи на війну нові книги все ж виходять друком – автори підготували тисячі 
цікавих видань для різновікової читацької аудиторії. 

 



12. Лісойван, М. Бібліотечна діяльність в умовах воєнного стану / Марина Лісойван // Бібл. 
планета. – 2022. – № 2. – С.–35. 

Про створений харківськими бібліотеками в метрополітені мобільний соціокультурний 
та освітній хаб, якій допомагає громадянам легше переносити всі тяготи війни, складні 
життєві моменти та дочекатися Перемоги. 
13. Острога, С. Бібліотеки Сумщини в умовах війни / Світлана Острога // Бібл. планета – 
2022. – № 2. – С. 8–11. 

Незважаючи на воєнний стан у країні бібліотеки Сумщини працюють, підтримують 
своїх користувачів і створюють затишну атмосферу для своїх користувачів. 
14. Сенник, Л. Вінницька ОУНБ : робимо внесок у Перемогу / Лариса Сенник // Бібл. 
планета. – 2022. – № 2. – С. 22–25. 

В роботі бібліотеки набула іншого забарвлення тематика заходів з популяризації 
літератури, творів мистецтва, особливо патріотичного напрямку, а також заходів, що 
висвітлюють європейські прагнення України. 
15. Сердюк, С. Бібліотеки України під час війни : адаптація до нових реалій та визначення 
пріоритетів / С. Сердюк, С. Герасимова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2022.– 
№ 3. – С. 9–15. 

Проаналізовані актуальні напрями діяльності бібліотек різних видів та їх адаптація до 
потреб часу. 
16. Тарчевська, В. Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва : працюємо з вірою в 
Перемогу / Віра Тарчевська // Бібл. планета. – 2022. – № 2. – С. 11–13. 

В нових реаліях бібліотека відзначила для себе 2 напрями роботи: забезпечення для 
користувачів вільного доступу до джерел інформації, організація комунікативно-дозвіллєвих 
заходів, консультування, сприяння освіти та другий – волонтерство, надання практичної 
допомоги всім, хто її потребує. 
17. Цяпала, Л. Робота бібліотек ЦБС для дорослих м. Львова під час війни / Любов Цяпала, 
Катерина Алексєєнко // Бібл. планета. – 2022. – № 2. – С. 17–19. 

На початку квітня бібліотека відкрила оновлений простір і стала родзинкою району та 
гостинним місцем для вимушених переселенців. 


