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Ярмарок для українців завжди був очікуваною і бажаною 
подією. Неповторний колорит і національна самобутність 
справжніх українських ярмарків була осередком суспільного 
життя народу з давніх-давен. Як правило, великі ярмарки 
відбувалися в кінці літа і восени після збору врожаю і вважалися 
місцем, де не лише купують і продають, а й місцем, де можна 
людей побачити і себе показати. 

Не винятком стала і осінь цього року для бібліотек 
Хмельниччини. Хмельницька обласна універсальна наукова 
бібліотека четвертий рік поспіль провела Ярмарок бібліотечних 
інноваційних ідей в рамках обласного Форуму бібліотекарів 
Хмельниччини, який традиційно відбувається напередодні 
святкування Всеукраїнського дня бібліотек.  

Такий захід є своєрідним підсумком впровадження 
інноваційних форм та новітніх технологій в бібліотечну 
практику, обміном досвіду, можливістю показати кращі зразки 
культурно-просвітницьких форм роботи. Одночасно Ярмарок 
переслідує ще одну мету – підняти престиж бібліотек 
Хмельниччини, сприяти підвищенню професійної майстерності 
фахівців, їхньому творчому зростанню та впровадженню в 
практику роботи здобутих ідей, зміцненню корпоративної 
співпраці між бібліотеками, підвищенню суспільного статусу і 
значимості публічних бібліотек як соціокультурних  інституцій в 
громаді.  

У підготовці та проведенні Ярмарку взяв участь відділ 
науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі 
Хмельницької ОУНБ за підтримки Хмельницького обласного 
відділення УБА. 

Четвертий обласний Ярмарок бібліотечних ініціатив 
пройшов під гаслом «Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві 
громади». Його учасники презентували свої найкращі 
бібліотечні ініціативи, інноваційні та креативні проекти. У 
Ярмарку взяли участь представники центральних районних 
(міських), сільських бібліотек та бібліотек об’єднаних 
територіальних громад. Також інноваційні послуги для громади 
продемонстрували і обласні бібліотеки: Хмельницька обласна 
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Віньковецький район, Дашковецька сільська бібліотека 

Експозиція «Проект «BIBLIO-FM» 

універсальна наукова бібліотека, обласна бібліотека для 
юнацтва, обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка. Усього 
колегами було представлено 25 експозицій. 

При визначенні кращих – основна перевага надавалася 
нестандартним, творчим та перспективним ідеям, які сприяють 
розвитку бібліотеки та задоволенню запитів користувачів. 

Проаналізувавши представлені матеріали, членами журі 
було визначено переможців, якими стали: 

Дашковецька сільська бібліотека Віньковецького району; 
Воробіївська сільська бібліотека Білогірського району; 
Масівецька сільська бібліотека Хмельницького району; 
Кам’янець-Подільська центральна міська бібліотека     
імені Костя Солухи.  

 

 
Проект «BIBLIO-FM» – це інноваційний проект, завдяки 

якому сільську бібліотеку сприймають не просто як 
приміщення, де зберігаються книги, або ж проводять 
різноманітні соціокультурні заходи, а як цікаве і креативне 

місце. Експозиція проекту була 
представлена роздатковим матеріалом: 
флаєрами, закладками, буклетами, що 
рекламують послуги бібліотеки в рамках 
проекту; плакатом, що презентує фото-
моменти з життя бібліотеки; на ноутбуці 
здійснювався показ відеоролика про проект 
«BIBLIO-FM». Крім того, присутнім було 

проведено майстер-клас по створенню аудіопідкастів та 
оволодінню програмою «Audacity». 
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Білогірський район, Воробіївська сільська бібліотека 

Експозиція «Бібліотека – вивчення та збереження 
народних звичаїв та традицій» 

Основна мета проекту – підвищення іміджу бібліотеки 
не тільки як культурного, освітнього і 
дозвіллєвого центру, а й основного 
інформаційного центру, а пріоритетне 
завдання – створити комфортне 
середовище і оптимальні умови для 
духовного, культурного, інтелектуального 
розвитку села.  

Завдяки місцевій радіо точці FM 
бібліотека отримала можливість донести до кожної домівки 
інформацію про  діяльність бібліотеки, представити  
її послуги, ознайомити з цікавими фактами про історію села та 
залучити до бібліотеки майже усіх мешканців села. 

 

 
Сьогодні публічна бібліотека – культурний центр села, 

берегиня звичаїв та традицій рідного краю, місце, де люди 
можуть знайти потрібну інформацію. 

Прикладом цього є любительське об’єднання «Криниця» 
Воробіївської сільської бібліотеки Білогірської РЦБС, яке 
спрямовує свої зусилля на вивчення та збереження народних 
традицій, оберегів, інших традицій українців.  

Клуб об’єднує жителів 
різного віку, професій, уподобань, 
поглядів, закоханих в українську 
культуру. У своїй діяльності, 
учасники об’єднання популяри-
зують літературу з народознавства, 
історії рідного краю, культури. 
Займаються пошуком та пропагандою старовинних пісень, 
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Хмельницький район, Масівецька сільська бібліотека 

Експозиція «Моє село – мій дім, моя колиска і доля» 

казок, приказок, легенд, організовують та проводять зустрічі з 
цікавими людьми і старожилами, народними умільцями, цим 
самим сприяючи проведенню змістовного дозвілля мешканців 
села.  

На виставці були представлені 
вироби членів клубу – декоративний 
гарбуз, запашний коровай, як витвір 
кулінарного мистецтва, торт у вигляді 
корзини з осінніми квітами та 
грибочками, спечений членами клубу, 
красиво оформлена корзина з фруктами і 
багато інших цікавих смаколиків. 

Члени клубу «Криниця» оживили і 
прикрасили ярмарок народною піснею. 

 

 
Основу експозиції Масівецької сільської бібліотеки 

склала декорація з оригінальною 
назвою «Дерево мого роду».  

Метою експозиції було: 
виявити, зібрати і надати для 
використання матеріали, пов’язані з 
історією села; виховувати любов і 

дбайливе ставлення до рідної 
землі, повагу до народних 
традицій і звичаїв; залучити 
молодь до краєзнавчої, пошукової 
роботи.  
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м. Кам’янець-Подільський, центральна міська бібліотека 
імені Костя Солухи, бібліотека-філія № 7 

Експозиція «Бібліотека – острів гармонії та духовних 
потреб!» 

Основна ідея експозиції – яблуня, яка є символом села. 
На ній висвітлено інформацію про історію та культуру рідної 
землі, цікаві факти, відомих людей, які прославили та 
прославляють рідний край. Доповненням до виставки стала 
інсценізація минулого та сучасного: дівчина в національному 
одязі минулих часів, яка пряде веретеном, та сучасна дівчина, 
яка вишиває картини бісером.  

Експозиція розрахована на широке коло читачів, але 
особлива увага приділяється молоді. 

 

 
Кам’янець-Подільську міську централізовану бібліо-

течну систему представляли центральна бібліотека імені Костя 
Солухи та бібліотека-філія № 7.  

Кам’янець-Подільська міська центральна бібліотека 
імені Костя Солухи привабила 
гостей ярмарку Бібліомагією 
«Бібліотека – острів гармонії та 
духовних потреб!». Ескпозиція 
складалася з виставки-інсталяції 
«Відкрий для себе Кам’янець», 
дерева-декорації «Бібліотека – територія активної громади», 
мандрівки поетичним трамваєм. Родзинкою кам’янецьких 

інновацій була повітряна куля, 
виготовлена руками бібліотекарів, яка 
символізувала інноваційні послуги 
жителям міста. 
Бібліотека-філія № 7 оформила 
виставку у вигляді «бібліоскверу» – «На 

хвилинку зупинись: почитай і подивись», в якому можна було 
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м. Хмельницький, центральна міська бібліотека 

Експозиція «Інтелектуальне дозвілля у просторі міста» 

відпочити на книжковій лавці з філіжанкою запашної кави та 
улюбленою книгою. 
 

Досить змістовно, цікаво та інноваційно представили 
свої бібліотеки і інші учасники Ярмарку, які презентували 
цікаві бібліотечні ініціативи та сучасні проекти, залишивши 
приємні спогади, цікаві враження та незабутні відчуття. 

 

 
Експозицію «Інтелектуальне дозвілля у просторі міста» 

було представлено Хмельницькою МЦБС. На стендах у вигляді 
фото-колажів була відображена діяльність бібліотечної системи 
щодо участі у міському літературному 
фестивалі «Слово єднає!», фестивалі 
«Медовий спас», у Бібліотечному літі – 
2017, відкритті Днів Японії у місті 
Хмельницькому, відкритті туристичного 
сезону – 2017 «Відкрий своє місто», 
проекті міської ради «Дитячі гуляночки», 

європейському містечку «Європа – це дім, де 
живемо я і ти». Окремим стендом було 
представлено два проекти у рамках програми 
«Бюджет участі», які перемогли у 2017 році. 
Це – «Дитячий простір» центральної 
бібліотеки-філії для дітей № 12 та БібліоХаб – 
центральної міської 
бібліотеки.  

Учасники ярмарку мали змогу 
власноруч скласти з пазлів герб міста 
Хмельницького, взяти участь у склада-
нні японських віршів хоку та сфотогра-
фуватися з медовими фотобутафоріями. 
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Ленковецька ОТГ Шепетівського району 

Експозиція «Сільська бібліотека об’єднує громаду» 

Мета експозиції: показати гостям та учасникам ярмарку 
матеріали вуличних бібліотечних акцій. 
 

 
Шепетівський район представляли бібліотеки 

Ленковецької ОТГ.  
Це була об’єднана експозиція з п’яти розділів публічних 

бібліотек громади, а саме: бібліотеки сіл Вербівці та Чотирбоки 
представили роботу з громадою – «Бібліотека на службі 
громади»; Вишневецький ярмарок представлявся у вигляді 

фотоекспозиції «Вишневецький ярмарок 
– формула соціального успіху бібліотеки 
та громади»; бібліотека с. Коськів 
представила роботу з дітьми – «Читання і 
діти: діапазон бібліотечних ідей і 
можливостей»; інноваційний підхід до 
обслуговування користувачів презен-
тувала бібліотека  
с. Ленківці відео-

презентацією «Бібліотечні інновації для 
громад: створюємо майбутнє». 

В номінації «Художньо-творчий 
підхід» відзначено бібліотеку с. Мокіївці. 
Нестандартно представила роботу 
бібліотечних працівників самобутня 
художниця с. Мокіївці Наталія Горобець 
презентацією картин «Фото, відтворене в 
картині». На фото та на картинах 
зображені працюючі бібліотекарі. 
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Теофіпольський район,                                 
Теофіпольська міська бібліотека 

Експозиція «Сучасна бібліотека – місцевій громаді» 

Старосинявська селищна ОТГ,                            
Олексіївська сільська бібліотека 

Експозиція «Орієнтуємося на потреби громади» 

 
Теофіпольщину представила 

Теофіпольська міська бібліотека, 
презентуючи соціокультурну роботу 
бібліотеки, інноваційні форми роботи, 
роботу з громадою. Всі присутні 
отримали змогу ознайомитися з 
правознавчим клубом, що діє при 
бібліотеці «Молодь і закон».  

В експозиції висвітлена співпраця 
бібліотеки з працівниками правоохоронних 
органів, загальноосвітньою школою № 2 та 
міським будинком культури; представлені 
вироби декоративно-прикладного мистецт-
ва, майстринею яких є постійна корис-
тувачка бібліотеки Людмила Войцешук.  

 

 
Представником від Старосиняв-

ської селищної ОТГ стала Олексіївська 
сільська бібліотека-філія з експозицією 
під назвою «Орієнтуємось на потреби 
громади». 

Бібліотека позиціонувала себе як 
центр відродження інтересу молоді до 
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Старокостянтинівський район,                           
центральна районна бібліотека 

Експозиція «Бібліотека – Громада – Діалог» 

культури, мистецтва, історії рідного краю. У експозиції 
представлено нові можливості виховання молодого покоління у 
краєзнавчому аспекті та наведено приклади сучасних форм 
роботи у цьому напрямку.  

За допомогою фото, рекламної продукції, видавничого 
матеріалу бібліотека презентувала найбільш популярні послуги 
серед місцевої громади та співпрацю бібліотеки з  установами 
села.  

Село Олексіївка – земля, овіяна козацькою славою, де 
вшановують пам’ять предків козацького роду. 

На плакаті «Туристична Пилява 
запрошує» представлені світлини про 
послуги бібліотеки, направлені на 
розвиток туризму рідного козацького 
краю та популяризацію історичного 
минулого.  

Доповнили експозицію роботи учасників клубу за 
інтересами «Господарочка», який діє при бібліотеці. Це вироби з 
бісеру, вишиванки, випічка тощо. Також представлені роботи 
дітей з обмеженими фізичними можливостями, які є активними 
користувачами бібліотеки.  

 

 
На обласному ярмарку бібліотечних ініціатив 

Старокостянтинівською центральною районною бібліотекою 
було представлено досвід роботи в рамках реалізації проекту 
ПУЛЬС «Розробка курсу на зміцнення місцевого 
самоврядування в Україні» за допомогою інсталяції «Бібліотека-
громада-діалог». Завданням цієї програми є інформування 
громадськості з питань децентралізації, її можливостей та 
перспектив. 
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м. Старокостянтинів, міська бібліотека для дорослих 

Експозиція «Наш край – простори рідні. Стежками 
рідного краю» 

Експозиція у формі сфери 
символізує бібліотеку, яка є місцем, де 
можна об’єднати активну громаду 
міста та району, її доповнює 
інформаційний стенд з відповідними 
матеріалами. Спеціально для інста-
ляції було підготовлено рекламний 

буклет.  
 

 
Виставка-експозиція «Стежками рідного міста» 

Старокостянтинівської міської біб-
ліотеки для дорослих розрахована 
на поціновувачів ексклюзивних 
виробів. Бібліотекою було представ-
лено вишиті бісером та хрестиком 
вироби, картини, виконані у техніці 
квілінг, роботи місцевого майстра з художнього розпису Дмитра 
Котика. 

Мета експозиції – показати співпрацю 
мешканців міста і бібліотеки щодо 
популяризації різних видів декоративно-
прикладного мистецтва, а також залучити до 
бібліотеки нових користувачів. Це, свого 
роду, і реклама читання, і спілкування з 
однодумцями в стінах бібліотеки, а також 
можливість поділитися своїми нововведе-
ннями у сфері свого захоплення, показати 
свої роботи. 
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Полонська міська ОТГ, Великоберезнянська сільська 
бібліотека-філія 

Експозиція «Сучасна бібліотека – нові форми. 
Бібліотечне збіжжя для громади» 

 
Експозицію «Бібліотечне збіжжя для громади»  

презентувала Великоберезнянська сільська бібліотека-філія 
Полонської міської ради ОТГ. Бібліотечне збіжжя – це власне ті 

напрями роботи, за якими працює 
бібліотека. Їх було презентовано у 
мішечках: «Читаємо всією сім’єю» – 
програма, за якою працює бібліотека 
вже декілька років. А саме: створено 
сімейний формуляр, проводяться 
масові заходи для членів всієї родини; 
«Партнерські стосунки» – співпраця із 

школою, владою, спонсорами, будинком культури; «Акції 
бібліотеки» – довготривалі акції – збір відпрацьованих 
батарейок, подаруй книгу бібліотеці та акції одного дня, 
наприклад, велопробіг до Дня вишиванки, листівка солдату 
власними руками; «Ми в соціальних 
мережах» – презентація сторінки 
бібліотеки в мережі facebook; «Наша 
творчість» – реклама виробів 
користувачів бібліотеки – вироби у 
найрізноманітніших техніках: 
декупаж, вишивка хрестиком, бісером, мережки, картонаж, 
топіарії. Усі бібліотечні збіжжя були доповнені 
фотоматеріалами. 

Як з мішків висипається зерно, так і з цих мішечків 
сипляться ідеї.  
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Новоушицька селищна ОТГ,                            
централізована бібліотечна система 

Експозиція «Бібліотечний зелений туризм» 

 
Досить цікавою була експозиція Новоушицької ЦБС, що 

презентувала бібліотечний зелений туризм, а також лікувально-
рекреаційні ресурси Новоушицького краю.  

Дана тема є цікавою і 
корисною для представників 
різної цільової аудиторії, адже її 
мета – це можливість через 
бібліотеки пізнати край з 
середини, поринути у його 
історію, ознайомитись з його 
традиціями, культурою та побутом, народними промислами і 
ремеслами, відвідати піші екскурсії, вивчити флору і фауну 

окремо взятої сільської місцевості, 
ознайомитись з природними та 
історико-культурними пам’ятками, 
спробувати лікувальної джерельної 
води, цікаво провести свій вільний 
час, долучившись до народних 
обрядів і гулянь, стати учасником 

етнофестивалів, що проводяться у різні пори року. А 
познайомити туристів з усім цим різновидом послуг 
допоможуть бібліотечні працівники 
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м. Нетішин, центральна міська бібліотека 

Експозиція «Бібліотека. Інтелект. Спілкування. 
Дозвілля» 

 
Працівники Нетішинської центральної міської 

бібліотеки намагаються різними формами та методами 
прищепити підростаючому поколінню любов до книги. Разом з 
книгою у бібліотеці відбувається живе міжособистісне 
спілкування, адже бібліотека і книга є чудовими друзями для 
проведення дозвілля.  

Одну із форм роботи Нетішинська центральна міська 
бібліотека презентувала на ярмарку бібліотечних ініціатив у 
вигляді експозиції під назвою «Бібліотека. Інтелект. 
Спілкування. Дозвілля». 

Метою оформлення 
експозиції було донесення до 
молодого покоління інформації 
про користь читання та книги. 

На виставці були 
представлені різні вироби із 
старих книг, пап’є-маше та інші 
цікаві ідеї з паперу, які 
спонукають спілкуватися, 
вчитися цікаво і корисно 

проводити свій вільний час.  
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Красилівський район, центральна районна бібліотека 

 Експозиція «Природа – найкращий вихователь душі» 

 
Природоохоронна діяльність – один з основних 

напрямків роботи бібліотек 
Красилівського району.  

З метою формування 
екологічної свідомості, виховання 
відповідальності за стан довкілля 
та залучення небайдужих громадян 
до поліпшення екологічної 
ситуації, ознайомлення з природою рідного краю, виховання 
бережливого ставлення до природи центральною районною 
бібліотекою розроблено екологічний бібліотечний  проект 
«Природа – найкращий вихователь душі».  

Проект реалізується через віртуальні мандрівки, 
екологічні акції, віртуальні виставки-подорожі, флешмоби.  
За результатами реалізації проекту очікується підвищення рівня 

екологічної культури населення та 
підростаючого покоління, залучення 
громадськості до процесу практичної 
охорони довкілля.  

На обласному ярмарку 
бібліотечних ініціатив екологічний 
проект «Природа – найкращий 

вихователь душі» був представлений відео презентацією та 
альбомом, в яких зібрані матеріали та фотосвітлини.  
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Ізяславський район, центральна районна бібліотека 

Експозиція «Бібліотека на службі громади» 

 
Кам’янець-Подільський район представляла центральна 

районна бібліотека експозицією «Країна вранішнього сонця», 
метою якої є розкриття діяльності бібліотек району у рік Японії 
В Україні.  

Працівники бібліотеки 
презентували твори кращих 
японських поетів, намагаючись 
розкрити колорит японського 
одягу та побуту. Творче 
об’єднання «Нота натхнення», що 
діє при бібліотеці, надало для 
загалу творчі роботи своїх 

учасників, виконані у стилі клівінгу та оригамі. 
 

 
На Ярмарку бібліотечних ініці-

атив Ізяславська ЦРБ представляла 
інформаційну виставку з елементами 
інсталяції «Бібліотека на службі 
громади».  

Метою експозиції було 
розкриття бібліотечних послуг для 
громади, обмін професійним досвідом та популяризація історії 
краю, його сьогодення, знайомство з видатними людьми 
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Деражнянський район, центральна районна 
бібліотека 

Експозиція «Квітне талантами рідна земля» 

Ізяславщини. Експозиція розрахована на широке коло 
користувачів, бібліотекарів та краєзнавців.  

Виставка містила плакат, на якому висвітлено методи 
використання інформаційних технологій для роботи бібліотеки з 
громадою, інноваційні форми популяризації книги шляхом 
створення бібліотечних фото колажів «Українська книга жила і 
буде жити, а сторінки її ми спробували оживити».  

Також на виставці було представлено Ізяславський край 
у бібліотечних туристичних маршрутах з інформацією про 
видатних людей та пам’ятки архітектури, власну друковану 
продукцію бібліотеки, зокрема краєзнавчий біобібліографічний 
покажчик «Їх імена – окраса краю», виданий до 80-річчя 
утворення Хмельницької області. 
 

 
Деражнянська центральна районна бібліотека приїхала 

на ярмарок з експозицією «Квітне талантами рідна земля». 
Світлана Макаренко, керівник клубу 
за інтересами «Крокус», який 
успішно функціонує при бібліотеці, 
представила на ярмарку досягнення 
клубу, серед яких досвід вирощу-
вання фруктів та овочів. Також 
провела присутнім майстер-клас по 
вирізанню різних фігур з овочів.  

Крім цього, на виставці 
красувалися ексклюзивні вишивки бісером та нитками місцевих 
майстринь, користувачів бібліотеки – Марії Онофрійчук, Тетяни 
Колодій, Валентини Радюк.  
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Дунаєвецька ОТГ, Дунаєвецька міська бібліотека 

Експозиція «Бібліокре@тив по-дунаєвецьки» 

Доповнювала експозицію ілюстрована виставка, де були 
презентовані книги талановитих людей Деражнянщини, які 
видані за підтримки Деражнянської центральної районної 
бібліотеки. Експозиція під назвою «Квітне талантами рідна 
земля» мала неабиякий успіх. 
 

 
«Бібліокре@тив по-дунаєвецьки» – назва експозиції 

Дунаєвецької міської бібліотеки.  
Простора композиція, створена 

з різноманітних елементів – 
побутових предметів, промислових 
виробів та матеріалів, фрагментів 
текстової та візуальної інформації 
зацікавила не тільки учасників, але й 
відвідувачів та гостей ярмарку. 
Прикрасою експозиції стали фото- 
рамки, виготовленні працівниками 
Дунаєвецької міської бібліотеки.  

Мета експозиції – проде-
монструвати широкій громадськості, яким чином сучасна 
бібліотека розвиває свою громаду, надаючи як традиційні так і 
інноваційні бібліотечні послуги та показати, що бібліотека є 
місцем для організації дозвілля, обміну думками та досвідом, 
розкриттям нових талантів, згуртуванням творчих людей 
громади. 
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Ярмолинецький район, бібліотека-філіал с. Томашівка 

Експозиція «Народні обереги в українській літературі» 

 
Здавна нашим пращурам оберегами слугували трави та 

дерева, птахи та звірі, пізніше – спеціально виготовлені 
"магічні" предмети. Обереги були 
хатніми та такими, що брали в дорогу. 
Існували обереги від чорних сил та 
хвороб, обереги шлюбу та щасливого 
життя, родинного захисту. 

Працівником бібліотеки-філії 
с. Томашівка Ярмолинецької ЦБС 
створено клуб за інтересами 

«Натхнення». 
На ярмарку були 

презентовані вироби членів 
клубу, виготовлені з природних 
матеріалів: сіна, мушлі, вовни, 
кукурудзяних залишків тощо.  

Обереги, дитячі іграшки, 
сувеніри можна придбати у 
книгозбірні за незначну плату. 
Завдяки цьому, кількість відвідувань та книговидач у бібліотеці 
значно зросла.  
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«Запрошує Клуб цікавих зустрічей...».  Під такою назвою 

Чемеровецька центральна бібліотека презентувала експозицію 
на обласному ярмарку бібліотечних ініціатив.  

Чемеровеччина багата талановитими людьми, кожен з 
яких має свою історію, досягнення та 
захоплення. Тому працівники бібліо-
теки організували при бібліотеці клуб 
цікавих зустрічей. 

 Мета клубу – виховати у 
молодого покоління цікавість до 
життя краю, почуття поваги та 
гордості за своїх земляків, свій народ, 
який має славне героїчне минуле, 
багату творчу спадщину та різноманітне багатогранне 
сьогодення.  

На ярмарку представлено фотогалерею засідань та 
буклет з інформацією про найцікавіші з них. 
 Основна мета цієї експозиції – познайомити громаду з 
представниками різних професій, з людьми, які творять історію 
краю, митцями і просто цікавими людьми.  
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Волочиська міська ОТГ, центральна бібліотека 

Експозиція «Бібліотеки громади: інформація, знання, 
успіх» 

 
Актуальною була тема експозиції Летичівської публічної 

бібліотеки – «Бібліотека на допомогу розвитку громади».  
На виставці представлено емблему бібліотеки, фото-

колаж про діяльність бібліотеки, окремо матеріали роботи 
літературної кав’ярні, продукцію видавничої діяльності.  

Також продемонст-
ровано відео презентації  
цікавих матеріалів: «Історія 
сіл Летичівської об’єднаної 
громади», «Летичівщина 
туристична», «Летичівська 
публічна бібліотека Летичі-
вської селищної ради».  
 

 
Волочиська центральна бібліотека презентувала на 

ярмарку фотогалерею інформаційно-просвітницьких заходів на 
тему «Бібліотека громади: інформація, знання, успіх». 
Фотогалерея була представлена у вигляді розгорнутої книги, що 
стоїть на столі.  
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Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

Експозиція «Сучасній громаді – сучасні послуги» 

В центральній бібліотеці 
громади спільно з представниками 
органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, депутатами міських, 
районних та селищних рад, активними 
громадянами міста, членами громад-
ських об’єднань проведено низку 
заходів, на яких піднімалися питання 
децентралізації, серед них: інтерактивна 

зустріч «Децентралізація: нові можливості та ідеї»; кіноклуб 
«Місцева влада – влада громади»; дискусія «Зміцнення 
місцевого самоврядування»; семінар «Бібліотека в культурному 
житті громади». 

Мета експозиції – підвищення рівня обізнаності 
мешканців громади щодо процесу децентралізації, їх ставлення 
до питань реформи.  
 
 Гідно презентували бібліотечні ініціативи і обласні 
бібліотеки, які представили власну діяльність, але участі у 
визначенні переможців не брали. 
 

 
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека, 

виступаючи організатором ярмарку, представила експозицію 
«Сучасній громаді – сучасні послуги», висвітливши діяльність 
інформаційно-ресурсних центрів.  

В першу чергу – це Регіональний тренінговий центр, 
який має на меті розвиток регіональної бібліотечної 
інфраструктури. Головним завданням цього центру є підготовка 
бібліотечних фахівців, спроможних надавати якісні 
інформаційно-консультаційні послуги населенню. У центрі 
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проводяться тренінги з новітніх інформаційних технологій для 
бібліотекарів районних, міських та сільських бібліотек. Крім 

навчання бібліотечних працівників, 
центр проводить тренінги для 
різних груп користувачів.  

Центр Європейської 
інформації забезпечує доступ до 
інформаційних ресурсів та 
електронних баз даних, матеріалів 
щодо інституцій Європейського 
Союзу, економіки, політики, 
освітніх та культурних процесів 
країн-членів ЄС та кандидатів. 
Основним завданням центру є 
розширення доступу мешканців 
міста та області до інформації про 
різні сфери життя ЄС та процесу 
європейської інтеграції України. 
Велика увага приділяється обміну 
інформацією та налагодженню 
співпраці з освітніми установами, 
громадськими організаціями, орга-
нами державної влади, ЗМІ, 
іноземними представництвами та 
європейськими організаціями і 
установами.  

Інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку» – це 
справжній американський куточок на Поділлі! Саме тут можна 
знайти цікаву інформацію про США, зустрітися з 
неординарними людьми, вдосконалити свої знання та отримати 
мовну практику.  

У відділі літератури іноземними мовами діє центр 
«Бібліотека-партнер Goethe-Institut: Мова. Культура. 
Німеччина», основна мета якого – забезпечення регіону 
необхідними актуальними інформаційними документами з 
Німеччини і про Німеччину та надання широких можливостей 
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Хмельницька обласна бібліотека для дітей                                        
імені Т. Г. Шевченка 

Експозиція «Майбутнє України будуємо разом» 

німецькомовним спеціалістам для знайомства з німецькою 
мовою, культурою, суспільним життям.  

У центрі регіональної та правової інформації кожен 
бажаючий може отримати безоплатну правову допомогу від 
представників органів державної влади та юристів 
Хмельницької обласної громадської організації "Подільська 
правова ліга". Консультації надаються з сімейних, цивільних, 
адміністративних, трудових, земельних, житлових спорів та 
питань, пов’язаних із соціальним захистом населення. Для 
мешканців віддалених районів області консультації проводяться 
у режимі скап зв’язку.  

Також на виставці були представлені Web-проекти 
бібліотеки. Серед яких – онлайн клуб «Суч@сний методист». 
Це добровільне об’єднання фахівців методичних служб 
бібліотек Хмельницької області, що працюють в інтересах 
збереження та розвитку бібліотечної справи, основними 
завданнями якого є підвищення професійної компетентності, 
розвиток професійного спілкування між методистами області, 
обмін досвідом та ідеями, обговорення актуальних бібліотечних 
проблем, висловлювання своєї точки зору, консультування з 
різних питань щодо бібліотечної діяльності. Не можна не 
згадати про інформаційний ресурс «Бібліогурман», який 
щомісяця інформує про нові книги у фондах бібліотеки, на які 
варто звернути увагу. 

 

Хмельницька обласна бібліотека для дітей імені 
Т. Г. Шевченка представила проекти «Майбутнє України 
будуємо разом» та «Сімейний вікенд». Патріотичний проект 
«Майбутнє України будуємо разом» працівники бібліотеки 
презентували разом з партнерами з патріотично-правового руху 
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Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 

Експозиція «Інтерактивні форми роботи з молоддю» 

«ХОМА» – Головним управлінням 
Національної поліції у Хмельни-
цькій області, Хмельницьким 
осередком Національної скаутсь-
кої організації «Пласт».  

Відвідувачі ярмарку мали 
рідкісну можливість побачити виставку зброї, що була 
представлена спецпідрозділом поліції. В рамках проекту 
«Сімейний вікенд» було представлено зони: «Смарт-парковку», 
«Ігроландію» та майстер-класи для дітей і батьків про 
можливості недільного відпочинку у бібліотеці всією сім’єю. На 
експозиції були представлені різні вироби, виготовлені 
власноруч читачами бібліотеки під час майстер-класів у 
техніках: оригамі, декупаж, квілінг, кардмейкінг, скрапбукінг, 
ниткоплетіння, соломкоплетіння та інших. 
 

 
Актуальною була виставка-композиція Хмельницької 

обласної бібліотеки для юнацтва з ай-
стоппером «Мандруємо країною квітучої 
сакури». Через відео презентацію 
«Інтерактивні форми роботи з молоддю» 
виставка розкрила сучасні інтерактивні 
форми роботи з читачами, апробовані 
серед юнацької читацької аудиторії, це і 
тренінги, і квести, і перформанси, 
флешмоби та багато інших.  
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«Жанрові інновації рекоменда-
ційної бібліографії» – це інформаційний 
брифінг, який презентував жанрове 
різноманіття рекомендаційних ресурсів та 
сервісів, що сприяють популяризації книги 
та читання. Презентація повнотекстової 
бази даних «Творча молодь Хмельницької 
області» та екологічна екскурсія «Природні 
перлини Поділля» залишили гарні враження 
у відвідувачів та гостей ярмарку. Завершила 

виставку-композицію книжкова виставка новинок літератури 
для підлітків «Читай про себе…».  

 
 
Цілком очевидно, що на ярмарку можна було 

«купити» не тільки низку інноваційних ідей, які допоможуть 
бібліотекарям розвиватись та впроваджувати нові послуги 
для громад, але й отримати заряд позитиву та мотивацію 
рухатись вперед!  

Колеги відправилися по домівках на веселій, 
креативній ноті, з гарними емоціями, новими враженнями 
та ідеями! 
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Інформаційне видання 
 

 

Представлення кращих ініціатив,  
або як бібліотеки ярмаркують 
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