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У даній статті розглянуто інноваційні форми соціокультурної роботи, спрямовані на популяризацію читання, які 

набули поширення в останньому десятилітті. Зібрані дані проведених заходів з пропагування звернення до книг 

науковими бібліотеками вищих навчальних закладів та обласного рівня. Проведено порівняння активності 

застосування вказаних новітніх форм діяльності між обласними бібліотеками та бібліотеками ВНЗ.  
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Одною з назрілих проблем сучасних 

бібліотек є зниження культури читання. 

Зменшення кількості звернень до книги за умов 

підвищення ролі інформаційного простору 

вимагає від працівників книгозбірень 

наголошувати на цінності звернень до фахових 

робіт. Втім популяризація читання потребує не 

традиційного менторства, а залучення до 

видання у креативний спосіб. Таким чином, 

пропагування читанки можливе за допомогою 

соціокультурної діяльності наукові бібліотеці.  

Питання популяризації читання підіймається 

вітчизняними дослідниками протягом останнім 

двох десятиліть. Розглядалися причини 

зниження читання, досліджувався закордонний 

досвід, пропонувалися шляхи вирішення цього 

явища (Л. Бейліс, А. Вовк, Г. Єгорова, О. Шев-

ченко, С. Ковальчук та ін.). Частина робіт з да-

ної проблематики висвітлює досвід стимулю-

вання до роботи з книгою лише певної біб-

ліотеки або регіону (Л. Лисенко, Н. Вовк, 

М. Талалаєва та ін.). Удосконалення теоретич-

ного базису задля подолання «читацької кризи» 

можливе за умови моніторингу вже здійснених 

заходів, які на практиці вже виявили вади та 

дільниці для покращення.  

Метою даної роботи є виокремлення 

інноваційних форм бібліотечної діяльності з 

популяризації читання, моніторинг проведених 

заходів з цього напрямку науковими 

бібліотеками, аналіз застосування цих форм 

роботи у книгозбірнях на практиці. 

Для дослідження була проаналізована 

соціокультурна робота власне наукових 

бібліотек для дорослих. Задля здійснення 

компаративного аналізу були залучені обласні 

універсальні наукові бібліотеки та наукові 

бібліотеки вищих навчальних закладів. У 

цілому було розглянуто практичну діяльність 

50 бібліотек України. Моніторинг проводився 

шляхом розгляду контенту розміщеного на 

офіційних сторінках вказаних книгозбірень, їх 

блогах, каналах онлайн-сервісів та веб-

сторінках ЗМІ. Відповідно репрезентовані дані 

є результатом висвітлення соціокультурної 

діяльності бібліотек в Інтернет-мережі і може 

не відповідати повному обсягу здійсненої 

роботи цих установ.  

Бібліотекознавці визначають декілька 

новітніх форм з пропагування читання. Це такі 

сучасні види роботи бібліотекаря, як електронні 

виставки, дайджести, літературні марафони, 

демотиватори, мобільні бібліотеки, фрімаркети, 

квести тощо. Пропонуємо розглянути шість 

інноваційних форм роботи з активізації 

читання, які набули поширення в останньому 

десятилітті. Були взяти до уваги такі, як: 

буккросинг, флешмоб, буктрейлер, флешбук, 

селфі та букчелендж.  

У 2005 р. був запроваджений перший 

буккросинг на території України. Загалом за 

допомогою веб-ресурсів було виявлено 30 

наукових бібліотек, які облаштували зони з 

обміну книгами для користувачів. Зібрані 

матеріали свідчать, що така послуга вперше 



№ 4/2 (13) квітень 2018 р.  

 

5 

була надана відвідувачам у 2009 р. ХОУНБ 

імені О. Гончара [1]. У 2010 р. були започатко-

вані буккросинги у ХОУНБ та бібліотеці 

Черкаського національного університету імені 

Б. Хмельницького; у 2013 р. – бібліотеці 

Уманського національного університету 

садівництва [2; 3]. Упродовж 2014 р. були 

влаштовані книжні куточки у ЧОУНБ імені 

В.Г. Короленка, РОУНБ, бібліотеці КНУКіМ, 

ПОУНБ імені І.П. Котляревського [4–10].  

У 2015 р. відповідний захід вжито у ЗОУНБ 

імені Ф. Потушняка та бібліотеці Одеської 

державної академії будівництва та архітектури 

[12]. У 2016 р. до участі приєдналися ВОУНБ 

імені К.А. Тимірязєва та бібліотека ВНТУ [13]. 

Упродовж 2017 р. буккросинги були запровад-

жені у бібліотеці Таврійського державного 

агротехнічного університету, бібліотеці Донба-

ського державного педагогічного університету, 

бібліотеці Кам’янець-Подільського національ-

ного університету імені І. Огієнка та ін. [14; 15]. 

Наразі у 2018 р. послугу обміну книгами 

запровадили у Харківській інженерно-

педагогічній академії.  

З загальної кількості досліджуваних 

бібліотек, які запровадили буккросинги, 20 

вищі навчальні заклади та у половину менше 

(10) обласні універсальні наукові бібліотеки. З 

іншого боку, обласні бібліотеки одні з найпер-

ших почали пропонувати послугу обмін книг. 

Проте, з 2010 р. спостерігаємо активність відк-

риття зон буккросингу у вишах. За сумарними 

показниками відзначаємо переважання акцій з 

обміну втілених науковими бібліотеками ВНЗ 

(див. Табл. 1).  

                Рік 

Назва 

бібліотеки 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Бібліотека ВНЗ –– 1 –– –– 1 6 1 4 7 1 

ОУНБ  1 1 –– –– –– 4 1 1 3 1 

Загалом 1 2 –– –– 1 10 2 5 10 2 

Таблиця 1. Влаштовані буккросинги науковими бібліотеками України 

 

У 2008 р. на теренах України набули 

розповсюдження флешмоби та буктрейлери. 

Вперше бібліотечний флешмоб був проведений 

у 2010 р. ПОУНБ імені І.П. Котляревського 

[10]. У 2012 р. несподівані зустрічі задля при-

вернення уваги до читання були організовані 

РОУНБ та ВОУНБ імені К.А. Тимірязєва [5; 

13]. У 2013 р. аналогічний захід був здійснений 

ХОУНБ імені О. Гончара, у 2014 р. – бібліоте-

кою Сумського державного університету та у 

2016 р. – Київським національним економічним 

університетом імені В. Гетьмана [1]. Відповідно 

виявлено 6 наукових бібліотек, які провели 

флешмоби (див. Табл. 2). 

                           Рік 

Назва бібліотеки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ВОУНБ імені 

К.А. Тимірязєва  

–– –– + –– –– –– –– –– –– 

ПОУНБ імені 

І.П. Котляревського  

+ –– –– –– –– –– –– –– –– 

РОУНБ  –– –– + –– –– –– –– –– –– 

ХОУНБ імені Олеся 

Гончара 

–– –– –– + –– –– –– –– –– 

Київський національний 

економічний університет 

імені В. Гетьмана 

–– –– –– –– –– –– + –– –– 

Сумський державний 

університет 

–– –– –– –– + –– –– –– –– 

Таблиця 2. Проведені флешмоби науковими бібліотеками України 

 

За поданими результатами флешмобів на 

бібліотечну тематику третина проводилися 

обласними універсальними науковими 

бібліотеками та меншість – бібліотеками ВНЗ. 

Хоча здебільшого учасниками цих акцій є 

власне молодь, однак у більшості випадків 
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флешмоби були організовані обласними 

бібліотеками. 

Розглянемо тепер буктрейлери, які також 

почали практикувати з 2008 р. Виходячи від 

зібраних матеріалів, найраніше наукові 

бібліотеки почали створювати ролики до книг у 

2014 р. За цей рік нами нараховано 34 

відеороботи. Наприклад, РОУНБ був змонтова-

ний буктрейлер до книги Л. Костенко «Виб-

ране», ХОУНБ імені О. Гоначара – «Кровна 

помста», ЧОУНБ імені В.Г. Короленка – 

С. Талан «Не вурдалаки», працівниками бібліо-

теки Вінницького педагогічного університету 

імені М. Коцюбинського – І. Котляревського 

«Єнеїда» тощо [1; 4; 5]. За 2015 р. було зроб-

лено 12 відеороликів. Так, СОУНБ було спро-

дуковано трейлер до книги братів Капранових 

«Мальована історія Незалежності України», 

співробітниками бібліотеки Вінницького наці-

онального медичного університету – В. Дене-

сюка «Етапи життя людини в медичному, 

філософському та релігійному розумінні», 

працівниками Південноукраїнського національ-

ного педагогічного університету ім. К.Д Ушин-

ського – «Одесса. 1794 – 1894. К столетию 

города» та ін. [16; 17; 18]. У цілому за 2016 р. 

було оформлено 15 відеоробіт. Наприклад, 

бібліотекарі Вінницького національного 

аграрного університету таку роботу до книги 

Л. Дашвар «Молоко з кров’ю», ЧОУНБ імені 

М. Івасюка – І. Нечуя-Левицького «Кайдашева 

сім`я», РОУНБ – В. Кушпет «Старцівство: 

мандрівні співці- музиканти в Україні (ХІХ – 

поч. ХХ ст.), робітники бібліотеки Вінницького 

національного технічного університету 

В. Осадчук «Основи наноелектроніки» тощо [5; 

7; 19]. У 2017 р. створено 17 буктрейлерів. 

Наприклад, ЗОУНБ імені Ф. Потушняка до 

книги «Іван Чендей у колі сучасників», 

співробітниками бібліотеки КНУКіМ – «Слово 

о Полку Ігороевім», СОУНБ – М. Матіос 

«Черевички Божої Матері», працівниками 

ВНТУ – П. Глазового «Гуморески» тощо [6; 12; 

16] (див Табл. 3).  

                                                                    Рік 

Назва бібліотеки 

2014 2015 2016 2017 2018 

ВОУНБ імені К.А. Тимірязєва  2 –– –– –– –– 

ВОУНБ імені Олени Пчілки 1 –– –– –– –– 

ДОУНБ Первоучителів слов'янських Кирила і 

Мефодія 

8 1 –– –– –– 

ЗОУНБ імені Ф. Потушняка –– –– –– 1 1 

ЗОУНБ  3 –– –– –– –– 

ОУНБ імені Д.І. Чижевського –– –– 1 –– –– 

РОУНБ  5 2 2 –– –– 

СОУНБ  –– 2 5 1 –– 

ХОУНБ імені О. Гончара 11 –– –– 2 –– 

ЧОУНБ імені В.Г. Короленка 1 –– –– –– –– 

ЧОУНБ імені М. Івасюка –– –– 1 3 –– 

Вінницький державний педагогічний університет ім. 

М. Коцюбинського 

1 –– –– 1 –– 

Вінницький національний аграрний університет  –– –– 1 –– –– 

Вінницький національний технічний університет  –– –– 2 3 –– 

Вінницький національний медичний університет ім. 

М.І. Пирогова 

–– 3 4 2 1 

Вінницький торговельно-економічний інститут 

КНТЕУ 

–– –– –– 1 –– 

Криворізький державний педагогічний університет 1 –– –– 3 –– 

КНУКіМ –– –– –– 1 –– 

Південноукраїнський національний педагогічний 

університет ім. К.Д. Ушинського 

–– 2 –– –– –– 

Центральноукраїнський державний педагогічний 

університет ім. В. Винниченка 

1 –– –– –– –– 

Таблиця 3. Створені буктрейлери науковими бібліотеками України 
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Зібрані дані надають право стверджувати, 

що більшість буктрейлерів були створені 

упродовж 2014 р., опісля чого спостерігаємо 

певне зниження творчої діяльності. Наступний 

пік відслідковуємо у 2017 р. З поміж обласних 

бібліотек найбільш активними є ДОУНБ 

Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, 

ХОУНБ імені О. Гончара, РОУНБ, а серед 

наукових бібліотек ВНЗ – Вінницький 

національний медичний університет ім. 

М.І. Пирогова [1; 17; 20]. Порівнюючи обласні 

бібліотеки з бібліотеками ВНЗ, упродовж 

2014 р. більшість відеоробіт були створені 

обласними бібліотеками, зрівняння активності 

між цими бібліотеками спостерігаємо у 2016 р., 

а у 2017 р. вже прослідковується першість 

серед створювачів роликів працівниками 

наукових бібліотек вишів.  

На чисельність буктрейлерів вплинули 

святкові дати та конкурсні змагання. Так, 

створювалися відеороботи до Дня поезії та Дня 

бібліотек. Відносно конкурсів, то у 2014 р. був 

оголошений конкурс «Видимі історії про 

книги», «Тарас Шевченко в кадрі», «Читаємо з 

Клубом Сімейного дозвілля», у 2015 р. та 

2017 р. – «Літературний дивосвіт», у 2016 р. – 

«Невмируще слово Каменяра». Таким чином, у 

2014 р. з 34 роликів до книг 24 були приурочені 

до святкувань, у 2015 р. з 12 – 5, у 2016 р. з 15 – 

4 та у 2017 р. з 17 – 7 робіт.  

Флешбуки почали практикуватися в Україні 

з 2012 р. Відповідно зібраним даними 

книжковий флешмоб був здійснений двічі 

Івано-Франківською обласною універсальною 

науковою бібліотекою імені І. Франка у 2017 р. 

та ХОУНБ у 2018 р. [26]. 

Сфотографувати себе на мальовничому тлі у 

громадській установі набуло популярності з 

2014 р. У 2015 р. користувачам було запропо-

новано зробити селфі у ПОУНБ імені І.П. Кот-

ляревського та науковій бібліотеці Націона-

льному університеті «Острозька академія» [10; 

21]. У 2016 р. зробити світлину можна було у 

Миколаївській обласній універсальній науковій 

бібліотеці імені О. Гмирьова та СОУНБ [16; 

22]. Спостерігаємо збільшення кількості фото-

акцій упродовж 2017 р. у наступних бібліоте-

ках: Чернігівського національного технічного 

університету, Національного університету 

«Львівської політехніка», РОУНБ, Львівського 

національного університету імені І. Франка, 

ДОУНБ Первоучителів слов’янських Кирила і 

Мефодія [5; 20; 23; 24; 25] (див. Табл 4).  

                                                                   Рік 

Назва бібліотеки 

2014 2015 2016 2017 2018 

ДОУНБ Первоучителів слов'янських Кирила і 

Мефодія 

–– –– –– + –– 

МОУНБ імені О. Гмирьова –– –– + –– –– 

ПОУНБ імені І.П. Котляревського  –– + –– –– –– 

РОУНБ  –– –– –– + –– 

СОУНБ  –– –– + –– –– 

Львівський національний університет імені І. Франка –– –– –– + –– 

НУ «Львівський політех» –– –– –– + –– 

НУ «Острозька академія» –– + –– –– –– 

Чернігівський національний технічний університет  –– –– –– + –– 

Таблиця 4. Зроблені селфі у наукових бібліотеках України 
Мотиваційні акції (challenge) набули 

розповсюдження на українських територіях з 

2014 р. Відповідником його у бібліотечній 

сфері є букчелендж. З поміж заходів 

соціокультурної діяльності наукових бібліотек 

така форма роботи була виявлена тільки 

відносно МОУНБ імені О. Гмирьова [22] 

(2018 р.). 

        Назва ф. роб. 
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За поданими результатами можна виснувати, 

що наукові бібліотеки переймають 

нововведення у соціокультурній роботі з 

певним відставанням. Фактично за рік після 

апробації такого виду зйомки, як селфі, 

відповідні почали здійснювати у наукових 

бібліотеках, за 2 роки – флешмоб, за 3 роки – 

буккросинг та за 5 років – флешбук й 

буктрейлер. Помітне відставання спостерігаємо 

відносно створення буктрейлерів та флешбуків. 

Якщо у першому випадку потрібні ґрунтовні 

навички роботи з комп’ютером, то другий 

вимагає організованості та активності у 

просторі Інтернет (див. Табл. 6).  

                Хар-ки 

Назва ф. роб. 

Енерговитратність 

(ресурси) 

Тривалість 

підготовки 

Впливовість на 

користувача 

Буккросинг середня середня довготривала 

Флешмоб висока довготривала тимчасова  

Буктрейлер висока довготривала довготривала 

Флешбук середня миттєва тимчасова 

Селфі низька миттєва тимчасова 

Букчелендж низька миттєва тимчасова 

Таблиця 6. Характеристика інноваційних форм соціокультурної роботи 

 

Таким чином, наукові бібліотеки вищих нав-

чальних закладів та обласні універсальні засто-

совують інноваційні роботи у своїй соціокуль-

турній діяльності. Переймання досвіду роботи 

нових форм діяльності відбувається з певним 

запізненням, порівняно з діяльністю на тери-

торії України. Кількісні дані вказують на те, що 

із запропонованих форм найбільш активно 

співробітниками бібліотек створюються 

буктрейлери та організовуються буккросинги, 

вполовину менше проводяться флешмобів та 

оголошуютьс дні селфі, а менш популярними є 

флешбуки та букчереджи.  
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Бублик О.Г.  

Опыт популяризации чтения в украинских научных библиотках в контексте социокультурной деятельности 

В данной статье рассмотрены инновационные формы социокультурной работы, направленные на популяризацию 

чтения, которые получили распространение в последнем десятилетии. Собранные данные научных библиотек высших 

учебных заведений и областного уровня относительно проведенных мероприятий по пропаганде с обращения к книгам. 

Проведено сравнение активности применения указанных новейших форм деятельности между областными 

библиотеками и библиотеками вузов. 

Ключевые слова: популяризация чтения, украинские научные библиотеки, социокультурная деятельность, боктейлер, 

селфи, флешмоб, букчеледж, флешбук, буккросинг 

 

Bublick O.G.  

The experience of popularization of the reading in Ukrainian scientific libraries in the context of socio-cultural activities 

This article considers innovative forms of socio-cultural work aimed at popularizing reading, which have extend in the last 

decade. The selected data of scientific libraries of higher educational institutions and the regional level concerning the carried 

out activity for the propaganda of studying to books. Comparison of activity of application of the specified new forms of activity 

between regional libraries and libraries of high schools is carried out. 

Key words: popularization of reading, Ukrainian scientific libraries, socio-cultural activity, booktrailer, selphi, flashmob, 

bookchelling, flashbook, bookcrossing 
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