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Публічні бібліотеки Києва у рік викликів і форс-мажорних 
обставин 

Окрім загрози здоров’ю людей та безпрецедентних викликів системі охорони 
здоров’я, коронавірус COVID-19 мав значний вплив на установи, робота яких 
пов'язана з масовим відвідуванням їх громадянами. Не стали винятком і київські 
публічні бібліотеки. 

Припинення обслуговування користувачів у стінах бібліотек з 17 березня 
спонукало до впровадження нових та активізації наявних сервісів і каналів комунікації 
з користувачами, надання послуг в дистанційному режимі: через свої офіційні сайти, 
акаунти соціальних мереж, канали інтернет-платформ. 

Першою відновила послугу видачі книжок по абонементу, після півторамісячного 
припинення обслуговування, Публічна бібліотека імені Лесі Українки, відчинивши 
вікно видачі книжок та копій статей з періодичних видань.  

19 травня 2020 р. ВГО Українська бібліотечна асоціація та Український інститут 
книги провели онлайнову конференцію «Бібліотеки в умовах пандемії COVID-19», під 
час якої директор бібліотеки Ольга Романюк поділилася з бібліотечною спільнотою 
України досвідом безпечного обслуговування користувачів в умовах пандемії. 

Відкрита після капітального ремонту наприкінці 2019 року центральна бібліотека 
«Свічадо» не припиняла надавати послуги (в обмеженому режимі) у приміщенні 
бібліотеки. 

З 1 липня переважна більшість публічних бібліотек міста почала працювати 
практично у звичному режимі, зі строгим  дотриманням обмежувальних заходів, та 
продовжувала активну  дистанційну роботу: 

організовували доступ до електронних ресурсів; 
інформували про склад власних фондів; 
надавали довідкові послуги; 
здійснювали соціокультурну діяльність; 
волонтерили (збирали та передавали книги для бібліотек прифронтової зони, 

гуманітарну допомогу бійцям, для малозабезпечених сімей, дитячих будинків, 
Будинків соціального піклування, для людей, котрі проживають на окупованих 
територіях); 

підвищували професійний рівень. 
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Асортимент електронних ресурсів бібліотек значно розширився. Публічною 
бібліотекою імені Лесі Українки зібрано та представлено на сайті усі віртуальні сервіси 
та платформи, через які київські бібліотеки взаємодіють з користувачами,  а також 
створено сторінку «Публічні бібліотеки Києва онлайн» у мережі Facebook.  

У вільному доступі – електронна бібліотека Публічної бібліотеки імені Лесі 
Українки, на яку акцентував увагу Президент України у своїх порадах громадянам 
України, чим зайняти себе на карантині. Значно розширився перелік оцифрованих 
книжок, представлених у «Цифровій бібліотеці «Київ». У 2020 році колекція 
«Цифрової бібліотеки «Київ» зросла на 420 цифрових елементів і на кінець  року 
налічує 678 документів. 

Всі без винятку бібліотеки пропонували своїм користувачам огляди легітимних 
загальнодоступних і безплатних інтернет-ресурсів, електронних бібліотек, 
створювали віртуальні книжкові виставки-огляди, інформували про нові 
надходження шляхом інформаційних розсилок. 

Привернення уваги до електронних ресурсів прозвучало у зверненні Президента 
України, в якому цифрова колекція Публічної бібліотеки імені Лесі Українки названа у 
числі трьох в Україні, рекомендованих до користування. 

Бібліотеками проведено масштабне редагування та оновлення матеріалів на 
сайтах ЦБС. Публічна бібліотека імені Лесі Українки повністю оновила свій сайт на 
платформі WordPress. Також бібліотеки активно створювали та  оновлювали статті у 
Вікіпедії, активно наповнювали повнотекстові бази статей та здійснювали видання 
бібліографічних видань. 

У всіх бібліотеках працювали віртуальні довідкові служби, які по електронній 
пошті, за допомогою чату відповідали на бібліографічні запити усіх, хто звертався за 
бібліографічною допомогою. 

Бібліотеки активно використовували інноваційні форми роботи: книжкові 
інсталяції, квести, марафони в соціальних мережах, «Недільні читання», флешмоби, 
booktube-огляди книжок. Та найцікавіше – зустрічі з сучасними письменниками. 

Соціокультурна діяльність бібліотек в дистанційному режимі була така ж 
різноманітна, як і безпосередньо в приміщеннях бібліотек. Серед бібліотечних 
заходів просвітницького та культурно-дозвіллєвого характеру можна побачити не 
тільки відеозаписи проведених лекцій, презентацій, літературних композицій, 
концертів, а й спеціально зняті буктрейлери, подкасти, відеоролики, викладені на 
сторінках бібліотечних сайтів і акаунтів соціальних мереж, бібліотечних каналах 
YouTube та інших інтернет-платформах. Організовували зі своїх акаунтів у фейсбук 
відеовключення онлайн зустрічей з авторами, митцями, вузькими спеціалістами, на 
платформі  StreamYard та ZOOM проводили майстер-класи, консультації та інші 
онлайн-зустрічі, що дозволяють безпосередньо спілкуватися з користувацькою 
аудиторією.  

Слід відзначити активність та високий професійний рівень бібліотекарів-
модераторів прямих етерів бібліотек ім. П. Тичини, ім. Є. Плужника, ім. О. 
Шварцмана, ПБ ім. Лесі Українки, важливою складовою яких був огляд та 
привернення уваги до прочитання книжок з фондів бібліотек Києва. За кількістю 
прямих включень запрошених гостей зі сторінки бібліотеки у мережі Facebook 
лідирують бібліотеки Солом’янського району. 
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Бібліотеки розвивали партнерство, здійснювали роботу у співпраці з іншими 
культурними інституціями, громадськими організаціями, соціальними службами та 
центрами, в тому числі онлайн. 

Активність в інформаційному просторі, постійний пошук можливостей і 
освоєння нових практик для надання бібліотечних послуг в форс-мажорних 
обставинах допомогли в умовах обмежених можливостей для надання послуг в 
приміщеннях бібліотек залучити широку аудиторію віртуальних користувачів, таким 
чином значно розширивши її географічно. А продемонстрований рівень володіння 
сучасними інформаційними технологіями, компетенції та знання бібліотекарів 
сприяли покращенню іміджу і авторитету бібліотек як поліфункціональних центрів 
літературно-мистецького та культурного життя громад. 

В умовах карантинних обмежень бібліотеки активізували роботу з 
перекласифікації фонду на УДК: визначалися та проставлялися нові індекси, 
надавались поточні консультації з індексування складних випадків, проводилася 
розстановка фонду та його поличне оформлення. 

Акцентами інформаційної діяльності бібліотек були наступні актуальні теми: 
«Програма «Доступні ліки», «Коронавірус – світова епідемія», «Монетизація 
субсидій/пільг», «Дистанційна освіта»; «Медична реформа в Україні»; «Програма 
«Назустріч людям», «Домашнє насилля», «ОСББ»: «Корупція – загроза існуванню 
держави», «Правове та соціальне забезпечення людей з інвалідністю»; «Електронні 
гроші», «Інклюзивне навчання» та ін. Багато заходів проведено в межах проєктів 
патріотичного спрямування та на відзначення Року Європи в Україні . 
 

Впродовж року послугами 
бібліотек скористалося 520,6 тис. 
зареєстрованих в прийнятих у 
бібліотеках формах обліку й 
звітності осіб.  
За єдиною реєстрацією – 436,3 
тис. – 14,7% усіх зареєстрованих 
жителів нашого мегаполіса. 

Карантинні обмеження негативно 
відбилися на показниках кількості 
охоплених традиційними бібліотечними 
послугами користувачів та видачі 
бібліотечних документів, але значно 
розширили користувацьку аудиторію 
онлайнових бібліотечних послуг, облік яких 
проблематично здійснювати через 
відсутність єдиних для усіх публічних 
бібліотек  стандартів та інструкцій. 

Прецедентом, що потребує вивчення та поширення, є перевиконання планових 
річних зобов’язань по кількості зареєстрованих користувачів бібліотеками 
Солом’янського та Деснянського районів. Оновлення просторів центральної 
бібліотеки для дорослих Деснянського району, модернізація простору із широким 
спектром послуг бібліотеки №115 для дітей, що сприяють розширенню засобів 
отримання знань та інформації завдяки новим підходам і сучасним технологіям, 
активна діяльність просторої мистецької Галереї, підписання меморандуму про 
співпрацю між Українською асоціацією видавців та книгорозповсюджувачів, БФ 
Бібліотечна країна, ЦБС Деснянського району та відкриття на базі оновленої 
бібліотеки №115 «Книготеки», де представлені найсучасніші видання 35 книжкових 
видавництв України, мобільна бібліотека на свіжому повітрі у теплу пору року 
сприяла утриманню та залученню до бібліотек нових користувачів. Попри відсутність 
у звітному році в 4-х бібліотеках Солом’янського району можливості для користувачів 
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доступу до мережі Інтернет, і ще  в чотирьох бібліотеках зон Wi-Fi, проведення 
поточних ремонтів, бібліотеками повною мірою виконано взяті планові зобов’язання 
по кількості зареєстрованих користувачів бібліотечних послуг. 

Склад користувачів публічних бібліотек Києва за віком: 

 
 
 

Формування читача починається 
з перших років його життя. 

Найбільша частка дітей 
дошкільного віку у складі 

читацької аудиторії бібліотек 
Дарницького і Солом’янського 

районів. 
 
 

 

 
 

Молодь надає перевагу 
бібліотекам з сучасним 

інтер’єром, технічно 
оснащеним, які пропонують 
цікаві програми для молоді, 
майданчики для їх творчого 

самовираження. 22% від усіх 
користувачів бібліотек 

Святошинського району 
становить молодь віком від 15 

до 22 років. В той час як у 
бібліотеках Печерського 

району молодіжна читацька 
аудиторія становить лише 7%. 

Причина, очевидно, у 
наявності в центральному 

районі міста великої кількості 
альтернативних публічним 

бібліотекам місць для 
навчання, спілкування і 

творчого розвитку молоді. 
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Актуалізація фондів інформаційних ресурсів 
 

У 2020 році на 
комплектування 

фондів 
інформаційних 

ресурсів публічних 
бібліотек для 

дорослих м. Києва з 
міського бюджету 

було виділено 
1 464736 грн. 

 
Працівниками відділу комплектування ПБ ім. Лесі 

Українки разом з фахівцями публічних бібліотек міста 
проведено велику роботу по укладанню списків документів, 
замовлених бібліотеками для придбання. Експертною 
комісією з питань відбору документів для поповнення фонду 
бібліотек перевага надавалась творам сучасних українських 
письменників, виданням з питань державотворення та 
демократизації суспільства, економіки, юриспруденції, історії 
України, краєзнавства (літератури про Київ), стандартам та 
інструктивно-нормативним документам з питань бібліотечно-
бібліографічної діяльності, а також виданням на допомогу 
освоєнню шкільних та академічних програм, іншим  
документам.    

 
Укладені списки проаналізовано та відкориговано 

громадською експертною радою у складі 
літературознавців й активних користувачів бібліотеки. 

Тендерним комітетом бібліотеки проведено відкриті 
торги на закупівлю для бібліотек відібраних документів та 
придбано для 90 бібліотек для дорослих 9105 прим. 
книжок, що на 1,2 тис. примірників менше, ніж минулого 
року.  

 
Зменшення кількості 

придбаних за бюджетні 
кошти книжок є 

наслідком зменшення 
обсягу фінансування на 
цю потребу порівняно з 

2019 роком і 
здорожчання середньої 

вартості книжки. 
 
 
Після завершення тендерних процедур усі документи були 

опрацьовані, взяті на облік, введені в електронний каталог і 
передані публічним бібліотекам міста. 

Слід відзначити державницьке ставлення і турботу про 
бібліотеки адміністрації Солом’янського району, де з місцевого 
бюджету виділено 125,0 тис. грн. на закупівлю майже 1,0 тис. 
примірників книжок.  

Працівниками Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки та 
районних бібліотек міста протягом року залучено додаткові 
джерела поповнення бібліотечних фондів бібліотек для дорослих 
від авторів, видавництв, окремих користувачів на суму 1699624 
грн. 

 
 
 

Всього фонди 
бібліотек для 

дорослих 
поповнено 

новими 
документами 

на суму 
4 941 872 грн. 
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Всього фонди 
інформаційни

х ресурсів 
бібліотек 

Києва 
поповнилися 

новими 
надходження
ми у кількості  
117,8 прим.  

на суму  
7653,9 тис. 

грн 
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За останні 5 років 
загальний обсяг 
фонду публічних 
бібліотек міста 
зменшився на 
понад 500 тис. 

книжок.  
 

Списана кожна 8-
ма книжка. 

Період карантинних обмежень фізичного відвідування 
бібліотек був оптимально  використаний для роботи над 
актуалізацією фонду та звільнення від застарілої і зношеної 
літератури. Всього з фонду вибуло 274692 прим. видань, 6,6 % від 
фонду. 

Обмеження доступу користувачів до фондів інформаційних 
ресурсів бібліотек у періоди посилення протиепідемічних заходів, 
потреба у проведенні обсервації книжок після користування 
читачами, обмеження кількості одночасного перебування 
відвідувачів у приміщеннях бібліотек, повне припинення послуги 
видачі у користування документі у зв’язку з проведенням 
капітальних ремонтів негативно відбилося на показниках  
виконання взятих річних  зобов’язань по кількості документовидачі. 
Загальна кількість видач документів склала 9100971 прим. 
Найбільший коефіцієнт читаності – у бібліотек Шевченківського 
району (24,8), найменший - Дарницького району (16). 

Здобутки року 
Оновлення: 

• після закінчення 
капітального 
ремонту та 
модернізації з 
початку року 
поновила свою 
діяльність 
бібліотека"Свічадо" 
Святошинського 
району; 

  
• у  
Всеукраїнський день 
бібліотек відбулася 
презентація 
бібліотеки імені 
Миколи Костомарова. 
Модернізований 
двоповерховий 
БібліоHUB у 
Шевченківському 
районі з  сучасними 
просторими залами, 
цифровою 
астрономічною 
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лабораторією, 
комп’ютерним 
класом з 
мультимедійною 
технікою, оновленою 
літературою та ліфтом 
для маломобільних 
груп населення. Для 
користувачів 
бібліотека відкрита з 
01.12.2020 року; 
  
- розпочато капітальний ремонт приміщення бібліотеки № 15 для дітей 
Голосіївського району; 
 

- після 
капітального ремонту 
відновила свою 
роботу бібліотека 
№115 для дітей, що є 
відкритим сучасним 
простором із 
широким спектром 
послуг, засобів 
отримання знань та 
інформації, сучасних 
технологій; 

 

- після капітального 
ремонту відновила 
роботу бібліотека 
імені Миколи Руденка 
(в 2020 році рішенням 
Київської міської ради 
№7/8177 від 6 лютого 
2020 року бібліотеці № 
156 Дарницької ЦБС 
було присвоєно ім’я 
Миколи Руденка – 
українського 
письменника, 
громадського діяча, 
Героя України). 
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    Успіхи: 

- центральній районній бібліотеці імені Ф. Достоєвського Солом’янського 
району присвоєно почесне звання «Бібліотека року 2020» за проєкт промоції та 
популяризації читання «Книжкові медіатори»; 

 
   проєкт №204 Громадського бюджету міста Києва – 2021 «Сучасний бібліотечний 

простір «Територія пізнання» бібліотеки № 118 Дніпровського району, мета якого 
- створення сучасного безкоштовного відкритого бібліотечного простору для дітей 
мікрорайону, ввійшов у число переможців; 

 ЦРБ ім. П. Загребельного Деснянського району отримала перемогу у 
«Громадському бюджеті 2021» міста Києва з проєктом «Галерея мистецтв 
культурно-мистецький простір розвитку та комунікації громади», реалізація якого 
значно урізноманітнить та осучаснить культурні послуги Галереї мистецтв; 

 успішно пройшов щорічний бібліографічний ярмарок «Бібліобренд-2020» 
бібліотек Подільського району; 

  три бібліотеки (ПБ ім. Лесі Українки, Голосіївського та Солом’янського районів) 
ввійшли у проєкт ВГО Українська бібліотечна асоціація за підтримки Європейського 
Союзу «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги». Партнери проєкту: 
Публічні бібліотеки м. Орхус (Данія) та Білоруська бібліотечна асоціація. 

 Колектив бібліотеки ім. Валі Котика Подільського району нагороджений Почесною 
грамотою Київського міського голови Віталія Кличка за вагомий внесок в розвиток 
національної культури, високу професійну майстерність та з нагоди 
Всеукраїнського дня працівників культури й майстрів народного мистецтва. 

*** 
 нагороджено грамотами Тимчасово виконуючого обов’язки начальника Головного 

управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України «за 
сприяння і допомогу військовослужбовцям Збройних Сил України в рамках 
авторської ініціативи «Недільний обід у шпиталі» та з нагоди Міжнародного дня 
волонтера (працівники бібліотек Солом’янського району); 

 завідувачка бібліотеки ім. В. Симоненка Голосіївського району Тетяна 
Сєрєбренікова у звітному році стала лавреатом премії «Літературний Олімп» у 
номінації «За збереження літературних традицій» за книгу «Український народний 
орнамент Ольги Петрівни Косач»; 

 директора ЦБС Солом’янського району м. Києва Іванну Щербину нагороджено 
відзнакою Командувача об’єднаних сил «За звитягу та вірність»; 

 ЦРБ ім. П.Тичини отримала нагороду «Відкриті двері – 2020» від Ініціативи 
Доступно.UA. Бібліотека зайняла І місце в номінації «Публічні простори»; 

 відеоролик до Дня вишиванки, де працівники Публічної бібліотеки імені Лесі 
Українки з використанням театралізованих елементів рекламують книжки про 
вишивання та вишиванки, відзначений Дипломом XV Міжнародного 
кінофестивалю «Кінокімерія» 2020 року. 

 
 
 



 

 

11 

 

 

Ініціативи: 
➢ У жовтні ПБ ім. Лесі Українки оголосила про започаткування щорічного конкурсу 
«Поетична зима Миколи Сома». Конкурс ініційовано у партнерстві з Всеукраїнською 
творчою спілкою ЛІТЕРАТУРНИЙ ФОРУМ, Київською організацією НСПУ, Фондом 
Миколи Томенка “Рідна країна”, громадою села Требухів, родиною Миколи Сома, 
броварським літературно-мистецьким об’єднанням КРИНИЦЯ з метою популяризації 
українського поетичного слова, заохочення до творчої діяльності, пошуків нових 
поетичних форм, смислів, розвитку емоційності та художнього смаку особистості, 
вияву поетичних талантів поміж жителів Києва і Київської області. Бібліотекою 
створено сторінку конкурсу у мережі Facebook, розроблено положення та зразки 
дипломів. Організовано та забезпечено поїздку ініціативної групи у село Требухів, де 
народився, вчителював та похований Микола Сом. 
➢ - За ініціативи КМДА та особисто Київського міського голови Віталія Кличка, 
Всеукраїнського благодійного фонду "Заради тебе" і Київської міської єврейської 
громади та за сприяння бібліотеки ім. Ошера Шварцмана Шевченківського району м. 
Києва. (технічна, організаційна та методична допомога) відбувся онлайн проєкт по 
вшануванню Праведників Народів Світу; 
➢ У звітному році бібліотеки Голосіївського району разом зі своїми користувачами 
– дівчатками та жінками – переселенками, що виховують дітей-інвалідів, взяли участь 
у Форумі жінок з інвалідністю, який відбувся в м. Сєвєродонецьку в режимі онлайн. 
➢ Публічні бібліотеки Деснянського району долучилися до фестивалю сучасних 
богатирів «MurometsFest» у парку «Муромець» організацією бібліопікніку з 
краєзнавчими вікторинами, квестами, майстер-класами, настільними іграми, взяли 
участь у фестивалі вуличного мистецтва «Street Art and Music Festival». 

 

1568! 

річна кількість заходів, проведених бібліотеками 
Святошинського району. В середньому, кожна бібліотека 

мережі організувала та провела 157 заходів!, які 
відвідали 6% мешканців району! 

1364! 
річна кількість онлайн заходів  бібліотек Солом’янського 

району, середня чисельність аудиторії під час трансляції яких 
складала 80! осіб.

74 
працівники 

160 
сертифікатів! 

результат навчання фахівців бібліотек Дніпровського 
району на онлайн-курсах, онлайн-тренінгах, вебінарах, 
організованих ВГО «Українська бібліотечна асоціація» в 
межах Програми ООН з відновлення та розбудови миру.
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Понад 

13000! 
 

понад  

200 000! 

 
 
 

стежать за сторінкою бібліотеки ім. Ф.М. Достоєвського 
 у Facebook 

 
 
 

виведення публікації на сторінці бібліотеки імені 
Ф. М. Достоєвського  на новий рівень охоплення

43! 
кінопокази 

 
сучасних стрічок, які раніше були продемонстровані на 

міжнародних кінофестивалях - у ЦРБ ім. П.Тичини та у бібліотеці 
ім. В. Маяковського Дніпровського району 

(у рамках фестивалів «Нове британське кіно» (за 
підтримки Британської ради в Україні), «Онлайн-фестиваль 

європейського кіно», «Онлайн-фестиваль швейцарського кіно») 

понад  

17000! 

 
склала аудиторія вебінару з питань річної звітності 

публічних бібліотек, організованого ПБ ім. Лесі Українки  
 

Діяльність з впровадження інформаційних технологій 

З початку року відбулось переміщення на нову платформу сайту бібліотек 
Дарницького району, здійснено оновлення бази даних файлової системи, 
продовжувалось його адміністрування, редагування та технічне доопрацювання. 

З 1 грудня ПБ ім. Лесі Українки запустила на платформі WordPress новий сайт. Сайт 
змінився не тільки за дизайном, але й за структурою та функціоналом, збагачений 
новими рубриками та банерами до сторінок з актуальною інформацією.  

В пошукову базу - електронний каталог ПБ ім. Лесі Українки введено майже 30 тис. 
записів документів, його обсяг на кінець року – близько 593 тис. записів.   

Для ефективності та точності пошуку записів документів за типами видань, в 
електронному каталозі створено колекцію «Електронні ресурси». Проведена велика 
робота з доповнення записів творів художньої літератури полем для пошуку за 
жанровою ознакою. 

Впроваджено модуль «Циркуляція» AБІС ALEPH у відділі літератури з питань 
мистецтв Публічної бібліотеки імені Лесі Українки. 

Для технічної навігації електронними ресурсами бібліотеки Солом’янського 
району впровадили: Android–додаток «Бібліотеки Солом’янки» та Telegram-бот 
«Бібліотека Солом’янки». Започатковано електронну газету «СолоТека» та подкаст 
bibliotekaDostoevskogo на SoundCloud. 

Впродовж року колективом ПБ ім. Лесі Українки велась робота над розвитком 
«Цифрової бібліотеки «Київ» http://dlib.kiev.ua/ та її рекламою. Проведено велику і 

http://dlib.kiev.ua/
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клопітку роботу з влиття до неї електронної бібліотеки, що розміщувалася на старому 
сайті ПБ ім. Лесі Українки. Кожен файл завантажено і описано згідно міжнародного 
стандарту (Стандарт Дублінського ядра метаданих 
(Dublin Core Metadata). Колекцію позначено мітками, 
створено декілька цікавих експозицій.  

У 2020 році колекція «Цифрової бібліотеки «Київ» 
зросла на 420 цифрових елементів і на кінець  року 
налічує 678 документів. 

Оцифровано колекцію творів Миколи Даниловича 
Сома, оригінали яких зберігаються у Требухівській 
середній школі. 

У звітному році парк комп’ютерної техніки бібліотек 
міста збільшився на 161 одиницю. Найкраще 
оновлення і поповнення бібліотек комп’ютерною 
технікою відбулося у Святошинському районі, куди 
надійшло 42 одиниці комп’ютерної техніки. 

Проведено роботи до відкриття інтернет-центру у 
бібліотеці імені М.Гоголя Голосіївського району. 

Бібліотеки долучилися до участі в реалізації проєкту Міністерства цифрової 
трансформації, спрямованого на розвиток цифрових навичок громадян. Кожен 
відвідувач публічних бібліотек міста має можливість пройти навчання на Національній 
онлайн-платформі з цифрової грамотності, отримати консультацію з користування 
сервісами електронного урядування. 

Творчі та освітні проєкти 

 

Бібліотеки продовжували реалізацію діючих 
програм і проєктів та започаткували велику кількість 
нових,  використовуючи потенціал бібліотек, який 
здатний забезпечити успішність реалізації реформ, 
виступити запорукою національної консолідації та 
безпеки. 

В період посилення протиепідемічних заходів 
багатьма бібліотеками започатковано: 

За наданою статистичною 
звітністю, всього публічними 
бібліотеками міста 
організовано та проведено 

В середньому 

щоденно бібліотеки Києва 

проводили в 

приміщеннях, поза 
приміщеннями та онлайн. В 
середньому  аудиторія 

онлайн-проєкти з популяризації читання 
«Бібліотекар читає дітям» (переважна більшість 
бібліотек), «Від Тичини до Жадана» (ЦРБ ім. 
П.Тичини), «Письменники – дітям»: літературний 
проєкт (бібліотека сімейного читання імені С. Айні 
Подільського району) та ін.;  

віртуальні екскурсії «Прогулянки Києвом, сидячи 
на дивані» із залученням професійних гідів; 

клуб «Сінематографіст» на базі бібліотек 
Дніпровського району, що об’єднує представників 
української кіноіндустрії, «Книга і кіно» бібліотеки ім. 
П. Панча Голосіївського району, ін. 
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кожного заходу складала 
 

Велика увага приділена проєктам з освіти для 
дорослих та розвитку творчості дітей усіма 
бібліотеками міста.  

Бібліотеки активно позиціонували з проєктами психологічної підтримки користувачів 
у складний період дистанційної роботи та навчання: розпочав роботу в онлайн режимі 
дискусійний клуб «Психологія творчості» в Голосіївському районі, «Казкотерапія для 
дорослих» за участю практичного психолога в Святошинському районі, «ReСтарт» у 
Солом’янському районі (психологічна підтримка особистісного розвитку), ін. 
Продовжувались зустрічі у віртуальному режимі в межах проєкту «Бібліотерапія – твоя 
книга щастя» ПБ ім. Лесі Українки. Бібліотерапевтичний ефект має творчий проєкт «VIP 
БІБЛІОТЕКАР» - в ПБ  ім. Анни Ахматової Оболонського району, в межах якого зіркові 
люди України приміряють на себе роль бібліотекаря. 

Варто відзначити онлайн - флешмоб "Я це вмію...", організований бібліотеками 
Святошинського району, під час якого представлено палітру талантів понад 40 учасників. 

Проведена велика інформаційно-просвітницька робота з використанням 
різноманітних форм і каналів комунікації на актуальні  теми «Короновірус: основні 
симптоми і характерні ознаки» та «Медіаграмотність: практичні навички». 

У співпраці з акторами театру бібліотеки з дотриманням вимог безпеки в умовах 
карантину  практикували покази вистав (бібліотечно-театральний проєкт «ОЦІУМ-театр» 
у бібліотеці ім. Є. Кравченка, проєкт «Театр-студія «РУСАЛІЯ» у бібліотеці ім. А.Малишка 
Дніпровського району, проєкт «Театральний понеділок в Дарниці» та проєкт 
«Бібліотека+Театр» ПБ ім. Лесі Українки).  

Методичне забезпечення діяльності публічних бібліотек міста. 
Розвиток персоналу 

За підсумками року у бібліотеках міста працює 1131 бібліотечних працівників.  
З них працівників зі стажем роботи до 3-х років – майже 15%. Найвищий показник 

кількості персоналу зі стажем роботи до трьох років, 24% - у бібліотеках Солом’янського 
району, що є показником як оновлення, так і плинності кадрів. Найбільш сталий 
колектив за стажем роботи у бібліотеках Печерського району, де фахівців зі стажем 
роботи до 3 років всього 5%.  

Найбільше фахівців зі стажем роботи понад 20 років у ПБ ім. Лесі Українки та у 
бібліотеках Святошинського району.  

Найбільше працівників з вищою бібліотечною освітою у ПБ ім. Лесі Українки – 63%, 
найменше – 25% - у бібліотеках Дарницького району. 

Методичне забезпечення діяльності бібліотек міста здійснювалося з березня 
звітного року виключно у віртуальному форматі. Для поширення важливої інформації 
для бібліотек, цікавого інноваційного досвіду  підтримувався в актуальному стані блог 
«Методична служба публічних бібліотек Києва» (внесено 19 статей на актуальну 
тематику), щоденно оновлювалися публікації у групі Facebook «Бібліотекарі київських 
публічних», створено чат директорів районних бібліотек. Тренінги, семінари, наради 
проводилися на платформі ZOOM. 

Загальноміські заходи, організовані ПБ ім. Лесі Українки: 
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-конкурс «Есе бібліотекаря». Перше місце отримав учасник від бібліотек 
Дніпровського району. Збірник робіт конкурсу «Есе бібліотекаря» розміщено на сайті 
ПБ ім. Лесі Українки у розділі «Ресурси-Бібліотекарю-Конкурси»; 

-вебінар «Річна звітність» та зустріч із заступником генерального директора НБУ 
ім. Ярослава Мудрого Н. І. Розколупою. Розглядались питання звітності бібліотек міста 
в умовах пандемії COVID-19; 

-семінар-презентація «Для всього є свої слова: сучасна література і читання» з 
участю головного бібліотекаря НМВ НБУ ім. Ярослава Мудрого С.М. Кравченко; 

-онлайн зустріч з керівником компанії «Biblio.Center» Ігорем Огурою, в ході якої 
презентовано можливості автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи Koha. 

Бібліотеки міста взяли участь у соціологічному дослідженні «На колір і смак 
товариш не всяк: що читає сучасний бібліотекар?». За результатами дослідження 

ПБ ім. Лесі Українки видано аналітичну довідку. 
Впродовж року надавались консультації з різних проблем бібліотечної діяльності, 

організовувались виставки нових матеріалів про досягнення сучасної бібліотечної теорії 
і практики, проводились огляди матеріалів з фахових періодичних видань, що мають 
практичне значення для бібліотек – «В читацький формуляр бібліотекаря». 

Працівники бібліотек знайомилися з переглядами нових фахових методичних 
матеріалів у НБУ ім. Ярослава Мудрого. 

Протягом року відбулося 3 засідання клубу, на яких бібліотекарі міста знайомились 
із творчістю українських письменників та мистців. 

Професійна модель бібліографа потребує базового компоненту, який буде 
залишатися незмінним протягом тривалого часу. Саме в базовий компонент повинно 
бути закладено інноваційний і адаптаційний потенціал, який дозволяє бібліографу як 
фахівцю, для якого характерне професійне різноманіття інформаційної діяльності, не 
тільки перекваліфікуватися відповідно з новими напрямками професіоналізації, але й 
створювати нові орієнтири інформаційного розвитку. Варто відзначити фахівців 
бібліотек Подільського району, які щороку на високому рівні організовують  
«Бібліографічні студії» та бібліографічний ярмарок «Бібліобренд-2020». 

Бібліотеки міста активно брали участь в освітніх заходах, організаторами яких є ВГО 
«Українська бібліотечна асоціація» спільно з Goehte-Institut в Україні, організовували 
заходи в межах районних шкіл професійної майстерності  за темами «Бібліотека – 
відритий простір», «Ефективні презентації», «Креативне мислення», 
«Медіаграмотність», «Цифрова безпека та комунікація в онлайн» та ін. 

Працівники бібліотек міста взяли активну участь у громадському обговоренні 
проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і 
бібліотечну справу» (нова редакція) – 20.05.2020, до якого надіслали велику кількість 
пропозицій та зауважень. В робочій групі з розробки проєкту Закону від бібліотек Києва 
впродовж року працювала досвідчений практик, керівник мережі бібліотек 
Солом’янського району Іванна Щербина. 

Директори мережі бібліотек Деснянського та Солом’янського районів, міських 
бібліотек ПБ ім. Лесі Українки та МСМБ «Молода гвардія» взяли участь у виробленні 
Стратегії підтримки і розвитку читання Міністерства культури та інформаційної політики 
України, а досвідчений практик, керівник мережі бібліотек Солом’янського району 



 

 

16 

 

Іванна Щербина також в робочій групі з питань культури та туризму щодо просторового 
планування Центрів Культурних Послуг. 

Представники бібліотек Солом’янського району ділилися досвідом дистанційної 
роботи на обласних zoom-конференціях, взяли участь у IV міжнародному форумі 
Креативна Україна на тему «Креативна економіка у новій реальності». 

На онлайн-конференції УБА «Бібліотеки в умовах пандемії COVID-19» 
(19.05.2020 р.) директор ПБ ім. Лесі Українки Ольга Романюк поділилася досвідом 
роботи в умовах карантинних обмежень. На спільному засіданні громадських рад при 
виконавчому органі Київської міської ради (КМДА) та при Комітеті Верховної Ради 
України з питань гуманітарної та інформаційної політики надано пропозиції до 
законодавства про меценатство в культурі. 

 

Бібліотечний маркетинг для розвитку 
Бібліотеки, які використовують маркетинговий підхід у своїй діяльності, 

підвищують загальну роль бібліотечної справи не лише у районі, місті, але й у державі.  
Джерела позабюджетного фінансування бібліотек міста умовно можна поділити на 

зовнішні та внутрішні. До зовнішніх джерел фінансування відносять кошти, які 
залучаються з боку благодійних організацій, спонсорської допомоги тощо. До 
внутрішніх джерел фінансування відносять кошти, що здійснюють поповнення бюджету 
за рахунок власних можливостей бібліотек, в тому числі завдяки платним послугам, які 
надаються бібліотеками. 

Кожна третя книжка, що надійшла у звітному році до фондів бібліотек для 
дорослих – результат фандрайзингової діяльності бібліотек. У підсумку року - 
найкращий результат фандрайзингової діяльності у бібліотек Деснянського, 
Солом’янського та Шевченківського районів. 

За даними форм 6-НК державної статистичної звітності, найбільше коштів від 
надання платних послуг отримали бібліотеки Деснянського та Дніпровського районів і 
ПБ ім. Лесі Українки. Не практикували надання додаткових сервісних послуг бібліотеки 
Голосіївського, Подільського,  Шевченківського та Солом’янського районів.  

 
2020-й  увійде в історію як надзвичайно складний і суперечливий  рік. Проте цей 

рік продемонстрував здатність бібліотек протистояти викликам, приймати вольові 
рішення і, попри труднощі, розвиватися.  

 

Публічні бібліотеки Києва у ЗМІ 
Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих 

"Любити людей і книжки..." : інтерв'ю з директором Публічної бібліотеки імені 
Лесі Українки міста Києва Ольгою Романюк // Київ. – 2020. – № 9/10. – С. 66-71 : фото. 

Бібліотеки столиці запрошують на корисні зустрічі : для підписників своїх сторінок 
київські книгозбірні проведуть вебінари та лекції : [про заходи Публічної бібліотеки 
імені Лесі Українки під час каратину] [Електронний ресурс] // Вечірній Київ. – 
Електрон. текст. – 2020. – 1 червня. – Режим доступу: 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/]. – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/
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Вам промовляти душа моя буде. Пам'яті Лесі Українки : [напередодні дня 
вшанування пам’яті Лариси Петрівни Косач (Лесі Українки) з нагоди 107 роковин її 
смерті, відбулося онлайн-спілкування очільників двох бібліотек, які носять ім’я 
доньки і матері з родини Косачів: директорки Публічної бібліотеки імені Лесі 
Українки для дорослих м. Києва та директорки Волинської ДОУНБ імені Олени 
Пчілки] [Електронний ресурс] // НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ. Програма "Бібліоміст". Блог 
Волинського регіонального ТЦ. – 2020. – 31 липня. – Електрон. текст. – Режим 
доступу: https://tcentrlutsk.blogspot.com/. – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Відновлення роботи бібліотек : чи можна підхопити вірус через книжку : [про 
видачу книжок читачам Публічною бібліотекою імені Лесі Українки в умовах 
карантину] [Електронний ресурс] // ТСН. – 2020. – 28 травня. – Електрон. текст. – 
Режим доступу: https://tsn.ua/video/. – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Зеленський порадив заняття на карантині : збірки електронних книжок : [про сайт 
Публічної бібліотеки імені Лесі Українки та Електронну бібліотеку] [Електронний 
ресурс] // 24 канал [сайт]. – 2020. – 14 квітня. – Електрон. текст. – Режим доступу: 
https://24tv.ua/lifestyle/. – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Київська бібліотека вдосконалила електронний каталог : під час карантину 
Публічна бібліотека імені Лесі Українки удосконалила можливості пошуку 
електронного каталогу. : [про відеоурок, як витягти з каталогу книжки за жанровою 
ознакою] [Електронний ресурс] // Вечірній Київ. – 2020. – 18 червня. – Електрон. 
текст. – Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/. – Заголовок з екрана. – Мова 
укр. 

Київська бібліотека збирає рідкісні фото з домашніх архівів : Публічна бібліотека 
імені Лесі Українки запустила проєкт «Київ крізь призму сімейних фотоархівів киян» 
[Електронний ресурс] // Вечірній Київ. – 2020. – 07 жовтня. – Електрон. текст. – Режим 
доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/. – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформаційний бюлетень. Вип. 29: [про 
краєзнавчу діяльність Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих 
м. Києва] [Електронний ресурс] / Міністерство культури України ; Національна 
історична бібліотека України. – Київ : Національна історична бібліотека України, 
2018. – Електрон. текст. – Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/. – Заголовок з 
екрана. – Мова укр. 

Лук’янчук, Г. Слово Лесі Українки надихає киян : [про відзначення 149-тої річниці 
народження Лесі Українки за участю шанувальників її творчости та представників 
„Просвіти“, Спілки письменників, товариства Меморіял ім. Василя Стуса, 
„Соловецького братства“ та Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки] [Електронний 
ресурс] / Георгій Лук’янчук // Свобода. – 2020. – 12 березня. – Електрон. текст.– 
Режим доступу: https://svoboda-news.com/svwp/. – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Не лише за книгами: столичні бібліотеки організовують корисні заняття та 
зустрічі. Сьогодні до книгозбірні можна прийти не лише за літературою. Сучасні 
київські бібліотеки пропонують різноманітні заняття, перегляд фільмів і вистав, 
дискусії, лекції та багато іншого : [про заходи, які відбудуться в Публічній бібліотеці 

https://tcentrlutsk.blogspot.com/
https://tsn.ua/video/
https://24tv.ua/lifestyle/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/
http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/Buleten_Vyp_29_2018.pdf?fbclid=IwAR1sr3Nsq4k-cn8iVWtrheUbmcCnVSpxG5HBeN5SUrmMbcmlU-nuNzXEt68
http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/Buleten_Vyp_29_2018.pdf?fbclid=IwAR1sr3Nsq4k-cn8iVWtrheUbmcCnVSpxG5HBeN5SUrmMbcmlU-nuNzXEt68
https://svoboda-news.com/svwp/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%94-%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D0%BD/?fbclid=IwAR3sVK0kuOepIAWr7AY_SdtUYlIpkJffqtAd_AA9HS_SWGYII_lSc6fyTbc
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імені Лесі Українки для дорослих м.Києва] [Електронний ресурс] // Вечірній Київ. – 
2020. – 27 січня. – Електрон. текст. - Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/. – 
Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Новий пошук книг : бібліотека імені Лесі Українки вдосконалила електронний 
каталог : [під час карантину у бібліотеці не сиділи склавши руки. Ізоляція допомогла 
закладу удосконалити пошук книг в електронному каталозі] [Електронний ресурс] // 
БЖ. – 2020. – 18 червня. – Електрон. текст. – Режим доступу: https://bzh.life/. – 
Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Онлай-зустріч з представниками Публічної бібліотеки імені Лесі Українки міста 
Києва : [студентам і викладачам Інституту журналістики Київського університету імені 
Бориса Грінченка про діяльність бібліотеки розповіли директорка Ольга Іванівна 
Романюк та бібліотекарка 1-ої категорії Анастасія Гончаренко] [Електронний 

ресурс] // Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. – 
2020. – 16 листопада. – Електрон. текст. – Режим доступу: https://ij.kubg.edu.ua/. – 
Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Повернутися до кирилиці. Каліграф Чебаник : [про логотип Публічної бібліотеки 
імені Лесі Українки шрифтом «Рутенія»] [Електронний ресурс] // Міжнародне 
громадське об’єднання «Волинське братство». – 2020. – 30 червня. – Електрон. 
текст. – Режим доступу: http://volyniany.org.ua/npbr/. – Заголовок з екрана. – Мова 
укр. 

Публічні бібліотеки Києва працюють онлайн : оголошення карантину в зв’язку з 
епідемією коронавірусу і закриття бібліотек для відвідування, як наслідок, змусили 
бібліотекарів шукати можливі формати взаємодії з користувачами та пропонувати 
своїх послуги онлайн : [про онлайн діяльність Публічної бібліотеки імені Лесі 
Українки в умовах карантину ] [Електронний ресурс] // Хрещатик. – 2020. – 27 квітня. 
– Електрон. текст. – Режим доступу: 
http://kreschatic.kiev.ua/ua/5309/news/1587978773.html. – Заголовок з екрана. – 
Мова укр. 

Старі фотографії до бібліотеки принеси : Публічна бібліотека імені Лесі Українки 
запустила проєкт «Київ крізь призму сімейних фотоархівів киян» [Електронний 
ресурс] // Відеохостинг YouTube. – 2020. – 23 жовтня. – Електрон. текст. – Режим 
доступу: https://www.youtube.com/. – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Столична бібліотека видає читачам книги додому : Публічна бібліотека імені Лесі 
Українки пішла назустріч вашим наполегливим проханням щодо видачі книжок 
додому з абонемента бібліотеки. І подбала, аби ця послуга була для читачів і 
бібліотекарів безпечною : [про видачу книжок читачам в умовах карантину] 
[Електронний ресурс] // Вечірній Київ. – 2020. – 06 травня. – Електрон. текст. – Режим 
доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/. – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Столичні бібліотеки організовують зустрічі, ігри та кінопокази : [про заходи в 
Публічній бібліотеці імені Лесі Українки ] [Електронний ресурс] // Вечірній Київ. – 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/
https://bzh.life/
https://ij.kubg.edu.ua/
https://ij.kubg.edu.ua/
http://volyniany.org.ua/npbr/
http://volyniany.org.ua/npbr/
https://www.youtube.com/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/
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2020. – 19 лютого. – Електрон. текст. – Режим доступу: 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/.– Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Сьогодні у прес-центрі Кабміну відбудеться брифінг на тему “Стратегія розвитку 
бібліотек і повернення культури читання”. А ми ж вирішили поговорити про те, якою 
має бути сучасна бібліотека та про кілька принципів, за якими потрібно змінювати 
бібліотеки в Україні. А розмірковували про це з Ольгою Романюк, директоркою 
Публічної бібліотеки імені Лесі Українки [Електронний ресурс] // Радіо Київ [сторінка 
на Facebook]. – 2020. – 18 лютого. – Електрон. текст. - Режим доступу: 
https://www.facebook.com/goloskyjeva/videos/189151045521220/. – Заголовок з 
екрана. – Мова укр. 

Три столичні центральні бібліотеки відкриються 1 липня : центральні бібліотеки 
Києва готові відновити роботу, дотримуючись усіх необхідних вимог. Про це 
повідомила директорка Департаменту культури Діана Попова : [про готовність до 
відкриття в умовах карантину Публічної бібліотеки імені Лесі Українки] [Електронний 
ресурс] // Вечірній Київ. – 2020. – 26 червня. – Електрон. текст. – Режим доступу: 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/. - Заголовок з екрана. – Мова укр.  

У cтолиці відзначили день народження Лесі Українки. День 25 лютого, 149-та 
річниця від часу народження української поетеси Лесі Українки, став для київської 
публічної бібліотеки, що носить її ім’я, знаковим і святковим : [про заходи 
вшанування пам’яті Лесі Українки, що відбулись у Публічній бібліотеці імені Лесі 
Українки для дорослих м. Києва] [Електронний ресурс] // Вечірній Київ. – 2020. – 
26 лютого. – Електрон. текст. - Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/. – 
Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Що почитати: унікальні архіви та бібліотеки в мережі : під час карантину 
бібліотеки не працюють. Але це не біда! Ми пропонуємо вам добірку ресурсів, на 
який ви можете знайти архіви періодики, рідкісні видання, а також українську та 
світову класику : [про Електронну бібліотеку Публічної бібліотеки імені Лесі Українки 
] [Електронний ресурс] // Вечірній Київ. – 2020. – 20 березня. – Електрон. текст. – 
Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/shcho-pochytaty-unikal-ni-arkhivy-ta-
biblioteky-v-
merezhi?fbclid=IwAR0AKmePNXbZfFFUxOc3GxTW_02uohZ_iayq437FCTQoWzbksdTAdPYa
rkU. – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Як працюють столичні бібліотеки у червні : [про порядок видачі книжок додому 
та надання послуг копіювання документів за попереднім замовленням Публічної 
бібліотеки імені Лесі Українки під час каратину] [Електронний ресурс] // Вечірній 
Київ. – 2020. – 2 червня. – Електрон. текст. – Режим доступу: 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/  – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

 

ЦБС Голосіївського району 

На хвилях радіо і телебачення 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/  


 

 

20 

 

Анонс засідання клубу «Киянин» у бібліотеці ім. М. Гоголя // Українське радіо. 
Перший національний. – 2020.– 23 лютого. . – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Бібліотека №15 для дітей : [оновлення бібліотеки в Голосіївському районі] // ТРК 
Київ. – 2020.– 14 травня. . – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

У мережі Інтернет 

Бібліотека №15 у Голосіївському районі стане бібліохабом [Електронний 
ресурс] // Kyivcity.gov.ua. – 2020. – 14 травня. . – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

За що я люблю Голосіїв. Гід районом від кінорежисера Мирослава 
Слабошпицького : [бібліотека на Ломоносова: із спогадів М. Слабошпицького] 
[Електронний ресурс] // Режим доступу: bzh.life/gorod/gorod-za-chtoya-lublu-
goloseevo/. – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Презентація книжки «Рибка дядечка Завена» у бібліотеці ім. В. Симоненка 
[Електронний ресурс] // simonenko bibl.blogspot.com. – 2020.– 22 січня. . – Заголовок з 
екрана. – Мова укр. 

У бібліотеці №15 триває ремонт : [йдеться про ремонт у бібліотеці Голосіївського 
району] [Електронний ресурс] // vechirni.Kyiv.ua/news/. – 2020.– 10 червня. – 
Заголовок з екрана. – Мова укр. 

У 4х районах оновлюють бібліотечні простори : [у Голосіївському районі 
оновлюють бібліотеку №15] [Електронний ресурс] // golos.Kyivcity.gov.ua/news/ 
12496.html. – 2020.– 10 червня. – Заголовок з екрана. – Мова укр.  

Участь бібліотеки ім. В.А. Симоненка в Міжнародному бібліотечному проєкті 
«Твори культури: бібліотечні інноваційні послуги» [Електронний ресурс] // simonenko 
bibl.blogspot.com // 2020.– 23 черв. – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Інформація про діяльність бібліотек вміщувалась також на офіційному веб-
порталі КМДА golos.kyivcity.gov.ua/news/. – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

ЦБС Дарницького району 

На сторінках преси 

Клименко, Р. К. Від прекрасного до вічного : [співпраця ЦБС Дарницького району 
з клубом за інтересами «Дарницькі Берегині» при Дарницькій ветеранській 
організації і Палаці культури «Дарниця»] / Р. К. Клименко // Ветеран столиці. – 
2019. – № 2 (грудень). – С. 4. 

Нове життя славетної бібліотеки : [бібліотеці № 156 присвоїли ім’я Миколи 
Руденка] // Лівобережжя: інформаційний бюлетень. – 2020. – № 6, грудень. – С. 3. 

У мережі Інтернет 

У столиці перейменували бібліотеки : [Київрада присвоїла нові та перейменувала 
ряд столичних бібліотек. Бібліотеці № 156 Дарницького району присвоїли ім’я 
Миколи Руденка] [Електронний ресурс] // Вечірній Київ : інтернет-видання : [сайт]. – 
2020. – 7 лютого. – Режим доступу : https://vechirniy.kyiv.ua/news/39044/. – Назва з 
екрану. – Мова укр. 
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ЦБС Деснянського району 

На сторінках преси 

Закомірний, І. Бібліохаб – сучасний культурно-освітній простір для дітей, молоді 
та дорослих [Текст] : до загальних зборів НАПН України : [бібліотека № 115 
Деснянського району м. Києва] / Ігор Закомірний, Тетяна Оврас // Педагогічна газета 
України. – 2020. – верес.-жовт. № 5 (279). – С. 6 : фото. 

Мер відвідав сучасний бібліохаб на Троєщині [Текст] : [у День бібліотек, 
30 вересня, міський голова Києва Віталій Кличко перевірив, як дитячу бібліотеку на 
Троєщині перетворили на сучасний бібліохаб] // Хрещатик. – 2020. – 2 жовт. (№ 63).– 
С. 1 : фото. 

Овчаренко, Е. Погляд на світ Юрія Базавлука [Текст] : [у Муніципальній галереї 
мистецтв ЦРБ ім. П. А. Загребельного Деснянського району столиці відкрили виставку 
члена НСХУ Юрія Базавлука «Пори року»] // Слово просвіти. – 2020. – 29 жовт. - 
4 листоп. (№ 44). – С. 15 : фото. 

На хвилях радіо та телебачення 

Кличко в День бібліотек відвідав сучасний бібліохаб на Троєщині: нове життя 
столичної бібліотеки [Електронний ресурс] // Телеканал Київ. Ранок по-київськи. 
YouTube. – Відео. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=zPOLCJlYTtw&feature=emb_title, вільний (дата 
звернення: 01.10.2020). – Назва з екрану. – Мова укр. – 2.48 хв. 

Літопис. Відлуння епох - Всеукраїнський день бібліотек: [гості студії: Тетяна 
Оврас - директорка Централізованої бібліотечної системи Деснянської району міста 
Києва та Люсьєна Шум - директорка Благодійного фонду «Бібліотечна країна»] 
[Електронний ресурс] // ТРК "ГЛАС". – Відео. – Режим доступу: 
https://glas.org.ua/node/16564, вільний (дата звернення: 03.10.2020). – Назва з 
екрану. – Мова укр. – 32.47 хв. 

[Оврас: це унікальний проект. Він змінює стереотипи, що бібліотека – це нудно]: 
[проект Громадський бюджет «Мобільна бібліотека»] [Електронний ресурс] / ТРК 
Київ ; СТН Новини // YouTube. – Відео. – Режим доступу:  
https://www.youtube.com/watch?v=NmEegsEy7v4, вільний (дата звернення: 
01.02.2020). – Назва з екрану. – Мова укр. – 5.39-6.22 хв. 

У мережі Інтернет 

Віталій Кличко у День бібліотек відвідав сучасний бібліохаб на Троєщині: [мер 
Києва Віталій Кличко перевірив, як перетворили дитячу бібліотеку на Троєщині на 
сучасний бібліохаб (бібліотека для дітей № 115 по вул. Бальзака, 28)] [Електронний 
ресурс] // КиевВласть. –– Режим доступу: http://kievvlast.com.ua/news/vitalij-klichko-
u-den-bibliotek-vidvidav-suchasnij-bibliohab-na-troeshhini-foto-video, вільний (дата 
звернення: 01.10.2020). – Назва з екрану. – Мова укр. 
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Детскую библиотеку в Киеве превратили в современный библиохаб: киевский 
мэр Виталий Кличко проверил реализацию проекта по превращению детской 
библиотеки на Троещине в современный библиохаб [библиотека для детей № 115 
по ул. Бальзака, 28] [Электронный ресурс] // Укринформ. – Режим доступа: 
https://www.ukrinform.ru/rubric-kyiv/3109517-detskuu-biblioteku-v-kieve-prevratili-v-
sovremennyj-bibliohab.html, свободный (дата обращения: 30.09.2020). – Название с 
экрана. – Яз. рус. 

Книгу прочитав, на крилах політав : [представники видавництв, керівники 
бібліотек міста відвідали нову сучасну бібліотеку «BiblioHub» у приміщенні 
колишньої бібліотеки для дітей № 115 по вул. Бальзака, 28, яка вже розпочала 
роботу у тестовому режимі] [Електронний ресурс] // Прес-центр Деснянської РДА // 
Деснянська РДА. – Режим доступу: https://desn.kyivcity.gov.ua/news/13707.html, 
вільний (дата звернення: 05.02.2020). – Назва з екрану. – Мова укр. 

Марків, Н. Кличко у День бібліотек відвідав сучасний бібліохаб на Троєщині 
[Електронний ресурс] : життя столиці // Вечірній Київ. – Електрон. текст. – Режим 
доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/klychko-u-den-bibliotek-vidvidav-suchasnyy-
bibliokhab-na-troyeshchyni, вільний (дата звернення: 30.09.2020). – Назва з екрану. – 
Мова укр. 

На вул. Драйзера відкрилась виставка, яку треба побачити  : афіша : [у Галереї 
мистецтв проходить виставка художника Юрія Базавлука] [Електронний ресурс] // Big 
Kyiv/ – Електрон. текст. – Режим доступу: https://bigkyiv.com.ua/na-vul-drajzera-
vidkrylas-vystavka-yaku-treba-pobachyty/, вільний (дата звернення: 20.10.2020). – 
Назва з екрану. – Мова укр. 

На Троєщині відкрили сучасний бібліохаб. Кличко каже, що це найкращий 
бібліотечний простір у столиці [Електронний ресурс] : [Віталій Кличко відкрив 
сучасний BiblioHub у приміщенні колишньої бібліотеки для дітей № 115 по 
вул. Бальзака, 28 у Всеукраїнський день бібліотек – 30 вересня] // Big Kyiv. – 
Електрон. текст. – Режим доступу: https://bigkyiv.com.ua/na-troyeshhyni-vidkryly-
suchasnyj-bibliohab-klychko-kazhe-shho-tse-najkrashhyj-bibliotechnyj-prostir-u-stolytsi/, 
вільний (дата звернення: 30.09.2020). – Назва з екрану. – Мова укр. 

Оновлена бібліотека для дітей запрацювала на Троєщині: [у тестовому режимі 
працює відділ обслуговування дітей дошкільного та молодшого віку бібліотеки 
№ 115 Деснянського району за адресою вул. Бальзака, 28] [Електронний ресурс] // 
Вечірній Київ. – Електрон. текст. – Режим доступу: 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/onovlena-biblioteka-dlya-ditey-zapratsyuvala-na-
troyeshchyni, вільний (дата звернення: 20.01.2020). – Назва з екрану. – Мова укр. 

Персональна виставка Лесі Тищенко у Першій муніципальній галереї Києва : 
[галерея мистецтв ЦРБ ім. П. А. Загребельного Деснянського району] [Електронний 
ресурс] // YouTube. – Відео. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=I4uQQwNDl54&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Gpt
enLe9l2O9ehibNsOdiYOGxAPYCe_fJpCnnejSHt-crxN6h18deh78, вільний (дата звернення: 
07.03.2020). – Назва з екрану. – Мова укр. – 11.20 хв 
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Погулянка, Н. Святкувати день бібліотек. Кличко на Троєщині : [Віталій Кличко для 
відвідин обрав бібліохаб на Троєщині, який створили на базі дитячої бібліотеки 
№115, що на вулиці Бальзака, 28] : [Електронний ресурс] // Читомо. Культура читання 
і мистецтво книговидання. – Відео – Електрон. текст. – Режим доступу: 
https://chytomo.com/sviatkuvaty-den-bibliotek-klychko-na-troieshchyni-bibliotechnyj-
rok-n-rol-vid-savky/, вільний (дата звернення: 01.10.2020). – Назва з екрану. – Мова 
укр. 

Презентація книжкового простору в бібліотеці № 115 : [презентація книжкового 
простору видавництв України в бібліотеці №115 для дітей Деснянського району 
(вул. Бальзака, 28)] [Електронний ресурс] // Вечірній Київ. – Фото. – Режим доступу: 
https://vechirniy.kyiv.ua/photo/prezentatsiya-knyzhkovoho-prostoru-v-bibliotetsi-no-115, 
вільний (дата звернення: 11.03.2020). – Назва з екрану. – Мова укр. 

Публічні бібліотеки Києва працюють онлайн : [послуги онлайн (у т. ч. ЦБС 
Деснянського району) в зв’язку з епідемією коронавірусу і закриття бібліотек для 
відвідування] [Електронний ресурс] // Вечірній Київ. – Електрон. текст. – Режим 
доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/publichni-biblioteky-kyyeva-pratsyuyut-onlayn, 
вільний (дата звернення: 27.04.2020). – Назва з екрану. – Мова укр. 

У столичній бібліотеці відкриють унікальний книжковий простір : [президент 
Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександр Афонін 
повідомив, що в оновленій дитячій бібліотеці №115 Деснянського району 
(вул. Бальзака, 28) відкриється пілотний проєкт "Сучасний бібліотечний простір"] 
[Електронний ресурс] // Вечірній Київ. – Електрон. текст. – Режим доступу: 
https://zaxid.media/news/3436887, вільний (дата звернення: 02.03.2020). – Назва з 
екрану. – Мова укр. 

УАВК: новий проєкт — книгозбірня в Києві : [на базі оновленої бібліотеки Києва 
на вул. Оноре де Бальзака, 28 ми розпочинаємо створення книгозбірні – виставки-
продажу книжок українських видавництв] [Електронний ресурс] // Українська 
асоціація видавців та книгорозповсюджувачів. – Електрон. текст. – Режим доступу: 
http://upba.org.ua/index.php/uk/vydavnytstva/item/144-uavk-novyi-proiekt-
knyhozbirnia-v-kyievi, вільний (дата звернення: 05.03.2020). – Назва з екрану. – Мова 
укр. 

Ярош, В. Ко Всеукраинскому дню библиотек. “Мы не умерли, у нас - второе 
дыхание”: [интервью директора ЦБС Деснянского района г. Киева Т. Н. Оврас] 
[Электронный ресурс] / Виктория Ярош // Vesti_ua. – Электрон. текст. – Режим 
доступа: https://vesti.ua/kultura/ko-vseukrainskomu-dnyu-bibliotek-my-ne-umerli-u-nas-
vtoroe-dyhanie, свободный (дата обращения: 30.09.2020). – Название с экрана. – Яз. 
рус. 

 

ЦБС Дніпровського району 

На сторінках преси 
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«Громадський бюджет – 2021»: Чого хочуть березняківці? : [участь бібліотеки ім. 
П. Усенка в «Громадському бюджеті - 2021»] // Наш дім Березняки. – 2020. - №6. – 
С.3. 

Співпраця з закладами позашкільної освіти : [звіт бібліотеки ім. П. Усенка перед 
березняківською громадою] // Наш дім Березняки. – 2020. - №9. - С.5. 

Новый год журнала «Стена»: В 2020 году нам 15 лет!!! : [бібліотека ім. П. Усенка, 
як локація для освітніх евентів] // Стена. – 2020. -№4. – С.77-81. 

У мережі інтернет 

Вручення нагороди [відкриті двері] 2020 [Відеозапис] : [переможець в номінації 
«Публічні простори» ЦРБ ім. П.Тичини] [Електронний ресурс] // Електронні відео дані 
(1 файл: 52:14 хв). –Київ, 02.12. 2020 р. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=MKbPzbUx40k&feature=emb_logo – Назва з 
екрану. – Мова укр. 

Катаєва, М. У Києві презентували книгу про історію Дніпровського району : [подія 
відбулася в ЦРБ ім. П.Тичини] : [Електронний ресурс] // Вечірній Київ [сайт]. – Київ, 
2020. – Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/47691/ - Дата публікації: 
21.12.2020. – Мова укр. 

Токарєва, М. Клуби любителів кіно та соціальних змін: Аналітичний огляд 
кіноклубного руху в Україні : [відомості і про кіноклуб в ЦРБ ім. П. Тичини]. 
[Електронний ресурс] // Український культурний фонд. – Київ, 2020. – Режим доступу: 
https://uaculture.org/texts/kluby-lyubyteliv-kino-ta-soczialnyh-zmin/ - Дата публікації: 
10.12.2020. – Мова укр. 

 

ЦБС Подільського району 

На сторінках преси 

Баканов, В. Вспоминая старую Приорку : [йдеться також про бібліотеку 
ім. О. Грибоєдова, завідувачку Тамару Мусієнко та клуб «Кияни», який сьомий рік 
працює при бібліотеці] / Виталий Баканов // Это было в другом Киеве : книга 
воспоминаний / Виталий Баканов. – Киев, 2020. – С. 4–7. 

На заседании краеведческого клуба «Кияни» [образотворчий матеріал] : фото В. 
Баканова // Это было в другом Киеве : книга воспоминаний / Виталий Баканов. – 
Киев, 2020. – С. 51.  

Копиленко, М. Хто ви, Олександре Копиленку? : [у бібліотеці ім. Олександра 
Копиленка відбулася зустріч бібліотекарів з онуками письменника Олександром 
Любимовичем і Марією Любимівною Копиленками. Обговорювали плани 
відзначення 120-річного ювілею Олександра Івановича] / Марія Копиленко // 
Літературна Україна. – 2020. – 5 верес. (№ 33–34). – С. 7 : фото. – (Постать).  

У мережі Інтернет 
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Искусство Светланы Леонтьевой: как телеведущая стала художницей [сюжет про 
персональну виставку живопису «Магія Світла» в бібліотеці Дружби народів] 
[Електронний ресурс]: / Телеканал ДОМ // YouTube. Режим доступу : 
https://www.youtube.com/watch?v=yDoBhQ13ejo&feature=share&fbclid=IwAR0wQvP7j
AyWvsKqRFRTOIEQD4BPMJjEKi24LpTG_3FP_2nQ-lCZcIrHPQY  (9. 06. 2020). –  Назва з 
екрану. – Мова укр. 

Трансформація публічних бібліотек у центри розвитку громад : [як осучаснити 
застарілий бібліотечний формат – у програмі «Модуль знань» беруть участь Вероніка 
Селега, гендиректорка Директорату внутрішньої та гуманітарної політики Офісу 
президента України, Тамара Сухенко, співзасновниця благодійного фонду 
«Бібліотечна країна» та Людмила Бабіна, завідувачка бібліотеки ім. Валі Котика для 
дітей Подільського району] [Електронний ресурс] // UЛ : Українське радіо : [сайт]. –  
05. 05. 2020 р., 21:25. – Режим доступу : http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=93291 
(10. 06. 2019). – Назва з екрану. – Мова укр. 

Інформація про діяльність бібліотек вміщувалась також на офіційному веб-
порталі КМДА Подільська районна в місті Києві державна адміністрація  

 https://podil.kyivcity.gov.ua/. 

 

ЦБС Святошинського району «Свічадо» 

На сторінках преси 

У Святошинському районі відкрилася оновлена бібліотека// Вечірній Київ. - 
2020. - 13.02  

На хвилях радіо і телебачення 

Інтерв'ю завідувачки бібліотеки "Джерело" Т.М. Кравченко // ТРК Київ – "Просто 
кияни". – 2020 – 9 грудня. – Електрон. текст. – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Робота бібліотек ЦБС "Свічадо" в умовах послаблення карантину. // ТРК Київ – 
"Ранок на карантині". – 2020. – 19 травня. – Електрон. текст. – Заголовок з екрана. – 
Мова укр. 

Оновлена Центральна районна бібліотека ЦБС "Свічадо" [екскурсію бібліотекою 
провела начальниця відділу культури та охорони культурної спадщини 
Святошинської РДА Трусова І.В.] // ТРК Київ. – «Ранок по-київськи». – 2020. – 
17 лютого. – Електрон. текст. – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

  Про роботу ЦБС дивитись також на сайті Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації. http://svyat.kievcity.gov.ua/search/ 

 

 ЦБС Солом’янського району 

На сторінках преси 
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Білик, О. Мобільні застосунки – складова ефективності та дієвості сучасних 
бібліотек : [про мобільний застосунок для пошуку та резервування книжок 
«Бібліотеки Солом’янки»] / Олена Білик // Бібліотечна планета. – 2020. - № 3. – С. 16-
19. 

Капустянська, Н. Тетяна Яровицина: «Я наповнюю свій світ книжками...» : [про 
презентацію збірки «Я буду тінню твоєю, Світе!» в публічних бібліотеках Солом’янки] 
/ Наталка Капустянська // Культура і життя. – 2020. - № 1. – С. 10-11. 

Тичина, В. Є тільки один спосіб стати культурною людиною – читання! [про 
цивільно-військову взаємодію офіцерів Управління Цивільно-військового 
співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України з фондом «Бібліотечна 
країна» та ЦРБ імені Ф.Достоєвського] / Владислав Тичина // Голос України. – 2020. – 
28 жовтня. – С. 9. 

Щербина, І. Спокійної ночі [інтерв’ю директора ЦБС Іванни Щербини з 
письменником, учасником бойових дій в зоні АТО Максимом Петренком] / Іванна 
Щербина // Культура і життя. – 2020. - №2. – С. 4. 

Щербина, І. Часто поштовхом для руху вперед стає здатність перетворити 
виклики на можливості / Іванна Щербина // Українська культура. – 2020. - № 4-6. – 
С. 49-51. 

На хвилях радіо та телебачення 

«Суспільне» телебачення – 30.09.2020 

Гуріненко, І. Реформа бібліотек : [про діяльність ЦРБ імені Ф.Достоєвського] / Інна 
Гуріненко // ТРК Україна. – Сьогодні : повний випуск : You Tube. – Електронні 
відеодані (1 файл: 49:32 хв.). – Режим доступу : 
https://www.youtube.com/watch?v=YAfyQaHodY0. – Дата публікації : 13.02.2020. – 
Дата перегляду : 14.02.2020. – Назва з екрану. 

Гуріненко, І. Що читають українці : [розмова з читачами, працівниками та 
письменником Андрієм Кокотюхою в ЦРБ імені Ф.Достоєвського] / Інна Гуріненко // 
ТРК Україна. – Сьогодні : повний випуск : You Tube. – Електронні відеодані (1 файл: 
49:28 хв.). – Режим доступу : 
https://www.youtube.com/watch?v=xWsNFAZfWLo&t=2408s . – Дата публікації : 
21.01.2020. – Дата перегляду : 29.01.2020. – Назва з екрану.   

#ДобрийДень з Тетяною Дем'яненко. Гостя - письменниця Тетяна Яровицина 
[інтерв’ю з лауреатом і дипломантом низки всеукраїнських фестивалів поезії та 
авторської пісні, співорганізатором літературно-просвітницьких всеукраїнських та 
міжнародних проєктів, перекладачем та бібліотекарем ЦРБ імені Ф. Достоєвського 
Тетяною Яровициною] // Емігрантське радіо : Facebook. –– Режим доступу : 
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%
D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%AF%D1%80%D0%B
E%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0&epa=SEARCH_BOX (дата 
звернення: 30.01.2020). – Назва з екрану.  
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В мережі Інтернет 

Бібліотекарі підтримали флешмоб до дня народження Ліни Костенко : [до ювілею 
2020 року з дня народження Ліни Костенко Центральна районна бібліотека 
Солом’янки долучилася до поетичного флешмобу Відеочитань] [Електронний ресурс] 
/ Буквоїд // Буквоїд : сайт. – Електронний текст. – Режим доступу : 
http://bukvoid.com.ua/events/video/2020/03/21/145711.html (дата звернення: 
23.03.2020). – Назва з екрану.  

В библиотеки Соломенки привезли новые книги [Електронний ресурс] // STATUS 
QUO : сайт. – Електронний текст. – Режим доступу : 
https://kiev.sq.com.ua/rus/news/novosti/14.08.2020/v_biblioteki_solomenki_privezli_no
vye_knigi/?fbclid=IwAR1zPTmoebQuudW9RfzgM9qCuKHSmqD7fyTKZPpjcjXo32N5NFjWD
H99lK0 (дата звернення: 10.09.2020). – Назва з екрану. 

В Києві декомунізували кілька бібліотек : [про перейменування бібліотеки імені 
П. Вершигори, бібліотеки імені В. Кудряшова та бібліотеки імені О. Пироговського] 
[Електронний ресурс] // Українська правда : сайт. – Електронний текст. - Режим 
доступу :https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/7/7239735/ (дата звернення: 
07.02.2020). – Назва з екрану.  

Відомі українські музиканти та актори долучилися до відеочитань улюблених 
віршів Ліни Костенко : [до ювілею 2020 року з дня народження Ліни Костенко 
Центральна районна бібліотека Солом’янки долучилася до поетичного флешмобу 
Відеочитань] [Електронний ресурс] // ТСН : сайт. – Електронний текст. – Режим 
доступу : https://tsn.ua/books/ (дата звернення: 24.03.2020). – Назва з екрану.  

Знайомство з рідкісними обрядами Буковини : [про віртуальну зустріч із 
завідувачкою науково-методичного кабінету дослідження та збереження традиційної 
культури УМЦКБ, кураторкою етнографічного проєкту «Спадщина» Іванною Олещук] 
[Електронний ресурс] // Учбово-методичний центр культури Буковини : сайт. – 
Електронний текст. – Режим доступу : http://bukcentre.cv.ua/index.php/tradytsiina-
kultura/inshe/4668-znaiomstvo-z-ridkisnymy-obriadamy-bukovyny.html (дата звернення: 
11.06.2020). – Назва з екрану.  

Карпець, Я. Пам’яті батька: «Так дуже раптово не стало мого президента» : [про 
презентацію книжки Тетяни Яровициної «Я буду тінню твоєю, Світе!..» в ЦРБ імені 
Ф. Достоєвського] [Електронний ресурс] / Ярослав Карпець // Український інтерес. – 
Електронний текст. - Режим доступу : https://uain.press/blogs/pam-yati-batka-tak-
duzhe-raptovo-ne-stalo-mogo-prezydenta-1162687 (дата звернення: 10.02.2020). – 
Назва з екрану.   

КГГА переименовала пять библиотек : [про перейменування бібліотеки імені 
П. Вершигори, бібліотеки імені В. Кудряшова та бібліотеки імені О. Пироговського]  

[Електронний ресурс] // Journalist : сайт. – Електронний текст. - Режим доступу : 
https://journalist.today/kgga-pereimenovala-pjat-bibliotek/ (дата звернення: 
07.02.2020). – Назва з екрана. 

https://tsn.ua/books/
https://tsn.ua/books/
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Київські бібліотеки запрошують на цікаві зустрічі // Вечірній Київ : сайт. – 
Електронний текст. – Режим доступу : https://vechirniy.kyiv.ua/news/kyivs-ki-biblioteky-
zaproshuyut-na-tsikavi-zustrichi?fbclid=IwAR2AjhAi12cuosHgdMuAl0E5NA9ap9-u-
FZ6HgRG_w48XacA93HrvaWx2jQ (дата звернення: 26.06.2020). – Назва з екрану.  

На Соломенке организовали курс цифровой грамотности для пенсионеров : [про 
курси з цифрової грамотності в ЦРБ імені Ф.Достоєвського] [Електронний ресурс] / 
Большой Киев. – Електронний текст. - Режим доступу : https://bigkiev.com.ua/na-
solomenke-organizovali-kurs-tsifrovoj-gramotnosti-dlya-pensionerov/ (дата звернення: 
10.02.2020). – Назва з екрану.  

Петренко, М. Якою має бути пам'ять про загиблих воїнів : [М. Петренко, ветеран 
батальйону імені Кульчицького, - гість і партнер бібліотек Солом’янки – про 
актуальність і важливість теми увічнення пам’яті про загиблих воїнів] [Електронний 
ресурс] / Максим Петренко // Цензор.НЕТ: сайт. - Електронний текст. - Режим доступу 
: https://censor.net/ru/blog (дата звернення: 10.09.2020). – Назва з екрану.  

Тематичні зустрічі онлайн проводять столичні бібліотеки: розклад [Електронний 
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ЦБС Шевченківського району 

На хвилях телебачення 

Бібліотека ім. М. Костомарова сучасна, жива, актуальна, чекає своїх читачів! 
[Електронний ресурс] / Телеканал Кyiv Live // YouTube. – Режим доступу : 
https://www.youtube.com/watch?v=whkfcKLhKe0. – Назва з екрана. – Дата публікації : 
10.12.2020. 

В мережі Інтернет 

Бібліотеку на Нивках перетворюють в освітній центр з гуртками [про бібліотеку 
ім. М. Костомарова] [Електронний ресурс] // Вечірній Київ. – Режим доступу : 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/41425/. – Назва з екрана. – Дата публікації : 05.05.2020. 

Більше ніж книги: шість сучасних бібліохабів у Києві [Електронний ресурс] // 
Вечірній Київ. – Режим доступу : https://vechirniy.kyiv.ua/news/45366/. – Назва з 
екрана. – Дата публікації : 30.09.2020 

«Два кольори мої, два кольори» : [у бібліотеці ім. Ошера Шварцмана онлайн 
концерт з нагоди відзначення Дня незалежності України] [Електронний ресурс] // 
Вечірній Київ. – Режим доступу : https://vechirniy.kyiv.ua/news/44426/. – Назва з 
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На Нивках запрацювала оновлена бібліотека : [про бібліотеку ім. 
М. Костомарова] [Електронний ресурс] // Вечірній Київ. – Режим доступу : 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/47236/. – Назва з екрана. – Дата публікації : 08.12.2020. 

Публічні бібліотеки Києва працюють онлайн [Електронний ресурс] // Вечірній 
Київ. – Режим доступу : https://vechirniy.kyiv.ua/news/41162/. – Назва з екрана. – Дата 
публікації : 27.04.2020. 

У бібліотеках міста пройдуть цікаві лекції та зустрічі : [про бібліотеку 
ім. І. Котляревського] [Електронний ресурс] // Вечірній Київ. – Режим доступу : 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/39481/. – Назва з екрана. – Дата публікації : 25.02.2020. 

У бібліотеці на Нивках продовжуються перетворення : [про бібліотеку ім. 
М. Костомарова] [Електронний ресурс] // Вечірній Київ. – Режим доступу : 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/43716/. – Назва з екрана. – Дата публікації : 20.07.2020. 

У бібліотеці Шевченківського району триває реконструкція : [про бібліотеку 
ім. М. Костомарова] [Електронний ресурс] // Вечірній Київ. – Режим доступу : 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/41238/. – Назва з екрана. – Дата публікації : 29.04.2020. 

Як оновлюються бібліотеки в трьох районах міста [Електронний ресурс] // 
Вечірній Київ. – Режим доступу : https://vechirniy.kyiv.ua/news/42042/. – Назва з 
екрана. – Дата публікації : 26.05.2020. 
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