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Інформаційно-комп’ютерні системи активно поширилися на різноманітні 
сфери життєдіяльності людини, в т.ч. і на бібліотечну справу. Бібліотеки втрачають 
свої позиції як головного джерела документальної інформації. У суспільстві 
з’являється можливість вибору між зверненням у реальну бібліотеку або зверненням 
до віртуальних ресурсів глобальної мережі. Оскільки отримання даних з Інтернету 
часто пов’язано з незмірно меншими витратами часу та сил, перевага дедалі частіше 
надаватиметься Інтернету. Такі технологічні реалії нового інформаційного 
середовища неминуче приводять до зміни змісту бібліотечної роботи. 

Використання Web 2.0-технологій змушує бібліотекарів прийняти виклик 
сучасного суспільства і по-новому усвідомити свою роль та місце у соціумі. Таким 
чином, формується підґрунтя для виникнення концепції “Бібліотеки нового 
покоління” або “Бібліотеки 2.0”, яка руйнує фізичні, географічні, часові, просторові 
бар’єри, стає «всюдисущою» для користувачів і потрібною їм. 

На сьогоднішній день про Веб 2.0 говорять багато та часто, хоча ще декілька 
років тому цього терміну не існувало і в природі. Зараз же пошукова система Google 
видає близько 1 040 000 000 посилань на документи, де згадується поняття Веб 2.0. 

Якщо зазирнути в історію розвитку вебу, то можна виділити три епохи: Веб 
1.0, Веб 2.0, Веб 3.0, що характеризують розвиток Всесвітньої мережі. Чітких 
визначень такої класифікації поки що немає, проте є принципи, що дозволяють 
зрозуміти відмінність одного стану Інтернету від іншого. На разі людство перебуває 
в епосі Веб 2.0, але непомітно відбувається перехід до епохи Веб 3.0. 

Веб 2.0 – це не новий стандарт, це не новий формат. Веб 2.0 – це всього лиш 
назва нових течій, нового етапу еволюції в Інтернеті. Не можна сказати, що 
«другий» веб прийшов неочікувано і змінив собою застарілі сайти. Навпаки, це 
результат прогресу, логічного покращення. 

Веб 2.0 – це епоха, коли в основі Інтернету лежать не сайти, а люди, їх знання, 
їх взаємодія. 

Веб 2.0 – друге покоління мережевих сервісів Інтернету. На відміну від 
першого покоління сервісів Веб 2.0 дозволяє користувачам спільно діяти – 
обмінюватися інформацією, зберігати посилання та мультимедійні документи, 
створювати та редагувати публікації, тобто відбувається налагодження соціальної 
взаємодії. Тому технології Веб 2.0. ще називають соціальними сервісами Інтернету. 

З’явився термін «Веб 2.0» з легкої руки Тіма О’Рейлі, що ввів його у своїй 
статті «Tim O’Reilly – What Is Web 2.0» («Що таке Веб 2.0») від 30 вересня 2005 р. 

Веб 2.0 з Вікіпедії, вільної енциклопедії, дає нам таке визначення поняття 
WEB 2.0 – це методика проектування систем, які шляхом обліку мережних 
взаємодій, стають тим краще, чим більше людей ними користуються. 
Особливістю веб 2.0. є принцип залучення користувачів до наповнення і 
багаторазової вивірки контенту. 

В статті Тіма О’Рейлі немає чітких теоретичних визначень, але разом з тим 
наведено умови чи стандарти Веб 2.0, зокрема: 

- недорогі продукти та сервіси, що масштабуються (тобто відкриті для 
доопрацювання, розвитку, удосконалення, а не завершені, «пакетні», продукти); 

- контроль за унікальними джерелами даних, котрі збагачуються за 
рахунок залучення значного числа користувачів; 
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- ставлення до користувача як до співробітника; 
- використання колективних інтелектуальних ресурсів; 
- самообслуговування користувачів; 
- спрощення призначення для користувача інтерфейсу, розробок та 

бізнес моделей. 
 
Веб 2.0 – друге покоління мережевих сервісів Інтернету, за допомогою яких 

можна організувати наступну колективну діяльність: 
1. записування думок, замітки і коментування чужих текстів – Живой 

журнал, Живой Интернет, Блог.Ру, Blogger, Вікіпедія, Летописи.Ру тощо. 
2. спільний пошук інформації - Свики, Google, Флексум 
3. спільне зберігання закладок - БобрДобр, Сто Закладок, Memori.ru, 

Румарк, МоёМесто, News2.ru, Цветные полоски 
4. спільне зберігання і створення медіафайлів: 
 фотографії, схеми, малюнки - Фликр, Панорамио, Пикаса, Фотодия, 

Фламбер, КаляМаля, CoDraw (Спільне малювання) тощо. 
 відео - YouTub, TeacherTube, Rutube, Rambler Vision, Відео@mail.ru 
 подкасти – аудіофайли - Audacity, PodOmatic. 
 зберігання презентацій - СлайдШара, Spresent, Scribd. 
 створення анімаційних та інтерактивних історій - Scratch. 
 створення трьохвимірних розповідей – Alice. 
 створення і використання карти знань - Визуальный словарик, Bubbl.us, 

FreeMind, GraphViz 
5. створення і редагування документів – Вікіпедія, Google, Zoho. 
6. соціальні геосервіси - Карти Google, Карти Google + WikiWiki, Об’ємна 

модель Землі Google, Панараміо. 
7. інтерактивні анкети - Анкетёр.ru 
8. бокси для зберігання інформації в мережі - бокс від Яндекса, 
9. закриті групи – від Google обмін повідомленнями (чати, форуми, 

телеконференції) – меседжери, Скайп, ISQ. 
 
Нові сервіси соціального забезпечення радикально спростили процес 

створення матеріалів і публікацій в мережі. Сьогодні, використовуючи Веб 2.0, 
новий контент створюється мільйонами людей. Вони, як мурахи в спільний 
мурашник, приносять в мережу нові тексти, фото, малюнки, музичні файли. При 
цьому спілкування між людьми все частіше відбувається не в формі прямого обміну 
висловлюваннями, а в формі спільного спостереження за мережевою діяльністю. 
Освоєння нових засобів веде не просто до того, що ми можемо вирішувати нові 
задачі, але й змінює наш світогляд, який дозволяє нам бачити світ з нової точки 
зору. 

Поява Веб 2.0 принесла нам блоги і мікроблоги, соціальні мережі, соціальні 
закладки, фолксономії, теггінг і хмари тегів, Wiki, мультимедійні системи 
поширення інформації, текстові веб-редактори, персоніфіковані і т.д. Це далеко не 
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повний перелік інновацій нової епохи Інтернету, які ввійшли в наше життя. 
Познайомимося більш детально з деякими з них! 

 
Wiki – сервіс, який підтримує 

колективну роботу більшості авторів 
над загальною колекцією пов’язаних 
гіпертекстових записів. Сфера 
застосування – створення ресурсів по 
різноманітній тематиці; залучення 
користувачів до створення спільного 

контенту (сайт «Вуршуд» Національної бібліотеки Удмуртскої Республіки 
 

http://vorshud.unatlib.org.ru/index.php/); створення загальнодоступних ресурсів для 
навчання користувачів, статей про бібліотеки в Вікіпедії. Форматування тексту і 
вставка різних об’єктів в текст відбувається з використанням вікі-розмітки. 

Популярні: 
 Вікіа (http://www.wikia.com). 
 Вікі-сайт (http://ru.a.wiki-site.com). 
Основні можливості використання в практиці бібліотек: 
 Створення документів, які потребують колективної участі, наприклад, 

проектів. 
 Організація спільної науково-дослідної роботи. 
Для роботи з Вікіпедією необхідно перш за все сформулювати мету створення 

вікі, визначитись з її тематикою та чітко визначити коло осіб, яким буде доступне 
редагування сторінок. Немає потреби створювати наукову енциклопедію, однієї 
Вікіпедії вже достатньо. 

 
Блоги – веб-сайт, основний вміст якого – записи, 

що регулярно додаються, містять текст, зображення або 
мультимедіа. Блог може виступати як платформа для 
ведення сайту бібліотеки; інформаційна підтримка 
окремого проекту бібліотеки; організація товариств; як 
інструмент новин при відстутності на сайті бібліотеки 
стрічки новин; персональні блоги бібліотекарів на 
бібліотечні і прибібліотечні тематики як засіб розвитку 
професійної комунікації; засіб зворотнього зв’язку між 
користувачем та бібліотекою. 

Для блогів характерні записи короткочасової 
значимості, відсортовані в зворотньому порядку (останній запис зверху). 
Відмінність блогу від традиційного щоденника обумовлюється середовищем: блоги 
зазвичай публічні і мають сторонніх читачів, які можуть вступити в публічну 
полеміку з автором (в коментарях до блогозапису або своїх блогах). 

Людей, які ведуть блог, називають блогерами. Сукупність всіх блогів мережі 
прийнято називати блогосферою. 
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Для блогів характерна можливість публікації відгуків (коментарів, «коментів») 
відвідувачами. Вона робить блоги місцем мережевого спілкування, яке має ряд 
переваг перед електронною поштою, групами новин, веб-форумами і читачами. 

Популярні сервіси: 
 blogger.com 
 livejournal.com 
 Блоги@Mail.Ru (http://blogs.mail.ru) 
 http://www.liveinternet.ru/ 
 Я.ру (http://my.ya.ru). 
Основні можливості застосування в практиці бібліотек: 
 Огляди книг. 
 Рекомендовані списки. 
 Новини і анонси заходів. 
 Вбудовані фото, відео і аудіо віджети. 
 Дискусії на професійні теми. 
 Списки корисних електронних і фізичних джерел. 
 Плани, положення і офіційні документи. 
 Чорні списки боржників. 
 Конкурси та ігри. 
Для ефективного ведення блогу бібліотеки спочатку необхідно обміркувати, 

скільки блогів потрібно відкрити. Можливо, бібліотеці знадобиться декілька блогів. 
Бібліотекар, який веде блог, повинен мати почуття слогу і літературний талант та 
відноситися відповідально до вибору дизайну блогу. Дизайн не повинен бути 
зухвалим, дратівливим. Краще всього, якщо це буде бібліотечна тематика або 
нейтральні тони. Не варто переповнювати блог віджетами. Необхідно подумати, які 
елементи дійсно потрібні вашому блогу, а які ні (категорії, RSS, теги, архів записів). 
Якщо це можливо, то краще відключити ті, які непотрібні. Блоги багато в чому 
популярні через періодичність і регулярність оновлень – писати потрібно так часто, 
як це тільки можливо. Для інших блогерів бажано писати гостьові пости. Завдяки 
таким постам, можна розповісти про себе і свій блог в блогах інших авторів. Це 
дасть шанс заманити нових читачів на ваш блог. Бажано брати участь в блогерських 
конкурсах. Це гарний спосіб заявити про себе, бо якщо ви потрапите в число 
кращих, на вас обов’язково поставлять посилання. Слід залишатися вірним темі 
свого блогу та надавати читачам унікальний контент. Необхідно придумувати цікаві 
заголовки, щоб вони були помітні. Пости блогу повинні вміщати думки автора чи 
коментарі. Текст потрібно ілюструвати фотографіями або відео, адже суцільний 
текст важкий для сприйняття. 

Бібліотеки України освоїли спілкування з читачами через бібліотечні блоги. 
Українські бібліотеки використовують персональні та корпоративні блоги як канали 
неформальної комунікації та способи мотивації розвитку професійної сфери, що 
реалізуються у різних формах (від спілкування з колегами до курсів підвищення 
професійної кваліфікації); як засоби залучення більш широкої аудиторії 
користувачів мережі у вигляді поінформування про бібліотечні події, навчання або, 
навіть, інформаційного обслуговування; як інструменти бібліотечного маркетинга, 
що сприяють розповсюдженню бібліотечних новин, стимулюють просування 
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бібліотечних продуктів, послуг та сервісів, анонсують маркетингові заходи, проекти 
та програми; слугують засобами реклами та PR технологій для книгозбірень; як 
«креативне» доповнення основних веб-сайтів бібліотек, що існує паралельно, а 
подекуди і як альтернативу створення останніх завдяки доступності. 

Українські бібліотечні блоги почали з’являтись з 2007 року. Найбільшої 
активності по створенню українські професійні «щоденники» набули у 2012 році. 
Нині в Україні налічується 216 бібліоблогів. Це професійні майданчики для 
спілкування, проекти по підтримці читання, неформальні майданчики, що 
доповнюють, або замінюють основні веб-сайти бібліотек. Кількість бібліотечних 
блогів України станом на квітень 2014 р. дорівнює 216 (див. Додаток 1). 

 

Динаміка появи бібліотечних блогів в Україні (2007-2014 рр.) 
 
 

Мікроблоги (англ. micro-blogging) – це 
форма блогінгу, яка дозволяє користувачам 
писати короткі замітки і публікувати їх; кожне 
таке повідомлення може бути переглянуте і 
прокоментоване в режимі чату ким завгодно, або 
обмеженою групою осіб, які можуть бути вибрані 
користувачем. Ці повідомлення можуть бути 
передані різними способами, включаючи такі, як 
текстові повідомлення, миттєві повідомлення, 
електронна пошта, або web-інтерфейс. Сфера 

застосування – розсилка новин бібліотеки; засіб зворотнього зв’язку між 
користувачем і бібліотекою; проведення конкурсів, інформаційна підтримка заходів 
і корпоративних заходів; розвиток професійної комунікації. 
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Популярні сервіси: 
Твіттер (http://twitter.com). 
Мікроблоги QIP (http://mblogi.qip.ru/). 
Жужужу (http://www.jujuju.ru). 
Juick (http://juick.com/). 
Рутвіт (http://rutvit.ru/). 
Основні можливості застосування в практиці бібліотек: 
 Публікація новин бібліотеки. 
 Огляди і анонси бібліотечних заходів. 
 Новинки фондів і послуг. 
 Короткі поради по користуванню як бібліотекою в цілому, так і окремими її 

частинами: каталогами, картотеками, платними послугами, сайтом. 
 Публікація посилань на цікаві статті про бібліотеки, книги або 

інформаційну грамотність. 
 Відповіді на питання користувачів. 
 Публікація інформації про видатних діячів по профілю бібліотеки. 
Для успішного ведення мікроблогів необхідно в налаштуваннях акаунта 

вказати назву бібліотеки і посилання на сайт, а в поле «Про вас» вказати імена 
бібліотекарів, які пишуть в Твіттер. Твіттер необхідно використовувати як 
інструмент для спілкування, а не мовлення, і відповідати на особисті повідомлення і 
нагадування. Регулярно потрібно виконувати пошук по Твіттеру на предмет згадок і 
не ігнорувати розмови про свою бібліотеку. В день необхідно писати приблизно від 
1 до 5-6 разів. 

 
Paper.li – газета із 

повідомлень Twitter. За допомогою 
Paper.li можна створювати власну 
Twitter-стрічку – підбірк  записі  – 
не тільки на основі контенту із 
Twitter, але ще й на основі записів в 
Facebook. Сервіс не просто вибирає 
із Twitter-стрічки посилання, але й 
враховує ам зміст, роводячи 
семантичний аналіз і ранжуючи по 
актуальності. Paper.li дає 
можливість підписуватися і 
спостерігати мережеву діяльність 
аудито  із представників цільової 
групи бібліотеки, потенційних 

користувачів, партнерів і т.д.; формування підписки н

и в

с п

рії

овин по конкретній тематиці. 
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RSS-агрегатори – інструменти, здатні збирати 
з Інтернету необхідну користувачеві інформацію і 
видавати її в зручному для нього вигляді. Це 
дозволить інформувати користувачів про новини 
бібліотеки, нові надходження, нові послуги, новини 
сайту і т.д.; дасть можливість організувати 
довідково-інформаційну роботу. 

 
Популярні сервіси: 
 Google Reader (http://www.google.ru/reader/). 
 Яндекс.Підписки (http://mail.yandex.ru/lenta/). 
 FeedShow (http://reader.feedshow.com/home ). 
Основні можливості застосування в практиці бібліотек: 
 Створення спеціальних пропозицій для підписчиків (наприклад, знижки 

на платні послуги). 
 Розміщення інформації в інших інформаційних джерелах (сайти новин, 

сайти партнерів та ін.). 
 Просування особистого веб-сайту (RSS-стрічки з посиланнями 

повертають користувачів на ваш сайт). 
 Реклама в RSS-стрічках. 
 Публікація анонсів і новин бібліотеки. 
Для того, щоб підписалися на RSS-розсилку блогу, необхідно розмістити 

велику помаранчеву іконку RSS на видному місці, а також невелику іконку в кінці 
кожної статті, адже багато людей підписуються після статті, яка сподобалася. Краще 
створювати повнотекстові RSS-фіди, бо багатьом не подобається переходити на сайт 
для читання повного варіанту. Потрібно паралельно надати можливість підписки на 
оновлення і через пошту. Максимально потрібно понизити кількість кроків для 
підписки на канал блогу. І головне, необхідно написати статтю про те, що таке RSS і 
як підписуватися на оновлення блогу. 

 
Сервіси колективного 

зберігання закладок (соціальні 
закладки) (http://bobrdobr.ru/, 
http://memori.ru та ін.) – це 
рекомендаційні сервіси, за 
допомогою яких відбувається 
категоризац інформа шляхом 
створення закладок та ипадкових 

смислових міток (тегів). Соціальні закладки дають можливість розміщувати ресурс з 
урахуванням його «визнаної користі». Сервіси колективного зберігання закладок 
допомагають в формуванні рекомендаційних колекцій інтернет-ресурсів, 
систематизації і категоризації інформації за рахунок тегів, заохочення користувачів 
до створення колекцій Інтернет-ресурсів (наприклад, бібліотекарі складають списки 
ресурсів за певною тематикою і запрошують користувачів доповнити ці списки 
необхідними матеріалами). 

ія ції 
в
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Популярні сервіси: 

Подкастинг – система, яка дозволяє 
створювати і передавати звукову або 
відеоінформацію в Інтернеті, формувати 
підписку на аудіо- і відеоконтент. Допомагає в 
організації відеоконференцій, соціокультурних 
заходів, які проводить бібліотека (аудіо- і 
відеозаписи професійний заходів); створенні 
дистанційних курсів для навчання 
користувачів; представлення інформації новин. 

 
 
Мультимедійні сервіси (Flickr, YouTube ті 

ан.) – фото- і відеосервіси, які дозволяють зберігати, 
систематизувати фотографії, відео, обмінюватися 
ними. Сфера застосування – надання фото-, 
відематеріалів, які висвітлюють діяльність 
бібліотеки; створення колекцій фото- і 
відеоматеріалів; створення віртуальних екскурсій, 
галерей; організація дистанційного навчання 
користувачів. 

 
 
Потокове мультимедіа (від англ. 

streammedia) — це мультимедіа, яке 
безперервно отримується користувачем від 
провайдера потокового віщання. Це поняття 
застосовується як до інформації, яка 
розповсюджується через телекомунікації, так 
і інформації, яка з самого початку 
розповсюджувалась шляхом потокового 
віщання (наприклад, радіо, телебачення) або 
непотокової (наприклад, книги, відеокасети, 
аудіо CD). 

 Youtube.com  
 Rutube.com  
 Video.mail.ru 
 Rpod.ru 
 Itunes.com  
 Vimeo 
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Основні можливості застосування в практиці бібліотек: 
 Огляди книг. 
 Відео і аудіозаписи бібліотечних заходів. 
 Відеоекскурсія по бібліотеці. 
 Зйомка фільмів і роликів читачами бібліотеки. 
 Відео і аудіо керівництва по використанню і застосуванню (каталогів, 

послуг). 
 Презентації і реклама. 
До початку створення медіа-повідомлення необхідно сформулювати його ідею 

та мету. Обрати краще вузьку тему або не більше 2-3 тем на одне медіа-
повідомлення. повідомлення повинне починатися з привітання і оголошення його 
змісту. Доносити думку потрібно як можна простіше і зрозуміліше, за рахунок 
спрощення складних мовних конструкцій, заміни дієприкметникових зворотів і 
непрямих відмінків більш простими формами. Необхідно забезпечити цікавість і 
актуальність інформації, виробити зрозумілу, не дратівливу манеру викладення та 
намагатися створити фірмовий стиль. При створенні повідомлення краще 
використовувати по можливості найбільш якісне апаратно-програмне забезпечення. 
Оптимальний час медіа-повідомлення складає від 3 до 5 хвилин. 

 
Географічні сервіси (GoogleMaps, Foursquare і т.д.) 

– сервіси, які дозволяють працювати з цифровими картами 
і глобусами. Сфера застосування – прив’язка бібліотеки до 
географічних сервісів; розробка і проведення навчальних 
ігор, конкурсів тощо. 

 
 

 
Соціальні сервіси – методи соціального навчання. Дозволяють 

організовувати і проводити масові заходи; інформувати користувачів про новини 
бібліотеки; надавати фото-, відеоматеріалі, які висвітлюють діяльність бібліотеки; 
створювати віртуальні екскурсії, галереї; організовувати дистанційне навчання 
користувачів; опитування. Соціальні сервіси – засіб зворотнього зв’язку між 
користувачем і бібліотекою. Допомагають в розвитку професійної комунікації. 

Чати, системи обміну миттєвими повідомленнями в мережі (Meebo, Skype, 
ICQ та ін.) допомагають в організації віртуально-довідкового обслуговування; 
бібліотечного консалтингу. 

Форуми, гостьові книги та ін. – засіб звороотнього зв’язку між користувачем і 
бібліотекою. 

Help a librarian – сервіс, який працює по типу «запитань і відповідей» 
спеціально для бібліотекаря. Розвиток професійної комунікації; віртуальне 
довідково-біблографічне обслуговування; бібліотечний консалтинг. 
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Система миттєвого обміну повідомленнями 

(англ. Instantmessenger, IM) — спосіб обміну 
повідомленнями через Інтернет в реальному часі 
через служби миттєвих повідомлень 
(InstantMessagingService, IMS), використовуючи 
програми-клієнти. Можуть передаватися текстові 
повідомлення, звукові сигнали, зображення, відео, а 
також проводитися такі дії, як спільне малювання 
або ігри. Багато з таких програм можуть 
застосовуватися для організації групових екстов х 
чатів і відеоконфер

т и
енцій. 

 
Популярні протоколи: 
 ICQ. 
 Jabber. 
 Skype. 
 MSN. 
Популярні клієнти: 
 ICQ (http://www.icq.com/)  
 Qip (http://qip.ru). 
 Skype (http://www.skype.com). 
 Windows Live Messenger (http://explore.live.com/windows-live-messenger). 
 Mail.ru Агент (http://agent.mail.ru). 
 ooVoo (http://www.oovoo.com/). 
Основні можливості застосування в практиці бібліотек: 
 Віртуальна довідка. 
 Професійне спілкування. 
 Наради. 
 Конференції і семінари. 
 Спілкування з цільовою аудиторією, направлене на покращення 

взаємовідносин. 
Миттєве повідомлення не повинно бути заміною електронній пошті, їх не 

можна використовувати для передачі конфіденційної інформації, сеанс обміну 
повідомленнями між двома користувачами повинен складати не більше 5 хв. Якщо 
питання потребує довшого обговорення, то краще скористатися іншими засобами 
зв’язку. Завершити розмову повинен той, хто її ініціював. Для того, щоб позбавити 
себе необхідності відповідати на чисельні питання і зекономити час можна 
використати можливості в встановленні різних статусів («Зайнятий», «Не 
турбувати»). 
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Calameo (http://www.calameo.com/) – міжнародний 
сервіс для публікації інтерактивних електронних 
документів в Інтернеті і засіб для спілкування. Сфера 
діяльності – публікація корпоративних журналів, звітів, 
презентацій і т.д. створення ресурсу для навчання 
користувачів; розвиток професійної комунікації. 

 
 
 
 

Цікавим і дуже «бібліотечним» є сервіс – 
карта онлайн-газет світу з можливістю пошуку 
за назвою, мовою, місцем видання і подією - 
http://newspapermap.com/. 

На карті можна знайти газети зі всього 
світу, більшість з них можна перекласти на інші 
мови одним натиском кнопки. В багатьох 
випадках можна також знайти посилання на 
сайти газет в соціальних медіа, як YouTube, 
Twitter і Facebook. Карта постійно поповнюється 
зусиллями самих же користувачів.  

 
Соціальна мережа – це 

інтерактивний багатокористувацький 
веб-сайт, контент якого наповнюється 
самими учасниками мережі. Сайт являє 
собою автоматизоване соціальне 
середовище, яке дозволяє спілкуватися 
групі користувачів, об’єднаних 
спільним інтересом. До них відносяться 
і тематичні форуми, особливо галузеві, 
які активно розвиваються в останній 
час. 

Зв’язок здійснюється за 
допомогою веб сервіса, внутрішньої пошти і миттєвого обміну повідомленнями. 

Також бувають соціальні мережі для пошуку не тільки людей за інтересами, 
але і самих об’єктів цих інтересів: веб-сайтів, музики для прослуховування і т.п. В 
таких мережах зазвичай використовується фолксономія. 

Популярні соціальні мережі: 
Вконтакте (http://vkontakte.ru). 
Facebook (http://facebook.com). 
Одноклассники (http://odnoklassniki.ru). 
Мой Мир (http://my.mail.ru). 
MySpace (http://myspace.com). 
Основні можливості застосування в практиці бібліотек: 
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 Пошук і підбір персоналу  
 Спілкування з користувачами реальними і потенційними. 
 Професійне спілкування і професійний розвиток. 
 Методична допомога. 
 Організація і проведення конференцій, семінарів, тренінгів. 
 Маркетингова діяльність (залучення нових користувачів, маркетингові 

дослідження). 
 Електронні виставки. 
 Путівники і керівництва (відео, аудіо). 
 Інформування про нові надходження. 
 Публікація новин і анонсів заходів. 
 Фото і відео звіти. 
 Профільні додатки (доступ до ЕК).  
 Таргетирована реклама. 
 Розміщення тендерів. 
Профіль бібліотеки в соціальній мережі повинен бути максимально повним, 

потрібно обрати прийнятний URL, який легко запам’ятовується (наприклад, 
http://vkontakte.ru/biblioteka), офіційний представник бібліотеки обов’язково повинен 
бути серед адміністрації групи, якщо така створена, і бути постійно на зв’язку. 
Група повинна бути активною, дружелюбною і комунікабельною. Публікації і 
повідомлення потрібно обов’язково перевіряти на наявність помилок, не 
порушувати авторські права, не розміщувати фотографії і особисті дані інших осіб, 
без їх згоди. Час від часу потрібно створювати тематичний розважальний контент, 
потрібно намагатися бути активними та уникати конфліктні ситуації. 

 
Не так давно був 

запущений проект 
RealtimeBoard (адреса сайту: 
realtimeboard.c mo ) - онлайн-
дошка я боти над ідеями і 
проектами Вона актуальна і 
необхідна для бібліотечних 
працівників, так як вони пишуть 
багато грантових проектів і 
дошка п егш ь цю роботу. На 
дошку м жна прикріпити 

картинки і PDF-файли, завантажувати свої Google Docs, клеїти стікери, малювати 
маркерами, залишати текстові замітки і коментарі до будь-яких

дл ро
. 

ол ит
о

 елементів. 
Крім того, що в RealtimeBoard можна за допомогою простих і зрозумілих 

інструментів наочно представити інформацію, на онлайн-дошці можна працювати 
над ідеями і проектами разом з командою, в т.ч. в реальному часі. 

RealtimeBoard пропонує багато можливостей для тих, кому необхідно наочно 
представити інформацію – в схемах і картинках, майндмепах та інших візуальних 
способах. Крім того, в RealtimeBoard можна віддалено працювати з командою з 
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будь-якої точки світу, що корисно для підприємців, фрілансерів, творчих команд в 
різних областях (яким інколи так важко опинитися в один час в одному місці). 
Таким чином, аудиторія сервісу досить широка. 

Що можна робити: 
 Малювати, використовувати автофігури, писати замітки, клеїти стікери і 

залишати коментарі до різних елементів; 
 Прикріплювати картинки – як з комп’ютера, так і з мережі; 
 Завантажувати pdf-файли і ваші Google docs і переглядати їх прямо з 

RealtimeBoard; 
 Створювати швидкі прототипи – вбудова бібліотека шаблонів для 

інтерфейсів дозволяє створювати прототипи для сайтів і мобільних додатків; 
 Проектувати майндмепи, використовуючи можливість встановлювати 

зв’язки між елементами. Схеми можна будувати із усього, що знаходиться на дошці: 
стікерів, картинок, документів; 

 Обговорювати проекти та ідеї з колегами, партнерами та друзями в чаті, 
залишати коментарі до будь-яких елементів. 

RealtimeBoard розвивається швидкими темпами і в майбутньому планується 
розвиток інструментів visual thinking, які дозволять зробити роботу з інформацією 
ще більш простою і приємною, а головне – продуктивною. 
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ВЕБ 2.0 В БІБЛІОТЕКАХ: 
ДОСВІД УКРАЇНСЬКИХ БІБЛІОТЕК 

Здавалось, ще недавно ми не могли сміливо констатувати той факт, що 
Інтернет міцно ввійшов практично в усі сфери діяльності українських бібліотек. Але 
поява платформи Wев 2.0, яка підняла Інтернет-технології на новий рівень, змушує 
бібліотеки передивлятися підходи до своєї присутності в мережі і взаємодію з 
користувачами у відповідності з вимогами часу. Сучасна бібліотека не може бути 
відірвана від процесу загальної інформатизації, становлення нового мислення, нових 
методів пошуку й отримання інформації з використанням сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Технології Wев 2.0 за останні декілька років набули свого поширення в 
бібліотеках світу і саме на основі досвіду зарубіжних колег українські бібліотеки 
також намагаються впроваджувати ці технології і в себе. 

Вдалим прикладом бібліотеки 2.0 в Україні є Луганська ОУНБ. Працівники 
бібліотеки освоїли спілкування з читачами через соціальні мережі, бібліотечні 
блоги, форуми. Головний висновок: міняємо «не можна» і «заборонено» на «можна» 
і «дозволено». 

Можливість використовувати сучасні технології дала новий поштовх розвитку 
рекламної діяльності. Різноманітні рекламні повідомлення бібліотеки розміщують 
на своїх сайтах. Відеоролики (анімаційні і документальні, серйозні і гумористичні) 
можна знайти на YouTube.com, YouTube.ua. Гарною рекламою можливостей 
бібліотек можуть стати відеоматеріали про історії успіху читачів. 

Використання вільного доступу до Інтернету значно розширює і оновлює коло 
бібліотечних послуг. Бібліотеки стали комунікативними майданчиками для 
онлайнового спілкування громади з владою. Вони забезпечують доступ до урядової 
інформації (урядові портали, сайти органів влади, гарячі лінії тощо), організовують 
інтерактивне спілкування населення з органами влади (онлайн-конференції, 
інтерактивні форуми). 

До традиційних форм додалися: бібліотечний лабіринт, Інтернет-огляд, слайд-
вечір, веб-музей, віртуальна подорож, Інтернет-мандрівка, краєзнавчий відеоурок, 
віртуальна екскурсія, відеознайомство, святкові Інтернет-розваги, веб-огляд, 
літературний гепенінг, бібліо-шоу, костюмована імпреза, музична бібліохвиля, 
імпровізована картинна галерея, дайджест з нових фантастичних фільмів, творчий 
тест на уважність, релакс-кімната, обмін-бюро, діагност-кабінет, літературний квест, 
віртуальна виставка, бібліотечний флешмоб і ще багато цікавого. Стають все далі 
популярнішими проекти «Ніч у бібліотеці», «Сутінки в бібліотеці», суть яких – 
показати читачам бібліотеку такою, якою вони її ще не бачили.  

Діяльність українських бібліотек по застосуванню соціальних мереж 
реалізується в напрямку просування бібліотеки, її послуг та ресурсів і привернення 
уваги читачів до книгозбірні, книги та читання, в т.ч. тих, хто не є користувачами.  

Реалізуючи перший напрям, бібліотеки активно використовують ВІКІ-проекти 
для поширення інформації про заклад, його послуги. Прикладом такої роботи є є 
досвід публічних книгозбірень Києва, які розмістили відомості про міську ЦБС в 
Вікіпедії (http://uk.wikipedia.org/wiki/Публічні_бібліотеки_Києва). Відвідувачам 
цього ресурсу пропонуються матеріали про історію бібліотек, їх адреси, 
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характеристику, статистичні дані діяльності, фото, адреси офіційних сайтів, 
посилання на інші ресурси, які містять інформацію про книгозбірні. 

В практику роботи книгозбірень Рівненщини впроваджено скайп-
консультування, скайп-конференції, вебінари. Вебінар (тип веб-конференції) – 
«віртуальний» семінар, організований за допомогою інтернет-технологій. 
Пригадаємо конференцію «Сільські бібліотеки в контексті інформатизації 
суспільства», яка відбулася в березні 2011 р. на платформі обласного інтерактивного 
форуму (http://1forum.rv.ua). Зареєструвавшись, учасники заходу в призначений час 
виходили на відповідний розділ сайта (де заздалегідь були виставлені теми для 
обговорення). Бібліотекарі мали можливість чути й бачити ведучого та експертів, 
задавати питання. На заході, як і на звичайному семінарі, є можливість взаємодіяти з 
ведучим, тобто виконувати його завдання, відповідати на запитання і обмінюватися 
думками. Після завершення заходу залишаються записи, які теж можна 
використовувати з метою навчання. Фактично, це готовий продукт. Ці нові форми 
активно застосовуються у методичній підтримці та консультуванні фахівців 
бібліотек краю. 

Можливості Інтернету дали новий поштовх для розвитку виставкової роботи 
бібліотек у віртуальному середовищі. Це дозволяє: забезпечити збереження 
документів при практично необмеженому терміні експонування їх в електронному 
віртуальному режимі; розкрити зміст представлених документів за допомогою 
анотацій і візуального ряду; представити документи обраної тематики, які відсутні у 
власних фондах, але є в інших бібліотеках і в Мережі; надати користувачам 
можливість дистанційного перегляду віртуальної виставки на сайті бібліотеки у 
будь-який час доби.  

Серед обласних бібліотек лідером у здійсненні віртуальної виставкової роботи 
можна назвати Кіровоградську ОУНБ. Так, у підготовленій нею віртуальній 
фотовиставці «Автограф війни» використано особисті матеріали з архівів жителів 
Кіровограда, обласних краєзнавчого музею і архіву, що є прекрасним прикладом 
співробітництва у створенні краєзнавчих ресурсів регіону. Інші експозиції 
віртуальних виставок, музеїв і фотогалерей представлено на сайтах Луганської, 
Миколаївської, Дніпропетровської, Рівненської ОУНБ, котрі заснували унікальні 
краєзнавчі сторінки, присвячені видатним подіям, людям, фактам історії й 
сьогоднішнього дня. Електронні музеї книги створено Кіровоградською і 
Херсонською ОУНБ.  

Упровадження та розвиток інформаційних технологій вносять корективи й у 
таку традиційну функцію бібліотек, як методична. У регіонах проводяться Інтернет-
конференції, чати, віртуальні консультації. Для фахівців галузі діє сайт 
«Бібліотечному фахівцю» (адміністратор – НПБУ; http://profy.nplu.org/). Тут, 
наприклад, у розділі «Мережа бібліотек України» представлено статистичні дані 
щодо діяльності бібліотек за останні 10 років. Розділ «Бібліолоція» знайомить 
бібліотекарів із новими професійними виданнями, у тому числі зарубіжною 
періодикою. Бібліотечним фахівцям надається доступ до повнотекстових версій усіх 
номерів журналу «Бібліотечна планета», що вийшли друком. Луганська ОУНБ 
здійснює проект «Модульна система підвищення кваліфікації» у формі заочного 
тренінгу. 
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http://libkor.com.ua/index.php?id=5&sid=1&rid=131, свободный. - Название с экрана. - 
Текст на экране на рус. языке. 

19. Ярошенко, Т. Бібліотека, бібліотекарі та користувачі бібліотек в епоху Веб 
2.0: виклики часу [Текст] / Т. Ярошенко // Біблотечна планета.- 2011. - № 1. – С. 17 – 
22. 

 1919

http://www.library.lg.ua/rus/kollegam_metod.php?filename=2012_03_22_14_06_23.html&name=%22%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8+Web+2.0+%E2+%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%E0%F5%22
http://www.library.lg.ua/rus/kollegam_metod.php?filename=2012_03_22_14_06_23.html&name=%22%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8+Web+2.0+%E2+%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%E0%F5%22
http://www.library.lg.ua/rus/kollegam_metod.php?filename=2012_03_22_14_06_23.html&name=%22%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8+Web+2.0+%E2+%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%E0%F5%22
http://blog.shikate.ru/30/innovacii-web-20-v-bibliotekax/
http://libkor.com.ua/index.php?id=5&sid=1&rid=131


Додаток 1. 
БІБЛІОТЕЧНІ БЛОГИ УКРАЇНИ 

 
№ 
п/п 

Назва блогу 
Електронна 

адреса 
Блогер 

Дата 
заснування 

Характеристика 

1 2 3 4 5 6 
2007 

1 Юношеские 
библиотеки 
Украины 

http://youth-
libraries.blog
spot.com 

 21.10.2007 Інформація для 
читачів 

2008 
2 Блог 

Кіровоградської 
ОУНБ 

http://blog.lib
rary.kr.ua 

Кіровоградська ОУНБ 07.01.2008 Неофіційний 
вісник ОУНБ ім. 
Д.І. Чижевського 

3 Заліщицька 
централізована 
бібліотечна 
система 
«Веселка 
Наддністров'я» 

http://zallibra
ry.blogspot.c
om 

Заліщинська ЦБС 05.06.2008 Розповідає про 
ЦБС, інформує про 
важливі події, які 
відбуваються у 
краї 

4 Бібліотека без 
бар'єрів 

http://om222.
blogspot.com 

Центр для читачів з 
особливими потребами 
Херсонської ОУНБ ім. 
Олеся Гончара 

03.09.2008 Неофіційний блог 

5 Блог 
Решетилівської 
ЦРБ 

http://reshetli
b.blogspot.co
m 

Решетилівська ЦРБ 29.09.2008 Інформація для 
читачів 

2009 
6 Nurturing Mutual 

Understanding: 
Window on 
America Centers 

http://woacen
ter.wordpress
.com 

 09.01.2009 Призначений для 
бібліотек України, 
що мають центри 
“Вікно в 
Америку”, та всіх 
зацікавлених в 
наданні інформації 
про США. 
Надаються 
анотації статей на 
інновації в 
американських 
бібліотеках і т.д. 
Пости на 
англійській та 
українській мовах. 

7 Bookworm - 
Sumy Window on 
America Center 

http://bookw
orm-
woa.blogspot
.com 

Сумська ОУНБ 27.01.2009 Блог для читачів 
бібліотеки м. Суми 
про центр «Вікно в 
Америку». 
Пости англійською 
мовою 

 2020



1 2 3 4 5 6 
8 Творчість та 

інновації в 
українських 
бібліотеках 

http://libinno
vate.wordpre
ss.com 

 05.02.2009 Інформаційно-
просвітницький 
блог для 
бібліотекарів 

9 Тульчинська 
центральна 
районна 
бібліотека 

http://tulchlb.
blogspot.com 

Тульчинська ЦРБ 13.02.2009 Інформація для 
читачів 

10 Бібліомісток http://blog.lib
rary.vn.ua 

Вінницька ОУНБ ім. 
К.А. Тімірязєва 

13.03.2009 Інформація для 
читачів 

11 Свободный 
книгообмен 

http://kherso
n-
bookcrossing
.blogspot.co
m/ 

Херсонська ОУНБ ім. 
О. Гончара 

29.03.2009 Блог на підтримку 
буккросінгу в 
Херсоні 

12 Слово молодих http://biblio-
dcrb.blogspot
.com 

Долинська ЦРБ 16.04.2009 Інформація для 
читачів 

13 Методист 
библиотеки 

http://metodi
st-
biblioteki.blo
gspot.com 

Науково-методичний 
відділ ХДНБ ім. 
В.Г. Короленко 

25.04.2009 Інформація для 
читачів 

14 Чортківська 
централізована 
бібліотечна 
система. 
Мистецька 
палітра 
Чортківщини 

http://chortki
vlib.blogspot.
com 

Чортківська ЦБС 25.09.2009 Інформація для 
читачів 

15 Пан Бібліотекар http://panbibl
iotekar.blogs
pot.com 

Пан Бібліотекар 29.09.2009 Блог про 
бібліотечну справу 
та інформаційні 
технології 

16 Блог 
Каланчацької 
ЦБС 

http://kalanch
akcbs.blogsp
ot.com 

Калачинська ЦБС 16.10.2009 Інформація для 
читачів 

17 Літературний 
компас 

http://blog.lib
.kherson.ua 

Херсонська ОУНБ ім. 
Олеся Гончара 

26.10.2009 Інформація для 
читачів 

18 Библиотека 
города N 

http://kinderli
brary.wordpr
ess.com 

ЦБ для дітей ім. Шури 
Кобера і Віті Хоменко 
м. Миколаєва 

11.11.2009 Інформація для 
читачів 

19 Веб-
спілкування, 
нетикет 

http://www.n
etiquette4uth.
blogspot.com 

Державна бібліотека 
України для юнацтва 

01.12.2009 Інформація для 
читачів 

20 Херсонська 
обласна наукова 
медична 
бібліотека 
(ХОНМБ) 

http://medlib.
blog.net.ua/ 

Херсонська ОНМБ 29.12.2009 Інформація для 
читачів 
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1 2 3 4 5 6 
2010 

21 Я – Читайка! http://bibliote
kar14.blogsp
ot.com/ 

 03.02.2010 Блог для дітей та 
батьків 

22 Відділ 
краєзнавства 
ВОУНБ ім. 
К.А. Тімірязєва 

http://krayvin
nitsa.blogspo
t.com 

Відділ краєзнавства 
ВОУНБ ім. 
К.А. Тімірязєва 

16.02.2010 Веб-сторінка 
відділу літератури 
та інформації з 
питань 
краєзнавства; 
інформує про його 
наукову діяльність 

23 У світі 
прекрасного 

http://ylibedu
.blogspot.co
m/ 

Сектор мистецтв 
Тернопільської 
обласної бібліотеки 
для молоді 

14.03.2010 Інформація для 
читачів 

24 Блог УБА з 
адвокації 

http://advoca
cyuba.wordpr
ess.com/ 

УБА 26.04.2010 Інформація для 
читачів 

25 Проба пера http://ucz-
odessa.blogs
pot.com/ 

Міська ЦБС для дітей 
м. Одеса 

05.05.2010 Інформація для 
читачів 

26 Навчаємося 
разом 

http://tcentrlu
tsk.blogspot.
com 

РТЦ Волинської 
ДОУНБ ім. Олени 
Пчілки 

01.06.2010 Інформація для 
читачів 

27 Методична 
служба 
публічних 
бібліотек Києва 

http://olga-
methodlibkyi
v.blogspot.co
m 

 08.06.2010 Інформація для 
читачів 

28 BOOKитека http://delibfiv
e.wordpress.c
om 

Дитяча бібліотека-
філія № 5 м. 
Миколаєва) 

18.06.2010 Інформація для 
читачів 

29 Ключ до 
фінансування 
Барської громади 

http://bargro
mada.blogspo
t.com 

Барська районна 
бібліотека 

20.07.2010 Можна отримати 
важливу 
інформацію 
стосовно залучення 
коштів в громаду, є 
можливість вести 
діалог з командою 
проекту і вносити 
свої ділові 
пропозиції, 
підготуватись до 
подальших дій у 
сфері проектної 
діяльності вашої 
громадської 
організації чи 
закладу. 

30 Вчитись ніколи 
не пізно 

http://olenapr
ociv.blogspot
.com 

РТЦ Тернопільської 
ОУНБ 

04.08.2010 Інформація для 
читачів 
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1 2 3 4 5 6 
31 Записки 

рядового 
бібліотекаря 

http://biblib.b
logspot.com/ 

 08.08.2010 Інформація для 
читачів 

32 Наш край 
Міжлісся 

http://mizhlis
syalibr.blogs
pot.com 

Бібліотека села 
Міжлісся Барського р-
ну Вінницької обл. 

10.08.2010 Інформація для 
читачів 

33 Голобська 
селищна 
бібліотека 

http://golobu-
bibl.blogspot.
com 

Голобська селищна 
бібліотека 

12.08.2010 Інформація для 
читачів 

34 The Window on 
America Center 
in Luhansk 

http://luhansk
woa.blogspot
.com/ 

Луганський центр 
Windows on Amerirca  
Луганської ОУНБ ім. 
М. Горького 

13.08.2010 Знайомить з 
діяльністю 
Луганського 
інформаційного 
центру 
"Вікно в Америку" 
Пости в блозі: 
англійською, 
українською 
мовами 

35 Ковельська 
центральна 
районна 
бібліотека для 
дітей 

http://kovel-
rdb.blogspot.
com 

Ковельська ЦРБ для 
дітей 

20.08.2010 Інформація для 
читачів 

36 Бібліотечний 
гопак 

http://bibliote
4nyj-
gopak.blogsp
ot.com/ 

 06.10.2010 Інформація для 
читачів 

37 Централізована 
міська 
бібліотечна 
система для 
дітей 
м. Одеси 

http://odessac
mbsbaby.blo
gspot.com/ 

ЦБС для дітей 
м. Одеси 

28.10.2010 Інформація для 
читачів 

38 Барська районна 
бібліотека: блог 
читального залу 

http://inform
planeta.blox.
ua 

Читальний зал 
Барської ЦРБ 

28.10.2010 Інформація для 
читачів 

39 Маленький 
читайлик 

http://nbu4ki
ds.wordpress.
com 

Відділ обслуговування 
дошкільників та учнів 
1-4 класів 
Національної 
бібліотеки України для 
дітей 

01.11.2010 Інформація для 
читачів 

40 Бібліоміст Івано-
Франківськ 

http://bibliom
ist.blox.ua/ht
ml 

Івано-Франківський 
РТЦ 

02.11.2010 Інформація для 
читачів 

41 КЗ “Токарівська 
сільська 
бібліотека” 

http://tokariv
ka-
lib.blogspot.c
om 

Токарівська сільська 
бібліотека 

03.11.2010 Інформація для 
читачів 
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1 2 3 4 5 6 
42 Бібліотечний 

автобан 
http://bibliote
4nyj-
autoban.blog
spot.com/ 

 04.11.2010 Інформація для 
читачів 

42 Одесский 
«библиомостик» 

http://bibliom
istodessa.blo
gspot.co 

РТЦ Одеської ОУНБ 
ім М. Грушевського 

03.11.2010 Присвячений 
діяльності РТЦ на 
базі Одеської 
ОУНБ за 
програмою 
«Бібліоміст» 

44 Інгулецька 
бібліотека 

http://ingulez
-
lib.blogspot.c
om/ 

Інгулецька бібліотека 03.11.2010 Інформація для 
читачів 

45 Бібліотечні 
посиденьки 

http://obslugt
er.blogspot.c
om 

Відділ обслуговування 
Теребовлянської 
ЦРБ 

06.11.2010 Інформація для 
читачів 

46 Поворська 
сільська 
бібліотека 

http://povors
k-
bibl.blogspot.
com/ 

Поворська сільська 
бібліотека 

08.11.2010 Інформація для 
читачів 

47 НБУшка http://nbukid
s.wordpress.c
om 

Національна 
бібліотека України для 
дітей 

09.11.2010 Інформація для 
читачів 

48 Блог 
Новопавлівської 
сільської 
бібліотеки 
Каланчацького 
району 
Херсонської 
області 

http://internet
labreri.blogsp
ot.com/ 

Новопавлівська 
сільська бібліотека 

15.11.2010 Інформація для 
читачів 

49 Блог 
Каланчацької 
районної 
бібліотеки для 
дітей 
Херсонської 
області 

http://detskay
.blogspot.co
m 

Каланчацька ЦРБ 18.11.2010 Інформація для 
читачів 

50 Електронний 
читальний зал 
Дніпропетров-
ської ЦБС 

http://echzdn
epr.blogspot.
com 

Електронний 
читальний зал 
Дніпропетровської 
ЦБС 

24.11.2010 Інформація для 
читачів 

51 Бібліотечна 
палата 

http://bibliop
alata.wordpre
ss.com 

Львівська обласна 
дитяча бібліотека 

26.11.2010 Можна дізнатися, 
як швидко 
заспокоїтися та 
отримати всю 
необхідну 
допомогу просто у 
бібліотеці 
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52 Чугуевская 

городская 
библиотека для 
детей 

http://chugue
v-child-
bibl.blogspot.
com 

Чугуївська міська 
бібліотека для дітей 

26.11.2010 Інформація для 
читачів 

53 Берег дитинства http://barchil
dlib.blogspot.
com 

Барська районна 
бібліотека для дітей 

2.12.2010 Інформація для 
читачів 

54 Тульчинський 
край - краса 
поміж сторіч 

http://tulchin
bibl.blogspot.
com/ 

Тульчинська ЦРБ 08.12.2010 Інформація для 
читачів 

55 Доступ громадян 
до офіційної 
інформації: роль 
бібліотек 

http://govinfo
library.wordp
ress.com 

Українська бібліотечна 
асоціація 

09.12.2010 Інформація для 
читачів 

56 Могилянська 
Бібліотекарка 

http://kmalibr
ary.blogspot.
com 

Блог Тетяни Ярошенко 21.12.2010 Цікавинки зі світу 
бібліотек та 
бібліотечних 
технологій, 
ресурсів, сервісів, 
ідей від Тетяни 
Ярошенко 

57 Горьковский 
калейдоскоп 

http://gorkov
ka.blogspot.c
om 

Луганська ОУНБ ім. 
О.М. Горького 

23.12.2010 Інформація для 
читачів 

58 Бібліотека-філія 
№ 40 ЦМБС для 
дітей м. Одеси 

http://cosco.o
d.ua/wordpre
ss/ 

Бібліотека-філія № 40 
ЦМБС для дітей 
м. Одеси 

23.12.2010 Інформація для 
читачів 

59 Городская 
библиотека для 
юношества 
Чугуевской ЦБС 

http://chugue
v-unosha-
bibl.blogspot.
com/ 

Міська бібліотека для 
юнацтва Чугуївської 
ЦБС 

25.12.2010 Інформація для 
читачів 

60 Літературна 
студія “Контур” 

http://kontur-
ks.blogspot.c
om/ 

Херсонська обласна 
бібліотека для дітей 

27.12.2010 Інформація для 
читачів 

2011 
61 Бібліотечний 

блоґ для молоді 
Тернопілля 

http://youthty
l.blogspot.co
m 

 04.01.2011 Навчальний 
неофіційний блог 
бібліотекарів 
Тернопільської 
області, які 
працюють з 
молоддю і для 
молоді 

62 "Центр русской 
культуры и 
литературы" 

http://russkyc
entr.blogspot.
com/ 

Центр російської 
культури і літератури 
Луганської ОУНБ ім. 
М. Горького 

10.01.2011 Подорож в світ 
знань про Росію, 
російську 
літературу і 
культуру 
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63 Музиківська 

сільська 
бібліотека 

http://muz-
lib1920.blogs
pot.com/ 

Музиківська сільська 
бібліотека 

19.01.2011 Інформація для 
читачів 

64 Психолог у 
бібліотеці 

http://lesechk
o.wordpress.
com 

Національна 
бібліотека України для 
дітей 

25.01.2011 Психологічна 
служба 

65 Ківерцівська 
районна дитяча 
бібліотека 

http://olenkar
db.blogspot.c
om/ 

Ківерцівська районна 
дитяча бібліотека 

02.02.2011 Інформація для 
читачів 

66 Спокушаючи 
книгою… 

http://spokusa-
book.blogspot.c
om 

Бердичівська 
бібліотека 

03.02.2011 Блог методиста 

67 Блог ЦБС 
Котовського 
району 

http://kotovs
krcbs.blogsp
ot.com/ 

ЦБС Котовського 
району 

14.02.2011 Інформація для 
читачів 

68 EИПoвk@ http://info-
rulit.blogspot
.com 

Відділ обслуговування 
бібліотеки ім. 
М. Горького 

15.02.2011 Креативний 
молодіжний блог, 
який розкриває всі 
цікаві і захоплюючі 
заходи, події, які 
відбуваються у 
відділах 
обслуговування 
бібліотеки ім. 
М. Горького. 

69 Надзбруччя http://gusjatin.
blogspot.com/ 

Гусятинська ЦБС 17.02.2011 Інформація для 
читачів 

70 Книжковий 
континет 

http://bookna
zy.blogspot.c
om/ 

Миколаївська ОУНБ 
ім. О. Гмирьова 

21.02.2011 Інформація для 
читачів 

71 Куп’янська ЦБС http://kupyan
sklibr.blogsp
ot.com/ 

Куп’янська ЦБС 24.02.2011 Інформація для 
читачів 

72 Бібліотека-філія 
м-ну “Дружба” 
Чугуївської ЦБС 

http://filialmi
ch8.blogspot.
com/ 

Бібліотека-філія м-ну 
“Дружба” Чугуївської 
ЦБС 

25.02.2011 Інформація для 
читачів 

73 Діалог.UIS http://luhansk
inostr.blogsp
ot.com/ 

Луганська ОУНБ ім. 
М. Горького 

01.03.2011 Блог Єдиного 
Інформаційного 
Простору ЛОУНБ 
ім. М. Горького 
забезпечує 
широкий доступ до 
медіа ресурсів, 
створює сучасну 
технологічну 
модель 
обслуговування, 
сприяє науковим, 
освітнім, 
культурним 
програмам 
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74 Тернопільська 

БібліоМишка 
http://2biblter
nopil.blogspo
t.com/ 

Тернопільська міська 
бібліотека № 2 для 
дорослих 

09.03.2011 Інформація для 
читачів 

75 Библиотечная 
гавань 

http://laginlib
.org.ua/blog/ 

Миколаївська обласна 
бібліотека для дітей ім. 
В. Лягіна 

16.03.2011 Інформація для 
читачів 

76 Центральная 
библиотека 
Чугуевской ЦБС 

http://sentrbi
bl.blogspot.c
om/ 

ЦБ Чугуївської ЦБС 22.03.2011 Інформація для 
читачів 

77 БібліоМафія http://bibmaf.
blogspot.com 

 31.03.2011 Шкідливі поради 
для бібліотечно-
блогерської 
громади 

78 Літературна 
палітра 

http://feodosi
ja1711.blogs
pot.com/?zx=
aebbdecc9bf
7be03 

Кузнецовська міська 
бібліотека 

07.04.2011 Інформація для 
читачів 

79 BIBLIOVIN http://bibliovi
n.blox.ua/ht
ml 

ЗК “Вінницька МЦБС” 10.04.2011 Блог методистів 

80 Блог 
Білозерської 
ЦБС 

http://bilozer
kacbs.blogsp
ot.com/ 

Білозерська ЦБС 19.04.2011 Інформація для 
читачів 

81 Бібліородзинки http://lodbph
oto.blogspot.
com/ 

Львівська обласна 
бібліотека для дітей 

19.04.2011 Фотоблоґ 

82 Бібліотека 
ім. 
В. Маяковського 

http://mayak
ovskiylib.wor
dpress.com/ 

Бібліотека ім. 
В. Маяковського м. 
Київ 

11.05.2011 Інформація для 
читачів 

83 Каховська 
районна 
бібліотека для 
дітей 

http://kidsbib
lioteka.blogs
pot.com/ 

Каховська районна 
бібліотека для дітей 

22.05.2011 Інформація для 
читачів 

84 Змиевская 
районная 
детская 
библиотека 

http://sovazm
iev.blogspot.
com/ 

Зміївська районна 
бібліотека для дітей 

25.05.2011 Інформація для 
читачів 

85 Библио-новичок http://biblio-
novichok.live
journal.com/ 

Кіровоградська міська 
ЦБС 

25.05.2011 Блог бібліотекаря 

86 Бібліотечні 
волонтери 
Херсонщини 

http://volonte
ry-
ks.blogspot.c
om/ 

Колективний блог 
дитячих бібліотек 
Херсонської області 

01.06.2011 Блог організаторів 
та учасників 
обласних 
бібліотечних акцій 
"Читай - і стань 
успішним!" та 
"П'ять сходинок до 
успіху: увімкни 
бібліотеку!" 
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87 Книжный 

бульвар 
http://izmchl
dbibl.blogspo
t.com/ 

ЦБС для дітей м. 
Ізмаїл 

07.06.2011 Інформація для 
читачів 

88 Чорнобаївська 
сільська 
бібліотека 

http://cherno
baevka.blogs
pot.com/ 

Чорнобаївська 
сільська бібліотека 

09.06.2011 Інформація для 
читачів 

89 Соняшна 
літературна 
країна 

http://bibliolu
tsk.blogspot.
com/ 

Луцька центральна 
міськ 
бібліотека 
для дітей 

01.07.2011 Інформація для 
читачів 

90 СтоЛична 
бібліотека 

http://lesilib.t
umblr.com/ 

Публічна бібліотека 
ім. Лесі Українки м. 
Києва 

Липень 
2011 

Відеоблог 

91 Зміївська 
центральна 
бібліотека 

http://zmievb
ook.blogspot.
com/ 

Зміївська ЦРБ 28.06.2011 Інформація для 
читачів 

92 Обличчям до 
родини 

http://clvivfa
mily.blogspot
.com/ 

ЦМБ ім. Лесі Українки 
м. Львова 

01.09.2011 Сімейний блог 

93 Крижопільська 
ЦБС 

http://kryzho
pilskacbs.blo
gspot.com/ 

Крижопільська ЦБС 13.10.2011 Інформація для 
читачів 

94 Світловодська 
бібліотека-філія 
№ 3 

http://svitbib
3.blogspot.co
m/ 

Світловодська 
бібліотека-філія № 3 

19.10.2011 Інформація для 
читачів 

95 Бібліотека-філія 
№ 8 
Світловодської 
ЦМБС 

http://svit-
8.blogspot.co
m/ 

Бібліотека-філія № 8 
Світловодської ЦМБС 

19.10.2011 Інформація для 
читачів 

96 Бібліотека-філія 
№ 7 м. 
Світловодськ 

http://svit-
7.blogspot.co
m/ 

Бібліотека-філія № 7 
м. Світловодськ 

20.10.2011 Інформація для 
читачів 

97 Василівська 
бібліотека 

http://vasyliv
kalb.blogspot
.com/ 

Василівська бібліотека 
Тульчинського р-ну 
Вінницької обл. 

03.11.2011 Інформація для 
читачів 

98 Городківський 
сільський філіал 
№ 2 

http://bibliote
ka2011.blogs
pot.com/ 

Городківська сільська 
бібліотека № 2 
Крижопільської ЦБС, 
Вінницька обл. 

09.11.2011 Інформація для 
читачів 

99 Луцька 
бібліотека філія 
№ 5 для 
дорослих 

http://bibl5.bl
ogspot.com/ 

Луцька бібліотека 
філія № 5 для 
дорослих 

09.11.2011 Інформація для 
читачів 

100 Спілкуючись 
розвиваємося 

http://dashev
bibl.blogspot.
com/ 

Дашівська міська 
бібліотека-філія 
Іллінецької ЦБС 

10.11.2011 Інформація для 
читачів 

101 Бібліотек@ 
Іллінці 

http://bib-
illincy.blogsp
ot.com/ 

ЦБ Іллінецької ЦБС 10.11.2011 Інформація для 
читачів 
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102 БЕРЕЗІВЧАНКА http://bereziv

lib.blogspot.c
om/ 

Березівська бібліотека 
Олександрійського р-
ну Кіровоградської 
обл. 

15.11.2011 Інформація для 
читачів 

103 Багатобарвний 
світ мистецтва 

http://art-
departament.
blogspot.com
/ 

Відділ мистецтв 
Тернопільської 
обласної бібліотеки 
для дітей 

Грудень 
2011 

Інформація для 
читачів 

104 БІБЛІОNEWS http://rokitne
-blog.at.ua/ 

Рокитнівська ЦРБ 07.12.2011 Інформація для 
читачів 

105 Днепропетровск
ая областная 
библиотека для 
детей 

http://detidne
pra.blogspot.
com/ 

Дніпропетровська 
обласна бібліотека для 
дітей 

07.12.2011 Інформація для 
читачів 

2012 
106 BiblioTemaTV http://nbukid

s.tumblr.com
/ 

Національна 
бібліотека України для 
дітей 

2012 Відеоблог 

107 Районна 
бібліотека ім. П. 
Усенка для дітей 

http://bibusen
ko2.blogspot.
com/ 

ЦБС Дніпровського 
району м. Києва 

03.01.2012 Інформація для 
читачів 

108 Книголюб http://knigaru
b.blogspot.co
m/ 

Бібліотека-філія № 2 
Рубежанської ЦБС 

3.01.2012 Присвячений 
роботі бібліотеки 
м. Рубіжне 

109 Блог 
Княжолуцької 
сільської 
бібліотеки-філії 

http://ksbf-
library.blogs
pot.com/ 

Княжолуцька сільська 
бібліотека-філія 

15.01.2012 Інформація для 
читачів 

110 Увімкни 
бібліотеку! 

http://vbpi.bl
ogspot.com/ 

Херсонська обласна 
бібліотека для дітей ім. 
Дніпрової 
Чайки 

20.01.2012 Інформація для 
читачів 

111 Козятинська 
центральна 
районна 
бібліотека 

http://librkoz.
blogspot.com
/ 

Козятинська ЦРБ 24.01.2012 Інформація для 
читачів 

112 Киселівська 
сільська 
бібліотека 

http://kislib.b
log.net.ua/ 

Киселівська сільська 
бібліотека 

24.01.2012 Інформація для 
читачів 

113 Библиопазлы http://bibliop
azlu.blogspot
.com/ 

Дніпродзержинська 
ЦБС 

25.01.2012 Інформація для 
читачів 

114 Вooket від 
бібліофлористів 

http://rec-
book.blogspo
t.com/ 

Бібліотекарі Києва 31.01.2012 Блог рекомендує 
книги для читання 
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115 Білозерська 

районна дитяча 
бібліотека 

http://biblioz
erka.livejour
nal.com/ 

Білозерська районна 
бібліотека для дітей 

03.02.2012 Інформація для 
читачів 

116 Тургеневские 
девушки 

http://turgene
vskayamiss.b
logspot.com/ 

ЦБ ім. Тургенєва ЦБС 
Комінтернівського 
р-ну м. Харкова 

03.02.2012 Інформація для 
читачів 

117 Овруч-
БібліоФест 

http://biblioo
vruch.blogsp
ot.com/ 

Овруцька ЦРБ ім. 
А.С. Малишка 

07.02.2012 Інформація для 
читачів 

118 Бібліовіконце 
Олевщини 

http://bibliovi
kontse.blogsp
ot.com/ 

Олевська ЦБС, 
Житомирська область 

07.02.2012 Інформація для 
читачів 

119 WebРукавичка http://webruk
avuchka.blog
spot.com/ 

Попільнянська 
районна бібліотека для 
дітей 

11.02.2012 Інформація для 
читачів 

120 library art blog http://artlibra
ryblog.wordp
ress.com/ 

Відділ мистецтв 
МСМБ «Молода 
гвардія» м. Київ 

13.02.2012 Інформація для 
читачів 

121 Іршавська 
центральна 
районна 
бібліотека 

http://bibliote
kair-
crb.blogspot.
com/ 

Іршавська ЦРБ 20.02.2012 Інформація для 
читачів 

122 Снежнянская 
ЦБС 

http://biblios
cbs.blogspot.
com/ 

Снежнянская ЦБС 22.02.2012 Інформація для 
читачів 

123 Центральна 
районна 
бібліотека міста 
Рожище 

http://rozhys
hchelibrary.b
logspot.com/ 

ЦРБ м. Рожище 01.03.2012 Інформація для 
читачів 

124 Польський клуб 
"Przyjaźń" 

http://polishc
lub.blogspot.
com/ 

Сектор літератури 
іноземними мовами 
Херсонської обласної 
бібліотеки для дітей 

10.03.2012 Знайомить з 
діяльність 
польського клубу, 
історією та 
культурою Польщі 

125 Нінтешк@ http://rdobd.li
vejournal.co
m/ 

Клуб сімейного 
дозвілля Рівненської 
обласної бібліотеки 
для дітей 

13.03.2012 Інформація для 
читачів 

126 LIBRARY ART 
BLOG 

http://artlibra
ryblog.wordp
ress.com 

Відділ мистецтв 
Київської міської 
спеціалізованої 
молодіжної бібліотеки 
«Молода гвардія» 

13.03.2012 Інформація для 
читачів 

127 Джерельце http://bcbibli
o1.blogspot.c
om/ 

Бібліотека № 1 для 
дітей м. Біла Церква 

29.03.2012 Інформація для 
читачів 

128 Творча стежинка http://tvorcha
stezhunka.blo
gspot.com/ 

Житомирська обласна 
бібліотека для дітей 

02.04.2012 Інформація для 
читачів 
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129 Центральна 

бібліотека для 
дітей 
м. Біла Церква 

http://cbdbc.b
logspot.com/ 

ЦБ для дітей м. Біла 
Церква 

06.04.2012 Інформація для 
читачів 

130 ЧИТАЙБУМчик http://chutay
bumchik.blog
spot.com/ 

Житомирська обласна 
бібліотека для дітей 

09.04.2012 Інформація для 
читачів 

131 БібліоВсесвіт http://bcbibli
o9.blogspot.c
om/ 

Бібліотека сімейного 
читання 
м. Біла 
Церква 

12.04.2012 Інформація для 
читачів 

132 Библиотечное 
кафе приглашает 

http://libraryc
afeinvites.blo
gspot.com 

Кіровоградська МЦБС 18.04.2012 Інформація для 
читачів 

133 Чомусики та 
Читайлики 

http://chomys
uku.blogspot.
com 

Бердичівська міська 
бібліотека для дітей 

25.04.2012 Інформація для 
читачів 

134 Мир без границ http://bibliote
ka3alcbs.blog
spot.com/ 

Бібліотека-філія № 3 
КУ «Алчевська ЦБС» 

Травень 
2012 

Інформація для 
читачів 

135 Бібліознайки http://drbd-
library.blogs
pot.com/ 

Долинська районна 
бібліотека для дітей 

11.05.2012 Інформація для 
читачів 

136 Томашпільська 
центральна 
районна 
бібліотека 

http://library-
tomashpil.blo
gspot.com 

Томашпільська ЦРБ 14.05.2012 Інформація для 
читачів 

137 Новосанжарська 
ЦБС 

http://nslibrar
ies.blogspot.c
om/ 

Новосанжарська ЦБС 15.05.2012 Інформація для 
читачів 

138 Центральна 
бібліотека 
Жидачівської 
РЦБС 

http://bibliote
kazh.blogspo
t.com/ 

Центральна бібліотека 
Жидачівської РЦБС 
Львівської області 

17.05.2012 Інформація для 
читачів 

139 Блог Одеської 
обласної 
бібліотеки для 
юнацтва ім. 
В.В. Маяковсько
го 

http://odessa
oub.blogspot.
com/ 

Одеська обласна 
бібліотека для юнацтва 
ім. В.В. Маяковського 

24.05.2012 Інформація для 
читачів 

140 VivatLibrary! http://cbslibr
ary5.blogspot
.com/ 

Бібліотека-філія № 5 
ЦБС м. Бердянська 

Червень 
2012 

Інформація для 
читачів 

141 Бібліо-пізнайко http://dutyac
ha.blogspot.c
om/ 

Овруцька районна 
бібліотека для дітей 

06.06.2012 Інформація для 
читачів 

142 Звягельські 
дзвіночки 

http://dzvino
chku.blogspo
t.com/ 

Центральна дитяча 
бібліотека МЦБС 
м. Новоград-
Волинського 

07.06.2012 Інформація для 
читачів 

 3131



1 2 3 4 5 6 
143 ЖУРАВНО - 

бібліотека 
http://mariya
shkirko.blogs
pot.com/ 

 07.06.2012 Інформація для 
читачів 

144 БібліоБердичів http://brdlib.b
logspot.com 

Бердичівська міська 
ЦБС 

14.06.2012 Інформація для 
читачів 

145 Бібліотека № 1 
Гніздичева 

http://81740b
iblio.blogspot
.com/ 

Бібліотека № 1 
Гніздичева 

22.06.2012 Інформація для 
читачів 

146 Бібліотека. 
Книга. Читач 

http://chitzal.
blogspot.com 

Відділ читального залу 
Тернопільської ОУНБ 

22.06.2012 Інформація для 
читачів 

147 ХОДОРІВ. 
Міська 
бібліотека для 
дорослих 
Жидачівської 
РЦБС 

http://biblioc
hodoriv.blogs
pot.com/ 

Міська бібліотека для 
дорослих 
Жидачівської РЦБС 

26.06.2012 Інформація для 
читачів 

148 МетодистOBU 
Херсон 

http://metobu
ks.blogspot.c
om/ 

Науково-методичний 
відділ Обласної 
бібліотеки для 
юнацтва ім. 
Б. Лавреньова 

05.07.2012 Знайомить з 
яскравими подіями 
із життя бібліотек 
Херсонщини, що 
працюють з 
молоддю, 
творчими 
знахідками та 
новими ідеями 

149 Жидачівщина 
бібліотечна 

http://virama
ya5.blogspot.
com/ 

Жидачівська 
бібліотека 

05.07.2012 Блог методичної 
служби 

150 Абонемент на 
бульварі 
Шевченка, 15 

http://abonto
unb.blogspot.
com 

Міський абонемент 
Тернопільської ОУНБ 

12.07.2012 Допомагає 
зорієнтуватися у 
вирі видань фонду 
ТОУНБ; дає 
можливість 
спілкуватися та 
обмінюватися 
думками, 
проектами, 
напрацюваннями з 
колегами-
бібліотекарями 

151 Art-світлиця http://artsvitl
uca.blogspot.
com 

Відділ літератури з 
мистецтва 
Тернопільської ОУНБ 

25.07.2012 Інформація для 
читачів 

152 Світ очима 
технічної книги 

http://texknu
ga.blogspot.c
om 

Відділ технічної 
літератури 
Тернопільської ОУНБ 

31.07.2012 Інформація для 
читачів 

153 БІБЛІО- 
СВІТЛИЦЯ 

http://kievcha
plib.blogspot.
com/ 

Бібліотека для дітей 
ім. В.І. Чапаєва в 
м. Київ 

05.08.2012 Інформація для 
читачів 
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154 Детская 

районная 
библиотека 
п. Гвардейское 

http://detbibli
oteka.blogsp
ot.com/ 

Районна бібліотека для 
дітей смт Гвардійське 

08.08.2012 Інформація для 
читачів 

155 Харківська 
обласна 
бібліотека для 
юнацтва 

http://khoyub
.com.ua/blog/

Харківська обласна 
бібліотека для юнацтва

19.08.2012 Інформація для 
читачів 

156 ПрофіСтарт: юні 
обирають 
майбутнє 

http://profista
rt.blogspot.co
m/ 

Херсонська обласна 
бібліотека для дітей 

13.09.2012 Інформація для 
читачів 

157 Місто муз http://misto-
muz.blogspot
.com/ 

Відділ мистецтв 
Херсонської обласної 
бібліотеки для 
юнацтва ім. 
Б.А. Лавреньова  

25.09.2012 Інформація для 
читачів 

158 Блог отдела 
краеведческой 
литературы и 
библиографии 
Одесской 
областной 
универсальной 
научной 
библиотеки им. 
М. Грушевского 

http://kraeve
dodessa.blog
spot.com/ 

Блог відділу 
краєзнавчої літератури 
і бібліографії Одеської 
ОУНБ ім. 
М. Грушевського 

22.10.2012 Інформація для 
читачів 

159 Скадовська 
центральна 
бібліотека для 
дітей 

http://librarys
kad.blogspot.
com/ 

Скадовська 
центральна бібліотека 
для дітей 

12.11.2012 Інформація для 
читачів 

160 ЖИДАЧІВ - 
БІБЛІО-ДІТИ 

http://childre
nbiblio.blogs
pot.com/ 

Жидачівська 
центральна дитяча 
бібліотека 

14.11.2012 Інформація для 
читачів 

161 БібліоМандри http://vspbf-
library.blogs
pot.com 

Вигодська селищна 
публічна бібліотека-
філія 

19.11.2012 Інформація для 
читачів 

162 Вас вітає край 
Роксолани 
Потіцька 
бібліотека-філіал 

http://azaza8
59.blogspot.c
om/ 

Потіцька бібліотека-
філія 

20.11.2012 Інформація для 
читачів 

163 Мир без звуков.  http://nosoun
dsworld.blog
spot.com/ 

Кіровоградська міська 
ЦБС 

01.12.2012 Блог для глухих і 
про глухих 

2013 
164 ХОБД Інтернет-

центр 
http://xobd-
ic.blogspot.c
om/ 

Відділ інтернет-послуг 
Херсонської обласної 
бібліотеки для дітей 
ім. Дніпрової Чайки 

03.01.2013 Інформація для 
читачів 

165 Свалявська 
централізована 
бібліотечна 
система 

http://bibliote
kasv.blogspot
.com/ 

Свалявська ЦБС 15.01.2013 Інформація для 
читачів 
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166 Бібліодиванчик http://bibliodi

vanchik.blog
spot.com/ 

Блог PR-офісу 
Кіровоградської 
міської ЦБС 

16.01.2013 Інформація для 
читачів 

167 БиблиоЛисичка http://bibliolisi
chka.blogspot.
com 

Лисичанська ЦБ 25.01.2013 Інформація для 
читачів 

168 Світ науки, 
техніки та 
економіки 

http://technoe
c.blogspot.co
m/ 

Техніко-економічний 
відділ Чернігівської 
ОУНБ ім. 
В.Г Короленка 

07.02.2013 Інформація для 
читачів 

169 Бібліотека № 
142 для дітей 
ЦБС 
Голосіївського 
району м. Києва 

http://ditbibl1
42.blogspot.c
om/ 

Бібліотека № 142 для 
дітей ЦБС 
Голосіївського р-ну 
м. Києва 

20.02.2013 Інформація для 
читачів 

170 Бібліозернятко http://4biblter
nopil.blogspo
t.com/ 

Дитяча бібліотека № 4 
м. Тернопіль 

27.02.2013 Інформація для 
читачів 

171 Бібліотека № 15 
для дітей ЦБС 
Голосіївського 
району м. Києва 

http://ditbibl1
5.blogspot.co
m/ 

Бібліотека № 15 для 
дітей ЦБС 
Голосіївського р-ну 
м. Києва 

28.02.2013 Інформація для 
читачів 

172 Бібліотека ім. 
М.М. Коцюбинс
ького для дітей 
ЦБС 
Голосіївського 
району м. Києва 

http://ditbiblk
ocub.blogspo
t.com/ 

Бібліотека ім. 
М.М. Коцюбинського 
для дітей ЦБС 
Голосіївського рхну 
м. Києва 

03.01.2013 Інформація для 
читачів 

173 Бібліотека ім. 
В.А. Симоненка 
для дітей ЦБС 
Голосіївського 
району м. Києва 

http://simone
nkobibl.blogs
pot.com/ 

Бібліотека ім. 
В.А. Симоненка для 
дітей ЦБС 
Голосіївського р-ну 
м. Києва 

Березень 
2013 

Інформація для 
читачів 

174 Bibliorodzynki 
365 

http://biblior
odzynki365.c
om.ua/ 

Львівська обласна 
бібліотека для дітей, 
Публічна бібліотека м. 
Кросно, Херсонська 
обласна бібліотека для 
дітей 

02.03.2013 Українсько-
польський 
фотоблог-проект. 
З65 днів, день за 
днем, кожна з 
бібліотек-учасниць 
за допомогою 
однієї світлини 
ілюструє цікаві 
події – «родзинки» 
бібліотечного 
життя 

175 Бібліоперлинки http://olekspe
rlina.blogspot
.com/ 

Методико-
бібліографічний відділ  
Великоолесандрівської 
ЦРБ 

11.03.2013 Інформація для 
читачів 

176 Інтернет-
мишенята 

http://olcbsdi
to.blogspot.c

Дитяча бібліотека ім. 
Ю. Гагаріна 

19.03.2013 Інформація для 
читачів 
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177 Quo 
vadis,читачу? 

http://guovad
ischytachu.bl
ogspot.com/ 

Червоноармійська ЦРБ 20.03.2013 Інформація для 
читачів 

178 Книжкова 
павутинка 

http://knyzhk
ovapavutynk
a.blogspot.co
m/ 

Андрушівська ЦРБ 20.03.2013 Інформація для 
читачів 

179 Бібліотечний 
острів 

http://bibostri
v.blogspot.co
m/ 

Новоград-Волинська 
районна бібліотека для 
дорослих ім. Лесі 
Українки 

20.03.2013 Інформація для 
читачів 

180 Бібліотечне 
асорті 

http://bibliote
chneasorti.bl
ogspot.com/ 

Коростенська районна 
бібліотека ім. Миколи 
Сингаївського 

20.03.2013 Інформація для 
читачів 

181 Бібліотечна муза http://bibliote
hnamuza.blo
gspot.com/ 

Брусилівська районна 
бібліотека для 
дорослих 

20.03.2013 Фотоблог 

182 Обличчям до 
читача 

http://oblych
chjamdochyt
acha.blogspot
.com/ 

Баранівська районна 
бібліотека для дорслих 
та дітей 

20.03.2013 Інформація для 
читачів 

183 Бібліотечний 
лабіринт 

http://bibliote
chnyjlabirynt
.blogspot.co
m/ 

Любарська ЦРБ 20.03.2013 Інформація для 
читачів 

184 Чарівна 
Полісянка 

http://charivn
apolisjanka.b
logspot.com/ 

Радомишльська ЦРБ 20.03.2013 Інформація для 
читачів 

185 Бібліотек@ на 
всі 100% 

http://msvitla
na12.blogspo
t.com/ 

Червоноградська 
міська бібліотека для 
дітей 

25.03.2013 Інформація для 
читачів 

186 Я - 
бібліотекарка! 

http://gremya
chebibl.blogs
pot.com/ 

Бібліотека Грем'яче 
Острозького району 

01.04.2013 Бібліотекар Л. 
Лаптєва ділиться з 
усіма чимось 
свіженьким з своєї 
бібліотечної 
діяльності 

187 Бібліотеки 
Новомосковська 

http://novom
os23.blogspo
t.com/ 

Новомосковська 
міська ЦБС 

04.04.2013 Інформація для 
читачів 

188 б/ф № 20 ім. 
О. Шляхової 

http://shlyaho
va.blogspot.c
om/ 

Бібліотека-філія № 20 
ім. О. Шляхової 

05.04.2013 Інформація для 
читачів 

189 Книгарик і К http://knugar
uk.blogspot.c
om/ 

Острозька ЦСПШБ 06.04.2013 Блог для дітей 

190 Бродівська ЦРБ. 
ПДГ інформує 

http://brodu-
pdg.blogspot.
com/ 

Бродівська ЦРБ 16.04.2013 Інформація для 
читачів 
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191 Библиошаг http://svetlan

avasilenko.bl
ogspot.com/ 

Бібліотекар 
Бібліотеки-філії № 6 
Алчевської ЦБС 

01.06.2013 Відображаються 
актуальні 
бібліотечні події, 
творчі ідеї та 
знахідки 

192 БІБЛІОТЕКА-
філія 
Жидачівської 
РЦБС села 
МЛИНИСЬКА 

http://biblio-
mlynyska.blo
gspot.com/ 

Бібліотека-філія 
Жидачівської РЦБС 
с. Млиниська 

05.06.2013 Інформація для 
читачів 

193 Алчевская 
библиомозаика 

http://bib20c
ub13may.blo
gspot.com/ 

Алчевська ЦБС 08.06.2013 Інформація для 
читачів 

194 Бібліотека ім. 
Наталі Забіли 
для дітей ЦБС 
Голосіївського 
району м. Києва 

http://zabilyd
itbibl.blogspo
t.com/ 

Бібліотека ім. Наталі 
Забіли для дітей ЦБС 
Голосіївського р-ну 
м. Києва 

03.07.2013 Інформація для 
читачів 

195 Сімейний агент 
бджілка Даринка 
запрошує на 
гостини 

http://vyluk.
wordpress.co
m/ 
 

Кіровоградська 
обласна бібліотека для 
дітей ім. А.П. Гайдара 

29.07.2013 Інформація для 
читачів 

196 Центральна 
публічна 
бібліотека 
м. Комсомольськ
а 

http://lib-
pub.blogspot.
com/ 

Центральна публічна 
бібліотека 
м. Комсомольська 

01.08.2013 Все про ЦБ 
м. Комсомольська 
Полтавської 
області: робота, 
умови запису і 
обслуговування, 
новини та 
проведені заходи. 

197 Лозівська 
юнацька 
бібліотека 

http://ub-
lozova.blogs
pot.com/ 

Лозівська юнацька 
бібліотека 

03.08.2013 Інформація для 
читачів 

198 Библиозаврик http://bb-
zavr.blogspot
.com/ 

Лозівська юнацька 
бібліотека 

04.08.2013 Інформація для 
читачів 

199 Блог Libraryart http://biblion
et.com.ua/ 

Константинівська 
центральна міська 
публічна 
бібліотека ім. М. 
Горького 

14.08.2013 Журнал 
працівників 
бібліотеки 

200 Бібліотечна 
студія "АРТ-
СВІТ" 

http://biblioar
t-
svit.blogspot.
com/ 

Відділ естетичного 
спрямування та 
організації дозвілля 
користувачів 
Кіровоградської 
обласної бібліотеки 
для дітей 

29.08.2013 Про діяльність 
бібліотечної студії 
«АРТ-СВІТ» 
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201 30.09 Святкой 

веб-квест 
http://30-
09quest.blogs
pot.com/ 

Херсонська обласна 
бібліотека для дітей 

19.09.2013 Інформація для 
читачів 

202 Бібліотечна 
планета 

http://bibliote
ka12.blox.ua/
html 

Бібліотека-філіал № 12 
ЦБС для дітей м. 
Запоріжжя 

11.10.2013 Інформація для 
читачів 

203 Натхненні 
юністю 

http://junbibl
zt.blogspot.c
om/ 

Житомирська обласна 
бібліотека для юнацтва

15.10.2013 Інформація для 
читачів 

204 Бібліотека-філія 
№ 16 

http://childlib
16.blogspot.c
om/ 

Дитяча бібліотека 
МКЗК "ЦСБД" 
м. Дніпропетровськ 

21.10.2013 Інформація для 
читачів 

205 Велдіж 
бібліотечний 

http://ssbf-
library.blogs
pot.com/ 

Шевченківська 
сільська бібліотека-
філія Івано-
Франківська обл. 

24.10.2013 Інформація для 
читачів 

206 Блог бібліотеки-
філії № 11 для 
дітей МКЗК 
“ЦСБД” 
м. Дніпропетров
ськ 

http://libelev
en.blogspot.c
om/ 

Бібліотека-філія № 11 
для дітей МКЗК 
“ЦСБД” 
м. Дніпропетровськ 

24.10.2013 Інформація для 
читачів 

207 Блог МКЗК 
"ЦСБД" 
Бібліотеки-філії 
№ 26 
м. Дніпропетров
ська 

http://bibliote
ka-
26.blogspot.c
om/ 

Бібліотека-філія № 26 
м. Дніпропетровська 

04.11.2013 Інформація для 
читачів 

208 Бібліотека-філія 
№ 13 для дітей 
ЦСБД м. 
Дніпропетровськ 

http://www.1
3bibliotekadp
.blogspot.co
m/ 

Бібліотека-філія № 13 
для дітей ЦСБД 
м. Дніпропетровськ 

06.11.2013 Інформація для 
читачів 

209 Блог МКЗК 
"ЦСБД" 
Бібліотеки-філії 
№ 2 
м. Дніпропетров
ська 

http://libelev
en.blogspot.c
om/ 

Бібліотека-філія № 2 
м. Дніпропетровська 

07.11.2013 Інформація для 
читачів 

210 Центральна 
бібліотека для 
дітей м. 
Дніпропетров-ськ

http://libcbd.
blogspot.com
/ 

Центральна бібліотека 
для дітей м. 
Дніпропетровськ 

07.11.2013 Інформація для 
читачів 

211 Блог МКЗК 
"ЦСБД" 
Бібліотеки-
філіалу № 9 
м. Дніпропетров
ська 

http://library
nine.blogspot
.com/ 

Бібліотека-філія № 9 
м. Дніпропетровська 

10.11.2013 Інформація для 
читачів 
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212 Бродівська 

центральна 
районна 
бібліотека 

http://bibl-
brodu.blogsp
ot.com 

Бродівська ЦРБ 20.11.2013 Інформація для 
читачів 

213 Бібліотека-філія 
№ 15 ЦСБД 
м. Дніпропетров
ська 

http://childre
nbiblioteks.bl
ogspot.com/ 

Бібліотека-філія № 15 
ЦСБД 
м. Дніпропетровська 

24.11.2013  

214 Blog-ово 
литературной 
волчицы 

http://blogov
o-
wolf.blogspot
.com/ 

Херсонська обласна 
бібліотека для юнацтва 
ім. Б.А. Лавреньова 

04.12.2013 Колективний блог 
читаючих 
бібліотекарів про 
нове і цікаве зі 
світу книг 

215 Бібліотека філія 
№ 13 для дітей - 
Полтавська ЦБС 

http://bibl-
13.blogspot.c
om/ 

Бібліотека-філія № 13 
для дітей Полтавської 
ЦБС 

29.12.2013  

2014 
216 Бібліотека-філія 

№ 24 для дітей 
http://detbib2
4.blogspot.co
m/ 

МКЗК "ЦБС для дітей" 
м. Дніпропетровська 

12.01.2014  
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