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ІНФОРМАЦІЙНО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК:  

АКТУАЛЬНІСТЬ СУЧАСНИХ ПРАКТИК 
 

Мета роботи – виявити актуальні інноваційні інформаційно-творчі практики бібліотечної ді-

яльності в Україні, які довели свою ефективність, та обґрунтування поняття «інформаційно-творча 

діяльність бібліотек». Методологія роботи базується на сукупності загальнонаукових методів уза-

гальнення, систематизації і прогнозування. Використано методи дослідження: інформаційний аналіз 

чинних актуальних інноваційних практик бібліотек України; змістовий (семантичний) аналіз предме-

тного поля інформаційно-творчої діяльності бібліотек України. Наукова новизна дослідження поля-

гає в узагальненні чинних бібліотечних практик в інноваційній інформаційно-творчій діяльності біблі-

отек, які після осмислення та узагальнення можуть бути спроєктовані на діяльність інших бібліотек 
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України; та в авторському визначенні поняття «інформаційно-творча діяльність бібліотек» як ціле-

спрямованої та спеціально організованої системи дій і заходів культуротворчої діяльності, метою 

яких є сприяння вдосконаленню освітнього й естетично-духовного стану користувачів, виявленню та 

розвитку творчих здібностей людей різних вікових категорій, організації їх змістовного дозвілля та 

реалізації освітніх заходів з доступу до інформаційних ресурсів та ІТ-технологій шляхом створення 

відповідного простору для освітньо-консультативної та творчої діяльності. Висновки. Емпіричний 

досвід діяльності бібліотек у реалізації нових форм і методів інформаційної та дозвіллєвої (рекреа-

ційної, творчої) діяльності потребує окреслення кращих бібліотечних практик, які мають виражену 

творчу складову, що в перспективі надасть можливість застосовувати прикладний потенціал конце-

пції масштабування як процесу перенесення або розширення діяльності з обґрунтованою структурою 

та алгоритмами взаємопов’язаних дій на різних інституційних й управлінських рівнях.  

Ключові слова: інформаційно-творча діяльність бібліотек, актуальні практики, інноваційні 

проєкти. 
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INFORMATION AND CREATIVE ACTIVITY OF LIBRARIES:  

ACTUALITY OF MODERN PRACTICES 
 

The purposes of the article are to identify current innovative information and creative practices of 

library activities in Ukraine, which have proven their effectiveness, and to substantiate the concept of 

«information and creative activities of libraries». The methodology of the article is based on a set of general 

scientific methods of generalization, systematization and forecasting. Research methods are used: information 

analysis of current current innovative practices of libraries in Ukraine; semantic (semantic) analysis of the 

subject field of information and creative activity of libraries of Ukraine. The scientific novelty of the article is 

to summarize the current library practices in innovative information and creative activities of libraries, which 

after understanding and generalization can be scaled to other libraries of Ukraine and the author's definition 

of «information and creative activities of libraries» as a purposeful and specially organized system of action 

and cultural activities, aimed at promoting the improvement of educational and aesthetic and spiritual 

condition of users, identification and development of creative abilities of people of different ages, organization 

of their meaningful leisure and implementation of educational activities to access information resources and 

IT technologies by creating appropriate space for educational-consultant and creative activities. Conclusions. 

The empirical experience of libraries in the implementation of new forms and methods of information and 

leisure (recreational, creative) activities requires the delineation of best library practices that have a strong 

creative component, which in the long run will allow applying the potential of scaling as a process of 

transferring or expanding and algorithms for interrelated actions at different institutional and managerial levels.  

Keywords: information and creative activity of libraries, actual practices, innovative projects. 

 

 

Актуальність теми дослідження. Сутнісні 

функції бібліотеки як соціального інституту – ін-

формаційна, просвітня, дозвіллєва – набувають 

сьогодні не тільки особливого значення, а й вті-

люються в нових видах, формах, продуктах діяль-

ності та засобах їх реалізації. 

Інформаційна функція бібліотеки нині не-

розривно пов’язана із цифровізацією бібліотеч-

ного простору, освітня (просвітня) – із наданням 

«цифрових» консультаційних послуг, дозвіллєва 

(рекреаційна) втілюється в бібліотеках у різних фор-

мах масової та індивідуалізованої діяльності з метою 

створення умов для творчого розвитку особистості.  

У функціональному розмаїтті діяльності су-

часної бібліотеки однією з функцій, яка нині недо-

статньо артикульована в наукових дослідженнях, 

однак є актуальною складовою бібліотечної прак-

тики, є творча функція, що є наскрізною в основ-

них функціях бібліотеки.  

Значні можливості в сприянні творчій само-

реалізації особистості мають дитячі бібліотеки. 

Творча, рекреаційна та дозвіллєва функції в діяль-

ності дитячих бібліотек набувають особливого 

значення в екстремальних ситуаціях. Значна кіль-

кість дітей в Україні, які втратили звичні умови 

життя, одержали психологічні травми та є пересе-

ленцями, в умовах воєнного стану потребують 

простору для психологічного відновлення. І завдан-

ням дитячих бібліотек є розвиток творчої, соціально 

відповідальної особистості, здатної реалізувати 

свої природні здібності й талант та вибудувати 

перспективу подальшого життя. 
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Актуальність пропонованого дослідження 

зумовлена швидким накопиченням емпіричного 

досвіду діяльності бібліотек у реалізації нових 

форм і методів інформаційної та дозвіллєвої (рекре-

аційної, творчої) діяльності, внаслідок чого спосте-

рігається необхідність окреслити кращі бібліотечні 

практики, що мають виражену творчу складову, 

з перспективою застосування прикладного потен-

ціалу концепції масштабування в її розумінні як 

процесу перенесення або розширення діяльності, 

обґрунтуванням структури й алгоритму взаємо-

пов’язаних дій на різних інституційних та управ-

лінських рівнях. 

Аналіз досліджень і публікацій. Теоретико-

методологічні основи вивчення інформаційно-

творчої діяльності бібліотек доцільно визначити 

з  погляду підходу до вивчення соціокультурних 

функцій бібліотек в аспекті трансформаційних 

змін та інновацій у культурно-дозвіллєвій (рекре-

аційній) та соціально-інформаційній діяльності. 

Предметну увагу трансформаційним змінам 

у бібліотеках приділено в дослідженнях О. Кузь-

менко та В. Загуменної [4]. Дослідниці зазначають, 

що сучасні бібліотеки трансформуються та розви-

ваються разом із суспільством, беручи на себе роль 

інформаційних, культурних, просвітницьких, соці-

альних і громадських центрів та відшукуючи нові 

форми й методи соціокультурної діяльності.  

У дисертації К. Бережної [2] обґрунтовано, 

що важливим показником сучасної бібліотеки є 

гнучкість, можливість трансформації внутрішнього 

простору під окремі потреби для забезпечення об-

міну знаннями, взаємодії в різних формах, вклю-

чно з іграми, культурними заходами тощо. Зазна-

чено, що підвищенню іміджу публічної бібліотеки 

сприяє облаштування в її приміщеннях кінозалів, 

творчих майстерень, лабораторій та ігрових кімнат.  

Згадані та інші дослідження, контекст яких 

пов'язаний із сучасними практиками інформаційно-

творчої діяльності бібліотек, є теоретико-методоло-

гічним підґрунтям для виявлення актуальних прак-

тик такої діяльності в Україні та обґрунтування 

поняття «інформаційно-творча діяльність бібліотек». 

Мета дослідження – виявлення актуальних 

інноваційних інформаційно-творчих практик 

бібліотечної діяльності в Україні, що довели свою 

ефективність, та обґрунтування поняття «інфор-

маційно-творча діяльність бібліотек». 

Виклад основного матеріалу. Термін «ін-

формаційно-творча діяльність бібліотек» не є унор-

мованим та широковживаним у бібліотекознав-

чому науковому дискурсі, однак може бути охарак-

теризований, відповідно до розуміння поняття «со-

ціокультурна діяльність бібліотек».  

Сучасна соціокультурна діяльність біблі-

отек окреслена умовною формулою: культурна 

діяльність=творча діяльність+комунікаційна 

діяльність [9]. Зазначимо, що всім цим видам діяль-

ності притаманна інформаційна складова у двох її 

аспектах: 1) як результат (продукт) діяльності та 

2) як процес пошуку й узагальнення інформації для 

реалізації діяльності у вигляді соціокультурних за-

ходів різних видів і напрямів. 

Впровадження нових форм діяльності в біб-

ліотеках реалізується застосуванням проєктної ді-

яльності, що базується на використанні сукупності 

послідовних і взаємопов’язаних організаційних, 

технологічних та інших рішень і заходів, спрямо-

ваних на реалізацію заздалегідь продуманих і роз-

планованих нововведень. Поміж значної кількості 

проєктів різного спрямування виділяють впрова-

дження інноваційних освітніх, інформаційних, 

культурних та соціальних послуг.   

Модель сучасної бібліотеки, що дає змогу 

реалізувати інформаційно-творчі проєкти, науковці 

описали у вимірі чотирьох просторів: навчання, 

натхнення, зустрічей та подій [11]. 

У «просторі натхнення» виділяють такі ак-

тивності, послуги та сервіси: 

- оформлення простору; 

- мистецькі та фотовиставки – як місце для 

персональних світлин і мистецьких виставок ко-

ристувачів; 

- творча сцена, яку можна використовувати 

для проведення зустрічей з письменниками, дебатів, 

мистецьких заходів (театралізовані постановки, 

ляльковий театр, перформанси тощо); 

- клуби творчості, де можуть відбуватись 

заняття з моди та стилю, вебпрограмування, робо-

тотехніки, хендмейд для різних вікових категорій; 

- медіастудія, де відвідувачі можуть оброб-

ляти зображення і звук, розслабитися, слухаючи 

музику або переглядаючи фільми. Вона може пра-

цювати як професійна студія звукозапису, ство-

рення подкастів та відео, 

- мейкерспейс (креативний простір) – місце, 

де спільнота може зібратися в неформальній обста-

новці для спільного навчання та діяльності. 

Виокремлення в терміні «інформаційно-

творча діяльність бібліотек» власне «інформацій-

ної» складової як окремого виду діяльності не 

тільки висвітлює доступ до інформаційних ресурсів 

та бібліотечних фондів, а й включає актуальні види 

навчання та консультування із ІТ-технологій, ро-

боту зі спеціальним технічним обладнанням у на-

вчальних лабораторіях, освітні заходи (групові 

тренінги, майстер-класи, лекції тощо) із широкого 

кола питань, заняття з інформаційної та медіагра-

мотності, лекції та тренінги з особистісного роз-

витку, ефективного навчання, мовні курси й роз-

мовні клуби, курси з програмування та ін. [11, 31].  
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Зауважимо, що особливого значення в діяль-

ності бібліотек в Україні набуває арттерапія [3], 

яка в загальному розумінні є піклуванням про 

емоційний стан та психологічне здоров’я особис-

тості засобами творчої діяльності. Власне ідея пік-

лування про розкриття творчих здібностей чита-

чів і гармонізацію їх особистостей із залученням 

усіх можливих засобів для реалізації цих завдань 

закладена в розуміння місії бібліотек. 

Узагальнюючи досвід діяльності, бібліоте-

карі-практики виділяють такі унікальні властивості 

арттерапії: створює позитивний емоційний на-

стрій; дає змогу звернутися до тих реальних проблем 

або фантазій, які важко обговорювати вербально; дає 

можливість на символічному рівні експерименту-

вати з різними почуттями, досліджувати й вира-

жати їх у соціально прийнятній формі, зокрема, 

працюючи над малюнками, картинками, скульп-

турами; створює безпечний спосіб розрядки руйні-

вних тенденцій, дозволяє опрацювати думки й емо-

ції, які дитина зазвичай звикла придушувати в собі; 

сприяє творчому самовираженню, розвитку уяви, 

набуттю естетичного досвіду, практичних нави-

чок образотворчої діяльності, художніх здібнос-

тей загалом; підвищує адаптаційні здібності ди-

тини до повсякденного життя; знижує стомлення, 

негативні емоційні стани та їх прояви [1]. 

Здійснення інформаційно-творчої діяльності 

бібліотеками України сьогодні характеризується на-

данням широкого спектру інноваційних послуг. 

2020 року ВГО «Українська бібліотечна 

асоціація» реалізувала міжнародний проєкт під 

назвою «Твори культуру: бібліотечні інноваційні 

послуги», який підтримав Європейський Союз за 

програмою «Дім Європи». Бібліотекарі, які пройшли 

навчання за програмою, за його результатами розро-

били та впровадили у своїх бібліотеках інноваційні 

послуги для розвитку креативних індустрій [10]. 

Деякі з них наведемо нижче: 

- Центральна міська бібліотека імені Ва-

силя Земляка комунального закладу «Централізо-

вана бібліотечна система» Житомирської ОТГ 

створила театральну майстерню, яка сприятиме 

розвитку творчих здібностей дітей та допомага-

тиме їм сформувати професійні навички акторсь-

кої майстерності; 

- Волинська ДОУНБ імені Олени Пчілки 

відкрила школу артмаркетингу, завдяки якій лу-

цькі митці та музиканти зможуть навчитися про-

сувати власний культурний продукт; 

- у Бібліотеці-філії для дітей №15 у Запоріжжі 

почала працювати творча студія «Від хобі до майс-

терності», яка допоможе дітям опанувати нові ці-

каві активності, пов’язані з їхніми захопленнями; 

- Волинська обласна бібліотека для юнацтва 

започаткувала інноваційну послугу «Гейміфікація: 

вчимося граючи» для підвищення інтересу підлітків 

до культури, а також заохочення їх до читання через гру; 

- При Центральній районній бібліотеці імені 

Ф. М. Достоєвського почала діяти фотостудія , 

у якій кожен охочий може отримати своє власне фо-

топортфоліо чи спробувати себе в ролі моделі, фо-

тохудожника або оператора; 

- Великоолександрівська районна центральна 

бібліотека запустила послугу «З Україною в серці 

творимо дива», завдяки якій мешканців селища 

знайомитимуть з творчістю народних майстрів; 

- Миколаївська обласна універсальна нау-

кова бібліотека впровадила інноваційну послугу – 

організувала на своїй базі музичну студію; 

- Міська централізована бібліотечна система 

міста Кропивницького запустила фотолабораторію, 

яка навчатиме навичкам предметної зйомки, а та-

кож фотографуватиме вироби хендмейд-майстрів;  

- Пологівська центральна районна бібліо-

тека відкрила форум-театр «Я книга», до діяльності 

якого можуть долучитися всі, хто цікавиться театраль-

ним мистецтвом та драматургією. 

У херсонських бібліотеках провели серію 

воркшопів, присвячених створенню коміксів. 

В інформаційному полі наявна значна кіль-

кість узагальнень досвіду роботи бібліотек з про-

ведення творчих, мистецьких акцій, розвитку в ді-

тей творчих здібностей. 

Слід звернути увагу на інформаційно-кому-

нікаційне забезпечення інноваційної діяльності 

бібліотек. Бібліотекарі активно діють для узагаль-

нення та поширення досвіду кращих інноваційних 

проєктів у сфері інформаційно-організаційного за-

безпечення, зокрема:  

- видають збірники [5], що містять огляди 

бібліотечних практик з утілення інновацій обласними, 

районними, міськими та сільськими бібліотеками; 

- укладають інформдайджести, присвячені 

модернізації бібліотечної галузі та бібліотек в умовах 

реформи децентралізації, тенденціям, як позитив-

ним так і негативним, які супроводжують цей процес,  

презентують успішні приклади створення молодіж-

них просторів у бібліотеках України [6]; 

- організовують проведення ярмарків твор-

чих ідей, представлення експозицій інноваційних 

бібліотечних послуг [8]; 

- проводять виїзні семінари-практикуми, на 

яких презентують традиційні й інноваційні пос-

луги сучасних бібліотек для громади [9]; 

- організовують онлайн-семінари, присвячені 

практикам інноваційної діяльності публічних біб-

ліотек [7]. 

Очевидно, що наведений перелік не вичерпує 
всього розмаїття форм і методів, які застосовують 
бібліотеки для популяризації досвіду діяльності 
в галузі впровадження інноваційних проєктів, однак 
він надає змогу зробити об’єктивні висновки 
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щодо наявності значного емпіричного досвіду 
інформаційно-творчої діяльності та активних профе-
сійних комунікацій бібліотекарів у цьому напрямі. 

Зазначимо, що кращі практики бібліотек по-
требують осмислення, узагальнення та проєкції на 
діяльність інших бібліотек України. 

Аналіз наукових публікацій, практичного 
досвіду діяльності бібліотек та пропозицій послуг, 
представлених на їх сайтах, дає змогу попередньо 
сформулювати зміст поняття «інформаційно-
творча діяльність бібліотек».  

Інформаційно-творча діяльність бібліотек – 
цілеспрямована та спеціально організована сис-
тема дій і заходів культуротворчої діяльності, ме-
тою яких є сприяння вдосконаленню освітнього й 
естетично-духовного стану користувачів, вияв-
ленню та розвитку творчих здібностей людей різ-
них вікових категорій, організації їх змістовного 
дозвілля та реалізації освітніх заходів з доступу до 
інформаційних ресурсів та ІТ-технологій шляхом 
створення відповідного простору для освітньо-
консультативної та творчої діяльності.  

Наукова новизна роботи полягає в узагаль-
ненні чинних бібліотечних практик в інноваційній 
інформаційно-творчій діяльності бібліотек, які після 
осмислення та узагальнення можуть бути спроєк-
товані на діяльність інших бібліотек України; та 

авторському визначенні змісту поняття «інформа-
ційно-творча діяльність бібліотек». 

Висновки. Сутнісні функції бібліотеки 
як соціального інституту набувають сьогодні не 
тільки особливого значення, а й втілюються в нових 
видах, формах, продуктах діяльності та засобах їх 
реалізації. Інформаційно-творча діяльність бібліо-
тек являє собою цілеспрямовану та спеціально орга-
нізовану систему дій і заходів культуротворчої ді-
яльності, метою яких є сприяти вдосконаленню освіт-
нього й естетично-духовного стану користувачів, 
виявленню та розвитку творчих здібностей людей 
різних вікових категорій, організації їх змістовного 
дозвілля та реалізації освітніх заходів з доступу до 
інформаційних ресурсів та ІТ-технологій шляхом 
створення відповідного простору для освітньо-кон-
сультативної і творчої діяльності. Емпіричний до-
свід діяльності бібліотек у реалізації нових форм 
і методів інформаційної та дозвіллєвої (рекреацій-
ної, творчої) діяльності потребує окреслення кра-
щих бібліотечних практик, які мають виражену 
творчу складову, що в перспективі надасть мож-
ливість застосовувати прикладний потенціал конце-
пції масштабування як процесу перенесення або ро-
зширення діяльності з обґрунтованою структурою 
та алгоритмами взаємопов’язаних дій на різних ін-
ституційних й управлінських рівнях. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕРЕЖІ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК  

ПІД ВПЛИВОМ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Мета роботи – дослідити зміни, що відбулися в мережі публічних бібліотек у результаті рефо-

рми місцевого самоврядування та децентралізації місцевих громад. Методологія дослідження базу-

ється на застосуванні сукупності спеціальних методів дослідження (статистичний, порівняльний, 

ретроспективний) і загальнонаукових (аналізу, синтезу, узагальнення та аналітико-синтетичного 

опрацювання інформації). Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень щодо перетворень у 

мережі публічних бібліотек України під впливом адміністративного реформування. Висновки. Конс-

татовано, що стратегічно важливим напрямом державної регіональної політики України є реформу-

вання бібліотечної системи. Адже саме бібліотеки є одним з елементів якісного розвитку людського 

капіталу. Визначено, що функціонування сучасної публічної бібліотеки як відкритого інституту залежить 
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