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СУЧАСНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ЯК ІНКЛЮЗИВНИЙ ПРОСТІР:  

ПРОМОЦІЯ ЧИТАННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ КНИГИ 
 

Мета роботи – представити бібліотеки України як інклюзивний простір з промоції читання 
та популяризації книги в сучасних умовах. Методологія дослідження базувалася на загальнонаукових 
принципах системності, комплексності, усебічності пізнання. Задля досягнення поставленої мети 
використано такі спеціальні методи: порівняння, аналіз, узагальнення. Наукова новизна роботи. 
У статті акцентовано на такій важливій проблемі, яку успішно вирішує бібліотечна справа України, 
як інклюзивний простір бібліотек. Представлено законодавчі ініціативи щодо забезпечення доступу 
осіб із вадами зору до адаптованого інформаційного ресурсу та промоції читання. Розкрито кращий 
досвід бібліотек України в сучасних умовах з обслуговування читачів з обмеженими можливостями. 
Висновки. У статті аргументовано, що нині наукові студії в українському бібліотекознавстві як на-
уки про закономірності формування, розвитку й функціонування бібліотек повинні актуалізувати те-
оретичне підґрунтя промоції читання як інклюзивного простору в сучасних умовах, тобто в цьому 
аспекті бібліотечна наука відстає від досягнень бібліотечної практики. Констатовано, що зі здобут-
тям Україною незалежності розпочався новий етап промоції читання, пропаганди книги, популяриза-
ції бібліотеки як інклюзивного простору для розвитку, освіти та соціалізації на державному рівні. 
Аргументовано, що орієнтація України на шлях розвитку цивілізованого світу спонукає до запрова-
дження міжнародних апробованих практик удосконалення бібліотечно-інформаційного обслугову-
вання людей з особливими потребами загалом та користувачів із вадами зору зокрема, тобто впрова-
дження інклюзії в бібліотечній сфері є одним із напрямів державної культурної політики. Визначено, 
що інформаційно-комунікаційне обслуговування осіб з особливими потребами зосереджене на таких 
векторах, як соціальний, інформаційний, психологічний і дозвіллєвий задля максимально повного задо-
волення їх інформаційних, освітніх та культурних запитів. 

Ключові слова: бібліотеки України, інклюзивний простір, промоція читання, популяризація 
книги, люди з особливими потребами, користувачі з вадами зору. 
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MODERN LIBRARIES OF UKRAINE AS AN INCLUSIVE SPACE:  

PROMOTION OF READING AND POPULARISATION OF BOOKS 
 

The purpose of the article is to present the libraries of Ukraine as an inclusive space for the promotion 

of reading and popularisation of books in contemporary conditions. The research methodology is based on 

the general scientific principles that cognition is systematic, and comprehensive. In order to achieve this goal, 

the following special methods are used: comparison, analysis, and generalization. Scientific novelty of the 

article focuses on the issue of an inclusive space of libraries, which is successfully solved by the librarianship 

of Ukraine. Legislative initiatives to ensure access of visually impaired people to adapted information 

resources and promotion of reading are presented. The best experience of libraries in Ukraine under 

contemporary conditions for servicing readers with disabilities is revealed. Conclusions. The article argues 

that currently scientific studies in Ukrainian librarianship as a science of the regularities of library forming, 

developing, and functioning should update the theoretical basis of the promotion of reading as an inclusive 

space under contemporary conditions, that is, in this aspect, library science falls behind the achievements of 

library practice. It is established that with Ukraine gaining independence, a new stage began of promoting 

reading, books, and popularisation of the library as an inclusive space for development, education, and 

socialisation at the state level. It is asserted that Ukraine's orientation towards the development of the civilized 

world encourages the introduction of internationally proven practices to improve library and information 

services for people with disabilities and visually impaired users, ie the introduction of inclusion in a library 

sphere is one of the trends of state cultural policy. It is determined that information and communication 

services for people with disabilities are focused on such vectors as social, informational, psychological, and 

leisure ones in order to fully meet their informational, educational, and cultural needs. 

Keywords: libraries of Ukraine, inclusive space, promotion of reading, popularisation of books, people 

with disabilities, visually impaired users. 

 

Актуальність теми дослідження. Динамічні 

перетворення в усіх царинах буття відбуваються 

під впливом ключових викликів, які постали пе-

ред українським суспільством. Ці виклики ми 

згрупували за такими рівнями: міжнародний, дер-

жавний та особистісний. 

На міжнародному рівні чільними причи-

нами зовнішнього впливу є глобалізація як полі-

тична, економічна та культурна уніфікація, імпле-

ментація міжнародних стандартів у національну 

правову систему, карантинні обмеження, спричинені 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. 

На рівні держави основними факторами 

трансформацій у політичній сфері є європейський 

вектор розвитку незалежної України з орієнта-

цією на загальнолюдські цінності, реформування 

національної системи науки й освіти, демократи-

зація суспільства, становлення громадянського 

суспільства та модернізація влади. Визначальним 

чинником інформаційної технологізації стало по-

всюдне запровадження інформаційно-комуніка-

ційних технологій, що результується в цифровіза-

ції (англ. digitalization) як умові економічного зрос-

тання і, по суті, передбачає перенесення всіх дер-

жавних послуг онлайн.  

На рівні особистості магістральними напря-

мами розвитку людини-громадянина є можливості 

освіти впродовж усього життя (англ. Lifelong 

learning), здатність до прогресу в межах власного 

професіогенезу, еволюційне накопичення іннова-

ційних компетенцій (лат. competencia – досконале 

володіння певними знаннями чи набутим досві-

дом) та актуальних навичок через віртуальний не-

обмежений відкритий доступ 24/7 до інформацій-

них ресурсів бібліотек, архівів і музеїв тощо як 

джерел суспільної пам’яті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питання досвіду діяльності окремих бібліотек як 

інклюзивних закладів достатньо ґрунтовно ви-

світлили практики бібліотечної справи. Значний 

внесок у розроблення теоретико-методологічних 

засад запровадження новітніх інформаційних тех-

нологій у діяльність бібліотек для людей з особ-

ливими потребами зробила Н. Кунанець [7; 8]. 

Стан та перспективи інформаційних ресурсів біб-

ліотек для людей з особливими потребами дослі-

джували Н. Кунанець, О. Лозицький і В. Пасічник 

[9]. В українській бібліотечній науці значну увагу 

приділено особливостям інформаційно-комуніка-

ційного обслуговування людей із вадами зору. Зок-

рема, ґрунтовно висвітлено такі питання: норма-

тивно-правова база забезпечення доступу до адапто-

ваного інформаційного ресурсу осіб із вадами зору 

(М. Іванова й О. Клименко [5; 6]); становлення та 
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розвиток бібліотечно-інформаційного забезпе-

чення користувачів із вадами зору в Україні 

(А. Литвин [20]); специфіка діяльності Централь-

ної спеціалізованої бібліотеки для сліпих імені 

М. Островського (О. Бурчак [2]) та ін. Значну 

увагу розвитку діяльності бібліотек України як 

інклюзивних закладів постійно приділяє Україн-

ська бібліотечна асоціація (УБА). Так, 22 березня 

2021 року в межах національної програми в Укра-

їні та Європейського тижня цифрової освіти ALL 

DIGITAL WEEK УБА спільно з Рівненською об-

ласною універсальною науковою бібліотекою та 

компанією «Хуавей Україна» провела онлайнову 

конференцію «Роль бібліотек у цифровій інклюзії».  

Мета статті – представити бібліотеки Укра-

їни як інклюзивний простір з промоції читання та 

популяризації книги в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Базові склад-

ники суспільного розвитку – наука, освіта та куль-

тура – формують національний консолідований 

інформаційний простір, доступ до якого та вве-

дення в суспільний обіг інформаційних ресурсів 

власної генерації покликані забезпечити бібліо-

теки. «Бібліотеки сприяють розбудові читаючої та 

мислячої нації» [12, 8]. 

Орієнтація України на шлях розвитку циві-

лізованого світу спонукає до запровадження між-

народних апробованих практик удосконалення біб-

ліотечно-інформаційного обслуговування людей 

з особливими потребами загалом та користувачів 

із вадами зору зокрема. Стратегія розвитку чи-

тання на 2021–2025 роки «Читання як життєва 

стратегія» [13] формує державну культурну полі-

тику промоції читання як інструменту особистіс-

ного та професійного розвитку. 

Стратегічна ціль № 4 декларує читання як 

засіб інклюзії (англ. inclusion – включення, за-

лучення) і соціальної адаптації та передбачає: 

1) створення інструментів для взаємодії громадсь-

ких об’єднань, книгозбірень і видавничих установ 

за такими напрямами: соціальні кампанії для пен-

сіонерів (4.1.1); комунікаційні кампанії задля 

ресоціалізації людей з особливими потребами, не-

захищених верств населення, а в умовах відкритої 

воєнної агресії російської федерації, усіх, хто по-

страждав, зокрема військових (4.1.2); грантова 

підтримка проєктів для промоції читання людей, 

які потребують соціальної підтримки (4.1.3); 

2) використання читання як засобу ресоціалізації 

постраждалих від конфліктів і насилля за такими 

напрямами: промоція «читання в профільних ме-

дичних та психіатричних, навчальних закладах 

закритого типу та закладах позбавлення волі» 

(4.2.1); запровадження системи стимулів задля 

профілактики ментального здоров’я (4.2.2); розробка 

методології роботи з особами, які страждають на 

посттравматичний стресовий розлад (4.2.3); ре-

алізація грантів для книгозбірень у напрямі ро-

боти із соціальною інклюзією (4.2.4); «комплексне 

навчання для працівників профільних медичних 

психіатричних, навчальних закладів закритого типу 

та закладів позбавлення волі з використання чи-

тання як засобу для ресоціалізації людей» (4.2.5) [13]. 

«Мета інклюзивного розвитку – створити 

сприятливе середовище для рівного доступу до 

можливостей і при цьому приділити особливу 

увагу найбільш вразливим та ізольованим групам 

населення. Жодна дитина не має відчувати себе 

іншою та виключеною з освітніх, культурних і соці-

альних процесів – це головне завдання інклюзії» [1]. 

Тобто впровадження інклюзії в бібліотечній 

сфері є одним із напрямів державної культурної 

політики. Сьогодні незалежна держава Україна – 

повноправний суб’єкт міжнародних відносин – 

активно демонструє політичну волю до форму-

вання інтелектуально розвиненої нації як страте-

гічного ресурсу та фундаментальної засади еконо-

мічно розвиненої країни. «Європейський вектор 

розвитку України спонукає до ратифікації важли-

вих нормативно-правових актів та імплементації 

актуальних міжнародних стандартів з метою під-

тримки громадян у забезпеченні рівного доступу 

до інформації та знань. Одним з основоположних 

чинників прогресу в галузі вітчизняної бібліотеч-

ної справи є ратифікація нормативно-правових 

ініціатив задля полегшення доступу до опубліко-

ваних творів сліпим, слабозорим та особам, які 

позбавлені можливості сприйняти друк» [3]. 

Перший договір у галузі авторського права, 

що чітко орієнтований на права людини з явно ви-

раженим гуманітарним і соціальним аспектом, – 

«Марракеський договір про полегшення доступу 

сліпих, осіб з порушенням зору та іншими обме-

женими можливостями сприймати друковану 

інформацію до опублікованих творів» (переклад 

Г. В.) [15]. Цей документ спрямований на ство-

рення правових умов для забезпечення можливості 

виробляти матеріали в доступних для цієї катего-

рії осіб форматах, зокрема шрифтом Брайля, вели-

ким шрифтом або створювати аудіоверсії, адже 

в різних країнах чинне законодавство щодо автор-

ського права не дозволяло цього робити [16]. 

Варто наголосити, що, зокрема, «теоретико-

прикладні питання залучення аудіоресурсів як 

мультимедійних технологій у діяльності україн-

ських бібліотек для користувачів з особливими 

потребами як важливого складника зближення на-

ціональної бібліотечної справи із досвідом Євро-

пейського Союзу, що сприятиме інтегруванню 

України в єдиний інформаційний простір, зали-

шаються на маргінесі наукових досліджень і по-

требують негайного вивчення» [4]. Нині наукові 
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студії в українському бібліотекознавстві (library 

science) як науки про закономірності формування, 

розвитку й функціонування бібліотек повинні 

актуалізувати теоретичне підґрунтя промоції чи-

тання як інклюзивного простору в сучасних умо-

вах, тобто в цьому аспекті бібліотечна наука від-

стає від досягнень бібліотечної практики. 

Для прикладу, бібліотекарі дванадцяти біб-

ліотек м. Тернопіль, що входять до комунальної 

установи «Тернопільська міська централізована 

бібліотечна система», в умовах воєнної агресії рф 

об’єдналися на базі Центральної міської бібліо-

теки для організації дозвілля всім, хто потребує 

емоційної підтримки, насамперед тимчасово пе-

реміщеним особам (рис. 1, 2). «У центральній 

міській бібліотеці, наприклад, є сім комп’ютерів, 

безоплатна Wi-Fi-зона. Вся техніка підключена до 

інтернету. <…> передусім книгозбірні намага-

ються ознайомити переселенців зі своїм українсь-

комовним фондом. Особливо це стосується літе-

ратури патріотичного й історичного спрямування. 

Спільними зусиллями <…> наші установи в Тер-

нополі відкриють для переселенців красивий світ 

української книги» [14]. 

 

 
 

Рис. 1. КМ «Тернопільська міська  

централізована бібліотечна система» 
 

 
 

Рис. 2. КМ «Тернопільська міська  

централізована бібліотечна система» 

Сьогодні «бібліотекам вже не достатньо мати 

пандуси. Вони повинні сприяти створенню у своїх 

приміщеннях комфортних умов для людей з інва-

лідністю як у площині перебування в приміщенні 

бібліотеки, так і специфіки споживання інформа-

ції цими людьми (забезпечити аудіосупровід та 

спеціальне обладнання для сприйняття інформації 

людьми з вадами зору, порушенням слуху тощо). 

Тобто для забезпечення доступності закладів для 

всіх мешканців громади необхідно створити ін-

клюзивні простори й забезпечити їхнє наповнення 

відповідним обладнанням» [1]. 

Жидачівська міська публічна бібліотека 

(ЖМПБ) тісно співпрацює з Громадською органі-

зацією «Щасливі разом» (утворена 2016 р. Жида-

чівською міською територіальною громадою, 

об’єднала 200 дітей з інвалідністю), постійно 

здійснюючи інформаційну підтримку батьків із 

питань лікування, навчання, соціалізації та роз-

витку дітей. Бібліотекарі ЖМПБ створили «пере-

лік електронних адрес установ, організацій, бла-

годійних фондів у нашій країні і за кордоном, 

розгорнуті анотації щодо їхнього призначення та 

профілю діяльності, види можливої допомоги, по-

треби, захоплення та таланти кожної дитини» [1]. 

У тісній співпраці з волонтерами щорічно прохо-

дить свято «Твори добро». Завдяки підтримці ГО 

брала участь в обласному фестивалі для дітей та мо-

лоді з інвалідністю «Повір у себе, і в тебе повірять 

інші» (м. Стрий, Львівська обл.). За фінансової 

підтримки Благодійного фонду громад «Рідня» в 

ЖМПБ створено інклюзивний простір для дітей зі 

спеціалізованим розвивальним обладнанням, 

що гарантує можливість безпечного перебування 

в приміщені бібліотеки. 

Кращий досвід інноваційної діяльності біб-

ліотек як інклюзивного простору презентують 

такі книгозбірні України: бібліотека-філія № 18 

м. Львова «Сенсотека» має спеціалізоване облад-

нання для незрячих і людей з вадами зору; дитяча 

бібліотека-філія № 2 м. Миколаєва – інклюзивний 

простір для дітей з особливими потребами «Казка»; 

Івано-Франківська обласна бібліотека – творча те-

рапія для батьків «Сонячний простір» та інклю-

зивний простір для дітей із синдромом Дауна; 

Хмельницька обласна бібліотека для дітей імені 

Т. Г. Шевченка – для дітей з інвалідністю інклю-

зивний креативний простір «FreeDreams». 

Наукова новизна. У статті акцентовано на 

такій важливій проблемі, яку успішно вирішує біб-

ліотечна справа України, як інклюзивний простір 

бібліотек. Представлено законодавчі ініціативи 

щодо забезпечення доступу осіб із вадами зору до 

адаптованого інформаційного ресурсу та промоції 

читання. Розкрито кращий досвід бібліотек Укра-

їни в сучасних умовах з обслуговування читачів 

з обмеженими можливостями.  

Висновки. Зі здобуттям Україною 
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незалежності розпочався новий етап промоції чи-

тання, пропаганди книги, популяризації бібліо-

теки як інклюзивного простору для розвитку, 

освіти та соціалізації на державному рівні. Орієн-

тація України на шлях розвитку цивілізованого 

світу спонукає до запровадження міжнародних 

апробованих практик удосконалення бібліотечно-

інформаційного обслуговування людей з особли-

вими потребами загалом та користувачів із ва-

дами зору, тобто впровадження інклюзії в бібліо-

течній сфері є одним із напрямів державної культу-

рної політики. Сучасна українська бібліотека як 

унікальний соціальний інститут за своєю місією і 

рівнем вирішуваних завдань наполегливо працює 

на випередження читацьких запитів через запро-

вадження електронних сервісів і цифрових проду-

ктів у сучасних умовах. Інформаційно-комуніка-

ційне обслуговування осіб з особливими потре-

бами зосереджене на таких векторах, як соціаль-

ний, інформаційний, психологічний і дозвіллєвий 

задля максимально повного задоволення їх інфор-

маційних, освітніх та культурних запитів. 
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