КЗ «Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича»
Житомирської обласної ради
Науково-методичний відділ

Дистанційна діяльність бібліотек області
під час пандемії COVID-19
(за результатами аналізу
групи «Бібліотечна Житомирщина»
у соціальній мережі Facebook )

Житомир, 2020

Дистанційна діяльність бібліотек області під час пандемії COVID-19: за
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Видання підготовлене на основі аналізу дописів бібліотек області у
соціальній мережі Facebook групи «Бібліотечна Житомирщина». Адресовано
спеціалістам бібліотечної справи області.

З 17 березня 2020 року бібліотеки України тимчасово припинили роботу з
обслуговування читачів, у зв'язку з запровадженням карантину. На визначений
Кабінетом Міністрів України період бібліотеки для відвідувань зачинені.
Однак, дотримуючись карантинних заходів, бібліотекарі не залишилися
байдужими до своїх користувачів, які тимчасово втратили змогу відвідувати
бібліотеки, тому переглянули та розширили можливості спілкування зі своїми
користувачами за допомогою електронних ресурсів.
Тепер відвідувачі, у більшості випадків, можуть скористатися лише
онлайн послугами. Аби зацікавити користувачів, працівники бібліотек
проводять різноманітні заходи на сайтах та сторінках соцмереж. Майстеркласи, реклама книг, консультації щодо роботи з електронними сервісами і все
відтепер у форматі онлайн. Більшість бібліотекарів у період карантину
працюють дистанційно. Попри це, намагаються і далі організовувати цікаве
дозвілля для читачів. Як саме? Спробуємо дослідити.
Отож, під час карантину бібліотекарі Житомирщини продовжують
працювати. Тепер вони перейшли в режим онлайн і активно інформують
жителів області щодо різних тем, а також пропонують чимало цікавинок.
Бібліотеки масово перейшли у соціальну мережу Фейсбук. Це логічно,
живе спілкування та зворотній зв'язок можна віднайти лише в соціальних
мережах, якщо перебуваємо у вимушеній ізоляції. Отже, помандруємо
бібліотечними сторінками. Працівники намагалися висвітлити новинки, ширше
розкрити свої фонди, бути якомога ближче і не втратити зв'язок зі своїми
користувачами: активно надавали онлайн-консультації, інформували про
онлайн-інструменти для читання й дистанційної безкоштовної освіти,
організовували онлайн-читання та онлайн-гуртки, пропонували відеоогляди
літератури на сторінках соціальних мереж та на своїх сайтах.
На сьогодні Facebook є для бібліотеки однією з найголовніших
можливостей реклами своєї діяльності та послуг. З 2016 року зросла активність
у мережі Facebook бібліотек Житомирської області.
До певного моменту ми розміщували розповіді про них, їхні дописи на
сторінці ЖОУНБ ім. О. Ольжича, але вирішили, що нам потрібна окрема
спільнота. Так було створено групу «Бібліотечна Житомирщина»
(https://www.facebook.com/groups/libraryZhytomyr/), яка наразі стала справжнім
онлайновим майданчиком для бібліотек нашої області, а також важливим та
ефективним засобом налагодження та підтримання соціальних зв’язків.
Непередбачуваність, у вигляді епідемії коронавірусу, поставила
бібліотеки області у ситуацію швидкого реагування і розвитку онлайнових
сервісів для забезпечення інформування користувачів. Бібліотечні установи
закриваються на карантин, користувачі стають віддаленими, але від того не
менш важливими та потрібними. Така ситуація створила додаткову
необхідність для бібліотек пропонувати та рекламувати свої послуги за
допомогою соціальних мереж. Щоб знайти та втримати свого онлайн читача,
маємо докладати доволі багато часу та зусиль. І ця думка надихає нас та тримає
в тонусі.

Що ж пропонують бібліотеки нашої області своїм користувачам під час
«вимушених канікул»? (за результатами досліджень групи «Бібліотечна
Житомирщина» (https://www.facebook.com/groups/libraryZhytomyr/).
Таким чином, від початку введення карантину бібліотеки Житомирщини
продовжують консультувати своїх читачів дистанційно, проводять онлайн
зустрічі, створюють літературні, творчі, мистецькі онлайн проекти та конкурси,
пропонують вивчення іноземної мови онлайн та інш. Долучитися може кожен
бажаючий.
Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім.О.Ольжича
Представлено достовірну інформацію про коронавірус, фахівці
продовжують активно працювати онлайн і наповнюють сторінку цікавинками .
Бібліотечні працівники працюють в дистанційному режимі і знайомлять
учасників групи «Бібліотечна Житомирщина» з такими темами:
 Безпека бібліотек, читачів і співробітників під час і після пандемії
COVID-19. Українська бібліотечна асоціація
https://ula.org.ua/news/4544-bezpeka-bibliotek-chytachiv-i-spivrobitnykiv-pid-chas-ipislia-pandemii-covid-19?fbclid=IwAR17HpH0AZ7povWcqfC8iq97lD4_hAbalmw5G6DPy5JMSH0IG08Lme1f7k

 COVID-19 и глобальная библиотечная сфера https://www.ifla.org/
 Зміни в трудовому кодексі. Правила роботи на карантині
https://gmk.center/ua/opinion/zmini-v-trudovomu-kodeksi-yak-ukrainci-pracjuvatimut-pidchaskarantinu/?fbclid=IwAR2trGFLYifkkzuTCPUoZhiXK9rY2OlRmaVtcfqvHelq4K0QeVIG0
DXpl0k#.XoWsi0zLq0Q.facebook

 ВГО Українська бібліотечна асоціація та Український інститут
книги запрошують взяти участь у онлайновій конференції
«Бібліотеки в умовах пандемії COVID-19»
 ВЕБ-ДОДАТОК POBOREMO COVID-19 ВІД UIF ВЖЕ
ДОСТУПНИЙ!veb/dodatok/poboremo/vzhe/dostupnyi?fbclid=IwAR2CB3_05iGIp3jzs
UGvd94NKycVk4mmOz0zkq2sT_SLY0MY_xArWtkSmr8

 Стартував безкоштовний онлайн-курс від Prometheus та медичної
платформи INgenius, який розвінчує поширені міфи та надає
достовірну інформацію щодо нової коронавірусної інфекції
COVID-19 - https://courses.prometheus.org.ua/…/course-v1:Prometh…/about! У
цьому курсі стисло та доступно викладені найважливіші факти,
зібрані авторитетними вченими та міжнародними організаціями
охорони здоров’я.
 Уряд запровадив послаблення карантинних обмежень… Коли
відновлять свою роботу бібліотеки
https://oth.nlu.org.ua/?p=3795&_utl_t=fb&fbclid=IwAR3DZSaJ9jvK_W0qzht01wDBz0z6ZPjT01Kiope4ANHRl1ojQz1y-bNTjA

 Опубліковано постанову Уряду про послаблення карантинних
обмежень https://www.kmu.gov.ua/news/opublikovano-postanovu-uryadu-proposlablennya-karantinnih-obmezhen?fbclid=IwAR0-oGSWA12QiE7XLme0cvmMyTd96HawFmZAgoPSdI5gmGIccxaoHBM-9M

 Український інститут національної пам'яті. Відеопроєкт «Війна і
міф»https://www.facebook.com/uinp.gov.ua/videos/284495776071915/UzpfSTEwMDAw
MTE1MjIxMzM1NjpWSzoxODA5NDAxMDMyNTYxNjE5/

 Бібліотеки в період та після пандемії. Робота з фондами.
https://www.youtube.com/watch?v=c6H3MGwUb2s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Rov
_6FsD2GaQv84_VvG7QJOhTrJ6XhgVG2ASDaeKXsSxk9xoAh-TXHkY

 Початок створення КУ «Публічна бібліотека Станишівської
сільської ради» - розпочато!
http://stanyshivska.gromada.org.ua/news/1588755898/?fbclid=IwAR2p4xVTFXvRcwNuKho
BvdHFBSOlrTYOQ6uvOVHSpiALeHMtNKt8xc7ytvM

 Міністерство культури та інформаційної політики України ініціює
громадське обговорення проекту Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про культуру» щодо загальних засад
надання населенню культурних послуг».
https://mkip.gov.ua/content/gromadske-obgovorennya-proektu-zakonu-ukraini-provnesennya-zmin-do-zakonu-ukraini-pro-kulturu-shchodo-zagalnih-zasad-zabezpechennyanaselennya-kulturnimiposlugami.html?fbclid=IwAR0hk9O1TsT5oQHCbBGJFcFKxi0k3kpPc0ShUCOUO1eNskq1preZUyt9A0

 МІНКУЛЬТ ПРОПОНУЄ ВІДКРИТИ НЕ ЛИШЕ МУЗЕЇ,
НАТОМІСТЬ БІБЛІОТЕКИ ПРОСЯТЬ ЗАЛИШИТИ ЗАКРИТИМИ
Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/minkult-proponuye-vidkriti-ne-lishemuzeyi-natomist-biblioteki-prosyat-zalishiti-zakritimi-1540062.html?fbclid=IwAR1b9-hslqV7POUaViaN76W_CSxf4TvjVYXsbtKsuL8wHA98pf0nmsuyeY

 Результати експрес-опитування «Бібліотекарі на карантині»,
проведеного серед прихильників фейсбук-сторінки науковометодичного відділу Національної бібліотеки України імені
Ярослава Мудрого https://www.facebook.com/groups/libraryZhytomyr/
 Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики подав на
реєстрацію пакет законопроектів, направлених на економічну
підтримку культури та креативних індустрій
http://kompkd.rada.gov.ua/news/main_news/74235.html?fbclid=IwAR137mLyXPwz7upxnJ
8fkanomeW1XPL-tRdG-ankXevQ8EvIn8y1cLefP3c

 Ефективна дистанційна робота. Як налагодити дистанційну роботу
під час карантину.
https://ucansave.org.ua/remotework/?fbclid=IwAR0K5Qb3qeHiTGNQpQEOv1DA2NoLONKj
4LwIovSTfNaONySjNtZd0vPDXE4

 Нащо слова? Ми діло несемо… (вірші Олега Ольжича)
https://www.youtube.com/watch?v=HQBtD5n0TNw
#Олег_Ольжич #ВіршіУДомашнійФутболці

 Найкращий ресурс для вивчення англійської мови -eLibraryUSA https://www.youtube.com/watch?v=QzA5HzAL9fs та багато іншої корисної та
цікавої інформації.
Бердичівська міська ЦБС
Наразі продовжує надавати просвітницькі та інформаційні послуги та
працює в соцмережах, під хештегами :
#мф
#М_Формація
#міська_центральна_бібліотека_бібліотека_майбутнього
#КлубГармонія
#Тиждень_юнацького_читання
#ТижденьМолодіжноїКниги
#БібліоБердичів_карантин
#БібліотекаФілія6
#цікавийкаранти
#бібліотекарідіють
#library
#9травня
#дітямвійни
#Деньпамятітапримирення
#памятаємо_перемагаємо
#арттерапія
Бердичівська міська бібліотека для дітей
Пропонує своїм користувачам безліч цікавої інформації, про яку можна
довідатись за хештегами:
і#Бердичівськаміськабібліотекадлядітей#книганадихає
#ділемосяпозитивом
#кориснечитання
#цікавийкаранти
#бібліотекарідіють
#БібліотБердичів_Карантин
#ТижденьМолодіжноїКниги
#книганадихає
#ділемосяпозитивом
#кориснечитання
#моядитячабібліотека

Пропонуємо Вашій увазі добірку інформаційних джерел, з якими радять
ознайомитись своїм користувачам бібліотекарі області:
 Дослідження Житомирської обласної бібліотеки для юнацтва
«Читання на карантині»
https://www.facebook.com/1654228448033289/photos/a.1654262574696543/272365625
4423831/?type=3&av=566126696762405&eav=AfZULgpYiLYhM62XrU2AMnXl5Bduom0Jzzc
XasDBLAAq5hjF4uHPfHQ_3lg1ukBW63s&theater&ifg=1

 Житомирська обласна бібліотека для юнацтва. Дотепний ролик про
професію бібліотекаря.
#бібліо_челендж


Обласна бібліотека для дітей .Топ-5 загадкових історій: найкращі
детективи для маленьких читачів
https://starylev.com.ua/club/blog/5-naykrashchyh-detektyviv-dlya-malenkyhchytaylykiv?fbclid=IwAR05W6kWk3EX4SsARIV1BZPW0y0xdIFwkBwquYOmt_KKoi7
NJClRk4SjDeE

 Центральна міська бібліотека м. Бердичева стала учасницею
проєкту «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги», що
реалізується ВГО Українська бібліотечна асоціація за підтримки
Європейського Союзу (програма House of Europe)
https://www.facebook.com/groups/libraryZhytomyr/

 Віртуальні екскурсії до Бердичівської міської бібліотеки та
Бердичівська міська бібліотека для дітей
https://www.facebook.com/childberdichevlib/videos/242777050139133/


Дієві й корисні поради для дітей, як провести карантин з користю
від бердичівських бібліотекарів https://chomysuku.blogspot.com/2020/04/blogpostJak-ne-zbozhevolt-sdjach-nakarantn.html?fbclid=IwAR2jcYIaC3Dq1ilC1HZs3xN0zkxx2FbEnrSvy0hzD2xeL3VjxZN25
119cu0#.Xqls2x6yvdI.facebook

 Коростенська районна бібліотека ім. М. Сингаївського. До 75- річчя
перемоги у Другій світовій війні презентує відеоролик «Жінки і
війна. Жіночі обличчя війни»
https://www.facebook.com/raib.biblioteka/videos/1547994838690816/


Коростенська дитяча бібліотека ім. Л. Українки. Музей
партизанської слави у селі Словечному Овруцького району.
Відеоролик.
https://www.facebook.com/1363711653717339/videos/330894101218855/?__xts__[0]=6
8.ARBLbH0if4ey87UcwI8DczIziCgcRfuee003nCj2O9ajRdDdgrMx_e9FGr2XPZyZdjDy9W2tAm
cX8zNrI_AfcVXBc-

WVJVI30PA7_boLl1FSTVJHknoAJk8ikfnp24K_hXw9k3KMxcsT0MUJsB8wWh9T723QEsor6Xw
bqAOO2mrDDyTbWI6uivi9MwOiJjOXkD1YysbL6iaFGMTE8ydtpNuEUsXqadjkbAiCN6Zd8_pHTzNcKKVYCkxN9vYD_2aZwHxhWs6M132EeoZp
ZwfJeEwRmWYauvHMZhyFufCC1KGM9JeTifMYV_LN1Kfpk53xO6K8Z17ZoVQLXtyTGlmBZYjT
iXaIm4P1WLOKIa2YYfozS12-3wYIOiqU9F7ISgGvD1G&__tn__=H-R


Малинська районна бібліотека ім. В. Скуратівського. Малинщина в
роки Другої світової війни: мовою фотодокументів. Малинський
краєзнавчий музей.
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C
%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%
D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-112004353706174/?__tn__=KHR&eid=ARADoMMA8ns3wp7MbZ6h9Q61_ndduKMWHNIZsxUHQcnoDw647mberjc99QlOXd
RRHMKVOg1kGPki6u5z&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAfxvWu7RWAIcneLvBaeu1vB19l
S0xpMneICGfJEdUktoCMbmvbcViVPt03-C9CMt3qQLrHu0I6-mAr349ylMTVlQXMMeLXMHmFSKPZtBBcA0AxHvfWotv9Z25uGW8Qb7Zo6khynQJO4RzuRniMX6nSQYv9xyeiv80
M1xO3xDO6aeU1kVMItEssaA8ZAibPGeHeT5pkbWreYi-baE4kOOd5kZzf72rdkonZwtDw5LW0cdIJeKVDZDe-U0b53PtQE_LZk1juD6fSIBjQ6_pQkPdnQsZaNsEpJdUyXjhEc72PNCoDylO_5xHaPTvd509sxSRrkU02r
ovsSrdVnt8vHPPM8fukQmB9XqmHOWM78GZ0dNNHPVGk

Флешмоб #вітаю_ліну_костенко
Відеовиставка «Штрих до портрету»
https://www.facebook.com/tamara.kovalchuk.9/videos/2738540042941809/UzpfSTEwMD
AwMTE1MjIxMzM1NjpWSzoxODE1OTY0NDE1MjM4NjE0/

«Сучасна бібліотека. 5 причин взяти книгу в бібліотеці»
https://www.youtube.com/watch?v=PuZICBCyqw&fbclid=IwAR2LnN8IbY4DzCUbaAWtRHxJz9x1Hnb6-K4GGBXWBgDUFRFxFiP4mmFKn0s.


Ружинська районна бібліотека. Бібліотеки в період та після
пандемії.
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=c6H3MGwUb2s&fbclid=IwAR1rbZ
GW5766gGqAtXw4PHk4fO1hVWBxpPv8FIabI6by50zPuCHzG2SMJZc&app=desktop



Семенівська об'єднана територіальна громада. Поширив Sergii
Romanovych «Чому читання корисне»
https://www.facebook.com/1654228448033289/photos/a.1654262574696543/2723656254
423831/?type=3&av=566126696762405&eav=AfZULgpYiLYhM62XrU2AMnXl5Bduom0JzzcXas
DBLAAq5hjF4uHPfHQ_3lg1ukBW63s&theater&ifg=1
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