
Бібліотечні блоги та соціальні мережі як 
інструмент просування бібліотеки у 

віртуальному просторі 
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Соцмережа для бібліотеки – це:  

• додатковий ресурс для бібліотеки;  

• платформа для реалізації бібліотечних 

проектів; 

• можливість заявити про себе;  

• можливість безпосередньо 

спілкуватися з колегами, читачами, 

дізнаватися про їх думку, побажання, 

зауваження;  

• можливість інформувати про 

діяльність бібліотеки. 
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• Група «Шкільні бібліотекарі Ніжина»  в соціальній мережі 
Фейсбук 

https://www.facebook.com/groups/769222016789921/ 

• Блог «Шкільні бібліотекарі Ніжина» 

https://knygyni.blogspot.com/ 

• Сайт МЦПРПП/ Бібліотечна справа 
http://mcprppnizhyn.at.ua/index/storinka_bibliotekarja/0-35  

• Особистий Youtub-канал 
https://www.youtube.com/channel/UCVpHY0hmgY3dgUDD6ilf
PqA/videos  

• Сторінки шкільних бібліотек на сайтах закладів освіти 
 

 
 

Шкільні бібліотеки Ніжина у мережі 
Інтернет представлені наступними 

сторінками: 
 

https://presentation-creation.ru/
https://www.facebook.com/groups/769222016789921/
https://knygyni.blogspot.com/
http://mcprppnizhyn.at.ua/index/storinka_bibliotekarja/0-35
http://mcprppnizhyn.at.ua/index/storinka_bibliotekarja/0-35
http://mcprppnizhyn.at.ua/index/storinka_bibliotekarja/0-35
https://www.youtube.com/channel/UCVpHY0hmgY3dgUDD6ilfPqA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCVpHY0hmgY3dgUDD6ilfPqA/videos


            

 

 

 

 

 

Створена 29 листопада 2018 р.. Кількість учасників 
138.   

 

 

 
 

: 
Група «Шкільні бібліотекарі Ніжина»  в 

соціальній мережі Фейсбук 
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          Основні задачі, які можна виконати за допомогою 
соціальної мережі: 

• Просування контенту шкільних бібліотек 

• Просування бренду бібліотеки, її ресурсів, 
можливостей, послуг 

• Проведення інтерактивних акцій, подій, досліджень з 
читачами 

• Розповсюдження інноваційного досвіду роботи 

• Налагодження інформаційного спілкування у мережі.  

  

 
 

: 
Група «Шкільні бібліотекарі Ніжина»  в 

соціальній мережі Фейсбук 
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•  Оперативність публікацій 

• Адресність (визначення цільової аудиторії) 

• Різноманітність матеріалів (тексти, відео, фото, 

інформаційні посилання) 

• Регулярність оновлення контенту (інформаційного 

наповнення сторінки, все що з’являється перед очима 

користувача, що можна почитати, переглянути або 

послухати) 

• Реагування на коментар, відгуки, зауваження, повідомлення 

користувачів 

• Інтерактивність 

• Коректне наповнення контенту: корисне, розвивальне, 

рекламне. 

           

 
 

 Фактори, які забезпечують та 
допомагають успішно просувати роботу 

шкільних бібліотек у середовищі  
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• Кількість переглядів 

• Кількість осіб, які підписалися на 

сторінку 

• Кількість уподобань (або лайків, 

коментарів, перепостів) 

• Кількість друзів 

• Кількість позитивних і негативних 

відгуків. 

 

Критерії, що вимірюють 
ефективність сторінки 
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Статистика групи 
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Статистика дописів 
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Популярні дописи: кількість 

коментарів, класів та 
переглядів 
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        Блог – це вебсайт, головний 
зміст якого – записи, зображення 
чи мультимедіа, що регулярно 
додаються.  
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• Методичні рекомендації. Публікації 
• Розподіл підручників. Електронні версії підручників 
• Нормативні документи 
• Уроки інформаційної грамотності 
• Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек 
• Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» 
• Методичне об‘єднання (спільнота) 
• Інтерактив для читачів 
• Фотогалерея 
• Корисні посилання 
• Цікавинки. Гумор 

 

Основні вкладки та розділи 
блогу 
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• Корисні інтернет-ресурси 

• Новини з діяльності шкільних бібліотек (дописи, 

фото, відео) 

• Проведення акцій 

• Онлайн курси для бібліотекарів («Бібліотека – 

відкритий публічний простір»; «Кошторис і музи»); 

• Креатив та інсталяції у бібліотеках 

• Висвітлення заходів у співпраці з іншими 

закладами 

• Рекомендації, підбірки літератури, бук трейлери, 

презентації 

• Посилання на цікаві бази даних, електронні 

ресурси, мережі 

• Репост цікавих заходів інших спільнот 

 

Наповнення головної 
сторінки блогу 
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Статистика блогу 
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Сайт МЦПРПП. Бібліотечно-інформаційні 
ресурси 
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Сайт МЦПРПП. Шкільним 
бібліотекарям 
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Сайт МЦПРПП. Шкільним 
бібліотекарям 
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Сайт МЦПРПП. Шкільним 
бібліотекарям 

https://presentation-creation.ru/


Особистий Youtub-канал 
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Сторінки шкільних 
бібліотек на сайтах ЗЗСО 
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Приєднуйтеся до нашої спільноти в мережі! 

Дякую за увагу! 
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