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Сьогодні в умовах російсько-української 
війни та оголошеного в Україні 

воєнного стану,  бібліотеки  є місцем  
безпеки та свободи,  де кожен, хто 

потребує,  може отримати доступ до 
інформації,  Інтернету, отримати 

психологічну підтримку.



     Національна гаряча лінія для дітей 
та молоді      ПОГОВОРИ ЗІ МНОЮ ПРО
     - це соціальний проєкт Національної  
гарячої       лінії  для дітей та молоді, 

       за ідеєю Do Communications Agency.   

                                                                                                                                                                                   



Партнер ДБУ для юнацтва 
Мала академія наук України

Волонтер     ДБУ  для 
юнацтва психолог Марина 
Луценко - Член Української 
асоціації транзакційного 

аналізу, Української 
спільноти транзакційного 

аналізу 



Культурно-освітні програми щодо інформаційної підтримки 
працівників бібліотек України для юнацтва і молоді



За підтримки Інститут 
Інтегративної Арттерапії 
Центр Арт-терапевтичної 
допомоги на Печерську в м. 
Києві  (Бібліотека + Студия 
творчества).



Проєкт  «КІТ: КращаІгроТека»  
  увійшов до числа переможців за програмою «Активні громадяни»



У бібліотеці  діє волонтерський пункт
Разом з волонтерами шиємо  рукавиці, допомагаємо ЗСУ  та 

переселенцям





В Одеській  обласній універсальній науковій бібліотеці 
 ім. М. Грушевського  протидіють дезінформації в реаліях війни.

Важливим аспектом діяльності бібліотеки є захист інформаційного простору.

На  інтернет-блозі створено сторінку «Воєнний 
стан в Україні: законодавство», де оперативно 
поповнюють актуальну нормативно-правову 
інформацію.

На особистій сторінці ООУНБ в фейсбук та 
офіційному веб-сайті бібліотеки публікують 
месседжи про більше ніж 6000 нових книг 
отриманих бібліотеками Одещини від УІК. 
В постах популяризується національно-
патріотична література, якою можуть 
активно користуватись відвідувачібібліотеки.

Відроджена робота  «Народного університету» на 
базі відділу соціокультурної діяльності.  Лекції 
проходять у змішаному форматі,  offline та online 
відеоконференцій,   кожна з них присвячена 
актуальній темі теперішньої реальності.



Проєкт «ПОРУЧ»  в бібліотеці.

Безкоштовні заняття з основ 
комп’ютерної грамотності для літніх 
людей. Вільна Wi-FI зона



Бібліотекарі не залишаються осторонь 
та шиють прапори, білизну 

Задля спільної ПЕРЕМОГИ



У  проєкті #за_лаштунками_книги  
психологиня Зоряна Кручак робить 
книжкові огляди разом з авторами

та    
лекції про те, як боротись з 

переживаннями воєнного часу від 
психологині  

Купи книжку – підтримай ЗСУ



"швейний батальйон"

#ВЦ_на_Ринку_9 .
Комендантка волонтерського центру, 

директорка бібліотеки Романа Іваничука Таня Пилипець  



Тернопільська міська ЦБС
@ternopilskacbs      

 

Бібліотеки запрошують  дітей і 
студентів міста та переселенців  з 
областей України, де ведуться 
активні бойові дії  до навчання в 
онлайн-режимі.

    

 Бібліотечна мережа контактує і з 
тернопільськими волонтерськими 
центрами. Волонтери, мають змогу 
поспілкуватись, налагодити 
логістику, попрацювати з технікою в 
бібліотеці.



    Волонтери та працівники  бібліотеки  
плетуть маскувальні костюми «кікімори» для 
військових. До маскувальних костюмів перед 
відправкою бійцям прикріплюють ляльку-
мотанку.

    Проводять цікаві квести та мйстер-класи, а  
ще     щомісячно  проходять  #ЖивіЧитання



Брошура називається 
«Стресостійке 
дитинознавство» і розкриває 
такі теми:
 Безпека в укритті
 Якщо у дитини істерика
 Коли наснився кошмар
 Шоковий стан дітей та 
дорослих
 Що робити при панічній атаці
 Ігри для зняття стресу
 Ігри для відреагування агресії
 Ігри, коли неможна шуміти
 Ігри в укритті та посилання на 
відео з поробками
 Реакції в стресі
 У разі скорботи
 Що може стабілізувати
 Кроки адаптації до нового 
місця
 Профілактика вигорання 
дорослих

    Психологиня Светлана Ройз  створила 
«методичку» для батьків, які разом із 
дітьми перебувають у стресових умовах 

  Завантажити брошуру можна тут 
https://bit.ly/Дитинознавство. 



  
Найсолодші хвилини 
доби: відбій повітряної 
тривоги.

 Тренінги від Інституту травми

Укриття для 
маленьких 

відвідувачів!



Купуєш-допомагаеш ЗСУ!



Слово - зброя: телеміст Кам'янське-
Мюнхен за участі письменників Марії 

Дружко, Сергія Злючого, Світлани Кмита, 
Євгенії Яворської, виконавиці української 

поезії, блогерки Марії Гончар.

Годинник перемоги: майстер-клас у 
творчій майстерні Катерини 
Молчанової за підтримки Німецького 
фонду "Пам'ять, відповідальність, 
майбутнє". Проєкт для людей, які 
постраждали від націзму "Крок 
назустріч" (керівниця Вікторія 
Петерімова).



«Міська бібліотека для дорослих» м.Крвий ріг

      Окрім обслуговування читачів, усі 
бібліотеки продовжують різнопланову 
волонтерську діяльність. Бібліотекарі 
допомагають у роботі гуманітарних складів, 
у підготовки м'ясної продукції для 
стратегічного запасу міста, беруть участь у 
плетінні захисних сіток.
  Допомагають нашим захисникам та 
внутрішньо переміщеним особам продуктами 
та речами першої необхідності.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Мирного неба всім 
нам.


