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     Бібліотеки працюють зі ЗМІ давно і по-

різному. А з 1-го лютого 2014 р. розпочали 

свою роботу десять регіональних піар-офісів 

сучасних бібліотек. Їхнє головне завдання - 

регулярна робота з журналістами для 

донесення до широкої аудиторії інформації 

про сучасні бібліотечні послуги. Ми дізналися, 

чим займаються бібліотечні піарщики на 

Сумщині.  

     Тетяна Грищенко, керівник піар-офісу, 

каже: «До “піар-кухні” офісу ввійшли 

працівники найбільш інноваційно-

налаштованих міських та районних бібліотек 

області. Щоб створити команду, довелось 

неодноразово вести переговори з директорами 

інших бібліотек, аби вони погодились 

працювати разом». 

     Звичайно, традиційна діяльність бібліотек 

потрапляє в поле зору ЗМІ. А от інновації 

почали з’являтися на шпальтах та в ефірах 

частіше після запуску цього проекту. «У нас 

напрацьовані давні особисті контакти з 

журналістами. Але створення піар-офісу 

розширило такі контакти, допомога тренерів 

дала можливість більш кваліфіковано подавати 

матеріали до ЗМІ», – говорить Лариса 

Погорєлова, спеціаліст з розвитку. Кількість 

опублікованих матеріалів зросла вдвічі.  

     Спеціаліст зі зв’язків з ТБ та радіо           
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НОВА «ГАРЯЧА» ПОСЛУГА БІБЛІОТЕК –  

ОНЛАЙН-РЕЄСТРАЦІЯ ДО ДИТСАДКА 

     Нерідко молодим батькам ледь не від дня 

народження дитини потрібно ходити до 

дитячого садочка та домовлятись, аби їхню 

дитину зарахували до закладу. Комусь 

щастить одразу, а іншим доводиться чекати. 

Відтепер батьки мають можливість 

влаштовувати своїх дітей до дошкільних 
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закладів через інтернет в бібліотеках. Цією 

послугою вже скористались молоді матері – 

користувачки Дрогобицької центральної 

районної бібліотеки. «Коли в батьків немає 

можливості самостійно внести дані дитини 

через відсутність інтернету вдома чи людина не 

впевнена, що сама впорається,  на допомогу 

Сумський регіональний піар-офіс (зліва-направо): Тетяна Грищенко, Ольга Євтушенко, Олена 

Дудка, Олена Іванцова, Ольга Андоленко, Світлана Мамай, Лариса Погорєлова  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007639656193&
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007639656193&
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I R E X  –  м і ж н а р о д н а 

неприбуткова організація, 

яка пропонує лідерство та 

ін но в ац і йн і  п рог ра м и, 

с п р я м о в а н і  н а 

вдосконалення якості освіти, 

зміцнення незалежних ЗМІ та 

с п р и я н н я  р о з в и т к у 

п л ю р а л і с т и ч н о г о 

громадянського суспільства. 

З часу заснування у 1968 р. 

IREX працює у більш ніж 50 

країнах світу.  

Олена Іванцова вважає, що робота 

бібліотечного піар-офісу привернула 

увагу до бібліотеки влади, партнерів, 

громади. «Вони побачили, що сучасна 

бібліотека може вирішувати соціальні 

проблеми користувачів. Зокрема, у нас 

було організовано весільну церемонію 

для людей з обмеженими фізичними 

можливостями. Це викликало неабиякий 

ажіотаж у громаді»,  розповідає пані 

Олена.  

     Світлана Мамай, спеціаліст з 

комунікації через соцмережі, говорить, 

що журналісти не залишають бібліотеку 

без уваги та навіть допомагають їй. 

«Лише за останні три місяці цього року 

ми провели 12 зйомок на місцевому ТБ, а 

в газетах було опубліковано 12 статей»,  

розповідає пані Світлана. А Олена Дудка, 

спеціаліст зі зв’язків з друкованими та 

онлайн-ЗМІ, вважає за необхідне 

запрошувати журналістів на бібліотечні 

заходи для знайомства з роботою 

книгозбірень: «Нашою бібліотекою було 

організовано цикл онлайн-консультацій 

“Запитай у лікаря”, а сюжет про це відзняли 

та показали в ефірі журналісти                   

ТК “Пульсар”». 

     Але заняття піаром не звільняє 

бібліотекарів від виконання повсякденних 

завдань. «Ми як працювали в цьому 

напрямку, так і продовжуємо працювати. 

Але, на мою думку, в бібліотеці повинні 

бути і штатні працівники, які будуть 

безпосередньо займатись піаром, а не 

фахівці, які звалили на себе ще й цю 

додаткову роботу. Ентузіазм само собою, 

але у людей повинна бути і якась додаткова 

мотивація», – вважає аналітик піар-офісу 

Ольга Андоленко. 

     Тож бібліотечний піар  не легка 

стежинка, а кропітка праця та досвід, що не 

здобувається за один день. Тому ми 

сподіваємось, що діяльність сумських колег 

надихне й Вашу бібліотеку і допоможе 
ініціювати необхідні для цього зміни. ■  
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приходять працівники нашого інтернет-

центру. Ольга Процак та Ірина Когут 

стали першими, хто успішно зареєстрував 

своїх дітей до дитсадка»,  розповідає 

Наталія Ничик, бібліотекар читального 

залу книгозбірні.  

     До публічно-шкільної бібліотеки-філії 

с. Зірне Березнівського району, що на 

Рівненщині, за допомогою з реєстрацією 

дітей до садочка протягом останнього 

місяця звернулося шість молодих батьків. 

Валентина Саванчук, бібліотекар 

сільської книгозбірні, розповідає: «Ми 

допомагаємо батькам подавати заявку 

через ресурс електронної реєстрації до 

ДНЗ. Лише сьогодні до нас звернулися 

двоє». Серед них і пані Марія Давидюк, 

що прийшла до бібліотеки, аби 

допомогли зареєструвати до місцевого 

садочка «Барвінок» її онуку. «Я спочатку 

звернулася до дитячого закладу, але там 

відповіли, що реєструють лише через 

інтернет, тому й вирушила до бібліотеки. 

Процедура реєєстрації не дуже складна, та й 

бібліотекарі завжди допожуть»,  

розповідає пані Марія. 

     На новому порталі можна також 

проглянути інформацію про дитячий садок, 

залишити чи прочитати відгук про 

установу, або оцінити її за п’ятибальною 

шкалою, як це зображено на фото нижче. 

     Нова послуга набирає обертів серед 

бібліотек України, що мобілізуються на 

допомогу своїм користувачам. Але не всі 

користувачі бібліотек обізнані про це, адже 

ресурс досить новий. Як саме Ваша 

бібліотека може долучитися до 

впровадження та просування проекту? 

Розмістіть оголошення на сайтах міста, 

розвісьте об’яви у громадських місцях. 

Розповідайте про нову послугу на зібраннях 

та обговореннях в бібліотеці. Отримати 

детальну інструкцію, як користуватися 

електронним порталом реєстрації до ДНЗ 
можна тут: http://bit.ly/1heHgCg. ■ 
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http://www.youtube.com/watch?v=uUMq8oF3K-U
http://www.pulsar23.com.ua/2010-05-07-09-05-23/1316-2013-10-03-08-41-58
https://reg.isuo.org/
https://reg.isuo.org/
http://bit.ly/1heHgCg

