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                                                     Вступ 
   Важливою складовою поряд із технологіями збору та зберігання 

інформації в бібліотеці є технології розповсюдження інформації, просування 

її до читача. Продуманою організацією фонду, комплексом виставок 

активізується її використання. 

   Сьогодні бібліотека є не тільки закладом, який реалізує право громадян на 

доступ до інформації, але й центром спілкування читачів. Спілкуватися 

можна не тільки в діалозі, а й опосередковано, через виставку. Виставкова 

робота, крім розкриття книжкових фондів, покликана забезпечити 

усвідомлення мотивів до інформації, а також стимулювати здатність до 

інформаційного спілкування. Виставка — публічний показ предметів, 

образотворчої, друкованої та іншої продукції з певною метою і за 

визначеною програмою. Виставки є засобом інноваційного просування 

книги. 

   Кожна книжкова виставка — це погляд на світ людини, що її підготувала, 

це передача світогляду, її життєвого досвіду, ставлення до людей і до себе. 

Виставка — це завжди творчість. «Що я хочу сказати людям і світові, як 

можу представити себе через через книги?» — ця думка повинна завжди 

хвилювати бібліотекаря, коли він починає роботу над виставкою. Виставка 

— це засіб об’єднати бібліотекаря з іншими людьми. І тільки тоді, коли буде 

присутній особистісний початок, виставка буде мати успіх. 

   Проблеми виставкової діяльності та її значення в науковій літературі 

досліджені в недостатній мірі, хоча сьогодні кількість та якість виставок 

динамічно зростають. Проблеми розвитку виставок знайшли своє 

віддзеркалення в працях учених — Е. Сорокіної, Н. Александрової, Л. Кудрі, 

Т. Гайворовської, Л. Киселової, С. Моїсєєвої, Л. Сміхової. 



Книга - це чарівниця. Книга змінила 

світ. У ній пам'ять людського роду, 

вона - рупор людської думки. Світ 

без книги - світ дикунів.  

                                    (М. О. Морозов) 

 

Оформлення бібліотечної виставки 
Оформлення бібліотечної виставки – один з 

найцікавіших напрямків бібліотечного дизайну. 

Оскільки дизайн має свої правила, то, дотримуючись 

їх, можна зробити  виставки привабливими та 

цікавими. 

Пам’ятаючи про те, що дизайн - це, насамперед, 

мистецтво «спілкування» з деталями, можна досягти 

хороших результатів. Перш за все, книжкова виставка 

повинна сприйматися як єдине ціле. Це досягається 

спеціальними композиційними методами, 

 кольоровими рішеннями та логічними  

зв’язками між її структурними  

підрозділами.  



Завдання бібліотечних виставок: 
 

Максимальне розкриття фондів 

бібліотеки, привернення до них 

уваги якнайбільшої кількості 

користувачів, а також надання 

максимуму інформації з тієї чи 

іншої теми; 

 

 формування та закріплення 

позитивного  іміджу, 

привабливого образу 

бібліотеки, бібліотекаря; 

 

стимулювання до використання  

бібліотечно-інформаційних  

послуг і продуктів. 



Алгоритм підготовки бібліотечної 

виставки в умовах шкільної бібліотеки 

Крок перший. Перспективне планування виставок 

Крок другий. Вибір теми, цільового й читацького 

призначення. 

Крок третій. Занурення в проблематику теми. 

Крок четвертий. Формування концепції виставки. 

Крок п’ятий. Виявлення, відбір і вивчення 

документів. 

Крок шостий. Моделювання структури виставки. 

Крок сьомий. Формулювання заголовка. 

Крок восьмий. Оформлення виставки. 

Крок дев’ятий. Репрезентація виставки. 

Крок десятий. Облік виставкової діяльності. 

Крок одинадцятий. Визначення ефективності 

бібліотечної виставки. 



— тематичні виставки, присвячені міжнародним і внутрішнім подіям; 

— тематичні виставки, присвячені знаменним датам; 

— тематичні виставки,соціальної проблематики; 

— виставки краєзнавчого характеру; 

— виставки, пов’язані з проведенням дозвілля, захопленнями  

     самодіяльною творчістю; 

— галузеві виставки; 

— виставки, пов’язані з рекламою бібліотеки та бібліотечних послуг. 



ювілейні дати особистостей та подій (взагалі, школи); 

спрямованість освітнього процесу (науково-методична  

проблема школи, тематика засідань педагогічної ради); 

предметні, тематичні тижні, декади, місячники тощо. 

  

; 

; 
; 

Для кого і з якою метою готуєте виставку? 



       3. Тематика, цільове, читацьке призначення. 

Під час підготовки книжкової виставки найголовніше 

— визначити її читацьке та цільове призначення, 

тобто добре продумати, з якою метою і для якої 

категорії користувачів ми її оформлюємо. Одна і та ж 

тема, залежно від читацького призначення, може бути 

представлена різними джерелами, вибір яких 

призначатиметься особливостями конкретної групи 

читачів: педагогів, учнів молодшого віку, підлітків та 

старшокласників. 

Цільове призначення виставок пов’язане з 

усвідомленням в бібліотечному обслуговуванні 

установок на певний вид інформаційних потреб: 

фахових (для педагогічного колективу), освітніх, 

пізнавальних та дозвільних (для учнів). 
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7.Організація реклами. 
— Повідомлення читачів про виставку (оголошення, 

запрошення, рекламні буклети, флаєри). 

— Підготовка усних форм експонованої літератури (бесід, 

оглядів). 

8. Оформлення виставки. 
— Вибір місця розташування виставки, інтер’єру, речових 

елементів. 

— Оформлення заголовка назв, розділів, текстів і цитат. 

— Розміщення матеріалів на стенді і оформлення 

виставки. 

Виставка має притягувати увагу читачів, збуджувати їх 

інтерес. Цього можна досягти завдяки оригінальному 

кольоровому оформленню, ефективному використанню 

комп’ютерної графіки, експонуванню предметів 

матеріальної культури. 
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Що входить в паспорт виставки? 

Відповідно виставки, як і будь-який  бібліотечний захід, підлягає обліку.  

За стандартом 7.20-2000 «Бібліотечна статистика» одиницею обліку 

заходів є один захід — виставка, усний огляд, день інформації, екскурсія тощо, 

зареєстрований у обліковій документації. Зазвичай заходи бібліотеки  

реєструються в «Щоденнику роботи» бібліотеки. При цьому зазначаються: 

термін експонування книжкової виставки, читацьке призначення, кількість  

експонованих і виданих документів. У разі, якщо виставка літератури  

експонується як складова комплексного бібліотечного заходу, вона окремо не  

обліковується, реєструється лише один загальний захід. 






