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«Книга у віртуальному просторі»

Учасники:
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дорослих 
Книжковий магазин «Роксолана»
Кременчуцька міська телерадіокомпанія 
Інформаційний портал «Кременчук Тудей»

Керівники проекту -  директор Кременчуцької міської централізованої 
бібліотечної системи для дорослих Майдак Тетяна Олексіївна 
д. філол. н., професор, професор кафедри філології і видавничої справи 
Сізова Ксенія Леонідівна;

Відповідальні виконавці проекту -  к. філол. н., доцент кафедри філології та 
видавничої справи Алексеенко Наталія Михайлівна, ведучий Кременчуцької 
міської телерадіокомпанії Воробйов Антон Вікторович, зав. відділом 
абонементу Кременчуцької міської централізованої бібліотечної системи для 
дорослих Хмелик Інна, директор менеджер із закупівель книжкового 
магазину «Роксолана» Сусіна Анна Олександрівна.

Координатор проекту -  асистент кафедри філології та видавничої справи 
Хміль-Чуприна Віта Віталіївна.

Координати Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського, вул. Першотравнева 20, Кременчук, 39600, Україна.

Проект розрахований на 2019-2023 рр.

Мета проекту: залучення молоді до читання, популяризація літератури і 
читання, формування читацької компетенції, промоція і реклама видавничої 
продукції, пошук нових методів і форм роботи зі студентською молоддю.

Постановка проблеми: У розвитку людини традиційне читання посідає 
особливе місце. Книжки надають можливість ще з малку пізнавати



навколишній світ, поглиблюють загальні знання та словниковий запас, 
сприяють успішній соціалізації людини, створюють засади не лише для 
особистого інтелектуального розвитку, а також для формування професійних 
навичок і вмінь. На сьогоднішній день у зв’язку з прискоренням наукового та 
технічного прогресу, революційним технологічним перетворенням, 
розвитком мережевих технологій можна простежити різкий спадок 
традиційної культури читання як української книги, так і взагалі суспільного 
ослаблення уваги до книжкової продукції загалом і художньої літератури 
зокрема. Однією з основних тенденцій останніх років, як в Україні, так і у 
світі, є втрата виняткової ролі читання в житті суспільства. Не можна 
стверджувати, що держава зовсім не турбується про популяризацію 
традиційного читання. Так, ще у 2009 році Кабінетом Міністрів України була 
схвалена Концепція Державної цільової програми підтримки та розвитку 
читання на період до 2015 року, яка мала на меті виховання потреби у дітей, 
юнацтва та молоді систематичного читання, підвищення читацької 
активності та компетентності. Однак, ця програма, на жаль, так і залишилась 
на рівні цікавого та корисного проекту, не отримавши послідовного і 
системного втілення. Тим більше на державному рівні не приділяється уваги 
популяризації читання серед інших вікових категорій, зокрема студентської 
молоді. Хоча ця проблема є важливою, адже читання корелює з 
інтелектуальним рівнем суспільства, і, як наслідок, впливає на економічні 
показники успішності країни.

Завдання проекту:

- популяризація читання і формування читацької компетенції 
студентської молоді;

- привернення уваги до художньої літератури;
- залучення студентської молоді до користування бібліотечними 

ресурсами;
- реклама та промоція книжкових видань, які розповсюджують у 

книготорговельних організаціях;
- впровадження інноваційних форм проведення культурно- 

просвітницьких та рекламно-промоційних заходів, які стосуються 
книжок як продукту культури та читання як процесу, та осучаснення їх 
тематики;

- залучення засобів масової комунікації для популяризації читання, 
формування стійкого інтересу до літератури та промоції книжок;



- інтеграція зусиль бібліотеки, університету, засобів масової 
комунікації та книготорговельних організацій для популяризації 
читання.

Характеристика проекту: залучення молоді до читання і популяризація 
книги є актуальним для сучасної України. Проект передбачає інтеграцію 
зусиль різних учасників цього процесу, а саме: закладів вищої освіти, 
бібліотечних установ, організацій книготоргівлі та засобів масової 
комунікації. Проект координується та виконується викладачами та 
студентами університету, працівниками бібліотечних установ, працівниками 
засобів масової комунікації. Проект розрахований на молоду громаду 
Кременчука.

Ресурси:

- фонд художньої літератури Кременчуцької міської централізованої 
бібліотечної системи для дорослих;

- асортимент книжкової продукції магазину «Роксолана»;
- засоби масової комунікації, зокрема 

канал Кременчуцької телерадіокомпанії,
інформаційний портал «Кременчук Тудей» Иі:Ір://кгетеп.1:ос1ау/,
сайт Кременчуцької міської централізованої бібліотечної системи для
дорослих http://cbsbook.com.ua/,
сайт кафедри філології та видавничої справи КрНУ 
http://inmoV.kdu.edu.ua/,
сайт книжкового магазину «Роксолана» https://princip.ua/.

Методи та форми реалізації проекту «Книга у віртуальному просторі»

- проведення соціологічного дослідження серед студентів 
Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського щодо читацьких уподобань та каналів отримання 
інформації про літературу;

- написання студентами анотацій, відгуків, рецензій з метою 
популяризації нових книжкових видань -  для експрес-інформування та 
розміщення на сайтах;

- складання прес-релізів та анонсів заходів, що відбуваються в 
приміщенні бібліотеки;

- оформлення афіш, що повідомляють про зустрічі з авторами книг, 
письменниками та поетами;

http://cbsbook.com.ua/
http://inmoV.kdu.edu.ua/
https://princip.ua/


створення буктрейлерів та промоційних роликів книжкових видань; 
проведення різноманітних конкурсів та вікторин («Уважний читач», 
«Читач року» тощо);
створення контенту та наповнення інформацією постійних рубрик та 
спецпроектів, присвячених читанню та книзі, інформаційного порталу 
«Кременчук Тудей», Кременчуцької телерадіокомпанії, сайту 
Кременчуцької міської централізованої бібліотечної системи для 
дорослих, сайту кафедри філології та видавничої справи КрНУ; 
рекламно-поліграфічна діяльність: підготовка та видання флаєрів, 
листівок, буклетів, плакатів тощо, що стосуються заходів з 
популяризації читання та промоції книжок.


