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Данія - найбільш цифрова
країна Європи

Населення Дан�ї - 5.8 м�льйон�в.

Площа - 43 094 км².

У Дан�ї 98 мун�ципал�тет�в, що
об'єднан� у 5 рег�он�в: Столичний
рег�он, Зеланд�я, Центральна
Ютланд�я, П�вденна Дан�я, П�вн�чна
Ютланд�я.

У 1968 роц� Дан�я запровадила реєстр CPR - єдина база даних вс�х
мешканц�в, що проживають в Дан�ї. Реєстр має великий вплив на
оцифрування в ц�й європейськ�й країн�. 
 

Громадяни Дан�ї прийняли технолог�ю � оч�кують, що державн� послуги
за замовчуванням будуть цифровими.
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Бібліотечна мережа Данії 
У ДАНІЇ ФУНКЦІОНУЮТЬ 412 ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК. 

ОДНА БІБЛІОТЕКА - НА 14 078 ЖИТЕЛІВ. 

ВСІ БІБЛІОТЕКИ ПРОПОНУЮТЬ ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ ТА WI-FI.

1,7 МЛН. ЗАРЕЄСТРОВАНИХ
КОРИСТУВАЧІВ ПУБЛІЧНИХ
БІБЛІОТЕК ДАНІЇ В РІК
37,6 МЛН. ВІДВІДУВАНЬ
БІБЛІОТЕК В РІК
24,4 МЛН. ВИДАЧІ
ДРУКОВАНИХ РЕСУРСІВ В РІК
3,9 МЛН. ВИДАЧІ
ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ В РІК

СТАТИСТИКА ЗА 2019 РІК:
Нац�ональна б�бл�отека або
Корол�вська б�бл�отека; 

публ�чн�; 
ун�верситетськ�;
досл�дницьк�;
шк�льн�;
спец�ал�зована б�бл�отека для
сл�пих (вс� її серв�си в Інтернет�,
тому вона лише одна).

центральн� б�бл�отеки;

б�бл�отеки-ф�л�ї;
б�бл�отечн� пункти у торгових
центрах (м�сця видач�);
б�бл�отечн� автобуси.

Види б�бл�отек Дан�ї: 

В свою чергу публ�чн� б�бл�отеки
под�ляються на:

Б�льше на сайт� статистичної
�нформац�ї - https://bit.ly/2RxcXmC

(розд�л “Культура та Нац�ональна
церква”).

 

Перел�к ус�х б�бл�отек Дан�ї тут -

https://bit.ly/2WEOcXt.

Особлив�сть шк�льних б�бл�отек Дан�ї у тому, що їх не називають
б�бл�отеками, швидше learning centers. В Дан�ї 2200 шк�льних
б�бл�отек. Часом шк�льна б�бл�отека з'єднана з публ�чною - в такому
випадку вони називаються integrated libraries. У Дан�ї таких 25-50

б�бл�отек.
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Система бібліотечної освіти
На сьогодн� у Дан�ї  немає окремого б�бл�отечного факультету в
ун�верситетах. Б�бл�отечна спец�ал�зац�я стала частиною
�нформац�йних наук. І т�льки в одному ун�верситет� можна отримати
Library Degree (наукову б�бл�отечну ступ�нь). Але є 6 районних
б�бл�отек, як от в публ�чн�й  б�бл�отец� м.Роск�лле, де б�бл�отекар�
можуть п�двищити свою квал�ф�кац�ю. 

 

Але й немає жорстких вимог щодо штату прац�вник�в. У б�бл�отец�
може працювати граф�чний дизайнер, дизайнер �нтер'єр�в,

маркетолог тощо. Директор сам вир�шує, як� фах�вц� потр�бн�  для
роботи його б�бл�отеки. 

 

Немає й спец�ального конкурсу для директор�в б�бл�отек, чи
контракту. Немає обмежень щодо терм�ну роботи директора, � не
обов'язково мати б�бл�отечну осв�ту, щоб бути директором
б�бл�отеки у Дан�ї.
 

Фінансування та заробітна плата
Б�бл�отеки ф�нансуються мун�ципал�тетами (м�сцев� мер�ї). Немає
жорсткого регламенту статей бюджету б�бл�отеки.

Не встановлена м�н�мальна ставка зароб�тної плати для
б�бл�отекар�в. Це завжди домовлен�сть м�ж роботодавцем та
прац�вником, � розм�р оплати залежить в�д обов'язк�в,  складност�
роботи та квал�ф�кац�ї й досв�ду найманого прац�вника.

Регулюванням зарплати б�бл�отекар�в у Дан�ї займається профсп�лка
(https://kulturoginformation.dk/). 



реєструє книги, музику, матер�али, електронн� документи, статт� та
реценз�ї у Нац�ональн�й б�бл�ограф�ї;
розробляє та п�дтримує сп�льний каталог б�бл�отек Дан�ї DanBib та
�нфраструктуру для м�жб�бл�отечного абонементу;

розвиває та п�дтримує bibliotek.dk - сайт для користувач�в �з
доступом до вс�х данських видань та фонд�в б�бл�отек Дан�ї.

У вс�х б�бл�отеках використовується автоматизована б�бл�отечна
�нформац�йна система CICERO (SYSTEMATIC). Сьогодн� ведуться
роботи над тим аби �нформац�я в�д кожної б�бл�отеки через цю
систему напряму потрапляла на сайт державної статистики.

 

У Дан�ї �снує обєднаний каталог публ�чних та ун�верситетських
б�бл�отек - DanBib - https://www.danbib.dk/. База даних наповнюється
�з наукових, публ�чних б�бл�отек Дан�ї, нац�ональних б�бл�ограф�чних
запис�в в�д DBC (Данський б�бл�отечний центр), реєстру ISSN,

Британської нац�ональної б�бл�ограф�я 1981-2008, Б�бл�отеки Конгресу.

 

Єдиний  б�бл�ограф�чний опис робить Danish Bibliographic Centre

(DBC) - https://www.dbc.dk/.  

 

Основн� завдання Данського б�бл�ограф�чного центру:
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Сучасна бібліотека
Данії це:

б�льше н�ж просто книги
д�м �дентичност�
ф�зичний та цифровий доступ до
знань
та, що розроблена разом �з
користувачами
сприяє сусп�льству знань
створює користь для громади та
соц�альний кап�тал



Майже вс� б�бл�отеки Дан�ї мають стратег�ї
своєї д�яльност�, що створюються разом �з
мер�єю м�ста. Зазвичай вони оновлюються
кожн� 4 роки. 

 

Так, на сьогодн�, б�бл�отеки фокусуються на
л�тератур�, культур�, д�тях, молод�, с�м'ях,

д�джитал�зац�ї, робот� з   б�женцями,

перетворенн� б�бл�отеки на громадський
соц�альний прост�р.

А далі...
10 принципів ідеальної

бібліотеки Данії
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1.Легка та однотипна реєстрація у
бібліотеках по всій країні
 

Якщо у вас є номер CPR � вам виповнилось 18 рок�в, ви можете
створити св�й проф�ль користувача б�бл�отеки за допомогою NemID

(стандартне р�шення для входу в �нтернет-банки Дан�ї, урядов� сайти та
деяк� �нш� приватн� компан�ї) на сайт� вс�х б�бл�отек Дан�ї -

https://bibliotek.dk/eng. 

 

Ви також можете особисто зареєструватися в б�бл�отец�,
використовуючи свою страхову медичну картку разом �з будь-яким
д�йсним посв�дчення, переважно з фотограф�єю.

 

Користувач�, як� не досягли 18 рок�в, повинн� п�дписати свою
реєстрац�йну форму одним �з батьк�в або оп�куном. 

 

Запис до б�бл�отеки безкоштовний.
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2.Зручне та швидке замовлення, а також
доставка книг по всій країні
 

У Дан�ї �снує сайт вс�х б�бл�отек - https://bibliotek.dk. Це єдина база вс�х
матер�ал�в, що знаходяться в фондах данських публ�чно-

досл�дницьких б�бл�отек: книги, статт�, ф�льми, електронн� видання,

�гри, музика тощо. 

 

Через цей ресурс ви можете замовити певне видання та вказати, в
як�й б�бл�отец� ви хочете забрати його. Якщо в обран�й вами б�бл�отец�
немає потр�бного видання, його доставлять туди з �ншої найближчої
б�бл�отеки, де вона є. Це називається м�жб�бл�отечний абонемент. 

А доставка книг в межах країни �з б�бл�отеки до б�бл�отеки
координується на нац�ональному р�вн� (ф�нансується державою �з
податк�в громадян). 

 

Є спец�альна лог�стична компан�я, яка опрацьовує вс� перевезення. Як
т�льки замовлення опиниться в обран�й б�бл�отец�, користувачу
надходить смс-спов�щення на телефон та лист на електронну пошту
про те, що в�н може забрати обран� видання. 

 

Так� замовлення збер�гаються у спец�альних зонах “Резервац�я” у
кожн�й б�бл�отец�. Зазвичай такий резерв збер�гається до 5 дн�в.
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 Summary

Б�бл�отекар�, як� в�дпов�дальн� за
замовлення, працюють з�
спец�альним моб�льним додатком.

 

Вони отримують спов�щення на
цей додаток про чергове
замовлення для їхньої б�бл�отеки.

В замовленн� вказується назва
книги, номер полиц�, код, а також
зображення обкладинки книжки
для легкого пошуку. Прац�вники
знаходять цю книжку та
розм�щують у зон� резервац�ї,
в�дправляючи користувачу
пов�домлення (смс та емейл) про
те, що їх книжка вже на полиц�
резервування у т�й б�бл�отец�, яку
в�н обрав. Щось дуже схоже на
роботу Нової Пошти. 

 

Система, яка автоматизує процеси
замовлення та транспортування
книжок, також знає ск�льки книг
 

 

вм�щується на полиц� у б�бл�отец�
та як� книги з якої полиц�
замовили люди, так вона
визначає ск�льки в�льного м�сця є
на полиц� й куди можна
направити додатков� книжки.

 

Таким чином центральна
б�бл�отека м�ста та її ф�л�ї
працюють як єдиний орган�зм,

адже мають єдиний книжковий
фонд, що означає, що жодна
книга не належить як�йсь
конкретн�й б�бл�отец�. Книги
завжди перем�щуються м�ж
б�бл�отеками, в�дпов�дно до
замовлень користувач�в або
потреб б�бл�отеки. Нов� книги для
вс�х б�бл�отек м�ста та ф�л�й
закуповує в�дд�л центральної
б�бл�отеки, в�дпов�дно до тренд�в
та досл�джень читання.
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В�дв�давши 15 б�бл�отек Дан�ї, можна �з впевнен�стю сказати, що
система обслуговування користувач�в у б�бл�отеках нагадує
супермаркет. І у данських б�бл�отеках зроблено все для цього.

 

У б�бл�отеках м.Копенгаген б�бл�отекар працює лише з 13.00 до 18.00.

В �нший час б�бл�отека в�дкрита та   працює в режим�
самообслуговування. Але на ст�йц� реєстрац�ї вказаний телефон
б�бл�отекаря, якому ви можете зателефонувати у раз� виникнення
запитань щодо користування б�бл�отекою. 

 

Майже у вс�х б�бл�отеках є спец�альн� автомати, вбудован� у ст�ну, як�
дозволяють отримати �нформац�ю про те, як стати користувачем
б�бл�отеки, взяти книгу, в�дсканувати документ, а також з’єднатись �з
б�бл�отекарем онлайн: якщо в той час, коли б�бл�отекаря немає у
б�бл�отец� користувачу потр�бна допомога, в�н може зателефонувати
йому за допомогою цього автомату, натиснувши в�дпов�дну кнопку. В
автомат нав�ть вбудована камера, для того аби було видно того, хто
телефонує. 

 

Майже вс� фонди б�бл�отек Дан�ї є в�дкритими, книги мають спец�альн�
ч�пи, а б�бл�отеки захисн� ворота, що запоб�гають крад�жкам.
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3. Самообслуговування
 



 Summary

Вс� б�бл�отеки Дан�ї мають
автомати для самост�йного взяття
та повернення книг у б�бл�отеку,

як� �нколи з'єднан� �з
автоматичною сортувальною
л�н�єю. Коли користувач повертає
книги, система розп�знає
спец�альний ч�п, що м�стить
кожна книга. Цей ч�п має
�нформац�ю про книгу та її
розм�щення (ця книга з ц�єї
б�бл�отеки чи ф�л�ї, до якого
в�дд�лу вона в�дноситься). 

 

По сортувальн�й л�н�ї (якщо вона
є) книга просувається до
в�дпов�дного ящика, що
розташован� по обидв� сторони
л�н�ї. 

 

Коли ящик наповнений книгами
на екран� загоряється
в�дпов�дний знак, що треба
зам�нити ящик. Дал� заповнен�
ящики б�бл�отекар� в�двозять до
книжкових полиць. Для того аби
взяти книги додому Вам
необх�дно обрати книги у
б�бл�отец�, п�днести їх автомат�в,

просканувати свою медичну
страхову карту, а також кожну
обрану книгу, записати їх на
Вашу картку та отримати чек.  

 

Вс� сканери та принтери також на
самообслуговуванн�. У Дан�ї
переконан�, що час б�бл�отекаря
не має використовуватись на так�
механ�чн� д�ї.

1 1
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4. Відкриті бібліотеки
 

Все б�льше б�бл�отек Дан�ї переходять на формат “в�дкритої
б�бл�отеки”, що дозволяє мешканцям користуватись простором та
послугами б�бл�отеки у режим� майже 24/7 без допомоги б�бл�отекар�в. 

Так, є два граф�ки роботи б�бл�отеки: коли є персонал у б�бл�отец�, та
коли його немає. І якщо у б�бл�отец� немає н�кого з персоналу, ти
можеш самост�йно зайти у б�бл�отеку у спец�альн� години (наприклад
з 7.00 до 21.00) за допомогою своєї картки �дентиф�кац�ї. 
 

Можна читати, користуватись комп'ютерами та нав�ть проводити
зах�д, якщо дозволяє прост�р б�бл�отеки.

 

Зв�сно до б�бл�отеки приходять безхатченки, але до них є вимоги:

бути тверезими, не мати неприємного запаху та вести себе тихо.

Основний р�д занять безхатченк�в у б�бл�отец�: переглядають ф�льми,

користуються комп'ютерами та �нтернетом. Дуже багато серед них
б�женц�в. 

 

Планується, що не менше 300 б�бл�отек Дан�ї перейдуть на такий
формат роботи в найближч� к�лька рок�в.
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5. Діджиталізація та онлайн-сервіси
 

З 2005 року Дан�я консервує вс� веб-стор�нки, що належать їй (данська
частина �нтернету), розм�щуючи їх в спец�альному цифровому арх�в� -
http://netarkivet.dk/. Збирати та збер�гали �нтернет-спадщину Дан�ї -

одне �з завдань Корол�вської б�бл�отеки Дан�ї. Доступ до даного арх�ву
мають не вс� охоч�, а лише досл�дники, як� мають над�слати запит та
отримати дозв�л на використання колекц�ї для конкретних наукових
ц�лей.

 

Для замовлення електронних та ауд�окниг через б�бл�отеку �снує
серв�с https://ereolen.dk/. П�сля введення своїх даних як користувача
б�бл�отеки, ви можете взяти певну к�льк�сть книжок на м�сяць
безкоштовно. Так, мешканц� м�ста Копенгаген можуть брати на
б�бл�отечний абонемент 3 ауд�окниги та 3 електронн� книги на м�сяць.

К�льк�сть книг, як� ви можете взяти на м�сяць у б�бл�отец�, є р�зною в
р�зних районах м�ста. В деяких районах дозволено брати по 10

електронних книг на м�сяць. Читати електронну книгу можна т�льки
на моб�льному пристрої, комп'ютер� та планшет�. eReol м�стить понад
35 000 електронних книг та 13 000 ауд�окниг в�д р�зних данських
видавц�в. 

 

Ще одна нац�ональна послуга данських б�бл�отек - к�нотрансляц�я.

Маючи читацький квиток б�бл�отеки, ви можете зайти на сайт
https://fjernleje.filmstriben.dk/ та переглядати ф�льми. Для прикладу,

мешканц� Копенгагена можуть переглядати три ф�льми на м�сяць
безкоштовно. 

 

Загалом у Дан�ї понад 14 нац�ональних сайт�в з онлайн-ресурсами.
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6. Бібліотека як комплекс різних
просторів
 

100% тренд данських б�бл�отек - створення Makerspace. Це така соб�
творча студ�я, де можна щось творити своїми руками. Тут є р�зн�
столярськ� прилади, швейн� машинки, м�сця для малювання та �ншої
творчост�. В робот� студ�ї допомагають волонтери. Якщо у вас є
читацький квиток, ви можете взяти ключ� в�д шаф, де знаходяться
матер�али для творчої студ�ї, наприклад нитки та шматки тканини для
шиття. Так� студ�ї у б�льшост� оснащен� 3D-пристроями, де студенти
роблять прототипи власних розробок. 

 

У Дан�ї дуже часто можна зустр�ти у б�бл�отец� Службу для громадян
або Citizen service. Це центр надання р�зних державних послуг, де
можна отримати новий паспорт, вод�йськ� права, ID-card,

проголосувати, отримати дов�дку про зм�ну м�сця проживання тощо.

Тут є спец�альн� пристрої для моментальної фотограф�ї на документи,

а також працюють квал�ф�кован� прац�вники, як� допомагають з
оформленням документ�в.

 

Деяк� б�бл�отеки мають спец�альн� звукозаписн� к�мнати, у яких будь-

який охочий за попередн�м замовленням може записати в�део, п�сню,

подкаст. К�мната має все необх�дне обладнання для цього, а також
зелений фон. А ще �снують к�мнати для перегляду к�но, �гров� к�мнати,

к�мнати в�ртуальної реальност�.
 

Кожна б�бл�отека має колекц�ї ауд�одиск�в та плат�вок, а також
�зольован� зони для прослуховування музики.
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Популярними є IT-кафе - у спец�альн� години волонтери
розм�щуються за столами б�бл�отеки �з ноутбуками та чекають на
в�дв�дувач�в аби навчати їх робот� з комп'ютерами, допомагати,

консультувати. Окр�м цього у б�бл�отеках є спец�альн� комп'ютерн�
класи, де проводяться заняття з IT-тематики. К�мнати можуть бути
оснащен� �нтерактивною дошкою.

 

Для проведення масових заход�в та зустр�чей б�бл�отеки
облаштовують велик� зали з� сценою та апаратурою, або мають зони,

як� легко адаптуються п�д велику к�льк�сть в�дв�дувач�в.

 

Майже вс� б�бл�отеки мають зону кафе �з кавою, т�стечками, їжею та
�нколи вином. Зазвичай це приватн� кав'ярн�, поруч �з якими
розташовують зону �з газетами та журналами.

 

Інколи у б�бл�отеках розм�щуються департаменти мер�ї, центральн�
арх�ви м�ста.

 

І зв�сно багато м�сць для �ндив�дуальної роботи та к�мнати для
групової роботи, як� можна забронювати заздалег�дь.
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7.Дизайн та зонування простору
 

Б�бл�отеки у Дан�ї - це зазвичай велик� в�дкрит� простори, що не
мають закритих к�мнат та дверей, а б�льше нагадують одну велику
залу, под�лену на зони.  Б�бл�отеки мають зону перед входом в
основний зал, такий соб� пре-вх�д, облаштований м�сцями для
сид�ння, диванами, лавочками.

 

Дитяч� зони нагадують дитсадок. Матус� разом �з д�тьми зн�мають
взуття та граються у спец�альних дитячих зонах. Зазвичай тут є
наст�льний футбол, скеледром, спортивн� зони тощо. Не проблема до
б�бл�отеки приїхати �з дитячою коляскою. Тут є спец�альн� м�сця для їх
розташування.

 

Загалом вс� б�бл�отеки мають дуже зрозум�лу та прив�тну нав�гац�ю.

При проєктуванн� нових б�бл�отек арх�тектори намагаються зробити
б�льше натурального св�тла. М�сця б�ля в�кон обладнують зручними
кр�слами - � це найкращ� м�сця для користувач�в. У м�сцях читання
дуже багато �ндив�дуального осв�тлення, яке ти можеш спрямувати
так, як тоб� потр�бно. Книжки розм�щують обкладинками до читач�в, а
не кор�нцями - одразу хочеться взяти й почитати.
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8. Архітектура
 

А ще б�бл�отеки Дан�ї вражають своєю
арх�тектурою. Нов� б�бл�отеки
проектуються в�домими данськими
арх�текторами та дизайн-бюро. 
Так, Корол�вська б�бл�отека Дан�ї в
Копенгаген�, має нову, добудовану у
1999 данським бюро Schmidt Hammer
Lassen Architects  частину прим�щення,
п�д назвою «Чорний д�амант». 
 
Ун�кальну арх�тектуру має також
б�бл�отека в район� Tingbjerg
(Копенгаген). Б�бл�отека побудована у
2018 р. визнаним арх�тектурним бюро
COBE Architects. Вона являє собою
один великий корпус з похилим дахом,
що схиляється до школи, з якою
безпосередньо пов'язана б�бл�отека.
В�конна частина має т� ж кольори, що �
в�кна в Tingbjerg з б�лими в�конницями
� с�рими полями - але зам�сть багатьох
в�кон арх�тектори розробили одне
велике в�кно для м�ста.
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10.Інклюзивність

Вс� б�бл�отеки Дан�ї �нклюзивн�,
адже це пол�тика держави -

забезпечити р�вний доступ
вс�х громадян до публ�чних
послуг та м�сць. Є л�фти,

пандуси, спец�альн� санвузли,

комп’ютерн� м�сця �з низькою
ст�льницею для людей на
в�зочках та багато �ншого.

9. Сервісність

При проектуванн� б�бл�отек у
Дан�ї в першу чергу
враховуються потреби
користувач�в - що їм необх�дно
протягом всього дня.

 

Так, в одн�й �з
ун�верситетських б�бл�отек
Дан�ї є спец�альна зона
в�дпочинку для студент�в. Тут є
м'як� пуфи для сид�ння,

лежання, закрит� шторами
зони, де можна усам�тнитись
та в�дпочити. 

Масажн� кр�сла, наст�льний
футбол, наст�льний тен�с,

м�шок для боксу, маленька
кухня, де ти можеш п�д�гр�ти у
м�крохвильов�й печ� їжу, що
прин�с �з собою. Душов�
каб�нки, а також очищена вода
�з крану для пиття.

А персонал публ�чної
б�бл�отеки м.Херн�нг н�коли не
говорять своїм в�дв�дувачам
Goodbye, вони завжди
говорять See you soon (Скоро
побачимось).
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Королівська
бібліотека Данії (RDL)

Корол�вська б�бл�отека Дан�ї (Royal

Danish Library) має статус
нац�ональної та найголовн�шої
б�бл�отеки країни. На сьогодн� вона
розм�щена у двох б�бл�отеках: у
м.Копенгаген та м.Орхус.

1 с�чня 2017 р. Державна та
ун�верситетська б�бл�отека в м.Орхус,

а також Корол�вська б�бл�отека в
м.Копенгаген об'єднались. Злиття є
результатом пол�тичного р�шення
консол�дац�ї нац�ональної та
ун�верситетської б�бл�отеки Дан�ї,
оск�льки в них одн� й т� сам�
завдання. Завдяки злиттю вс� ресурси
цих б�бл�отек об'єдналися в єдиний
каталог. Створено єдиний доступ до
вс�х електронних ресурс�в.

 

Royal Danish Library це: 

- ун�верситетська б�бл�отека для
ун�верситет�в м.Орхус, м.Копенгаген, 

м.Роск�лле, а також ІТ-ун�верситету;

- м�сце збереження вс�х обов'язкових
прим�рник�в видань Дан�ї, а також
культурної спадщини країни (газети,

рад�о, TV-подкасти, книги та
журнали);

- осередок культури та досл�джень;

- головний б�бл�отечний абонемент
для громадян та б�бл�отек Дан�ї.

Основні показники (2018)

161.421 м² загальна площа 

45.895 м²  - в�дкрита площа для
користувач�в
2.080.350 в�дв�дувач�в
б�бл�отеки
5.187 м�сць для користувач�в
14.320.151 онлайн-в�дв�дувань
на веб-сайтах б�бл�отеки
81.987.107 перегляд�в на веб-

сайтах б�бл�отеки
4.453.377 - фонд власних
електронних матер�ал�в
б�бл�отеки (к�льк�сть назв)

19.310.943 завантажень власних
електронних матер�ал�в
б�бл�отеки
45.117.441 ф�зичних матер�ал�в
1.319.159 - видача матер�ал�в
750 сп�вроб�тник�в (повна
ставка)

730 млн. DKK - загальн�
витрати
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Головні завдання Королівської бібліотеки Данії:

Збирає, збер�гає та надає доступ до книг, журнал�в, газет, веб-сайт�в,

ауд�ов�зуальних ЗМІ (телебачення, рад�о) тощо. Б�бл�отека має
ун�кальн� колекц�ї друкованих книг, пер�одичних видань, рукописи,

�нкунабули, фотограф�ї, карти, ноти, м�кроформи, звуков� та
в�деозаписи, данський фольклор тощо.

Розробляє та надає послуги для п�дтримки досл�джень, осв�ти та
поширення знань.

Розробляє та надає послуги для п�дтримки роботи данських
публ�чних б�бл�отек, включаючи послуги для меншин, �мм�грант�в,

б�женц�в.

Є центральною б�бл�отекою для м�жб�бл�отечного абонементу.

 

А ось як виглядає сп�впраця м�ж публ�чними та ун�верситетськими
б�бл�отеками Дан�ї.
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Королівська бібліотека Данії фокусується на: 

1.Оцифровування та доступ до цифрових матеріалів
Б�льше оцифрованих видань �з кращим доступом робить цю б�бл�отеку
справжньою нац�ональною б�бл�отекою.

У 2017 р. RDL завершила св�й найб�льший проект з оцифровування - 35

м�льйон�в стор�нок данських газет доступн� на www.mediestream.dk.

У 2017 р. створено новий серв�с «Mediestream у публ�чних б�бл�отеках».

Це послуга  доступу до  данських теле- та рад�оканал�в з 2005 року по
тепер�шн�й час, а також рекламних ролик�в 1954-2005 рок�в. А також
доступ до старих верс�й данських газет (https://bit.ly/2RBZQ3y).

 

2. Спільні бібліотечні послуги для університетів
- Створення єдиної б�бл�отечної системи для вс�х ун�верситет�в Дан�ї,
для яких RDL надає б�бл�отечн� послуги;

- RDL - ключовий гравець у адм�н�струванн� сп�льних закуп�вель
л�ценз�й для ун�верситет�в;

- Обм�н знаннями (кращ� практики).

 

3. Е-наука
- Розробка нових послуг у галуз� електронної науки;

- Створення кластеру нац�ональної культурної спадщини -

суперкомп'ютер, що обслуговує досл�дницьк� проекти;

- Електронна �нфраструктура;

- BIG DATA;

- В�дкрита наука - В�дкритий доступ;

- Управл�ння даними.

 

4. Культурні заходи
Поширення данської культурної спадщини через:

- Лекц�ї та дебати;

- Концерти та виставки;

- Б�бл�отечн� послуги для школяр�в та молод�;
- Прим�щення б�бл�отек використовується для конференц�й, сем�нар�в
та �нших заход�в.
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Королівська бібліотека Данії
в м.Орхус

Розташована у центр� парку
ун�верситету м.Орхус. Побудована
данським арх�тектором C F Moller у
1959-1963. 

К�льк�сть в�дв�дувач�в в день - 2500.

К�льк�сть прац�вник�в - 200.

Сайт - https://library.au.dk/

 

Б�льше кл�єнтоор�єнтованої
б�бл�отеки Дан�ї я не зустр�чала.

При плануванн� прим�щення
б�бл�отеки в�дштовхувались в�д
потреб студент�в - що їм необх�дно
протягом навчального дня. Так, при
вход� у б�бл�отеку є �нформац�йна
ст�йка, де працює 1 б�бл�отекар, по
центру - велике кафе (приватна
компан�я). Якщо спуститись на
поверх нижче - ви потрапляєте у
так звану зону Taenke Pausen

(зроби перерву) - зону в�дпочинку.

Тут є   м'як� пуфи для сид�ння,

лежання, закрит� шторами зони, де
можна усам�тнитись та в�дпочити,

масажн� кр�сла, наст�льний футбол,

наст�льний тен�с, м�шок для боксу,

маленька кухня, де ти можеш
п�д�гр�ти у м�крохвильов�й печ� їжу,

що прин�с �з собою, душов� каб�нки,

а також очищена вода �з крану для
пиття. 

На другому поверс� б�бл�отеки -

зона, що має назву Biblioteks

Haven (або сад). Ц�каво, що книги,

як� розташован� на кожному �з
чотирьох поверх�в вздовж одн�єї
й т�єї самої ст�ни, це лише
декорац�ї. Б�бл�отека не має
в�дкритого фонду. 

 

На цьому ж поверс� є великий
читальний зал - його не
торкнулись зм�ни. В�н має такий
же самий вигляд, як � при
заснування (з 1963 р.). Це було
побажання користувач�в -

залишити його класичним, тут
м�сця т�льки для �ндив�дуальної
роботи. Загалом б�бл�отека має
700 м�сць для користувач�в, 2

велик� зали для трен�нг�в та
зустр�чей, багато м�сць для
групової роботи. 
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Новинка б�бл�отеки - спец�альний
великий екран для роботи �з
електронними картами. Нараз�
вивчають та анал�зують статистику,

чи користується це попитом серед
в�дв�дувач�в. 

 

За словами б�бл�отекар�в - б�льш�сть
людей сюди приходять для того аби
повчитись, попрацювати, а не брати
книги - � це теж добре.  Комп’ютер�в
для користувач�в у б�бл�отец� лише
20. І цього достатньо, адже майже вс�
студенти приходять з� своїми
гаджетами.  І зв�сно ж б�бл�отека
�нклюзивна. 

 

Б�бл�отека в�дчинена з 8.00 до 18.00

(Пн-Пт), 10.00-16.00 (Субота). Нед�ля -

вих�дний. Інш� ун�верситетськ�
б�бл�отеки в�дчинен� довше.

 

Прим�щення, в якому знаходиться
б�бл�отека, називається Book Towel

(книжкова вежа). Висота - 45 метр�в,

що в�дпов�дає 17 поверхам, 4 �з яких -

в�дкрит� для користувач�в, �нш� - це
книжковий фонд. По дв� коп�ї кожної
книги, що видається у Дан�ї,
потрапляють в Royal Danish Library -

одна в Копенгаген, �нша -   в Орхус.

В�дм�нн�сть: Нац�ональна б�бл�отека в
Копенгаген� не видає книги додому,

�з ресурсами можна працювати лише
в б�бл�отец�. Б�бл�отека в Орхус� видає
книги додому. 

Проте б�бл�отека не має
в�дкритого книжкового фонду.

Користувачу потр�бно замовити
книгу через електронний каталог
та чекати на своє замовлення.

Якщо замовити книгу до 12.00 -

вона буде до 16.00 цього ж дня.

Якщо   замовити п�сля 12.00 -

книга буде у б�бл�отец�
наступного дня. В �нших
ун�верситетських б�бл�отеках
фонди в�дкрит�. Реєстрац�я
користувач�в б�бл�отеки
в�дбувається через веб-сайт
б�бл�отеки. При реєстрац�ї
необх�дно обрати до якої �з 4-х
груп користувач�в ви належите -

досл�дник, студент, приватна
особа, викладач ун�верситету
тощо. В�д цього залежить доступ
до яких електронних ресурс�в ви
матимете за межами б�бл�отеки.

Якщо працювати у б�бл�отец�   -

однаковий доступ до вс�х
електронних ресурс�в.

Б�льше фото ц�єї б�бл�отеки тут -

https://bit.ly/35PbEFk. 
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Бібліотечна мережа
м.Копенгаген

Мережа публ�чних б�бл�отек
центральної частини Копенгагену
складається �з 20 б�бл�отек. Головна
б�бл�отека � найб�льша, знаходиться
за адресою Krystalgade, 15.

Сайт - https://bibliotek.kk.dk/.

 

20 б�бл�отек працюють як єдиний
орган�зм, адже мають єдиний
книжковий фонд, що означає, що
жодна книга не належить як�йсь
конкретн�й б�бл�отец�. Книги завжди
перем�щуються м�ж б�бл�отеками,

в�дпов�дно до замовлень
користувач�в або потреб б�бл�отеки.

Нов� книги для вс�х 20 б�бл�отек
закуповує в�дд�л центральної
б�бл�отеки, в�дпов�дно до тренд�в та
досл�джень читання.

 

Для б�льш злагодженої роботи
б�бл�отекар�  розробили дек�лька
формат�в культурних заход�в, що
значно спрощує орган�зац�ю таких
под�й. Тобто не потр�бно кожного
разу винаходити велосипед та
продумувати кожен крок. Це
нагадує те, як телебачення має
дек�лька р�зних формат�в своїх
програм чи шоу, наприклад є
стандартизований формат новин чи
40-хвилинною програми.

Так, у б�бл�отец� зах�д “зустр�ч �з
автором” має св�й в�дпрацьований
формат.

Необх�дно лише знайти автора та
ведучого. Все �нше працює
в�дпов�дно до шаблону. Це зручно
для персоналу б�бл�отеки та для
користувач�в, адже вони знають
чого оч�кувати в�д заходу, знають,

що буде частина заходу для
запитань та в�дпов�дей, автограф-

сес�ї. Тому їм необх�дно лише
вир�шити чи ц�кавий їм той чи
�нший автор, чи п�ти на зустр�ч �з
ним. Б�бл�отека має ор�єнтовно
15-20 розроблених формат�в
заход�в.
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Центральна бібліотека
м.Копенгаген

На першому поверс� розм�щена
дов�дка та Служба для громадян.

На дов�дц� можна отримати
в�дпов�дь щодо того як взяти книгу
або повернути, як зареєструватись
або заплатити за в�дтерм�нован�
замовлення.  У Служб� для громадян
можна замовити данський паспорт,

посв�дчення вод�я тощо. 

 

Центральна б�бл�отека ор�єнтована
на те аби зробити менше
книжкових полиць, а б�льше м�сць
для ц�кавих книжкових виставок,

оск�льки це б�льше мотивує людей
до того аби брати книги додому.

Б�бл�отека часто анал�зує чи
ц�кавляться в�дв�дувач� книгами, що
розм�щен� на виставках. Дуже часто
п�дглядають за розкладкою книг у
книжкових магазинах. Так, час в�д
часу б�бл�отека ставить одну
книжкову виставку одразу на вход�,
яка трохи заважає в�льному
проходу, для того аби люди
затримали погляд на книжков�й
виставц�. Але � цю виставку вони
пост�йно трохи зм�щують аби знову
привертати увагу користувач�в до
книг. 

Вс� сканери та принтери - на
самообслуговуванн�.

На -1 поверс� розташований
великий зал для заход�в. 

Не використовують паперов�
аф�ш� для промоц�ї заход�в, адже
аф�ш� часто зм�нюються. Постери
висв�тлюють на плазмах. 

Б�бл�отека має дуже зрозум�лу та
прив�тну нав�гац�ю. Те, що
дозволено робити - занесено у
б�льше коло зеленого кольору, те,

що не дозволено - обведено у
менше коло червоного кольору.

Б�ля вс�х к�мнат для групової
роботи є екрани, як� показують
граф�к замовлень к�мнат на день
та що зараз тут в�дбувається.
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Кожн� 4 роки б�бл�отека визначає
нову стратег�ю д�яльност�. 
Якщо фокус б�бл�отек м.Орхус на
тому аби бути громадським
соц�альним простором, то
б�бл�отеки м.Копенгаген б�льш
зосереджен� на культур� та
л�тератур�, а також д�тях, що означає
б�льше книг для д�тей, активностей,

простору. 

Нараз� б�бл�отека ремонтує окремий
поверх для дитячої зони в�д 0 до 12

рок�в, прост�р без взуття (це дуже
популярно у Дан�ї). 
При проектуванн� вивчались
досл�дження повед�нки д�тей
р�зного в�ку. Прост�р буде сприяти
вивченню д�тьми мови через книги
та буде насичений �ншими
розвиваючими активностями.

в�дд�л б�бл�отечних заход�в та
активностей. Ц�кавинка
цього в�дд�лу - вони
створюють власн� подкасти з
л�тератури. Найб�льше
досягнення - останн�й
подкаст завантажило 60 000

людей за м�сяць (про �стор�ю
Копенгагену);

в�дд�л по робот� �з запитами
користувач�в через веб-сайт,

соц�альн� мереж�, кол-центр,

серв�с "онлайн-б�бл�отекар",

електронну пошту;

в�дд�л по робот� �з
б�бл�отечними фондами:

книги, електронн� ресурси,

музика, ф�льми, диски тощо;

в�дд�л лог�стики або
м�жб�бл�отечної доставки
книг;

в�дд�л координування
б�бл�отечної роботи м�ж
р�зними ф�л�ями (сп�льн�
проєкти, заходи);

економ�чний в�дд�л та в�дд�л
кадр�в.

В центральн�й б�бл�отец�
працює 120 ос�б, як� об'єднан� у
6 в�дд�л�в:

Окр�м публ�чних б�бл�отек у
м.Копенгаген є також
ун�верситетськ�, шк�льн� та
досл�дницьк� б�бл�отеки.

Б�льше фото тут -

https://bit.ly/2yLnN28.
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BIBLIOTEKET Rentemestervej 

Б�бл�отека є частиною б�бл�отечної
мереж� м.Копенгаген. Проте це
нав�ть не зовс�м б�бл�отека, а один
�з п’яти Культурних центр�в
(KulturHus) Копенгагена, що
вм�щують у соб� й б�бл�отеку. Окр�м
б�бл�отеки цей центр вм�щує також
творч� майстерн� (makerspace),

Службу для громадян та кафе.

 

Отже, на 1 поверсі розташовані: 
- �нформац�йна ст�йка: з 13.00 до
18.00 тут знаходиться б�бл�отекар,

який може в�дпов�сти на запитання
та допомогти. 

До 13.00 б�бл�отека працює в режим�
самообслуговування. Але на ст�йц� є
телефон б�бл�отекаря, якому ти
можеш зателефонувати у раз�
виникнення запитань.

- дал� знаходиться к�мната
резервування: тут громадяни
можуть знайти свою книгу, яку вони
замовили через електронний
каталог. Як т�льки твоя книга на
полиц� - ти отримуєш спов�щення
про м�сцезнаходження замовлення.

Резерв збер�гається до 5 дн�в. 

- дитяча зона для наймолодших
читач�в - тут безл�ч д�тей та матусь
�з наймолодшими малюками.   Є
книги та дитяч� розваги.

- кафе �з кавою, газетами,

журналами,вином. Кафе комерц�йне
на умовах субаренди, тому меню
формують  його власники.

- на першому поверс� також
працює IT-кафе - трич� на
тиждень у спец�альн� години 5-7

волонтер�в-пенс�онер�в
розм�щуються за двома столами
б�бл�отеки, розкладають ноутбуки,

печиво, фрукти та чекають на
в�дв�дувач�в аби навчати їх робот�
з комп'ютерами, допомагати,

консультувати. Кожен �з них
ран�ше працював в IT, а,

вийшовши на пенс�ю, таким
чином роблять св�й соц�альний
внесок.

- на цьому ж поверс� є спец�альна
к�мната для наймолодших
малюк�в (�з зеленими боксами),

але зараз вона на ремонт�.
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Другий поверх:
- в�дд�л дитячої та юнацької
л�тератури �з великим столом для
проведення л�тературних зустр�чей.

- Служба для громадян (Citizen

service). Серед послуг: отримати
новий паспорт, вод�йськ� права, ID-

card. Тут є спец�альн� пристрої для
моментальної фотограф�ї на
документи, а також є квал�ф�кован�
прац�вники, як� допомагають �з
оформленням документ�в.

 

Третій поверх:
- в�дд�л дорослої л�тератури,

коп�ювальн� апарати;

- є 2 к�мнати, в яких розташовується
районний мун�ципал�тет. Мешканц�
району можуть прийти з� своїми
запитаннями (наприклад, чому є
пост�йний затор на т�й чи �нш�й
вулиц�, як ми можемо це виправити
сп�льно). Дал� побажання та
рекомендац�ї в�д громадян
подаються в центральну мер�ю.

 

Четвертий поверх:
- мейкерспейс - така соб� творча
студ�я, де можна щось творити
своїми руками. Тут є р�зн� столярськ�
прилади, швейн� машинки, м�сця
для малювання, творчост�. В робот�
творчої студ�ї допомагають
волонтери.

- затишна тераса та великий зал для
проведення заход�в на 300 ос�б �з
захоплюючим видом на Копенгаген.

1000 в�дв�дувач�в в день;

б�бл�отека пропонує дуже
багато трен�нг�в з граф�ки
(нав�ть платн�);
дуже багато книг
обкладинками до обличчя, а не
кор�нцями - одразу хочеться
взяти почитати;

в м�сцях читання дуже багато
�ндив�дуального осв�тлення,

коли ти можеш направити
джерело св�тло так, як тоб�
потр�бно;

персонал культурного центру -

5 ос�б, один �з яких б�бл�отекар.

Що ще цікавого:

 

Б�льше фото https://bit.ly/3dCCK5c
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Буд�вля б�бл�отеки була
спроектована в�домим данським
арх�тектурним бюро COBE. На
дизайн надихнула стопка книг.

Мурали створен� художником
HuskMitNavn.

 

Б�бл�отека має 7 нагород, серед яких
Copenhagen Award 2011 в ном�нац�ї
"Кращий публ�чний прост�р".
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Nørrebro Public Library

Б�бл�отека є частиною б�бл�отечної
мереж� м.Копенгаген та в�дкрита у
цьому прим�щенн� з 2019 р. Ран�ше
тут знаходився старий трамвайний
гараж, а тепер - б�бл�отека, кафе та
спортивний заклад.

 

Б�бл�отека має єдиний в�дкритий
прост�р, проте функц�онально в�д
под�лений на дитячу зону та зону
для дорослих (книги   розташован�
у так�й же посл�довност�).
 

У б�бл�отец� користувач� р�зного
в�ку: мами �з наймолодшими
малюками та колясками, молодь,

студенти, п�дл�тки, доросл�, люди
похилого в�ку. Матус� разом �з
д�тьми зн�мають взуття та
граються у спец�альн�й дитяч�й
зон�, де можна лазити серед
дерев'яних куб�в р�зної висоти.

Школяр� та студенти жваво
обговорюють сп�льн� проєкти. 

Деяк� працюють за власними
ноутбуками, деяк� читають та
обирають книги, хтось �нший
шукає �нформац�ю за допомогою
б�бл�отечних комп'ютер�в. А хтось
в'яже у б�бл�отец�. Н�хто не
скаржиться, н�хто н�кому не
заважає. Ось що означає
в�дкритий публ�чний прост�р.

Серед заход�в б�бл�отеки:

щотижнев� трен�нги з р�зних тем,

клуби з 10 �ноземних мов (talk

clubs). Прапорц� цих мов
розташован� у зон�, де проходять
клуби. Клуби проводять волонтери.

Ще серед послуг: юридичн�
консультац�ї та навчання з
написання резюме.

 

Б�бл�отека є в�дкритою. тобто
користувач� можуть самост�йно
зайти до б�бл�отеки у години без
б�бл�отекаря. 

 

Штат б�бл�отеки:  4 прац�вника (1 на
повний робочий день, 3 - часткова
зайнят�сть). Даний персонал
обслуговує ще одну б�бл�отеку
(позм�нно). К�льк�сть в�дв�дувач�в -

40 000 на м�сяць.  Сьогодн�
б�бл�отека робить фокус на д�тях:

б�льше дитячого простору,

л�тератури, заход�в.

 

У даному прим�щенн� також
знаходяться спортивн� секц�ї
(бадм�нтон, футбол, скеледром).

Б�бл�отека сп�впрацює �з даними
секц�ями та раз на м�сяць
проводить сп�льн� заходи.

Б�льше фото https://bit.ly/3cmvjPr.
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Tingbjerg Bibliotek

Б�бл�отека є частиною б�бл�отечної
мереж� м.Копенгаген та розм�щена у
район� Tingbjerg.

 

Найперше, що вражає - буд�вля
б�бл�отеки. Б�бл�отека побудована у
2018 р. визнаним арх�тектурним
бюро COBE Architects (Копенгаген) �
являє собою один великий корпус з
похилим дахом, що схиляється до
школи, з якою безпосередньо
пов'язана б�бл�отека. В�конна
частина має т� ж кольори, що � в�кна
в Tingbjerg з б�лими в�конницями �
с�рими полями - але зам�сть
багатьох в�кон арх�тектори
розробили одне велике в�кно для
м�ста. Всередин� б�бл�отека
дерев'яна та еколог�чна.

Б�бл�отека об'єднує публ�чний
прост�р, шк�льну б�бл�отеку та д�м
культури. У б�бл�отец� є зона для
проведення культурних заход�в з�
сценою та апаратурою. Зона може
легко адаптуватись, бути
в�дкритою та закриватись за
допомогою пересувних ст�н.

Б�бл�отека пропонує р�зноман�тн�
заходи, орган�зован� як
прац�вниками, так � волонтерами
м�сцевої громади. 

Є кафе, поруч �з яким зона газет та
журнал�в. Окремий поверх займає
makerspace – це прост�р для
майстер-клас�в та творц�в.

Б�льше фото https://bit.ly/3dyZUtl.
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Ørestad Public Library

Б�бл�отека є частиною б�бл�отечної
мереж� м.Копенгаген та займає
1370м² на двох поверхах школи
Ørestad у нов�й буд�вл�, в�дкрит�й у
2012 роц�. Це приклад об'єднання
публ�чної та шк�льної б�бл�отеки, що
в�дкрита для д�тей, молод�, студент�в
та родин. 

 

Зонування бібліотеки: при вход�
розташован� м�сця для сид�ння,

лавочки, комп'ютери, доросла
л�тература, газети, журнали. Дал� -

зона для п�дл�тк�в та д�тей. На
другому поверс� - м�сця для групової
роботи, комп’ютери, м�сце для
проведення занять з �нтерактивною
дошкою, makerspace, що має назву
HackLab (дев�з - Learn.Play.Create). 

Є також окрема к�мната для
перегляду к�но. 

Послуги: доступ до комп’ютер�в та
сканування – безкоштовно, нав�ть
не потр�бно реєструватись у
б�бл�отец� для цього. Реєстрац�я
потр�бна лише якщо ти хочеш
брати книги чи �нш� матер�али
додому (комп'ютерн� �гри,

електронн� книги, ауд�окниги, DVD).

 

Б�бл�отека є частиною оф�ц�йної
туристичної �нформац�йної мереж�
м�ста Копенгаген. Тут можна знайти
карти та брошури або запитати
сп�вроб�тник�в щодо �нформац�ї, яка
вас ц�кавить про м�сто та район.

С�мейний клуб: культурна
�н�ц�атива для с�мей ем�грант�в. 

Театр, концерти, наприклад
концерт Молод�жного
симфон�чного оркестру 

Фестивал� х�п-хопу, виставки
про х�п-хоп
Бес�ди про ком�кси
Науков� бес�ди, наприклад про
ДНК – проводять студенти
наукового факультету
ун�верситету м.Копенгаген
Ток-шоу про диких тварин 

Дитяч� майстерн�, фестиваль
дитячої книги, клуб читання
Дитяча ритм�ка. Проводять
профес�йн� осв�чен�
�нструктори з ритм�ки.

Дитячий к�ноклуб
В'язальний клуб

Заходи, клуби та активності

Теми зустр�чей:  

- давайте пограємо в арх�тектуру -

�нтерактивна майстерня для д�тей
в�ком в�д 5; 

- створення �грашок з брухту -

см�ття одн�єї людини- скарб �ншої;
- фарбування вазон�в � пос�в
нас�ння в горщики, як� пот�м
можна забрати �з собою додому.
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Спільна вечеря із музикою у
бібліотеці:   з початку в�дкриття
б�бл�отеки у   2012 р., тут регулярно
орган�зовується затишна сп�льна
вечеря, п�д час якої можна зустр�ти
своїх сус�д�в, познайомитись �з
новими друзями, насолоджуватись
чудовою трапезою та послухати
м�н�-концерт на десерт. Кожен
приносить свою страву до сп�льного
фуршету.

 

Б�бл�отека також заохочує вс�х, у
кого є власний клуб чи сп�льнота,

орган�зовувати зустр�ч� у б�бл�отец�
(зв�сно якщо це не комерц�йна
д�яльн�сть).

 

Персонал: 7 прац�вник�в (6 - повна
ставка, 1 - пенс�онер/волонтер). 

В район�, де знаходиться дана
б�бл�отека �снує ще близько 7

б�бл�отек. Вс� вони т�сно
сп�впрацюють, обм�нюються
досв�дом, один раз на р�к роблять
велику сп�льну зустр�ч для
обговорення план�в на наступний
р�к та як краще працювати сп�льно.
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Tarnby Kommunebibliotek

Tårnby (Торнбю) - це м�сто в
столичному рег�он� Дан�ї. Воно
розташований приблизно в 6,5

к�лометрах на п�вдень в�д центру
Копенгагена на остров� Амагер.

 

Найперше, що вразило у ц�й
б�бл�отец� - при вход� розташований
спец�альний екран для промоц�ї
книг б�бл�отеки #inspiration. На
екран� близько 30 обкладинок
р�зних книг, натиснувши на як� ти
можеш д�знатись на яких полицях
вони розм�щен�. В меню є також
дек�лька категор�й. Так, обравши
категор�ю "Подорож�", система
видасть найц�кав�ш� книги ц�єї
тематики. Проте це не електронний
каталог, тут не розм�щен� вс� книги
б�бл�отеки, ти не можеш робити
пошук або замовити книгу. Цей
пристр�й створено лише для того
аби надихнути користувач�в якоюсь
книгою, зац�кавити у такий
�нтерактивний спос�б взяти книгу
для читання. Галерея книг
зм�нюється пост�йно.

 

Зонування бібліотеки
На першому поверс� працює кафе.

Книжков� фонди розм�щен� по колу -

в�д книг для наймолодших до
дорослої л�тератури.

Це створено для того аби
користувач протягом свого
доросл�шання поступово
пересувався б�бл�отекою. Серед
колекц�й - в�н�лов� плат�вки, є
нав�ть пристр�й для
прослуховування цих плат�вок. 

В центр� зали - окрема зона у
форм� кола, де розм�щен� столи, а
також газети та журнали. Вх�д в
це коло - через дек�лька арок, як�
можна зав�сити спец�альними
жалюзями  � створити закриту
зону для театральних
демонстрац�й, заход�в, розмовних
клуб�в. 

У б�бл�отец� є спец�альний
комп'ютерний клас, де
проводяться заняття з IT-

тематики. Окр�м комп'ютер�в тут
також є �нтерактивна дошка. 

Існує нав�ть спец�альна к�мната
Boxen-room для в�део�гор,

перегляду ф�льм�в, р�зних заход�в
�з в�ртуальною реальн�стю. Дану
к�мнату можна замовити
наперед. 
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На другому  поверс� - makerspace.

На передньому план� - швейн�
машинки, як� дуже користуються
попитом. Якщо у вас є читацький
квиток, ви можете взяти ключ� в�д
шаф, де знаходяться матер�али для
творчої студ�ї, наприклад нитки та
шматки тканини. Тут також є 3D-

пристр�й, де зазвичай студенти
роблять прототипи власних
розробок. 

 

Ще одна ц�кавинка б�бл�отеки - на
одному з� стол�в розкидан� пазли,

як� збирають сп�льно в�дв�дувач�
б�бл�отеки. Це спос�б об'єднання
громади. Пазли зм�нюються
щотижня. 

 

На (-1) поверс� - великий зал для
проведення зустр�чей, а також
театральних занять.

 

У б�бл�отец� також знаходиться
районний в�дд�л культури та роботи
�з д�тьми.

 

Користування комп'ютером у
б�бл�отец� безкоштовне - нав�ть не
потр�бно реєструватись для цього.

Проте користування обмежено
двома годинами, дал� �нформац�я на
комп'ютер� очищується. Проте
користувач може продовжити
працювати, перезавантаживши
комп'ютер. 

Серед заход�в: навчання д�дж�тал
навичкам (як користуватись
Gmail та   Google-серв�сами; що
трапляється �з нашими даними
коли ми помираємо; як
працювати �з Windows 10,

Facebook; як створювати
подкасти тощо).

 

Штат б�бл�отеки - 60 людей, 45 �з
яких б�бл�отекар�.  Деяк� �з них
мають по дек�лька користувач�в,

яким вони носять книги додому
раз на м�сяць (тим, хто не може
ходити). Також раз на р�к вони
орган�зовують зустр�ч� �з л�тн�ми
людьми та людьми з �нвал�дн�стю
у ст�нах б�бл�отеки - велика
сп�льна вечеря.  

 

Стратег�я д�яльност� б�бл�отеки на
2017-2020 рр. тут -

https://bit.ly/2yvYkJq.

Б�льше фото тут -

https://bit.ly/35O2Lfk.
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Roskilde Public Library

Роск�лле - м�сто в Дан�ї, на сход�
острова Зеланд�я, адм�н�стративний
центр комуни Роск�лле. Публ�чна
б�бл�отека м.Роск�лле знаходиться в
центр� м�ста. М�сто вибудовує
власну культурну л�н�ю (Culture

Lane), на як�й центральну роль
в�д�грає б�бл�отека. Для цього нав�ть
зм�нили вх�д до б�бл�отеки - не з�
сторони парку, а з� сторони
прох�дної вулиц�, аби залучати
б�льше мешканц�в та аби зручн�ше
прямувати культурною л�н�єю, яка
охоплює музеї, костели, б�бл�отеку
та культурний д�м для д�тей.

 

Б�бл�отека є центральною для �нших
5 б�бл�отек комуни. Вс� вони мають
затишн� та надихаюч� простори.

В�дчинен� з 7.00 до 22.00 (залежить
в�д кожної окремої б�бл�отеки). 

 

Загальна статистика: 600 000

в�дв�дувань та 450 заход�в, виставок
та it-навчань на р�к для вс�х 6

б�бл�отек. Окр�м цього є
б�бл�оавтобус, який курсує з
понед�лка по п'ятницю по тим
м�стам, де немає б�бл�отек (близько
15 зупинок на тиждень). В автобус�
працює 1 б�бл�отекар та вод�й. Тут
встановлен� сканери для видач� та
повернення книг.

Б�бл�отека також вм�щує
центральний арх�в, Службу для
громадян та креативний д�м для
д�тей (окреме прим�щення поруч
�з б�бл�отекою). 

Центральний �сторичний арх�в
м.Роск�лле має майже 180 000

пошукових запит�в на їхн�й
онлайн-платформ� Fototeket -

https://bit.ly/2z21DIG. 

Служба для громадян надає
послуги для понад   40 000

мешканц�в в р�к.

Ц�ль б�бл�отеки - зробити
�нформац�ю та культурн�
активност� доступними для вс�х.

Саме тому б�бл�отека щодня
пропонує курси, зустр�ч� �з
авторами, концерти та лекц�ї.
 

Фонд б�бл�отеки: 455 000

друкованих матер�ал�в, 155 000

електронних та ауд�окниг.

Б�бл�отека має 700 000

замовлень друкованих матер�ал�в
на р�к. 
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Арх�в, культурн� та книжков�
заходи, навчальн� послуги
Д�ти, п�дл�тки - школи, читання
Проєкти - для ф�л�й
Колекц�ї, прим�щення
Служба для громадян
IT, мед�а
Адм�н�страц�я

У б�бл�отец� працюють 120 людей у
таких в�дд�лах/напрямках:

 

Фокус б�бл�отеки визначає
мун�ц�пал�тет - на сьогодн� це д�ти,

читання, д�джитал�зац�я та б�женц�. 
 

Б�бл�отека має кафе, яке є
соц�альним. Вс� кошти, що заробляє
кафе, йдуть на його утримання. У
кафе працюють люди з �нвал�дн�стю,

яким важко знайти �ншу роботу -

вони � готують їжу, �
продають. Поруч �з кафе - газети та
журнали.

 

Є зона для �гор Play Station та в�дд�л
музики Vinyl (сцена, музичн�
�нструменти, диски, плат�вки). Є
к�мнати для групової роботи, але їх
можна забронювати лише з 16.00.

До 16.00 к�мнати використовуються
для потреб персоналу б�бл�отеки.

 

У б�бл�отец� є спец�альний пристр�й,

завдяки якому ти можеш створити
разом �з авторами свою власну
поему.

Екраном можна управляти за
допомогою книги. На екран�
з'являються рядки �з в�рш�в
в�домих автор�в. Ти можеш
обирати т� рядки, як� хочеш
додати до своєї поеми. Деяк�
можеш пропускати, як� тоб� не
п�дходять. Потр�бн� рядки за
допомогою сенсорної книги
потр�бно перетягнути на поле
твоєї поеми. П�сля того як тв�й
тв�р завершено ти можеш
надрукувати його та взяти �з
собою. П�д поемою буде п�дпис,

що в�рш створено тобою, автором
рядк�в та машиною. Як працює
цей пристр�й тут
https://bit.ly/2YUGRWb. 
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доставка книг та матер�ал�в, як�
окрем� мун�ципал�тети не
купують;

розвиток профес�йних навичок
700 б�бл�отекар�в: як
орган�зувати Службу для
громадян у б�бл�отец�,
рекомендац�ї щодо дизайну
прим�щень б�бл�отек, як
розпочати нац�ональн� проєкти,

фандрейзинг тощо;

координування завдань м�ж
рег�ональними б�бл�отеками.

Окр�м того, що дана б�бл�отека є
м�ською, вона також є одн�єю �з 6-

ти районних б�бл�отек Дан�ї. Вона
має додаткове ф�нансування з
нац�онального бюджету для
навчання та п�дтримки 18

б�бл�отек рег�ону.   Б�бл�отекою
м.Роск�лле розроблено
спец�альний пакет послуг для
б�бл�отек рег�ону аби п�дняти їх на
вищий р�вень 

 

Завдання районної бібліотеки:
З 2016 по 2018 рр. б�бл�отека була
залучена до м�жнародного
проєкту "М�льйон �стор�й". Цей
проєкт з�брав найб�льшу в Європ�
колекц�ю особистих �стор�й
людей, що рятуються втечею в�д
в�йни. У «М�льйон� �стор�й»

б�женц� без цензури
розпов�дають про своє життя, мр�ї
та оч�кування. Понад 650 �стор�й
розм�щен� на спец�альному сайт�:
www.refugeelives.eu.

Істор�ї збирали 4 б�бл�отеки Дан�ї,
Н�меччини, Швец�ї та Грец�ї.
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Aarhus Main Library (DOKK1)

Б�бл�отечна мережа м.Орхус
складається �з головної б�бл�отеки
DOKK1 та 18 ф�л�й. Головна
б�бл�отека, що була побудована та
в�дкрита у 2014 р., має назву DOKK1.

У 2016 р. вона отримала м�жнародну
нагороду ІФЛА як найкраща нова
б�бл�отека. Головна причина
побудови нової б�бл�отеки - має
бути б�льше м�сце для людей, а не
для книг. А мер�я м.Орхус давно
хот�ла оживити район   Хак-

Кампманн-Пладс в центр� м�ста, де
нараз� знаходиться б�бл�отека. Так �
вир�шилось буд�вництво  DOKK1.

Назву запропонували мешканц�,
вона означає розташування на
колишн�й промислов�й гаван� б�ля
набережної.
 

Окр�м надзвичайної буд�вл� на
узбережж�, б�бл�отека має дуже
�нновац�йн� п�дходи щодо розробки
нових серв�с�в та концепт�в. 

Б�бл�отека завжди працює над тим
як створити прост�р не для
користувач�в, а разом �з ними, аби
залучити їх на ранн�х етапах
проектування послуг та простор�в.

Для цього б�бл�отека має
спец�альний Transformation Lab,

який ще було започатковано у
старому прим�щенн� б�бл�отеки.

Проте це не ст�льки спец�альна
к�мната - лаборатор�я, ск�льки
спос�б мислення, процес, п�д час
якого ти робиш прототип своєї
�деї, тестуєш його, робиш
помилки, виправляєш та знову
тестуєш. Так, наприклад,

б�бл�отека працювала над
в�зуал�зац�єю майбутньої
�нформац�йної зони для нової
б�бл�отеки. Завдяки прототипам
ти можеш побачити як
користувач� будуть сприймати
твою �дею, послугу, розробку.

Бували випадки коли користувач�
думали в зовс�м �нший спос�б
ан�ж задумувалась �дея.  Частина
цього процесу лягла в основу
спец�альної методолог�ї “Дизайн-

мислення для б�бл�отек”. 
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йдуть додому до користувач�в та
проводять глибинне �нтерв'ю,

просять їх показати їм д�м, як
вони живуть, розпов�сти про
с�м'ю.  

П�сля 6 рок�в досв�ду
прототипування б�бл�отека м.Орхус
вир�шила надати форму ц�й
методолог�ї. В цей самий час Фонд
Б�ла та Мел�нди Гейтс звернув увагу
на �нший спос�б мислення ц�єї
б�бл�отеки, а також зрозум�в, що
такий п�дх�д потр�бен б�бл�отекам
по всьому св�ту та запропонував
розробити у партнерств� �з
Публ�чною б�бл�отекою м.Чикаго
методолог�ю “Дизайн-мислення для
б�бл�отек”, в основу якої лягли
досл�дження 40 б�бл�отек в 10

країнах св�ту. Пос�бник вже
перекладено 15 мовами св�ту � скоро
буде доступний українською мовою
завдяки ВГО Українська б�бл�отечна
асоц�ац�я та п�дтримц� програми
"Д�м Європи", що ф�нансується
Європейським Союзом. 

 

Б�бл�отеки дуже р�дко вивчають що
ж насправд� думає та в�дчуває
користувач.  Саме тому б�бл�отека
DOKK1 вир�шила використовувати
р�зноман�тн� методи досл�дження та
вивчення думки людей щодо
б�бл�отечних серв�с�в. 

 

Отже, що вони роблять:

inspirations tours - це
досл�дження �нших простор�в,

орган�зац�й, як� роблять щось
под�бне до вашої �деї. Це
необх�дно для натхнення та
вивчення кращих практик.

мозковий штурм �дей,

отриманих в�д попередн�х двох
метод�в, всередин� команди.

розробка першого прототипу,

найпрост�ша в�зуал�зац�я �деї
аби можна було отримати
ф�дбек в�д користувач�в.

розм�щення та показ
прототипу користувачам,

отримання зворотнього зв'язку
вдосконалення прототипу.

Найголовн�ше п�ти додому не до
тих людей, яких ми � так добре
знаємо, а наприклад до шк�льних
друз�в, з якими давно не
сп�лкувались.
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у б�бл�отеки була �дея зробити
�нтерактивний серв�с �з кубами
для д�тей. Куби мали спец�альн�
слова на кожн�й з� стор�н, � якщо
користувач складає два куба
поруч певними сторонами �
отримує м�кс �з двох сл�в - на
екран� з'являється п�дб�рка книг,

що вм�щують ц� два слова. Проте
п�д час тестування прототипу
вони побачили, що д�ти нав�ть не
пом�чають як зм�нюється екран �з
книгами при м�ксування р�зних
куб�в та сл�в. Так було вир�шено,

що екран має бути не на ст�н�
збоку, а на п�длоз�, де саме
розм�щуються куби � куди
дивляться д�ти коли граються �з
нмии.

б�бл�отекар� DOKK1 звернули
увагу, що багато малюк�в
п�дходять до великих в�кон
б�бл�отеки � починають
запитувати батьк�в, що де
знаходиться. Так, виникла �дея
нанести на в�кна написи (ст�кери),

як� вказують та розпов�дають що
можна побачити �з цього в�кна.

Дек�лька приклад�в як це працює на
практиц�: 

 

В майбутн�х  планах б�бл�отеки
створити у центр� нового
прим�щення лаборатор�ю, а скор�ше
в�дкритий прост�р для
експеримент�в.

Завдяки цьому кожен бажаючий
зможе зробити прототип своєї
�деї та одразу протестувати разом
�з користувачами б�бл�отеки.

Прост�р має бути обов'язково
в�дкритим, за яким можуть
спостер�гати �нш� в�дв�дувач� та
долучатися до творення, а також
зрозум�ти, що вони можуть у
б�бл�отец� протестувати й свою
�дею. Таку лаборатор�ю можна
буде використовувати для
проведення фокус-груп, �нтерв'ю
�з мешканцями м�ста, наприклад,

щодо того як м�сто має виглядати
у майбутньому. Адже це хороше
м�сце, де можна зустр�ти одразу
багато людей, причому дуже
р�зних.  Прост�р нараз� у процес�
розробки, але в�н точно буде
вм�щувати книги для натхнення, а
також про дизайн-мислення.
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Тепер щодо прим�щення б�бл�отеки
та як вона працює. Буд�вля
б�бл�отеки складається �з п�дземного
парк�нгу, двох поверх�в, що в�дкрит�
для користувач�в, а також оф�с�в для
персоналу б�бл�отеки, �нших
компан�й та представник�в мер�ї. На
першому поверс� - книги та м�сця
для дорослих, на другому - дитяча
зона та зона для с�мей. 

 

Б�бл�отека має дуже багато
натурального св�тла, що потрапляє
через велик� в�кна вздовж довгої
сторони буд�вл�. М�сця б�ля в�кон
обладнан� зручними кр�слами - � це
найкращ� м�сця �з чудовим
краєвидом на воду. В дитяч�й зон� є
окрема к�мната з� спортивними
матрасами, а також �нтерактивна
п�длога �з р�зними �грами (футбол,

наприклад). У б�бл�отец�
розташована також Служба для
громадян, makerspace, велика
к�льк�сть м�сць для �ндив�дуальної
та групової роботи (включаючи
окрем� к�мнати, як� ти можеш
забронювати).

 

Буд�вля дуже велика, � для того аби
наповнити її заходами потр�бн�
партнери. Зв�сно одна б�бл�отека не
в силах заповнити весь цей прост�р.

Так, разом �з 130 партнерами
б�бл�отека проводить 140 заход�в та
активностей в м�сяць.

DOKK1 також проводить щор�чн�
велик� зустр�ч� �з партнерами для
того аби д�знатись як� їх майбутн�
плани та як б�бл�отека може
п�дтримати їх. Це також хороша
нагода вс�м партнерам
познайомитись м�ж собою та
знайти нов� партнерства.

Партнери - є амбасадорами
б�бл�отеки у зовн�шньому св�т�.
 

Це одна ц�кавинка, яка вказує на
те, що DOKK1 - це м�сце про
людей. У б�бл�отец� розташований
так званий дзв�н. Коли
народжується новий мешканець
м.Орхус у л�карн� натискається
спец�альна кнопка, � колокол у
б�бл�отец� в�дбиває дзв�н,

спов�щаючи таким чином про
народження нового життя.
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Проєкти, над якими працює
б�бл�отека: 

- Data Democracy - про те як
використовуються наш� дан�? Як
громадяни можуть використовувати
дан�? Зв�сно персонал б�бл�отеки не
експерти у ц�й тем�, тому вони
запрошують партнер�в та
досл�дник�в �з ун�верситету, хто
займається ц�єю темою.

- FilmX: Media Literacy - трен�нги
про те, як створювати ф�льми.

- Цілі сталого розвитку ООН - про
те як б�бл�отека може допомогти
людям взяти участь у цьому
глобальному процес�, як зробити
правильн� д�ї, як об'єднати
партнер�в навколо певної Ц�л�.
Завдяки вс�м новац�ям та зусиллям
б�бл�отекар�в, як� пост�йно
працюють над вдосконаленням
б�бл�отечного простору та послуг,

к�льк�сть в�дв�дувач�в DOKK1 - 3500

людей в день. І це мабуть
найб�льший показник в�дв�дуваност�
серед ус�х б�бл�отек Дан�ї, в яких
мен� вдалось побувати.

Фото тут https://bit.ly/2WQO7Qh.



44

Gellerup Bibliotek

Це одна �з ф�л�й б�бл�отечної
системи м.Орхус, яка знаходиться у
в�ддаленому район� Геллеруп, що
населений у б�льшост� ем�грантами
з р�зних країн. Саме тому ця
б�бл�отека є найб�льш
мультикультурною серед вс�єї
б�бл�отечної мереж� м.Орхус, адже
вона надає послуги для людей
р�зних нац�ональностей. Район дуже
неблагонад�йний. Проте нараз�
влада хоче зм�нити статус цього
району � почала будувати тут
хорош� будинки, п�дн�мати
загальний р�вень життя. А разом �з
тим � будувати нову сучасну
б�бл�отеку у цьому район�. 
Отже, майже через р�к б�бл�отека
переїде у нову буд�влю, що
неподал�к в�д тепер�шньою. Нараз�
триває розробка концепту нової
б�бл�отеки разом �з DOKK1 за
методолог�єю дизайн-мислення.

Прац�вники вже сьогодн�
сп�лкуються �з користувачами та
запитують якою вони бачать свою
нову б�бл�отеку, розробляють м�н�-
прототипи нової б�бл�отеки та
тестують ц� �деї разом �з
користувачами поки що в ст�нах
старої б�бл�отеки. Адже саме так
колись створювався прототип
б�бл�отеки DOKK1.

Фокус б�бл�отеки - в�дкритий
прост�р для д�тей, молод� та с�мей.

Б�бл�отека не має ст�н чи
перегородок. В�дкритий прост�р,

зони якого в�докремлюються
стелажами.  Б�бл�отека має в�дд�л
дитячої, юнацької та дорослої
л�тератури, комп'ютери, газети та
журнали, а також
Folkeinformation - це спец�альна
зона б�бл�отеки, де прац�вники
надають �нформац�ю та
допомагають користувачам, що
не знають данської мови, �з
р�зними �нформац�йними
запитами. Наприклад, як подати
заявку на отримання державних
документ�в, допомога �з
роз'ясненням оф�ц�йних лист�в в�д
мер�ї, тому що ем�гранти не
знають данську мову. А персонал,

що працює у цьому в�дд�л�, знає
арабську, сомал�йську, турецьку,

англ�йську та зв�сно данську.
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Є спец�альна послуга для д�тей
ем�грант�в - кожного дня з 15.00 до
17.00 волонтери допомагають д�тям
робити домашнє завдання. 

 

Також тут є зона makerspace та
шафа з� вс�ма матер�алами та
�нструментами. Якщо ти є
користувачем б�бл�отеки, ти можеш
взяти ключ� в�д шафи у б�бл�отекаря
та попрацювати у ц�й зон�.
Додатково б�бл�отекар� проводять
майстер-класи для д�тей. 

 

У б�бл�отец� також працює IT-кафе -

у спец�альн� години один раз на
тиждень ти можеш прийти до
б�бл�отеки та вир�шити питання �з
власним комп'ютером, телефоном,

планшетом, наприклад, встановити
програми, а також зконтактувати �з
мер�єю.

 

Для д�тей в�д 11 до 14 рок�в працює
книжковий клуб.

 

У б�бл�отец� розм�щується також
районний �сторичний музей, який
вм�щує в основному матер�али про
арх�тектуру Копенгагену.
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Risskov Public Library

Це б�бл�отека-ф�л�я, що входить до
мереж� м.Орхус.  Б�бл�отека ц�кава
тим, що складається �з одн�єї
великої зали, яка под�лена на зони. 

 

Ще одна ц�кавинка - б�бл�отека має
сп�льний город у внутр�шньому
двор� б�бл�отеки, тобто мешканц�
району можуть забронювати
д�лянку б�ля б�бл�отеки та посадити
там овоч� чи фрукти. Так� сп�льн�
городи все част�ше з'являються у
Європ�. Таку послугу б�бл�отека
надає з 2013 р. Сезон в�дкривається
у березн� та завершується у вересн�-
жовтн�. Окр�м цього б�бл�отека
створила ц�лу мережу людей, як�
ц�кавляться вирощуванням,

проводять для них трен�нги,

регулярн� зустр�ч� задля обм�ну
порадами. В основному це було
зроблено для молод� аби зац�кавити
їх сад�вництвом. Тепер це вже
нев�д'ємна частина б�бл�отеки.

 

Б�бл�отека має також велоб�бл�отеку
- спец�альний байк �з книгами, на
якому вони виїжджають на
фестивал�. Адже б�бл�отека завжди
прагне вийти за меж� своїх ст�н.

 

У б�бл�отец� розташована Служба
для громадян.

Також д�є клуб п�д назвою “shared

reading”, коли група людей
обговорює коротк� тексти, в�рш�.
Тобто вс� читають один уривок та
розм�рковують про що в�н, як�
почуття, як� герої. 
Ще один клуб - любител�в в’язати.

Таким чином б�бл�отека стає
осередком р�зних груп громади. 

 

Велик� заходи, наприклад, зустр�ч�
�з письменниками, проходять в
окремому прим�щенн� поруч �з
б�бл�отекою. Щоб в�дв�дати зах�д,

потр�бно зареєструватись на
сайт� б�бл�отеки, який
перенаправить на платформу
онлайн-куп�вл� квитк�в. Квиток
потр�бно отримати нав�ть якщо
зах�д безкоштовний. Деяк� заходи,

як от зустр�ч �з в�домим автором -

платн�. 
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Silkeborg Main Library

С�лькеборг - м�сто в центральн�й
Дан�ї на п�востров� Ютланд�я.

Б�бл�отечна система цього м�ста
складається �з центральної
б�бл�отеки та трьох ф�л�й в �нших
маленьких м�стечках. 

Б�бл�отека працює у формат�
«в�дкритої б�бл�отеки» - при вход� є
спец�альн� сканери за допомогою
яких, в�дсканувавши свою ID-картку,

користувач може зайти до
б�бл�отеки коли немає персоналу.

 

Стратег�чна ц�ль б�бл�отеки -

зробити м�сце, яке запрошує.

 

Б�бл�отека має два пре-входи �з
лавочками та диванами всередин�.
На першому поверс� - стенд �з
туристичною �нформац�єю, зона
замовлень та сортувальна л�н�я.

Книги, як� повертають користувач�
потрапляють на цю л�н�ю, яка
зчитує штрих-код книги та
в�дправляє її по сортувальн�й л�н�ї
до ящика певної тематики. Дал�
ящики розвозять по в�дд�лам
б�бл�отеки.

На першому поверс� - дов�дка та
велика в�дкрита зона makerspace:

3D-принтери, широкоформатн�
принтери та �нше приладдя. Є
окрем� к�мнати для зустр�чей,

групових навчань, а також сцена, 

м�сце перед якою трансформується
�з �ндив�дуальних м�сць для
читання з диванами в зону, де
можна розм�стити велику групу
людей для проведення заходу. 

Бронювання к�мнат та сцени
можливе через сайт мер�ї.
 

Дитяча зона нагадує дитсадок:

мами �з малюками та колясками,

зм�нюють памперси, годують. Є
спец�альна зона найперших
дитячих книг, аквар�ум. 

 

Серед заход�в: мед�а-клуби, п�д час
яких п�дл�тк�в вчать як працюють
р�зн� мед�а, як створювати мед�а. 

Є спец�альний клуб для б�женц�в,

коли б�бл�отекар� допомагають їм �з
р�зних питань, наприклад як
виконати домашнє завдання
школярам. 



Мають всього 10 комп'ютер�в та
спец�альну к�мнату Media Boxen у
як�й будь-який бажаючий за
попередн�м замовленням може
записати в�део, п�сню, подкаст.

К�мната має необх�дне обладнання
для цього та зелений фон.

 

У б�бл�отец� також знаходиться
м�сцевий �сторичний арх�в та
сп�льна зона �з коледжем, що
навпроти - “Campus Huset”.

Б�бл�отека - партнер м�сцевого
коледжу, разом �з яким дв�ч� на р�к
проводять велик� заходи. В зон�
“Campus Huset” також знаходиться
кафе та другий makerspace

«FabLab», який створений м�стом
для вс�х бажаючих.   Якщо у тебе є
�дея, ти можеш спробувати її
перевести у ф�зичний вим�р,

створити прототип, 3D-модель у
«FabLab». Тут нав�ть є обладнання
для нанесення принт�в на одяг.

Сп�вроб�тники ц�єї студ�ї проводять
навчальн� курси для вчител�в шк�л -

1 р�к триває навчання (1 раз на
тиждень). Вони тренують вчител�в,

як� пот�м вчать учн�в у школах як
створювати р�зн� творч� прототипи.

Це сприяє тому, що у школах згодом
в�дкриваються маленьк� под�бн�
лаборатор�ї.
Щось схоже є � в Україн� -

лаборатор�я електрон�ки «Лампа» у
б�бл�отец� КПІ.
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В�дв�дуван�сть - майже 1 000

користувач�в на день.   Якщо ж
користувач б�бл�отеки не
активний б�льше 2-х рок�в його
видаляють �з бази користувач�в. 

 

По вс�й б�бл�отец� розм�щен�
плазмов� екрани, на яких
транслюються промо-в�део книг –

в�дом� люди та автори
рекомендують книги   до
прочитання.

Фото тут https://bit.ly/3bvjXr6.
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Herning Central Library

М�сто Херн�нг розташоване в
Центральн�й Ютланд�ї, а головна
публ�чна б�бл�отека знаходиться на
перетин� центральних вулиць.

Ран�ше в цьому прим�щенн� був
торговий центр. Але з часом велик�
торгов� центри перем�стились за
м�сто, � ця вулиця стала менш
популярною. Тод� м�сто почало
думати як оживити цей район, � у
що краще �нвестувати - � вир�шили
створити тут б�бл�отеку, адже
б�бл�отека завжди створює пот�к
людей навколо себе. Так, у 2014

в�дбулось в�дкриття нового
прим�щення, що займає 2 поверхи.

Ремонт тривав 2 роки, за цей час
ретельно планували яким має бути
прост�р.

 

На сьогодн� це - common free place

to stay - сп�льне безкоштовне м�сце
для проведення часу, зустр�чей -

в�льний д�м. Якщо хочеш знати що
в�дбувається у м�ст� - приходь до
б�бл�отеки. Тут є р�зн� аф�ш�, м�ськ�
серв�си, анонси, заходи. Б�бл�отека
приймає 1600 в�дв�дувач�в на день.

 

Стиль б�бл�отеки - бджолин�
ст�льники, в яких розм�щен�
книжков� виставки, п�д�бран� за
в�ком користувача.

Б�бл�отекар� вир�шили, що у
новому прим�щенн� має бути
б�льше м�сця для людей, а не для
книг, тому б�льш�сть книг
розм�стили на (-1) поверс�, а на
першому поверс� є великий
сп�льний прост�р �з диванами та
великим екраном (в�дчуття як
вдома). Тут збирається громада
для сп�льного перегляду
важливих спортивних под�й,

Євробачення, хокейних �гор. Це
як домашня к�мната.

 

Тут є кафе, зона �з газетами та
журналами. Кафе – комерц�йне,

яке платить оренду, але
сп�впрацює �з б�бл�отекою -

дають їжу на заходи.

Книги для д�тей та п�дл�тк�в
винесли на 1 поверх, для
дорослих - вниз. Бо д�ти вниз не
спускались. К�мнати для групової
роботи та навчання також на (-1)

поверс�.
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На першому поверс� є зона дов�дки
для питань, що займають не б�льше
двох хвилин. Тут працюють
почергово 4 б�бл�отекаря, але вони
бувають там не пост�йно, а лише 1/3

свого робочого часу, ще 1/3 часу
вони займаються проєктами, а
останн� 1/3 - працюють у команд�
над промоц�єю колекц�й через р�зн�
платформи: прост�р, веб- та
соц�альних мед�а тощо. Тож робота
на дов�дц� - це лише невелика
частина роботи - � вони витрачають
б�льш�сть часу на створення �нших
б�бл�отечних послуг. Але, звичайно,

вони також надають найкращий
серв�с � на дов�дц�.
 

Якщо вир�шення вашого питання
потребує б�льше двох хвилин - є
спец�альна ст�йка (закрита
перегородкою) �з б�бл�отекарем. Тут
можна отримати б�льш розгорнуту
�нформац�ю щодо роботи
б�бл�отеки, наприклад щодо роботи
з електронним каталогом.

 

Близько 25 людей працюють �
чергують роботу на дов�дц� �з
роботою у головн�й б�бл�отец� та в 5

ф�л�ях. Весь персонал б�бл�отеки (53

особи) працює по 37 годин на
тиждень - з понед�лка по п’ятницю,

а т�, хто працює на дов�дц�, також
працюють близько 10 субот та 3

нед�л� щороку.

У штат� є також маркетолог,

граф�чний дизайнер та
декоратор. Б�бл�отека вир�шила,

що так� люди обов'язково мають
бути у команд� аби й надал�
створювати прив�тний прост�р,

що запрошує. Є також в�дд�л
комун�кац�ї та IT.

 

Б�бл�отека дуже серв�сна та
кл�єнтоор�єнтована, це можна
просл�дити нав�ть у тому, як вони
прощаються �з користувачами -

вони н�коли не говорять
Goodbye, вони завжди говорять
See you soon (Скоро побачимось).

Б�бл�отекар� мають корпоративн�
жилети, за яким їх можна
вп�знати.
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500 активностей в р�к забезпечують
10 б�бл�отекар�в у в�дд�л� орган�зац�ї
заход�в разом �з партнерами. 45000

людей в р�к в�дв�дують заходи. Але
б�бл�отекар� також ходять в
дитсадки, школи � проводять там
додатков� л�тературн� заходи.

 

Б�бл�отека працює над
�нформуванням про Ц�л� сталого
розвитку ООН до 2030 р.:

спец�альна зона �з кубами вс�х
Ц�лей, �нформац�йн� заходи.

Б�бл�отека нав�ть виграла проєкт на
проведення великого конгресу для
д�тей з ц�єї тематики.

 

Також проводять школи Youtube

або «Як ремонтувати реч�». І зв�сно
працює makerspace.

 

Вони є рег�ональною б�бл�отекою,

тому проводять курси для �нших
менших б�бл�отек рег�ону. Вони
включаються коли влада планує
якою має бути б�бл�отека у тому чи
�ншому м�ст�.
 

За час проведений �з директором
б�бл�отеки н� раз не виникло
сумн�в�в у тому, що ця б�бл�отека -

бренд м�ста.

 

Б�льше фото тут
https://bit.ly/2WRAQXZ.
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Nobel Park AU Library

трен�нги як зд�йснювати пошук в
електронних наукових джерелах;

спец�альн� курси для студент�в
PhD з мистецтва;

як анал�зувати велик� масиви
даних.

Це одна �з студентських б�бл�отек
ун�верситету м.Орхус, що
знаходиться на територ�ї кампусу та
займає три поверхи. Перед входом
до б�бл�отеки побудовано скляний
конус, через який видно читальний
зал (-1) поверху б�бл�отеки. 

 

Дана б�бл�отека спец�ал�зується на
колекц�ях з мистецтва та �стор�ї.
Проте л�тературу не дозволено
брати �з собою додому, лише
працювати у б�бл�отец�. Для
зручност� є шафи, де можна
залишати книги �з якими працює
студент тривалий час. Студентам
також дозволено самост�йно
в�дв�дувати та брати книги �з
книгосховища б�бл�отеки. 

 

Серед заход�в: 

 

Серв�с: у б�бл�отец� є чудова еко-

зона �з зеленою рослинною ст�ною,

а також маленька кухня �з
м�крохвильовою п�ччю. 
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Denmark's Electronic Research Library (DEFF)

 

DEFF стартував у 1998 роц� як п'ятир�чний проект з метою
полегшити доступ до електронних ресурс�в науковцям та студентам
ун�верситет�в та вищих навчальних заклад�в. У 2003 р. перетворився
на пост�йний напрямок д�яльност�.
 

DEFF спрямований на те, щоб науковц�, викладач� та студенти мали
доступ до вс�єї в�дпов�дної �нформац�ї через зручн� користувацьк�
серв�си. 

 

DEF - великий проект, що ф�нансується урядом, який за 5 рок�в мав
бюджет у 200 м�льйон�в данських крон (27 м�льйон�в євро) для
створення нац�ональної б�бл�отеки в�ртуальних досл�джень у Дан�ї.
Проект має на мет� допомогти переходу в�д чисто паперових служб
до електронних серв�с�в у б�бл�отечному сектор�, а також
зосереджується на орган�зац�йних зм�нах. 

 

DEFF об'єднує близько 500 б�бл�отек, як� обслуговують науковц�в та
студент�в:

- б�бл�отеки ун�верситету, наприклад, ун�верситетська б�бл�отека в
Ольборз�;
- �нш� спец�ал�зован� та досл�дницьк� б�бл�отеки - б�бл�отеки, як�
обслуговують установи з конкретними досл�дницькими завданнями
або анал�зом, наприклад, Б�бл�отека Данського управл�ння дор�г;

- б�бл�отеки середн�х навчальних програм, коледж�в - наприклад, з
п�дготовки педагог�чних кадр�в, викладач�в;

- заклади середньої осв�ти, наприклад, г�мназ�ї, навчальн� заклади
SOSU (соц�альн� та медичн� коледж�), техн�чн� коледж�.
 

Загальне управл�ння DEFF зд�йснює м�жв�домчий координац�йний
ком�тет, що представляє М�н�стерство культури, М�н�стерство науки,

технолог�й та �нновац�й � М�н�стерство осв�ти. 

 

Б�льше про DEFF читайте тут https://bit.ly/2wEIX0N.



Данська бібліотечна асоціація (ДБА)

 

Генеральна Асамблея  

Рада (52 представника)

Виконавчий ком�тет (10 представник�в, включаючи Президента та
1-2 в�це-президент�в)

Пол�тики (36 представник�в - вс� д�йсн� члени департамент�в
культури м�сцевих мун�ципал�тет�в)

Б�бл�отекар� (16 представник�в + 1 студент)

Данська б�бл�отечна асоц�ац�я була заснована у 1905 роц�. Першим
найважлив�шим завданням Асоц�ац�ї було усп�шно лоб�ювати закон
про б�бл�отеки. І результат було досягнуто у 1920 роц� - перший
нац�ональний Акт про б�бл�отеки.

 

Лоб�ювання �нтерес�в б�бл�отек серед представник�в влади, зокрема
публ�чних, � на сьогодн� є одним �з пр�оритет�в роботи ДБА. Її м�с�я
полягає в аг�тац�ї за в�льний та р�вний доступ до �нформац�ї, знань та
культурного надбання. Асоц�ац�я лоб�ює питання б�бл�отек на
нац�ональному р�вн�, у м�сцевих мун�ципал�тетах. Наприклад,

Данськ�й б�бл�отечн�й асоц�ац�ї вдалося протистояти звинуваченням
щодо послуг б�бл�отеки в останн�й редакц�ї Закону про б�бл�отеки у
2000 роц�. Цей новий Закон про б�бл�отечну д�яльн�сть передбачає,

що книжков� та цифров� формати, включаючи Інтернет, однаково
важлив� в сучасному сусп�льств� знань.

 

Данська б�бл�отечна асоц�ац�я має дуже особливу орган�зац�йну
структуру, до якої входять як б�бл�отекар�, так � представники влади.

Президентом Асоц�ац�ї є завжди пол�тик, а м�сцев� представники
влади завжди представляють б�льш�сть у структур� ДБА.

 

Організаційна структура Данської бібліотечної асоціації:
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ком�тет з питань оцифрування;

ком�тет з питань культури;

ком�тет з питань навчання.

мун�ципал�тети Дан�ї, яких представляють пол�тики;

т�, хто приймають р�шення щодо б�бл�отек та профес�онали, так�
як б�бл�отечн� асоц�ац�ї та �нституц�ї;
�нш� культурн� асоц�ац�ї;
студенти б�бл�отечних та �нформац�йних наук.

лоб�ювання серед ос�б, як� приймають р�шення щодо б�бл�отек;

п�двищення об�знаност� та дискус�ї з в�дпов�дних б�бл�отечних
питань;

щор�чна конференц�я Асоц�ац�ї - м�сце зустр�ч� пол�тик�в та
б�бл�отекар�в;

нац�ональн� та рег�ональн� б�бл�отечн� конференц�ї;
проведення, �н�ц�ювання та участь у б�бл�отечних проектах та
опитуваннях;

участь у оф�ц�йних з�браннях на нац�ональному та м�жнародному
р�внях.

Рада обирає член�в Виконавчого ком�тету: 10 член�в, Президента
(завжди пол�тик) та в�це-президент�в (один �з них завжди
б�бл�отекар).

Виконавчий ком�тет має 3 п�дком�тети: 

 

Членами Данської б�бл�отечної асоц�ац�ї можуть бути:

 

У 2019 роц� ДБА має 350 �ндив�дуальних член�в та 41 �нституц�йний
член. 

Що робить ДБА:
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вироблення знань, анал�з та м�ждисципл�нарна д�яльн�сть;

створення профес�йних, громадських та пол�тичних дискус�й
щодо усв�домлення рол� б�бл�отек сьогодн� та в майбутньому.

У 2012 роц� Данська б�бл�отечна асоц�ац�я створила мозковий центр
п�д назвою “Б�бл�отеки майбутнього” (https://bit.ly/35KKcZv).

 

Ця мережа була створена задля двох головних завдань:

 

Цей центр ф�нансується б�бл�отеками, приватними компан�ями та
б�бл�отечними орган�зац�ями. Багато заход�в ф�нансуються ззовн�,
серед �нших Данське агентство з питань культури. Основн� проєкти:

“Повед�нка б�бл�отек у цифрову еру”, “Економ�чна ц�нн�сть публ�чних
б�бл�отек”.
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Malmö stadsbibliotek
(Швеція)

В межах навчальної поїздки мен�
також вдалось в�дв�дати сус�дню
країну Дан�ї – Швец�ю, та трохи
д�знатись про роботу їх б�бл�отечної
системи, а саме про публ�чну
б�бл�отеку м.Мальме.

 

Населення м�ста - 339 313. Мальме -

м�сто, що найшвидше розвивається
у Швец�ї. М�сто, де багато молодого
населення, 48% людей до 45 рок�в.

 

Отже, Головна публ�чна б�бл�отека
м.Мальме (Malmö stadsbibliotek).

 

Б�бл�отека має одне велике
прим�щення у парку, неподал�к в�д
центру м�ста. Прим�щення
складається �з трьох частин: стара
буд�вля б�бл�отеки (4 поверхи), яка
має неоф�ц�йну назву Castle (замок),

але вона н�коли не була замком,

просто виглядає як замок.

Прим�щення будували п�д музей �
довгий час тут був музей. Дал� нова
скляна частина прим�щення
б�бл�отеки, яка була добудована та
в�дкрита у 1997 р. Адже м�сто
розросталось та потр�бна була
б�льша б�бл�отека для мешканц�в.

Скляна буд�вля має 18 метр�в
висоти.

А м�ж цими двома частинами
цил�ндр, який з'єднує два
прим�щення та є центральним
входом до б�бл�отеки. 

 

Загальна б�бл�отечна мережа
м.Мальме складається �з
головної б�бл�отеки та 11 ф�л�й.

Найменша б�бл�отека має площу
200 кв.м. Одна �з б�бл�отек
знаходиться в торговому центр�.
Поки що лише дв� б�бл�отеки
ф�л�ї є "в�дкритими б�бл�отеками"

(коли ти можеш потрапити до
б�бл�отеки за в�дсутност�
персоналу). 

Планують зб�льшувати к�льк�сть
таких б�бл�отек. 
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Час в�д часу б�бл�отека проводить
так зван� pop-up дн� - це спец�альн�
промоц�йн� заходи у торгових
центрах. Отже, у п'ятницю, суботу та
нед�лю б�бл�отека домовляється �з
торговим центром для проведення
активностей у прим�щенн� магазину
який наприклад закрився. Вони
привозять комп'ютери, книги,

приїжджає персонал, продумують
програму, проводять активност�.
 

Фокус б�бл�отеки, який визначає
м�ська рада - д�ти, молодь, с�м'ї.
 

Б�бл�отека под�лена на зони:

1. зона для дітей від 0 до 8 років
має назву Kanini. Коли
проектували цю зону запрошували
студент�в-арх�тектор�в та тих, хто
працює �з наймолодшими д�тьми.

Разом вони проводили фокус-групи
�з д�тьми 6 рок�в. Запитували що
вони хочуть бачити у ц�й зон�.
Хот�ли аби д�ти використовували цю
зону самост�йно. Важливо було
створити не просто красиве м�сце �з
гарними меблями, а �нтерактивне
м�сце, що запрошує. А ще необх�дно
було п�дготувати персонал
б�бл�отеки працювати �з такою
категор�єю користувач�в. 

 

Так, д�ти сказали, що вони хочуть
бачити л�с, книжковий л�с. І тому
�нтер'єр ц�єї зони оформлений як л�с
- стелаж� �з книгами у вигляд� дерев,

наприклад. Назву зони д�ти вибрали
також самост�йно.

І спец�ально для наймолодших
читач�в є окремий вх�д у цю зону
через маленьк� р�знокольоров�
арки (щоб було ц�кав�ше). У цю
зону можна потрапити лише без
взуття та без дитячих колясок
(для них є спец�альн� м�сця
перед входом у цю зону). В
цьому в�дд�л� є зона для книг та
зона для творчост�, в як�й
розв�шано безл�ч дитячих
малюнк�в. Є к�мната Storytelling -

для розпов�дей ц�кавих �стор�й,

потрапити в яку д�ти можуть
лише через спец�альн� потаємн�
двер� у вигляд� книжкової шафи
в ст�н�.
 

А ще є спец�альний автомат -

дитина може покласти в цей
автомат св�й малюнок, апарат
робить його фото, дал� фото
малюнку з'являється на
великому екран� у ц�й зон�.
Також є м�н�-кухня для п�д�гр�ву
їж� малюкам.
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2. зона для дітей від 9 до 12
років, що має назву Balagan.

Ран�ше була одна зона для вс�х
д�тей, але зрозум�ли, що д�ти 0 рок�в
та 9 рок�в мають р�зн� потреби.

Тепер б�бл�отека має три зони для
д�тей та молод�. Цю зону д�ти
в�дв�дують п�сля школи. Є
спец�альний граф�к заход�в у ц�й
зон� для д�тей на кожен семестр.

Б�бл�отекар� завжди запитують їх що
вони хочуть тут робити. Тут є
музична к�мната �з електронним
п�ан�но, сцена для проведення
презентац�й, �гри, книги, м�сця для
читання. В цю зону також можна
потрапити лише без взуття.

3. зона для підлітків та молоді
від 14 до 30 років. Ран�ше це була
зона в�д 16 до 19. Але пот�м вони
вир�шили розширити в�к молод�. Тут
багато працюють партнерськ�
орган�зац�ї для наповнення
програми заход�в, особливо "Girls in

organizations". Для того аби
провести зах�д у б�бл�отец�,
орган�зац�я має написати на
електронну пошту б�бл�отеки,

прац�вники, що в�дпов�дають за
зони, перев�ряють у google

календар� чи в�льна ця зона на
певну дату та час. Ще одна умова -

зах�д має бути не комерц�йний та
культурного спрямування.

У ц�й зон� в�дв�дувач� також можуть
забронювати м�сце для своєї
виставки (картини, фото тощо).

Виставку можна експонувати до 3-х
тижн�в.

У ц�й зон� також працює мед�а-

студ�я (ви можете забронювати
к�мнату на дек�лька годин -

записати в�део, музику, подкаст).

Також б�бл�отека проводить
коротк� курси як користуватись
обладнанням. Інод� ц�єю студ�єю
користуються т� люди, як� не
беруть книги у б�бл�отец�, але це
теж добре. Хоч так вони
приходять до б�бл�отеки, бачать
як вона працює, що ще
пропонує. І можливо їх
зац�кавить ще щось �з послуг
б�бл�отеки. В цьому в�дд�л� є
спец�альна зона (куток), яка
в�докремлена л�н�єю, � в як�й ти
можеш споживати їжу. Окр�м
того, що на найнижчому поверс�
є кафе.
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Якщо ж ти хочеш переглянути
ф�льм разом �з друзями, або
провести презентац�ю - для цього є
black zone - маленька к�мната
всередин� цього юнацького в�дд�лу,

що закривається шторами та має
всередин� м’як� дивани, подушки,

проектор та екран.

 

4. Навчальний центр та Медіа-
лабораторія, де є комп'ютери та
персонал, який допомагає �з
комп'ютерами. Б�бл�отека має 10

Mac комп'ютер�в, як�
використовуються в основному для
редагування в�део, роботи �з
граф�кою. На них встановлен�
спец�альн� програми. Б�ля кожного
комп’ютера є �ндив�дуальн� сканери
та �нструкц�я, як зробити скан та
в�дправити на електронну пошту.

Сканування безкоштовне. Платним
є т�льки друк. До реч� у ц�й зон� є
принтер, який друкує велик�
формати постер�в. Додатково
б�бл�отека проводить курси щодо
створення в�део. Курси проводить
тренер, який ран�ше працював на
телебаченн�. Ц� курси є дуже
популярними, � розписан� наперед.

 

У б�бл�отец� у зон� скляної буд�вл� є
сцена для автор�в. Де проходять
масштабн� зустр�ч� �з в�домими
авторами. Коли заходи не
проводяться - там стоять стелаж�,
як� мають колеса, тому легко
прибираються �з ц�єї зони. З� складу
д�стаються ст�льц�.

Зона розрахована на 400 ос�б.

Спец�альна компан�я
запрошується для збирання та
розбирання сцени. Б�бл�отека
проводить 15-20 таких великих
заход�в на р�к. А на одн�й �з ст�н
б�бл�отеки є зона �з
фотограф�ями найв�дом�ших
автор�в, як� робили свої
презентац�ї у ц�й б�бл�отец�.
 

Є також зал пер�одики �з
газетами та журналами, але в
майбутньому планують купувати
менше друкованої пер�одики,

оск�льки вона дуже дорога, а
б�льш�сть газет та журнал�в
зараз мають електронн� верс�ї в
мереж� Інтернет.
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Мальме - мультикультурне м�сто.

Вс�, хто прибувають до Швец�ї,
спочатку приїжджають у це м�сто.

Це як перша зупинка. Дал� деяк� �з
них їдуть в �нш� м�ста. Саме тут є
дуже популярними курси вивчення
шведської мови. 

 

У Мальме є спец�альн� школи для
�ноземц�в з вивчення мови, але для
того аби на них потрапити треба
почекати. Але деяк� люди хочуть
швидше �нтегруватись у країну та
вивчити мову, тому б�бл�отека має
власн� клуби вивчення �ноземних
мов, в тому числ� � шведської.
Б�бл�отекар� також допомагають
д�тям ем�грант�в �з виконанням
домашн�х завдань у школ�.
 

Б�бл�отека була залучена до проекту
“Millions of stories”, що ф�нансувався
Європейським Союзом. 4 б�бл�отеки
Дан�ї, Швец�ї, Грец�ї та Н�меччини
збирали �стор�ї б�женц�в, що
ем�грували до Європи. Це могли
бути малюнки, друкован� �стор�ї,
в�део. Істор�ї людей розм�щували на
спец�ально створеному сайт�.
Волонтери працювали та брали
�нтерв'ю. Ц�ль - показати обличчя
людей, їх �ндив�дуальн�сть. Важливо
було знайти та показати якомога
б�льше р�зних людей. Кожна
б�бл�отека з�брала по 150 �стор�й.

По вс�й Швец�ї працює загальна
програма Library answers. Це
емейл серв�с �з запитаннями та
в�дпов�дями щодо роботи
б�бл�отек. Ти також можеш
бачити питання та в�дпов�д�
�нших людей та можливо так
в�днайти в�дпов�дь на своє
запитання. Складається певне
чергування б�бл�отекар�в хто �
коли в�дпов�дає на запитання.

 

Б�бл�отека має фокус на тому аби
зробити її доступною для вс�х
груп користувач�в, особливо для
людей з �нвал�дн�стю. Б�бл�отека
завжди тестує свої серв�си та
послуги на предмет того чи
можуть люди з �нвал�дн�стю
ними користуватись. Так,

наприклад чи д�стають вони до
автомат�в повернення книг. Це
також стосується їх веб-сайту.

Вони завжди прописують описи
для зображень аби люди �з
порушення зору змогли
прочитати, що зображено на
малюнку. У б�бл�отец� є
спец�альний автомат для людей
�з проблемами слуху. Вони
можуть п�д�йти до цього
автомати, синхрон�зувати його з�
своїм слуховим апаратом та
прослухати �нформац�ю щодо
роботи та послуг б�бл�отеки.

Адже кожен має право в�дв�дати
б�бл�отеку. Це публ�чний прост�р
для вс�х мешканц�в.
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Б�бл�отека також має книжковий
автобус, який до об�ду приїжджає до
дитячих садк�в та шк�л, а п�сля об�ду
- в публ�чн� м�сця в тих районах
м�ста, де немає б�бл�отек.

 

Особливо в т� райони, де
проживають люди, що поки що не
отримали громадянство Швец�ї та
чекають на нього. Вони також
можуть оформити читацьк� квитки.

Вл�тку автобус приїжджає до пляж�в,

у парки. Вони мають додатковий
бюджет на л�тн� активност�. Хоча
вл�тку б�льш�сть персоналу у
в�дпустках, але вони мають
можлив�сть найняти на цей пер�од
додатковий персонал для роботи у
б�бл�отец�. А прац�вники б�бл�отеки
можуть виїжджати на заходи.

 

Б�бл�отека разом �з трьома �ншими
б�бл�отеками Швец�ї розробила
спец�альний додаток для промоц�ї
дитячих книг - б�бл�отекар� пишуть
анотац�ї на книги. Можна обрати
книги за тематикою, в�ком. Тут
також є електронн� дитяч� книги.

Ще є ц�кавою така активн�сть
б�бл�отеки для промоц�ї
дитячого читання: якщо дитина
прочитала 3 книги, написала
св�й в�дгук на книги за
спец�альною формою, то вона
може обрати будь-яку книгу в
подарунок. Така послуга
надається вже протягом 20

рок�в. Ран�ше потр�бно було
прочитати 10 книг, пот�м 5. Зараз
3. Загалом б�бл�отека має книги
на 50 мовах.

 

Для того аби зареєструватись в
б�бл�отеку необх�дно лише мати
документ, що засв�дчує особу.

Реєстрац�я швидка та
безкоштовна. Для турист�в, як�
приходять в б�бл�отеку � хочу
скористатись її послугами лише
на короткий терм�н - можуть
оформити спец�альну
б�бл�отечну картку на один день.
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Закупка книг для б�бл�отеки
в�дбувається наступним чином:

кожн� 4 роки б�бл�отека оголошує
тендер на виб�р компан�ї-
постачальника вс�х книг та
матер�ал�в для б�бл�отеки. І та
компан�я, яка буде обрана - наступн�
4 роки робить закуп�вл� для
б�бл�отеки. Якщо ж б�бл�отека
потребує спец�ал�зовану л�тературу,

яку не має даний постачальник � не
може д�стати, б�бл�отека може
закупити її у �ншого постачальника.

 

Б�бл�отека має автомати для
самост�йного повернення та взяття
книг у б�бл�отец�, як� приєднан� до
автоматизованої сортувальної л�н�ї.
Коли користувач повертає книги,

система розп�знає спец�альний ч�п,

що м�стить кожна книга. Цей ч�п
має �нформац�ю про книгу та про її
розм�щення (чи це книга з ц�єї
б�бл�отеки, чи ф�л�ї, до якого в�дд�лу
вона в�дноситься). По сортувальн�й
л�н�ї книга просувається до
в�дпов�дного ящика. Коли ящик
наповнений книгами на екран�
загоряється в�дпов�дний знак, що
треба зам�нити ящик. Дал�
заповнен� ящики в�двозять до
книжкових полиць студенти (не
волонтери). Це оплачуваний
персонал б�бл�отеки.

 

Фото тут https://bit.ly/2T7T3PI.

В�дв�дуван�сть б�бл�отеки:

ор�єнтовно 1 млн. людей в р�к
або 3 000 в день.

 

Взагал� в ц�й б�бл�отец� все
зроблено для того аби люди тут
залишались якомога на довше.
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Як  це  стало  можливо
 Інформац�ю, яка вм�щена у цьому видання,

було з�брано Оксаною Бояриновою в межах
гранту моб�льност� в�д програми "Д�м Європи",

що ф�нансується Європейським Союзом.

 

З 1 по 12 березня я в�дв�дала 15 б�бл�отек Дан�ї
та 1 б�бл�отеку Швец�ї. Це були б�бл�отеки
р�зних тип�в та вид�в (нац�ональна, головна
публ�чна, б�бл�отека-ф�л�я, ун�верситетська)

для того аби зрозум�ти як функц�онує
б�бл�отечна система Дан�ї. Посп�лкувалась �з
командами б�бл�отек та зустр�лась �з
представниками б�бл�отечної Асоц�ац�ї Дан�ї,
як� приймають р�шення щодо розвитку
б�бл�отек у ц�й країн�. Це були директор
Данської б�бл�отечної асоц�ац�ї Michel Steen-

Hansen та Steen Bording Andersen, Президент
Данської б�бл�отечної асоц�ац�ї, член
м�жнародної орган�зац�ї Eblida та обраний
член м�ської ради м.Орхус, який займається
питаннями б�бл�отекам в Орхус�.
Я досл�дила �нновац�йн� послуги та серв�си
б�бл�отек, д�зналась про найкращ� проекти, а
також ун�кальну методолог�ю створення
нових б�бл�отечних серв�с�в «Design thinking

for libraries».

З додаткових питань чи уточнень:

https://www.facebook.com/boiarynova.
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