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2021 рік
конкурс проєктів соціальної дії (ПСД) в рамках 
Програми «Активні громадяни» за підтримки 

Британської Ради :

- «Карантин без стресу: психолог-time»
(бібліотека-філія №8 для юнацтва) 

- «Бібліоняня онлайн»
(центральна міська бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна) 

Отримане фінансування складає близько 30 тис.грн.



«Карантин без стресу»: психолог-time» 
цикл відео-консультацій та порад від спеціалістів психологів                                    

в період пандемії COVID-19



Відео-програма «Поетичний релакс»
авторка - Тамара Аноко, відома в місті поетеса, письменниця, журналістка 



«Посиденьки з психологом» підлітків та їх батьків
Проєкт у співпраці з ГО «Лікарняні клоуни» з психологом Мариною Молчан



«БІБЛІОНЯНЯ online» –
це культурний, доступний і якісний онлайн-продукт для дітей та їх батьків:
- театралізовані читання, 
- вистави сімейного театру тіней, 
- лялькові вистави, 
- пет-терапія; 
- майстер-класи, 
- інтелектуальні вікторини, 
- онлайн-виставки творчих робіт, 
- онлайн заняття Робоклубу 
та Code Club.



Команда бібліотекарок «Baby-кіпери» (м.Олександрія) 
у проєкті «Амбасадори безпеки» від Агенції Сталого розвитку «Хмарочос» 

з підвищення безпекової культури пішоходів та велосипедистів, 
в рамках Канадсько-українського проєкту розвитку поліції (CUPDP) 



Проєкт
«ДоброДій»(201

7)
300 тис. грн.

Продовження 
проєкту 

«ДоброДій» 
(2018)

90 тис. грн.

Проєкт
«Платформа 3D: 
добра, довіри, 

досвіду»

270 тис. грн.

Конкурс «Сприяння відбудові та сталому розв’язанню проблем ВПО 
та постраждалого від конфлікту населення в Україні» від 
Міжнародної організації з міграції, за фінансування ЄС



«Школа 3-D моделювання та Робототехніки»

 «Code Club» - навчання кодуванню та написанню комп’ютерних програм; 
 5 «Робоклубів», навчання програмуванню за допомогою конструктора «LEGO®MINDSTORMS® EV3»; 
 9 гуртків з 3D-моделювання за допомогою 3D-ручок;
 студія 3D друку - проектування моделей та друк на 3D принтері.



Проєкт «Арт-майстерня для дітей та дорослих»
в Центральній міській бібліотеці



Відео майстер-класів в соціальних мережах

http://www.cblib.alexandriya.com/

http://www.youtube.com/user/jorikmp42?feature=watch

https://www.facebook.com/%20-120959924671212/

https://www.instagram.com/bibliotekioleksandriyi







Заходи з кодування та програмування в рамках ініціативи «Meet and Code» 
Організації TechSoup Europe та Haus des Stiftens gGmbH за фінансування SAP

2018 рік 



2019 рік                         CodeFast 2.0 «Грай та програмуй»

Квест «Історія міста через призму програмування» 



2020 рік             Заходи з кодування та програмування в рамках ініціативи «Meet and Code»

Турнір юних скретчерів

Online-турнір з програмування 
роботів LEGO "Колонізувати Марс" 

CodeFast 3.0 
«Грай та програмуй онлайн»





«Квест-кімната «Таємниця фараона» 
в бібліотеці-філії №8 для юнацтва



Вітальня довіри  «Кава та бесіда»



Соціальний органайзер для пенсіонерів «Усе під контролем»



Запрошуємо до публічних бібліотек 
Олександрійської територіальної  громади!

http://www.library.alexandriya.com/
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