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        Можливості Веб2.0 

        для популяризації 

        бібліотечних фондів 

 

 Буктрейлер – сучасна форма реклами книги, яка представляє 

собою короткий відеоролик за мотивами книги, кліп по книзі. 

Основне його завдання – яскраво і образно розповісти про книгу, 

зацікавити, заінтригувати користувача, спонукати до читання. 

 З історії виникнення 

 Історія буктрейлера розпочалася у 2002 році, а широкому загалу 

він вперше був продемонстрований на книжковому ярмарку в 

Луізіані у 2003 році. Ролик рекламував книгу Крістін Фіхан «Темна 

симфонія». Популярності буктрейлери набули з 2005 року завдяки 

розвитку відеохостингів (YouTube, Wimeo та ін.) та соціальних мереж 

(Facebook, ВКонтакте, Twitter тощо). Зараз майже жодна рекламна 

кампанія книги у США та Європі не відбувається без буктрейлера, де 

він став самостійним видом мистецтва. 

 Перший буктрейлер в Україні був створений за мотивами 

детективу «Оксамитовий перевертень» Наталії та Олександра 

Шевченків, який демонстрували на Форумі видавців у 2010 році. Як 

інструмент реклами та просування книжкового бізнесу першими 

почали використовувати буктрейлери видавництва. В Україні таким 

видавництвом було «Грані Т», яке у 2011 р. запустило перший ролик 

за серією «Життя видатних дітей» (Життя видатних дітей – 

книжкова серія видавництва «Грані-Т» (Київ), заснована 2006 року. 

Об’єднує понад 30 книжок сучасних українських авторів. Ця серія 

містить неймовірні історії про життя маленьких майбутніх 

письменників, художників, архітекторів, математиків, медиків, 

фізиків, які надихають своїм незламним прагненням досягти мрії. 
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 Зараз активно створює буктрейлери міжнародна літературна 

корпорація «Meridian Czernowitz»(проект чернівецької обласної 

громадської організації «Культурний капітал», що займається 

літературним менеджментом і має на меті повернення Чернівців на 

культурну мапу Європи.). Вони розпочали роботу в цьому напрямі в 

2010 р. У 2011 р. підготували ролики на книги Юрія Андруховича, 

Оксани Забужко, Андрія Любки, Ігоря Померанцева. Метою такої 

роботи було створення своєрідного супроводу книги не тільки для 

розширення аудиторії, а й для підвищення рівня якості читання для 

українців загалом. Зараз ініціативу створення буктрейлерів підхопили 

і бібліотеки, для яких він став допоміжним інструментом у пошуку 

нових користувачів, адже на відміну від книжкового ринку, останні 5 

років Інтернет розширив свою аудиторію вдвічі. 

 Бібліотеки активно залучають до створення буктрейлерів дітей 

та молодь. І судячи з їхньої якості та фантазії, це приносить їм на 

багато більше задоволення, ніж написання традиційних відгуків  та 

творів. 

Мета та завдання буктрейлера 

 Мета буктрейлера – розповісти про книгу. Але ця розповідь має 

містити в собі інтригу, щоб зацікавити користувача, підвести його до 

прочитання книги. 

Буктрейлер вирішує декілька завдань: 

 дозволяє у цікавій та динамічній формі розповісти 

потенційному користувачеві про новинки вітчизняної та 

зарубіжної літератури 

 спонукає потенційного читача відірвати свій погляд від 

комп’ютерного монітора та відвідати бібліотеку чи 

книжковий магазин, або, принаймні, зайти через веб-оглядач 

на сторінку електронної бібліотеки або книжкового 

Інтернет-магазину 
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 спонукає бібліотеки до співпраці з автором книги, 

організації зустрічей користувачів з ним у бібліотеці та 

проведення емоційно насичених неформальних заходів. 

 сприяє економії часу на перегляді статей чи анотацій. 

 надає можливість відкрити нові грані творчості, і 

спробувати себе у ролі режисера відео монтажу, художника, 

мультиплікатора тощо. 

 користувачі можуть створювати власні буктрейлери і, таким 

чином, в оригінальний спосіб ділитися своїми враженнями з 

іншими особами 

Користь від створення та поширення буктрейлерів очевидна. 

Особливо для України, яка досі має певні економічні проблеми та 

деякі складнощі в розвитку вітчизняної книговидавничої справи та 

літератури. Буктрейлер дозволяє покращити імідж української книги, 

української літератури та української бібліотеки, показавши 

створенням таких роликів її сучасність переконати у тому, що 

українська книга може бути цікавою та захоплюючою. 

Вимоги до буктрейлера 

 До сьогодні не існує загальноприйнятих вимог до буктрейлерів, 

навіть до їхньої тривалості. Спеціалізований англомовний блог про 

буктрейлери заявляє як оптимальну тривалість ролика 1-1.5 хв, хоча 

більшість буктрейлерів зазвичай, як і звичайний відео кліп, мають 

тривалість до 3 хв. 

Види буктрейлерів 

Буктрейлери можна класифікувати за різними критеріями: 

 авторством: на власну книгу; на твір іншого письменника. 

 тематикою: класика; сучасна література. 

 змістом: 

 Розповідні – презентують основу сюжету твору. Їх 

завдання – подібно до анотації через музику та ілюстрації, 

ознайомити користувача з основами сюжету, зберігаючи 
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елементи недомовленості й таємничості. Щоб після 

перегляду ролика потенційний користувачач захотів 

дізнатися, з чого історія починається й чим завершується. 

Зазвичай саме за «сюжетним» і розповідним принципом 

побудовано більшість кінотрейлерів. 

 

Для створення необхідно: 

 

 знайти зображення, які б стосувалися сюжету книги або 

використати ілюстрації з книги, попередньо відсканувавши 

їх 

 підібрати цитати з книги або написати власний описовий 

текст 

 створити з фото та тексту презентацію або фото історію у 

вигляді відео за допомогою відповідних програм 

(PowerPoint, Photo Story, Movie Maker 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_oK4YCdRbqU 

 

 Атмосферні – передають основний настрій книги та 

очікувані читацькі емоції. Наприклад, якщо книга написана 

в жанрі фентезі, то потрібно зробити акцент на атмосфері 

магії, підбираючи яскраві ілюстрації з чарівниками та 

відьмами, таємничими пейзажами й незвичайними 

істотами. Якщо книга розповідає про романтичні стосунки 

– ілюстративний або відеоряд з відповідною музикою, які 

покликані передати настрій та емоції героїв. 

 

Для створення необхідно: 

 

 підібрати зображення 

 Підібрати музичний супровід 

 створити відео з підібраного матеріалу. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bH3b0xhb7I4 

https://www.youtube.com/watch?v=_oK4YCdRbqU
https://www.youtube.com/watch?v=bH3b0xhb7I4
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 Концептуальні – транслюють ключові ідеї й загальну 

змістову спрямованість тексту. Вони засновані на рекламі 

незвичайної ідеї твору, на світогляді автора й цікавих 

думках, які він хоче донести до читача, на змістовому 

навантаженні книги. Такі буктрейлери більше підходять 

для класичної, елітарної або філософської літератури. 

 

Для створення необхідно: 

 

 обрати головного героя (книгу) 

 придумати сюжет 

 створити відео 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lvO07HFUC68 

 

  За способом візуального втілення тексту: 

 

 ігрові (міні-фільм за книгою) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=22QD5art2ZA 

 

 неігрові (набір слайдів із цитатами, ілюстраціями, 

книжковими розворотами, тематичними малюнками, 

фотографіями тощо)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bt1_un8U-Ns 

 

 анімаційні (мультфільм за книгою) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bt1_un8U-Ns 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lvO07HFUC68
https://www.youtube.com/watch?v=22QD5art2ZA
https://www.youtube.com/watch?v=bt1_un8U-Ns
https://www.youtube.com/watch?v=bt1_un8U-Ns
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Методика створення буктрейлерів 

Етапи створення буктрейлера 

 

Крок 1. Вибір книги для реклами 

 

 

 Мотивацій у виборі книг для створення буктрейлера може бути 

багато. Це і реклами нових книг, і просування книг-ювілярів, і 

створення буктрейлерів, приурочених до дат та подій тощо. Але 

найголовніше − обрану книгу потрібно любити. 

 

 

Крок 2. Написання сценарію 

 

 

Це є найскладнішим завданням при створенні буктрейлера. Важливо 

ввести інтригу і побудувати сюжет таким чином, щоб користувачеві 

хотілося дізнатися, що ж буде далі. А дізнатися про це можна лише 

прочитавши книгу. 

 

 

Крок 3. Визначити сюжет 

 

 

Сюжет повинен показати основні яскраві моменти книги. Це відео-

презентація вашої історії, тут мають бути показані герої, місце, 

конфлікт, інтриги. 

 

 

 



9 
 

Крок 4. Підбір матеріалів для відеоряду 

 

 

 Потрібно відсканувати ілюстрації книги, зняти своє відео або 

знайти відео в Інтернеті за допомогою веб-сервісів Google, Yandex, 

Mail тощо Якщо книга була екранізована, можна використати кадри з 

фільмів, але бажано не захоплюватися, тому що реклама книги  тоді 

перетвориться на рекламу фільму. 

 При виборі фото необхідно звертати увагу на розмір 

зображення. 

 Слід пам’ятати, що чим більше фото, тим краща його якість. На 

приклад, фото або зображення розміром 200х100 або 250х250 

пікселів краще не брати – зображення буде розмитим, зернистим. 

Також рекомендуємо використовувати власні фотографії. Можна 

також використовувати якісні фотографії, зроблені фотокамерою з 

розширенням матриці 5 і більше мегапікселів. В деяких випадках 

можна відсканувати малюнки. 

 Готові ролики з фільмів, які можна легко знайти на YouTube 

стануть родзинкою ваших буктрейлерів. 

 

 

Крок 5. Визначити формат відео 

 

 

Це можуть бути: 

 

 Скрінкасти. Скрінкаст − (англ. screencast ) – цифровий 

відеозапис інформації, яка виводиться на екран комп’ютера, 

також відомий як screen capture (досл. «відеозахоплення» 

екрана). Для створення скрінкаста найкраще підійде 

попередньо створена презентація у програмі PowerPoint, яка 

часто супроводжується голосовими коментарями. З 

основними програми та етапами створення скрінкастів можна 

ознайомитися, перейшовши за посиланнями: 
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http://geektimes.ru/post/44322/ 

http://elearn23.blogspot.com/2011/05/12.html 

https://www.youtube.com/watch?v=qqhkjbK6w 

https://www.youtube.com/watch?v=0MUWM7E 

 

 Постановочні зйомки із залученням ваших колег та друзів 

 

https://www.youtube.com/watch?v=85mliSzAbVk 

 

 Використання анімації та графіки 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VwnG3sjEkIc 

 

 

Крок 6. Вибір програми для 

роботи з відео 

 

 

 

 

Для початківців: 

 

Windows Movie Maker. Програма є встановленою на всіх ПК, так як 

входить до поставки Windows. З її допомогою відбувається: 

 

 отримання відео з цифрової відеокамери 

 створення слайд-шоу із зображень 

 обрізання або склеювання відео 

 накладення звукової доріжки 

 додавання заголовків і титрів 

 створення переходів між фрагментами відео 

http://geektimes.ru/post/44322/
http://elearn23.blogspot.com/2011/05/12.html
https://www.youtube.com/watch?v=qqhkjbK6w
https://www.youtube.com/watch?v=0MUWM7E
https://www.youtube.com/watch?v=85mliSzAbVk
https://www.youtube.com/watch?v=VwnG3sjEkIc
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 додавання простих ефектів. 

 збереження та демонстрація проекту у форматі WMV або 

AVI з налаштовуваною якістю. 

Photo Story. Цю програму також можуть використовувати початківці, 

але на відміну від попередньої, її немає в базовій комплектації 

Windows. Вона є безкоштовною, тому її можна завантажити на свої 

ПК з мережі Інтернет. Додаткові функції програми: 

 розподіл слайдів у довільному порядку 

  можливість обітнути чи повернути у будь-яку сторону 

зображення 

 накладення на зображення різноманітних графічних 

фільтрів 

 додавання анімаційних переходів між кадрами 

 додавання на задній фон музики або голосового 

супроводу автора 

 збереження відеоролика у зручному для користувача 

розширенні і на засобі, який підтримує відео файли 

формату WMV 

Навчальне відео роботи з програмою 

https://www.youtube.com/watch?v=x_XSJzdDZLw 

 

Для більш професійних користувачів ПК 

Sony Vegas Pro. Є більш професійною програмою для відеомонтажу. 

Завдяки спеціальним інструментам вона дозволяє редагувати різні 

параметри відео та аудіо. Основні функції програми полягають у 

забезпеченні: 

 

 обробки відео ефектами в реальному часі 

 введення-виведення, створення об'ємного звуку 

 монтажу, редагування відео та аудіо файлів 

https://www.youtube.com/watch?v=x_XSJzdDZLw


12 
 

 можливісті роботи із стоп-кадрами, знятими професійною 

технікою 

 

Крок 7 . Запис буктрейлера 

 

 

 

Для самостійного створення буктрейлера можна 

використовувати дві програми: PowerPoint та Camtasia studio 8. 

 

 PowerPoint слід використовувати для створення презентації яку 

надалі можна буде записати. Ця програма входить до пакету 

MicrosoftOffice, і знайти її можна, клікнувши кнопку 

«Пуск» →MicrosoftOffice →PowerPoint 
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 Camtasia studio 

 Використовуючи цю програму можна записати відео з робочого 

столу, відредагувати знятий попередньо ролик у програмі, а також 

конвертувати і зменшувати його розмір. Camtasia studio дає вам 

можливість вирізати з відео невдалі або непотрібні моменти, або 

об’єднати два відеоролика в один. Навчальне відео роботи з 

програмою: 

https://www.youtube.com/watch?v=zqwcpc93cC0 

 

Онлайн сервіси для  

створення буктрейлерів 

 

 Багато найбільш затребуваних операцій по роботі з фото та відео 

можна виконати в онлайнових редакторах. В них також є дуже вагома 

перевага – завдяки тому, що усі операції з обробки файлів 

виконуються на віддаленому сервері, потужність комп’ютера на 

якому ви працюєте , не має значення. Серед них: 

 Youtube editor 

 Дуже простий у використанні відередактор, за допомогою якого 

можна обрізати початок або кінець відео, склеїти декілька 

відеороликів, додати звукову доріжку (з основними етапами роботи у 

програмі можна ознайомитись, перейшовши за цим посиланням 

https://support.google.com/youtube/answer/183851?hl=ru 

 

 PopcornMaker 

 Цей сервіс пропонує онлайн-редактор у своєму класичному 

поданні, а саме: переходите на сайт сервісу, далі на монтажний 

«стіл», додаєте відео і починаєте редагування. Імпортування об'єктів 

https://www.youtube.com/watch?v=zqwcpc93cC0
https://support.google.com/youtube/answer/183851?hl=ru
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відео аудіо в PopcornMaker відбувається з Youtube або інших 

популярних медіа-хостингах, куди, потрібно спочатку закачати 

необхідні файли. Перейшовши за цим посиланням 

https://popcorn.webmaker.org/ ви побачите так званий «монтажний 

стіл», в правому куті вставляєте посилання на зображення, медіа 

контент з яким далі будете працювати – обтинати, додавати 

посилання, зображення, додавати або видаляти звукові ефекти, тощо. 

 Magisto http://www.magisto.com/ 

 Для того щоб працювати з цим редактором необхідно мати 

електронну скриньку. 

 Інтерфейс редактора виконаний в простій покроковій схемі, що 

включає 3 етапи створення фільму: завантаження файлів, введення 

назви майбутнього фільму, вставлення супровідних музичних треків. 

Далі сервіс автоматично змонтовує вам ролик, в кінці процесу на 

електронну скриньку надходить посилання на готовий відеоролик, за 

можна переглянути або завантажити, на приклад, на YouTube. 

 Avimoto https://avimoto.com/. 

Авімото − простий і досить зручний сервіс для створення кліпів 

в режимі «на автоматі». Для створення букрейлера у цьому відео 

редакторі потрібно завантажити свої фотографії або відеофайли, 

визначитися з жанром і музикою і придумати своєму відеоролику  

влучну назву. Всі інші дії, включаючи монтаж і обробку нового 

фільму, зробить сервіс програми. 

 

Крок 8.  Підбір gif-анімацій  

та футажів. 

 

 У роботі над буктрейлерами можна використовувати gif-

анімацію (анімовані малюнки) та футажі (невеликі відеофайли, що 

http://www.magisto.com/
https://avimoto.com/
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використовуються під час монтажу). Зазвичай футажі – це фрагменти 

з ефектами або анімацією, створені за допомогою спеціальних 

програм, що вставляються у відеоролик. Яскравим зразком є футаж 

«Книга». 

 Також футажем може бути знятий схід сонця, політ птаха, рух 

автомобіля, картини природи тощо. Їх використовують переважно 

для створення фону та для переходів між частинами ролику. 

Анімовані малюнки та футажі у великій кількості представлені в 

інтернеті. Їх можна завантажувати й використовувати під час 

монтажу буктрейлерів. Найкраще місце для таких футажів – початок 

фільму. 

https://www.youtube.com/watch?v=yjrL1ltKmos 

 

 

Крок 9. Підбір аудіозапису та 

голосового супроводу 

 

 

В бібліотечних відеороликах слід використовувати аудіозаписи, 

які розповсюджуються  за ліцензією Creative Commons (Ліцензії 

Creative Commons − група уніфікованих текстів, що описують умови 

використання творів, до яких вони додаються. Вони містять як 

короткий опис, що має в собі виклад істотних умов максимально 

доступною мовою, так і докладний вивірений юристами текст у 

формі ліцензії, відповідно до законодавства про авторське право.) Це 

композиції, які створені, записані і надаються для розповсюдження 

безкоштовно як в особистих, так і в комерційних цілях. 

Якщо необхідно додати голосовий супровід до буктрейлера, 

рекомендуємо скористатися для запису голосу такою програмою: 

програмою. 

Звукозаписувач Windows. Знаходиться він у папці «Стандартні 

програми», доступ до якої можна отримати через меню «Пуск» →Усі 

програми→Стандартні→Звукозаписувач 

https://www.youtube.com/watch?v=yjrL1ltKmos
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Крім того, для цієї мети існують ще такі безкоштовні програми: 

Power Sound Editor Free – програма для запису звуку і його 

подальшого редагування. Програма може записувати звук з будь-

якого джерела (голос, музика). 

Free Audio Recorde – безкоштовна програма для захоплення і 

запису звуку з CD/DVD, мікрофонів, Інтернет-радіо, касет та інших 

пристроїв. 

X-Amp – безкоштовна програма для запису і відтворення аудіо 

записів з різних пристроїв, в тому числі з мікрофона.  

 

 

 

 

 

Помилки, яких слід уникати 

при створенні буктрейлера 

 

 Використання чужого матеріалу. 

 

Буктрейлер, як і будь-який інший вид реклами має бути 

унікальним, не схожим на інші. Він має зацікавити користувача саме 

вашої бібліотеки, у ньому ви маєте відобразити і зосередити увагу 

саме на тих моментах, які приведуть читача до вас для ознайомлення 

з подальшим текстом книги.  

 

Увага! При використанні чужих матеріалів у своєму відео, 

слід у титрах вказати ресурси, звідки взятий матеріал, 

авторів і правовласників. 
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 Буквальної екранізації, переказу. Не слід забувати про основне 

завдання буктрейлера: він повинен лише заінтригувати, зацікавити 

потенційного користувача у прочитанні книги, а не побачити усі її 

цікаві моменти на екрані. 

 

 Великий об’єм надрукованого тексту чи позакадрового 

голосу. 

Багато тексту чи голосового супроводу відволікає користувача, 

він зосереджує свою уваги лише на тому, щоб встигнути прочитати 

чи прослухати і в результаті не отримує власних вражень від 

побаченого, а відтак у нього  і не виникає бажання прочитати книгу 

повністю. 

 

 

 

Реклама буктрейлерів 

 

 

 

Де можна показати свій буктрейлер? 

Перш за все бібліотеки повинні розрекламувати буктрейлер на 

бібліотечних веб-сайтах, у соціальних мережах (Facebook, Вконтакте, 

Twitter, Livejournal, Liveinternet тощо), у бібліотечних блогах, а також 

ваш відеоролик може стати учасником конкурсу буктрейлерів. 

 

Конкурси буктрейлерів. 

У світі існують конкурси та премії за створення буктрейлерів: 

Українські: 
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 Всеукраїнський конкурс буктрейлерів «Оживають герої на 

екрані у рекламі» (заснований у 2013 р. ДЗ «Державна бібліотека 

України для юнацтва» разом з Українською бібліотечною 

асоціацією). Буктрейлери учасників можна переглянути за 

посиланням: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYf8uL0I5yuQ60dr2H8rrCk

-q8FB-te1D; 

 

 Конкурс короткометражних фільмів «Книгопроектор» 

(заснований українським Інститутом громадського лідерства у 2013р. 

Переможець отримав 3 тис. грн. та можливість стажуватися в 

кіностудії Wecinemastudio; 

http://knygo-proektor.rhcloud.com 

 

 Конкурс буктрейлерів «Читаємо з Клубом Сімейного Дозвілля» 

(заснований видавництвом «Клуб Сімейного Дозвілля» 

(www.trade.bookclub.ua) та «Українською бібліотечною 

асоціаціацією» (ula.org.ua) у 2014 р. для бібліотечних працівників); 

http://ula.org.ua/ua/news/2296-konkurs-buktreyleriv-chitaemo-z-

klubom-simeynogo-dozvillya 

 

Зарубіжні: 

 

 

 YALSA (заснована американською Асоціацією бібліотек для 

підлітків (Young Adult Library Services Association –YALSA) 

http://www.ala.org/yalsa 

 

 Moby Awards (організована видавництвом Melville House 

Publishing, США, перше нагородження відбулося в 2010 р. у 

таких номінаціях: Best Big Budget Book Trailer, Best Low Budget 

Book Trailer, Best Cameo in a Book Trailer, Best Author 

Appearance in a Book Trailer, Least Likely to Actually Sell the 

Book); 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYf8uL0I5yuQ60dr2H8rrCk-q8FB-te1D;
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYf8uL0I5yuQ60dr2H8rrCk-q8FB-te1D;
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYf8uL0I5yuQ60dr2H8rrCk-q8FB-te1D;
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYf8uL0I5yuQ60dr2H8rrCk-q8FB-te1D;
http://knygo-proektor.rhcloud.com/
../Downloads/www.trade.bookclub.ua
../Downloads/ula.org.ua
http://ula.org.ua/ua/news/2296-konkurs-buktreyleriv-chitaemo-z-klubom-simeynogo-dozvillya
http://ula.org.ua/ua/news/2296-konkurs-buktreyleriv-chitaemo-z-klubom-simeynogo-dozvillya
http://www.ala.org/yalsa
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http://www.mhpbooks.com  

 

 Book Video Awards (заснована The Bookseller, Random House, 

лондонським книжковим магазином Foyles, Національною кіно- 

та телевізійною школою (NFTS), перше нагородження відбулося 

в 2008 р.); 

http://vimeo.com/bookvideoawards 

 

 Trailee (заснована американським видавництвом для дитячих 

бібліотекарів School Library Journal (http://blogs.slj.com), 

нагородження в 2010 р. відбувалося в різних номінаціях). 

Буктрейлери можна переглянути, перейшовши за посиланням: 

http://reg.accelacomm.com/servlet/frs.frs?Script=/LP/51148056/r

eg&Context=START); 

 

 Scottish Children’s Book Awards (SCBA) (заснована 

організацією Scottish Book Trust  

http://www.scottishbooktrust.com 

 

 Booktrailers Online Awards (перша премія буктрейлерів в Італії, 

заснована в 2011 р., зокрема нагороджують за кращі спец ефекти 

та оригінальність); 

http://btonlineawards.altervista.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mhpbooks.com/
http://vimeo.com/bookvideoawards
http://reg.accelacomm.com/servlet/frs.frs?Script=/LP/51148056/reg&Context=START
http://reg.accelacomm.com/servlet/frs.frs?Script=/LP/51148056/reg&Context=START
http://www.scottishbooktrust.com/
http://btonlineawards.altervista.org/
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Корисні посилання 

 

 

 

 

 

 

 http://www.bibliomist.org/ − сайт програми «Бібліоміст». Тут 

можна дізнатися про конкурси, різноманітні проекти та 

програми для розвитку бібліотечної галузі. 
 

 http://libinnovate.wordpress.com/ − творчість та інновації в 

українських бібліотеках. Iнформаційно-просвітницький блог для 

бібліотекарів. Тут періодично з’являється інформація про нові 

можливості бібліотек у роботі з технологіями Веб 2.0, 

рекомендації у роботі з тою чи іншою формою представлення 

книги. 

 

 http://bibliote4nyj-autoban.blogspot.com/ − блог «Бібліотечний 

автобан». 

 

 http://biblio.lib.kherson.ua/buktreyler.htm   

Сайт Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 

Олеся Гончара. У розділі «Бібліографічний всеобуч» подається  

інформація про історію виникнення буктрейлерів та кілька їх 

прикладів. 

 

 http://2biblternopil.blogspot.com/2013/05/blog-post_23.html 

Тернопільська БібліоМишка, блог Надії Качуровської. Міська 

бібліотека №2 для дорослих. Цікавий досвід колег у створенні та 

рекламі буктрейлерів. 

 

 http://olenaprociv.blogspot.com/2013/08/20.html 

http://www.bibliomist.org/
http://libinnovate.wordpress.com/
http://bibliote4nyj-autoban.blogspot.com/
http://biblio.lib.kherson.ua/buktreyler.htm
http://2biblternopil.blogspot.com/2013/05/blog-post_23.html
http://olenaprociv.blogspot.com/2013/08/20.html


22 
 

Блог Тернопільської ОУНБ «Вчитись ніколи не пізно». У блозі – 

інформація про методику створення та використання буктрейлерів 

у бібліотечній роботі. 

 

 http://school-of-inspiration.ru/ Сайт проекту «Школа вдохновения. 

Литретарурные курсы on-line». Окрім інформації про те, як 

створити буктрейлер, ви також можете дізнатися як написати, 

видати книгу, як її прорекламувати, інформацію про те як стати 

письменником, тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-of-inspiration.ru/
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