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РЕФЕРАТ

       У магістерській роботі з’ясовано поняття «соціокультурна» і «культурно-
дозвіллєва діяльність»; визначено складові соціокультурної діяльності 
бібліотеки; проаналізовано сучасну бібліотеку як соціокультурний простір. 
Також з’ясовано специфіку соціокультурної діяльності бібліотек в історичному 
контексті, проаналізовано особливості сценарного проектування дозвіллєвого 
заходу, схарактеризовано книжкову виставку як найбільш традиційний 
соціокультурний захід. Було з’ясовано специфіку інноваційних форм роботи з 
читачами в бібліотеках світу й охарактеризовано нетрадиційні соціокультурні 
заходи українських бібліотек.

      Ключові слова: бібліотека, соціокультурна діяльність, специфіка,форми, 
сценарне проектування дозвіллєвого заходу, книжкова виставка,інноваційні 
форми роботи, нетрадиційні соціокультурні заходи.

           In the master's work, the concepts of “sociocultural” and “cultural and
leisure activities” are clarified; the components of the socio-cultural activities of
the library are identified; The modern library as a socio-cultural space is analyzed.
The specifics of the socio-cultural activities of libraries in the historical context are
also clarified, the features of the scenario design of leisure activities are analyzed,
the book exhibition is characterized as the most traditional socio-cultural event.
The specificity of innovative forms of working with readers in the libraries of the
world was determined and non-traditional socio-cultural events of Ukrainian
libraries were characterized.

          Keywords: library, social and cultural activities, specifics, forms, scenario 
design of leisure activities, book exhibition, innovative forms of work, non-traditional
social and cultural events.
      

       

       


