Лідерське Skype-спілкування
7 червня у Херсонській обласній бібліотеці для дітей відбулось справжнє
ноу-хау – спілкування юних лідерів у Skype.1 Запропоновано було
цей
експеримент управлінням освіти Херсонської міської ради. Відразу знайшлись ті,
хто захотів взяти участь у незвичайному заході. Отож, обмінювались досвідом та
секретами успіху найактивніші читачі-лідери Луганської обласної бібліотеки для
дітей і Хмельницької обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г. Шевченка та юні
лідери – члени шкільних парламентів Херсона і читачі Херсонської обласної
бібліотеки для дітей. Над темами для спілкування довго думати не довелося, бо
про що ж іще говорити, як не про громадську активність, успіх, книги і читання,
коли спілкуються такі ерудовані, креативні й розумні діти!
Іноді те, що трапляється раптово, вдається дуже добре, незважаючи на
ризик. Саме так вийшло і з цим заходом. Але не будемо забігати наперед.
Юні херсонці, разом з двома модераторами-бібліотекарями, розділилися на
дві групи: перша спілкувалася у Skype з ровесниками-хмельниччанами, а друга – з
активними читачами із Луганська.

Наші лідери за декілька хвилин до старту скайп-спілкування.

Модератори розробили низку завдань, які команди виконували по черзі, а
щоб ніхто не встиг засумувати, між ними були проведені своєрідні "піархвилинки", під час яких представники команд почергово переконували друзів по
скайпу у тому, що "Моє місто – просто клас!" , та рекламували найкращі місця в
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Фоторепортаж із заходу та інформацію про нього розміщено в соціальній мережі
Facebook та на одному із блогів бібліотеки за адресами:
http://vbpi.blogspot.com/2012/06/scape.html, http://www.facebook.com/library.ks.ua

Херсоні, Луганську та Хмельницькому і ,звичайно, кожен кликав до себе в гості,
бо в усіх цих прекрасних містах є на що подивитись!
А поки
представник команди проводив "рекламну паузу", команда
віртуально моделювала образ успішної людини.

Сучасні технології об’єднують читачів Херсона та Луганська!

Приємно здивували херсонські лідери, які віднесли до якостей успішної
людини
начитаність, людяність, вміння знаходити виважені рішення в
екстремальних ситуаціях, оптимізм та постійне самовдосконалення. Та чи
існували такі досконалі особистості в реальному житті? На це запитання теж
знайшлась відповідь. До «Великої п’ятірки» особистостей, які змінили світ,
увійшли автор теорії походження видів Чарльз Дарвін, людина-геній Леонардо да
Вінчі, реформатор Петро I, полководець Гай Юлій Цезар та математик, філософ
Піфагор.
Але і серед присутніх лідерів було багато тих, хто сам вже встиг взяти
участь в різних проектах та теж, хоча б трохи, але змінити оточуючий світ. Тож
піар-хвилинка на тему «Успіх року» виявилась дуже доречною. З боку Херсона
лідери розповідали про акцію, головною метою якої було зробити місто Херсон
чистішим та зеленішим (наші лідери, долучившись до цієї акції, висаджували
зелені клумби), а ось активна читачка із Луганської обласної бібліотеки для дітей
поділилась своїми враженнями від поїздки до Львова на конкурс «Мій рідний
край» і перемоги в номінації «Перлина конкурсу».
У режимі скайпу встигли навіть зробити невелике соціологічне
опитування. Модератор із Херсонської обласної бібліотеки для дітей попросив

підняти руки тих, хто прочитав у цьому році більше п’ятнадцяти книжок, і як же
приємно було бачити, що з боку Луганська та Херсона майже усі дитячі руки
зметнулися вгору!
Бачачи таких книголюбів, неможливо було втриматись, щоб не
запропонувати їм скласти "Кейс юного лідера". В результаті маємо таку четвірку
від юних знавців літератури: "Багатий тато, бідний тато" Роберта Кіосакі,
"Маленький принц" Антуана де Сент-Екзюпері, "Закони Грейс" Наталії Грейс та
"Думай і багатій!" Наполеона Хілла.
І якщо вже заговорили про успіх, нам видалось доречним запропонувати
сконструювати "Піраміду успіху". Першою її складовою учасниками «по обидва
боки екрану» було визначено "здоров’я", потім – "родина", "віра в себе",
"відповідальність" та "самореалізація".
Таке спілкування виявилось дійсно приємним. Після знайомства з
читачами обласних дитячих бібліотек Луганська та Хмельницького залишився
радісний настрій, бажання читати та досягати успіху, а ще захотілось подарувати
їм щось на згадку. Та ось у чому проблема: між Херсоном і Луганськом відстань
у 686 кілометрів! Але чи може це зупинити завзятих книголюбів? "Ловіть нашу
думку в подарунок!" – вигукнули херсонські лідери. Хочете почути цю думку,
шановні читачі? Тоді отримайте в дарунок її і ви: "Єдина справжня розкіш у житті
- це розкіш людського спілкування" (Антуан де Сент-Екзюпері).
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