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«УВІМКНИ ЛІТО: СВЯТКОВЕ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»
Старт програми літніх читань «Канікули з книгою - 2014»
Прес-реліз
1 червня, Міжнародний день захисту дітей, – незмінна дата старту
програми літніх читань «Канікули з книгою» на Херсонщині.
За доброю традицією щорічно саме цього дня Херсонська обласна
бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки бібліотека зустрічає дітей особливими
святковими програмами: ігровими, розважальними, конкурсними, креативними
за формою та змістом. Цьогорічна програма отримала назву «Увімкни літо:
святкове перезавантаження».
Свято розпочалося о 10-30 в рожевій залі бібліотеки ім. Дніпрової Чайки
церемонією нагородження дипломами та солодкими подарунками учасників
проекту «Святковий веб-квест 30.09»1.
Цей проект розпочався 30 вересня 2013 і тривав до завершення
навчального року. Учасниками незвичайного проекту стали читачі, які мали
бажання розкрити свій внутрішній потенціал, креативність та приховані
таланти. Наприклад, користувачі читальної зали 5-9 класів взяли участь у вебквесті «Школа промоутерів».
Інтернет-центр запропонував своїм читачам взяти участь у створенні
тривимірної фотопанорами на маршруті «3D - світ, який оживає». Відділ
естетичного виховання згуртував команду, яка працювала над створенням
бібліотечної «Великої Книги Читацьких Рекордів». Працівники сектору
абонемента розробили завдання для справжніх книжкових фанатів - веб-квест
«Фабрика бестселерів». Впродовж навчального року його учасники повинні
були обрати топ-10 бестселерів.
А от що таке «медіа-простір» і якою повинна бути сучасна бібліотека
дізналися учасники веб-квесту «Бібліотечний меді@-PROстір», організованого
сектором періодики. Діти навчалися знімати буктрейлери, брати участь у
онлайн-флешмобах, та створювати QR-коди.
Для справжніх «веб-серфінгістів» сектор літератури іноземними мовами
запропонував веб-квест «Reality of American Libr@ries with Ukrainian Eyes»
(«Американські бібліотеки очима українців: віртуальна реальність»). Його
учасникам пропонувалося дослідити новаторські послуги та креативні проекти
американських бібліотек, із тим щоб запропонувати кращі ідеї для модернізації
та удосконалення вітчизняних книгозбірень.
О 13-00 відбулася зустріч з Наталею Осипчук - українською
письменницею, прозаїком, публіцистом, драматургом, яка спеціально завітала
цього дня з Києва до маленьких читачів нашого міста. Разом з гостею вони
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поринули в Чарівну Країну казок, незвичайних пригод та дивовижних
подорожей. Під час зустрічі письменниця презентувала свою книгу «Країна
Успіху».
О 15-00 для дорослих читачів нашої бібліотеки відбулося інтерактивне
інтерв’ю на дві дії «Сумочка творчої Пані» з Наталею Осипчук. Гості зустрічі
дізналися, які невід’ємні творчі аксесуари знаходяться в жіночій сумочці
письменниці, адже саме вона відродила жанр радіоп’єси, яку всі присутні з
цікавістю прослухали у виконанні авторки.
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