Програма літніх читань
«Канікули з книгою – 2013»
Програма літніх читань «Канікули з книгою 2013» у Херсонській обласній
дитячій бібліотеці стартує, як і завжди, 1 червня і триватиме усе літо.

Що читати влітку?
І модуль
Відділ обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів запрошує своїх читачів
здійснити незвичайний тур країнами світу «Андерсен – тур». Маленькі читачі
мають змогу відвідати країни, у яких народились відомі дитячі письменники, та які
cвого часу за вагомий внесок у дитячу літературу отримали Міжнародну премію
ім. Ганса Крістіана Андерсена. Тур буде проходити за шістьма відомими
маршрутами:
Маршрут №1 – Швеція – Астрід Ліндгрен;
№2 – Фінляндія – Туве Янссон;
№3 – Італія – Джанні Родарі;
№4 – Росія – Сергій Міхалков;
№5 – Німеччина – Еріх Кеснер;
№6 – Україна – Всеволод Нестайко та Богдан Чалий.

Наприкінці мандрівки на учасників туру чекає ігрове шоу «Продовж
літо!»
Сектор абонемента читачів-учнів 5- 9 класів пропонує своїм відвідувачам
велику морську подорож - «Літературну експедицію до Острова βιβλίοn ».
А щоб нічого не завадило великій мандрівці - кожен учасник, на певному етапі
подорожі, буде отримувати умовні позначки та підказки, які разом з прочитаними
книгами будуть фіксуватися у «Щоденнику мореплавця».
І звичайно ж, це літо подарує можливість заробити власними зусиллями
Бібліотечну інтелектуальну валюту. За кожну прочитану і цікаво представлену
книжку, з рекомендаційного списку, отримуйте гроші та купуйте на них у
«Книжковому кіоску» нові літературні цікавинки.

Тривалість читацької навігації 3 місяці.
«Яхтинг» найспритніших читачів підсумуємо «Літературною регатою».
А на завершення у вересні - Читацький квест «У пошуках скарбів острова

βιβλίοn».

Відділ Інтернет-послуг організує групу книжкових фанатів у соціальній
мережі ВКонтакте . vk.com.(Books Fan). На сторінці групи будуть оголошені 6
конкурсів та завдання:
«Лідер читання», «Гаряча ТОП-5» «Фотоколаж», «Золоте перо», «Аля-ФОТОШОП»
та «Буктрейлери».
Для кожного учасника буде заведено окремий спеціальний «формуляр», куди
заноситимуться відмітки про виконані завдання.
Для тих, хто полюбляє читати книги та казки іноземними мовами, сектор
документів іноземними мовами розробив ціле асорті завдань: перекладати
прочитане, писати есе, створювати кросворди, вікторини, альбоми під загальною
назвою «Reading for Pleasure» («Читання в задоволення»).
Не менш інтригуючі пропозиції підготували й інші відділи бібліотеки:
-- сектор періодики підготував конкурсну - ігрову програму
"Літо з родзинкою", яка складається з 6 етапів : 5 етапів - 5
брошур-путівників - «Подорож по лісах , по горах…», "Незвичайні казки",
"Техніка", "Планета Земля", "Лісова газета". У кожній будуть свої незвичайні та
креативні завдання, підготовлені з пізнавальних журналів сектору періодики:
"Колосок" та "Юний натураліст".
Завершується ігрова програма 6-м етапом – фінальна гра «Літо. Р.S.»
-- відділ естетичного виховання пропонує настільну інтелектуальну гру
«Моя картинна галерея. Бібліо–пазли», на учасників чекають не складні
завдання, виконавши які, вони отримують деталі пазла. Зібравши всі деталі,
можна скласти картину, та поповнити свою «приватну галерею» новим відомим
шедевром живопису.

Тиждень з книгою
ІІ модуль
Відвідувачі нашої бібліотеки щодня мають змогу весело і корисно провести
час, беручи участь у пізнавально-розважальних заходах, об 11:00.
Понеділок - «Літературна регата»:
гра-подорож – для 5-9 кл., Сектор абонемента.
Вівторок - «Чаклунство книжкового літа»:
розважальний марафон – для1-4кл.,Відділ обслуговвування 1-4 кл.
Середа - «Моя картина галерея. Бібліо–пазли»:
ігрова програма – Відділ естетичного виховання.
Четвер - «Літературне колесо фортуни»:
подорож-гра для 6-7кл., Відділ обслуговування 5-9кл.
«Хто перший»:
конкурсна програма для 3-5кл., Сектор періодики
П’ятниця - «Зірка геймера»:
комп’ютерні ігри - відділ Інтернет-послуг.
«I love reading»
Читацький квест - сектор документів іноземними мовами.

Підведення підсумків. Заохочення учасників Програми
Для заохочення учасників Програми літніх читань традиційно
використовується Бібліотечна Інтелектуальна Валюта - БІВи. Заробивши ці
своєрідні «гроші», читачі зможуть придбати за них книги зі спеціального
призового фонду - «Книжкових кіосків», розташованих у відділах бібліотеки.
Книги для «Книжкових кіосків» надають давні та нові партнери бібліотеки
та цієї програми:
Книготорговельна мережа «Учбова книга», видавництво «Навчальна книга –
Богдан», книжковий магазин «Читайка», видавництво «Старого Лева» та
книготорговельна мережа «Джерела–М» .
Для підведення підсумків Програми літніх читань, усі структурні підрозділиорганізатори влаштовують у вересні фінальні святкові заходи: ігри, квести,
бенефіси читачів.

ІІІ модуль
Літні читання в Інтернеті.
Сторінка програми літніх читань на веб-сайті бібліотеки.

