До 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка

Ювілейний відеопроект «Шевченкіана нашої родини»
(2013-2014 рр.)
Опис проекту
Ювілейний відеопроект «Шевченкіана нашої родини» проводиться на
ознаменування 200-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича
Шевченка. Проект покликаний зібрати і зберегти сімейні історії, пов’язані з
іменем великого Кобзаря та його творчістю.
Реалізація проекту у форматі відео дозволить наблизити особистість
Тараса Григоровича Шевченка та його творчість до світосприйняття дитинисучасника, продемонструвати актуальність шевченкових творів для сучасності.
Організатори проекту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної
державної адміністрації
Херсонська обласна бібліотека для дітей
До реалізації проекту долучаються районні та міські бібліотеки для
дітей, бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів області.
Мета і завдання проекту
Обласний ювілейний відеопроект «Шевченкіана нашої родини»
ініціюється Херсонською обласною бібліотекою для дітей з метою:
- відзначення 200-річного ювілею Т. Шевченка і вшанування пам’яті
поета;
- виховання молодого покоління громадян України у дусі патріотизму
та відданості національним культурним цінностям;
- збереження родинних історій наших сучасників як складових
регіонального історико-культурного середовища.
Проектом передбачається створення циклу відеороликів, які можна
використовувати із освітньою, просвітницькою та виховною метою. Веб-ресурс
«Шевченкіана херсонських родин» (http://www.youtube.com/user/TarasShevchenkoKs)
відкритий для публічного доступу і розміщені на ньому відеоматеріали
доступні для використання без жодних обмежень, окрім обов’язкового
посилання на джерело.
До участі в проекті залучаються учні загальноосвітніх навчальних
закладів міста й області та дорослі члени їхніх родин, читацькі родини, окремі
сім’ї херсонців, відомі у громаді своєю причетністю до постаті Кобзаря та його
творчості.
Реалізація проекту дозволить вирішити такі завдання:
- активізувати роботу Херсонської обласної бібліотеки для дітей та
бібліотек області, що обслуговують дітей, щодо популяризації
творчості Т. Г. Шевченка, підвищити інтерес юного покоління

-

-

-

херсонців до великого українського поета, сприяти їх вихованню у
патріотичному дусі;
сприяти згуртуванню різних поколінь довкола національних
цінностей та культурних надбань, дослідити зв'язок поколінь у
вшануванні пам’яті народного поета на Херсонщині;
привернути увагу громадськості до творчого доробку Кобзаря та
літературних
і
художньо-мистецьких
творів,
присвячених
Т.Г.Шевченку;
поглибити знання читачів-учнів про Т.Г.Шевченка;
продемонструвати сучасній молоді престижність читання творів
Т. Шевченка і сьогодні;
сприяти розвитку
інтелектуальних та творчих здібностей
талановитих дітей, які вшановують пам'ять Т.Г. Шевченка;
допомогти читачам-учням усвідомити моральні, естетичні та духовні
цінності спадщини Великого Кобзаря;
дослідити, як відобразився образ поета та його спадщина в
особистому житті та творчості херсонців – наших сучасників;
виявити і поширити кращий досвід бібліотек області з популяризації
життя і творчості Кобзаря.

Термін реалізації та ключові дати проекту
Проект реалізується з вересня 2013 року по грудень 2014 року.
Презентація проекту для бібліотечних працівників Херсону та області,
працівників галузі освіти – вересень-жовтень 2013 р.
Відкриття каналу «Шевченкіана Херсонських родин» на YouTube –
листопад 2013 р.
Організація тижнів родинних переглядів відеороликів та заходів за
участю сімей-учасниць проекту: 3-10 березня 2014 р. ; 15-22 травня 2014 р.
Підведення підсумків проекту – грудень 2014 року.
Проектом передбачається:
1. Організація рекламної кампанії.
Виступи з рекламою проекту на обласному семінарі заступників
директорів по роботі з дітьми ЦБС області, керівників РДБ.
Рекламна кампанія у загальноосвітніх навчальних закладах і та
презентація проекту для працівників шкільних бібліотеках міста і області.
Реклама відеопроекту на веб-сайті обласної бібліотеки для дітей
(http://www.library.ks.ua/),
у
блогах
(http://xobd-news.blogspot.com/,
http://volontery-ks.blogspot.com/, http://vbpi.blogspot.com/) та у соціальних
мережах Facebook, ВКонтакте.
Організація публікацій у місцевих газетах та інформування про проект
на місцевому радіо та телеканалах.
2. Проведення пошукової роботи – виявлення родин, чиї життєві історії
певним чином пов’язані із Т. Г. Шевченком.
3. Робота над створенням відеоматеріалів (відеоінтерв’ю, репортажі із
зустрічей з родинами, відео розповіді родинних історій тощо).

Нові випуски «Шевченкіани» готуються щомісяця, у найбільш
інтенсивний період роботи в проекті (січень-березень 2014) – по два випуски на
місяць.
У центрі уваги кожного відеоролика – нова родина, особисті історії та
сімейні традиції вшанування пам’яті Т. Шевченка. Кожен відеосюжет — це
окрема неповторна родинна історія, прочитання поезій Кобзаря героями
сюжету - зазвичай непрофесійними читцями.
4. Залучення до зйомок у проекті волонтерів: учнів загальноосвітніх
шкіл, ліцеїв та гімназій з 1 по 11 клас, а також старших членів їхніх родин представників найрізноманітніших професій, вікових і соціальних груп, за
підтримки адміністрації шкіл та працівників шкільних бібліотек.
5. Розміщення виготовлених відеоматеріалів на каналі «Шевченкіана
Херсонських родин» в YouTube та на веб-сайтах (блогах, сторінках у
соціальних мережах) шкіл-учасниць, бібліотек-учасниць що брали участь у їх
створенні.
6. Проведення серії заходів про Т. Шевченка із використанням
матеріалів проекту.
7. Висвітлення ходу реалізації проекту в мережі Інтернет.
8. Проведення підсумкового заходу за участю родин, залучених до
проекту.
Організаційне забезпечення
Виявлення родин – учасниць проекту у м. Херсон здійснюють
працівники обласної бібліотеки для дітей та шкільних бібліотек, що
приєднуються до проекту.
Підготовку сценаріїв, зйомки, монтаж відеороликів, опублікування
результатів роботи в мережі Інтернет здійснюють співробітники Херсонської
ОБД – координатори проекту.
Авторські відео проекти районних та міських бібліотек для дітей,
шкільних бібліотек із районів області, а також окремі оригінальні проекти
(слайд-презентації, аудіозаписи, фотоальбоми, веб-сторінки тощо), які
характеризують діяльність бібліотечних установ області різного відомчого
підпорядкування з популяризації творчої спадщини Т.Г.Шевченка, також
можуть бути подані для опублікування на сторінці проекту «Шевченкіана
нашої родини». Ці матеріали слід надати координатору проекту в цифровому
вигляді або ж надіслати посилання на вже розміщені в мережі Інтернет власні
публікації на електронну пошту бібліотеки (library-ks[at]i.ua). Рішення про
опублікування матеріалів у проекті належить до компетенції координатора
проекту «Шевченкіана нашої родини» у обласній бібліотеці для дітей
(Чернієнко Юлія Миколаївна, головний бібліотекар; тел.41-03-46) та
адміністраторів ресурсу (контакт: library-ks[at]i.ua).

