Програма одноденного стажування команди «ПрофіСтарт»
у Херсонській обласній бібліотеці для дітей.
Вивчення професії «Бібліотекар».
25 грудня 2012
13:30-13:40
Оголошення програми стажування. Постановка завдань.
Поділ на 3 групи: творчі, комунікабельні та ті, що люблять читати.
Модератор: Оксана Стремоусова
1 група. Відео на службі бібліотеки. (відділ бібліографічного обслуговування)
13:40 – 14:30
Що таке буктрейлер? Буктерйлери ХОБД.
Модератор: Ольга Крижановська
14:30 – 15:30

Створюємо буктрейлер на книгу «Від хмаринки до травинки». «Мозковий
штурм» .
Презентація цієї збірки авторами – членами літературної студії «Контур».
Модератори: Ольга Крижановська та Надія Звягінцева
Завдання: взяти інтерв’ю у молодого бібліотекаря (Крижановської Ольги) про
професію «бібліотекар» та у «контурівців» щодо їхнього бачення бібліотеки
сьогодні.
13:40 – 14:00
2 група. Масова робота у бібліотеці. (ВО 5-9)
Клуби. Проекти. Акції. Конкурси.
Модератор: Оксана Стремоусова
14:00 – 14:30
Скайп-інтерв`ю у члена Президії Української бібліотечної асоціації, директора
Львівської обласної бібліотеки для дітей Лариси Лугової (Сучасні тенденції
розвитку бібліотечної справи в Україні та за кордоном. Думка пані Лугової з
приводу перспективності професії «бібліотекар»)
Модератор: Ксенія Келєбєрда
14:30 – 15:30
«У просторі свята». Різдвяні посиденьки у скайпі.
Участь у скайп-конференції. Вивчення нових технологій у бібліотечній справі.
Модератор: Оксана Стремоусова
Завдання: взяти інтерв`ю у членів прес-клубу «Струм» та літературної студії
«Контур» про сучасні сервіси бібліотеки, які їх приваблюють.

13:40 – 14:30
3 група. Бібліотека сьогодні. (сектор абонементу)
Технологія штрих-кодування.
Індивідуальна робота з читачем. Рекомендаційна бесіда. Волонтерський рух.
Літні читання. Виставки.
Модератор: Любов Шнирьова
14:30 – 15:30
Створення виставки «Бенефіс читача» (лідера читання)
Модератори: Любов Шнирьова, Вікторія Сломчинська
Завдання:
- спробувати себе у ролі бібліотечного волонтера – почитати молодшим
відвідувачам;
- провести рекомендаційну бесіду за улюбленою книгою
- взяти інтерв’ю у досвідченого бібліотекаря (Любов Шнирьової)
- взяти інтерв’ю у читачів відділу та у бенефіціанта (лідера читання)
15:30-16:00
Бібліотека в неті.
Сайт. Блоги. У соціальних мережах.
Модератор: Оксана Стремоусова
Завдання: скласти пост та виставити фото на Фейсбук про стажування у
бібліотеці
Домашнє завдання: протягом тижня оформити результати стажування у
вигляді звіту та надіслати на адресу profistart.ks@gmail.com (чому навчилися,
яких висновків про професію бібліотекаря дійшли), фотоматеріали оформити в
альбомі «ПрофіСтарт».

