Інформація
про кращі волонтерські групи Херсонської ЦБС
за підсумками 2013 року
В кінці листопада на загальних зборах керівників волонтерських груп було відведено підсумки
роботи за обласною акцією «П’ять кроків до успіху: увімкни бібліотеку» в 2013 році.
До критеріїв оцінювання входило:
- Загальна робота волонтерів за акцією протягом року (виступи керівників груп);
- Участь волонтерів в акціях та конкурсах бібліотеки та ЦБС;
- Діяльність волонтерської групи в Літній програмі
(відео «П’ять причин відвідувати бібліотеку літом» та альбом відгуків «Что читали этим летом,
мы расскажем по секрету»);
- Розробка інформаційно – рекламної продукції для дітей молодшого віку.
За цими критеріями було відібрано п’ять команд, які виступили 5 грудня на Фестивалі
волонтерських груп.
(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.571910009546211.1073741851.458052170931996&type=1)

За висновками бібліотекарів та оцінками дитячого журі, кращою волонтерською групою 2013
одностайно було визнано групу «Помагай» БФ № 21.
Група «Помагай» БФ № 21
До складу групи входить 5 учнів 7кл. ЗНЗ № 4. Протягом року було проведено 9 заходів та 2
акції, щодо залучення молодшого віку до читання.
В своїй роботі волонтери БФ 21 надавали перевагу такій формі, як театралізовані голосні
читання та обговорення прочитаного .
Театралізація «Казки про загублений час» та складання інсталяції «Книжкове серце» пройшло
під час Акції «З книгою по дорозі дитинства» в школі № 4.
Було знято й відео «Поради щодо вибору книг», в якому волонтери в образі казкових героїв
розповідають про правила користування бібліотекою.
Група «Хранители книжной шкатулки» БФ № 7.
До складу групи входить 6 учнів 7 кл. гімназії № 3. Протягом року було проведено 8 заходів та 3
акції для читачів молодшого віку.
БФ 7 застосовувала в своїй роботі більш сучасні форми популяризації літератури. Це і
віртуальна подорож «Дивовижний світ океану», круїз – вікторина «Наше місто славне і величне»,
Сказочная рулетка «Избушка на куриных ножках» та ін.. Під час їх проведення
використовувались медіа продукти. Протягом року пройшли акції за участю волонтерів: «Book –
симпатія» та «Нове покоління обирає», під час яких вони розповідали про бібліотеку та її
можливості батькам з малюками, які відпочивали в сквері м\ району.
Акція «Бібліотекар на один день» надала можливість дівчатам спробувати себе в ролі
бібліотекаря, обслуговуючи протягом дня відвідувачів філії.
Група «Книгознайки» БФ № 17.
До складу групи входить 13 учнів 6-8 кл. ЗНЗ № 55 та 54. За рік було проведено
8 заходів та 1 акція з популяризації читання серед молодшого віку.
Найбільш активно вони працювали з дошкільниками. Так, Пізнавальна гра «Подорож принцеси
Харчування та бабусі Гігієни» з елементами театралізації розповіла про шкідливість
неправильного харчування, Літературно – пізнавальна подорож «З казкою навчаємось, до школи
збираємось», за допомогою казкових літературних героїв розповіла про правіла поведінки в
школі, а Літературний пікнік «Читаємо разом» було присвячено улюбленим казкам.
Активно допомагали волонтери і під час літніх канікул, проводячи разом з бібліотекаря рекламні
акції з популяризації читання («Літній бук – коктейль», «Літературні посиденьки»).
Відео «П’ять причин відвідувати бібліотеку літом» від БФ № 17
http://www.youtube.com/watch?v=7PbJ_3arifA&list=LLdJdyTbbu3lP3nkUZODNOqw&feature=mh_lolz
та БФ № 21 http://www.youtube.com/watch?v=dek8vYfeX-k&feature=youtu.be

