Зростання-2014: перспективний досвід шкільних бібліотек
Зональна фахова естафета шкільних бібліотек області
(15.01.2014-15.04.2014)
Умови проведення
Участь у зональній фаховій естафеті беруть всі шкільні бібліотеки області,
надаючи свої матеріали до альбомів естафети, згідно з наведеним далі
переліком.
Альбоми естафети оформлюються у кожному районі, містах Херсоні, Новій
Каховці, Каховці і повинні містити:
- Вступ до кожного з розділів:
1-й розділ, присвячений 200-річчю Т. Г. Шевченка. Вступ у формі
довідки про ім’я Т. Г. Шевченка на карті району (назви населених
пунктів, вулиць, підприємств, закладів; пам’ятники Шевченку в районі
тощо);
2-й розділ - 70-річчя визволення Херсонщини та окремих населених
пунктів від фашистських загарбників. Вступ у формі короткого нарису
з історії визволення району, районного центру;
3-й розділ - 70-річчя створення області, вступ у формі стислого огляду
розвитку і здобутки району за 70 років існування Херсонської області.
- Плани заходів бібліотек району до знаменних дат та звіт про їх
виконання, матеріали з досвіду шкільних бібліотек району, що
відображають їх діяльність у ювілейному році: загальна статистика по
району (кількість бібліотек-учасниць, скільки проведено заходів,
організовано експозицій, кількість школярів учасників тощо.
- Яскраві приклади – найцікавіші, найрезонансніші акції, перемоги у
конкурсах та оглядах, що ілюструються фотоматеріалами, публікаціями у
ЗМІ, текстами радіовиступів та записами телевізійних ефірів, власними
відеозйомками; посилання на публікації в Інтернеті про ці заходи;
інформація про співпрацю з бібліотеками для дітей, публічними
бібліотеками у проведенні ювілейних заходів; звіт про участь шкільних
бібліотек району у обласних шевченківських заходах:
- обласному марафоні читців - учнів 1-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів та учителів «Звучи над нашим рідним краєм,
безсмертне слово Кобзаря!»;
- обласному відеопроекті «Шевченкіана нашої родини» (ілюструються
фото та відеоматеріалами).
Урочиста церемонія передачі естафети (альбому та досвіду) учасниками
визначених організаторами зон відбувається за участі представника
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації 9.04.2014.
На захід запрошуються делегації з усіх районів зони у складі спеціаліста
районного відділу (міського управління) освіти та 3-х кращих шкільних

бібліотекарів району, чиї матеріали буди відібрані для включення до альбомуестафети.
Церемонія передачі естафети включає:
- стендову презентацію районних альбомів естафети;
- обмін досвідом кращих шкільних бібліотек;
- запрошення учасників фахової естафети на квітневий етап марафону
читців «Звучи над нашим рідним краєм, безсмертне слово Кобзаря»;
- відвідання шкільних бібліотек базового району з метою ознайомлення з
досвідом роботи.
Зони та базові райони:
№ з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Базовий населений пункт
Райони, міста включені до зони
Нова Каховка
м. Нова Каховка
м. Каховка
Каховський р-н
Горностаївський р-н
В.-Лепетиський р-н
В.-Рогачицький р-н
Нововоронцовка
Нововоронцовський р-н
Бериславський р-н
В.-Олександрівський р-н
Високопільський р-н
Генічеськ
Генічеський р-н
Новотроїцький р-н
Іванівський р-н
Нижньосірогозький р-н
Скадовськ
Скадовський р-н
Каланчацький р-н
Чаплинський р-н
Цюрупинськ
Цюрупинський р-н
Білозерський р-н
Голопристанський р-н
Херсон
Суворовський р-н
Дніпровський р-н
Комсомольський р-н

Підсумкова конференція (травень, м. Херсон) :
- виставка-перегляд альбомів-естафет та супровідних матеріалів
- панельні презентації зональних переможців альбомів-естафет ШБ;
- тематичні круглі столи.

