КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ІМ. ДНІПРОВОЇ ЧАЙКИ»
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

БІБЛІОТЕКА ОНЛАЙН
Використання ресурсів віддаленого
доступу в роботі дитячих бібліотек
Програма дистанційного семінару
Сесія перша
10.00 – 10.40
Обласна бібліотечна волонтерська акція «Мрій! Читай!
Досягай!»: підсумки сезону у онлайн-форматі.
Крижановська Ольга, заступниця директора
з організації бібліотечного обслуговування
м. Херсон,
вул. Гімназична, 21
+380552414318

«Літературна Херсонщина». Презентація циклу
авторських відеороликів
Чернієнко Юлія, головний бібліотекар відділу
обслуговування 5-9 кл.
Сесія друга

library-ks@i.ua

http://www.library.ks.ua

10.40 – 11.00
Відеопроекти Херсонської обласної бібліотеки
для дітей ім. Дніпрової Чайки. Експрес-огляд
Новицька Ганна, завідувачка інформаційнобібліографічного відділу
Переформатування діяльності бібліотек в умовах
пандемії коронавірусу. Професійні діалоги
Попова Наталія, заступниця директора з наукової
роботи

Онлайн підсумки акції «Мрій! Читай! Досягай!
Завдання для бібліотек-учасниць:

Для бібліотек, що отримали запрошення на Фестиваль
волонтерських бригад – із Каланчацького,
Нововоронцовського, Нижньосірогозького
та Новотроїцького районів: взяти участь у челенджі
«Волонтерська топ-п’ятірка книжок нашої бібліотеки»
(4-5 червня 2020 року) – подробиці на 2-й сторінці.
1. Усі бібліотеки для дітей області до 5 червня 2020 року
надсилають до бібліотеки ім. Дніпрової Чайки (на адресу
2020.konkurs@gmail.com ) звіт-презентацію за підсумками
сезону 2019-2020 року (від 5 до 10 слайдів).
2. Всі бібліотеки надсилають також посилання на промоцію
своєї Програми літнього читання (на ту ж адресу і в той же
термін).
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Відеочелендж
«Волонтерська топ-п’ятірка книжок
нашої бібліотеки»
Керівникам дитячого читання необхідно записати відеоролик
тривалістю від 1 до 1,5 хвилин, в якому презентувати роботу
своєї волонтерської бригади, біля оригінальної книжкової
інсталяції або волонтерського куточка, представити ТОП-5
книжок за версією вашої волонтерської бригади і викликати
на «волонтерський» відеочелендж своїх колег.
За жеребкуванням, проведеним під час дистанційного
семінару, було визначено дату і орієнтовний проміжок часу
опублікування відеоролика вами на блозі «Бібліотечні
волонтери Херсонщини»:
4 червня 2020 року
9.00 – 11.00
Новотроїцький район
14.00 – 16.00
Каланчацький район
5 червня 2020 року
9.00 – 11.00
Нововоронцовський район
14.00 – 16.00
Нижньосірогозький район
Усі

відео

слід

публікувати

з

хештегами:

#волонтерськийчелендж
#ТОП5книжок
#KsVolonterFest
та поширити на бібліотечних сторінках у соціальних мережах.

