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Інноваційний вектор у краєзнавчій діяльності
бібліотек Херсонщини по роботі з молоддю
Вивчення історії рідного краю за допомогою інноваційних інтерактивних форм роботи – один з
пріоритетних напрямів роботи бібліотек з молоддю.
Серед широкого розмаїття книжкових виставок бібліотек Херсонщини з краєзнавства хотілося б
виділити саме сучасні та інтерактивні як за формою, так і за змістом.
Виставка-інсталяція «Ми сильні нашою любов’ю до України» була організована до 22-ої річниці
незалежності України в центральній районній бібліотеці Великоолександрівської ЦБС.
За ініціативи читачів юнацького віку тема виставки знайшла своє продовження в однойменному
відеопроекті «Ми сильні нашою любов’ю до України», де кожен мав змогу прочитати рядки улюблених творів
видатних українських поетів та письменників, присвятити їх Дню незалежності України і висловити власне
бачення майбутнього України. У цьому проекті юнаки і дівчата Великої Олександрівки довели, що майбутнє
України залежить від молоді, патріотизм якої формується, починаючи з любові до своєї малої батьківщини,
рідного села, дому.
(докладніше див. тут: http://metobuks.blogspot.com/2013/08/blog-post_23.html)
Бібліотекарі сільських бібліотек-філій Великоолександрівської ЦБС популяризують краєзнавчі
джерела за допомогою змістовно і естетично оформлених книжково-ілюстративних виставок, експозицій
про історичне минуле та сьогодення Херсонщини: «Наш регіон: прогнозуємо завтрашній день», «Моє село –
краплиночка на карті», «Херсонщина – душі моєї святиня».
Книжкові виставки бібліотек Херсонської ЦБС відрізняються різноманітністю форм: виставкарепортаж «Моя Херсонщина, мій Краю, з тобою мрію і живу», виставка-знайомство «Жінки Херсонщини»,
виставка-дайджест «Херсонщина пам’ятає: із минулого у прийдешнє», виставки-вітання «Херсоне мій,
пишаюся тобою!» та «Золота корона Скіфії», відкритий перегляд-фотогалерея «Несподівані ракурси
історії», виставка-панорама «Херсон крізь роки», виставки-заклик «Херсонщина, повінчана зі словом, нас
вкотре кличе до розмови» та «Знай свою вулицю, свій мікрорайон».
Прагнучи залучати молодь до читання, ЮСП бібліотек Херсонщини займаються популяризацією
краєзнавчої літератури за допомогою організації інтерактивних масових заходів.
Історичний бівуак «Мій край у військову годину» (до дня визволення Білозерки від фашистських
загарбників) був проведений у бібліотеках Білозерської ЦБС
(докладніше див. тут: http://bilozerkacbs.blogspot.com/2014/02/blog-post_12.html).
Літературно–музичні імпрези «Біль, обернений у слово: поети про війну в Афганістані» бібліотеки
організували
у
співпраці
з
працівниками
Білозерського
народного
музею.
http://bilozerkacbs.blogspot.com/2014/03/blog-post_14.html).
Молодіжна флеш-акція «Поетичний розмай» відбулася в рамках літературно-музичної кав′ярні
«Голопристанська Ліttеrrа», яка існує в центральній районній бібліотеці Голопристанської ЦБС вже понад 2
роки. Ввечері молодь зібралася в центрі міста, щоб у формі флешмобу познайомити людей з поетами
Херсонщини. Тому приємною несподіванкою для учасників літературної кав’ярні виявився перегляд
відеоролика, на якому молодь декламувала їхню поезію (докладніше див. тут:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=349335761853820&set=a.349335591853837.1073741835.10000332198
7047&type=3&theater ).
Інтелектуальна гра-подорож «Стежками рідного краю» з нагоди 70-річчя утворення Херсонської
області відбулася на засіданні читацького об'єднання за інтересами «Старшокласник» ЮА центральної
районної бібліотеки Каланчацької ЦБС (докладніше див. тут: http://kalanchakcbs.blogspot.com/2014/03/blogpost_17.html).
Віртуальний маршрут «Світ не пізнаєш, не вивчивши рідного краю» провела міська юнацька бібліотека
Новокаховської ЦБС (докладніше див. тут:
http://cbsnkah.blogspot.com/2014/02/blog-post_9160.html).
Віртуальну топологію «Спіраль часу», цикл масових заходів про найцікавіші сторінки історії Херсона,
відомих особистостей, які бували в місті в різні часи, курйозні факти з життя міста, проведено в бібліотеках
Херсонської ЦБС напередодні урочистостей до 235-річчя від дня заснування міста. Серед найбільш цікавих
масових заходів можна виділити такі: історичний дайджест «Портрет на фоні епохи», краєзнавчу вікторину
«Ми – друзі: Я і Херсон», краєзнавчий ноктюрн «Мелодії старого міста», краєзнавчі етюди «Я з тих країв,
де за Дніпром кургани…».

У рамках краєзнавчого проекту «Віртуальний музей» бібліотеки-філії для юнацтва №13 Херсонської
ЦБС при підтримці наукових співробітників Херсонського обласного краєзнавчого музею Лопушинського А.І.,
Абікулової М.Й. та співробітника інспекції з охорони пам’ятників Херсонської області Сікози Д.М. відбулися
віртуальні та краєзнавчі подорожі в минуле: «Таємниці давнього степу: сармати», «Античне місто Ольвія» та
«Послание скифов или Загадки золотого оленя», а також вечір-портрет «С Херсоном связанные судьбы:
Виктор Гошкевич», присвячений життю і діяльності відомого херсонського історика-краєзнавця, засновника
херсонського краєзнавчого музею, редактора газети «Юг», активного громадського діяча В. І. Гошкевича.
Краєзнавчий квест «Форвард - Бібліотека!», в ході якого застосували нові можливості сучасного
отримання і передачі інформації. Вперше бібліотеки Херсона спільно з «Центром сприяння інформаційним
технологіям» звернулися до соціальної мережі з функцією геопозиціонування - Foursquare, яка дозволяє
користувачеві з'єднуватися з друзями, мобільно оновлювати своє і дізнаватися про місце розташування
друзів, обмінюватися інформацією.
У Foursquare https://ru.foursquare.com була створена мережа бібліотек ЦБС, яка активувалась в
період перереєстрації користувачів.
Використовувалась мережа Foursquare в квесті «Херсон: історичні орієнтири» до щорічного
глобального Дня Foursquare за участю активних користувачів з міських БФ№ 1, 3, 8, 14 та відділу по
обслуговуванню юнацтва ЦМБ. У програмі квесту були приємні бонуси за відвідування локацій, конкурси,
спеціальне частування.
http://ks14lib.blogspot.com/2013/04/blog-post_23.html
Конкурс-представлення «Чумацький шлях в Асканії-Нова» організувала для своїх читачів ЮК
бібліотеки-філії Асканія-Нова Чаплинської ЦБС. Мета конкурсу - вивчення походження Чумацького шляху на
місці розташування Асканії-Нова, дослідження наявності пам’яток чумацтва на території заповідника,
вивчення побуту чумаків та їхніх традицій.
У краєзнавчій діяльності бібліотек Херсонської ЦБС активно використовуються і клубні форми
роботи з молоддю:
літературна вітальня відділу по обслуговуванню юнацтва ЦМБ ім. Лесі Українки приділяє увагу
вихованню у юних читачів патріотизму, поваги та любові до своєї малої батьківщини через популяризацію
творчості місцевих авторів;
краєзнавчий клуб «Боріон» бібліотеки-філії №13 здійснює пошуково-краєзнавчу роботу під гаслом:
«Помни, мира не узнаешь, не зная края своего!» і пропонує зустрічі з краєзнавцями, знайомство з цікавими
людьми і новими книжками про рідний край.
Використовуючи сучасні інтернет-технології, бібліотекарі області почали створювати власні
краєзнавчі веб-ресурси з метою просування відомостей про свій край у світовий інформаційний простір.
Бериславська ЦБС
Сайт: Бериславська центральна районна бібліотека
Сторінки:
Краєзнавча Бериславщина http://berislav.ucoz.ua/index/0-11
70-річчя Херсонської області http://berislav.ucoz.ua/
Білозерська ЦБС
Блог Білозерської ЦБС
Сторінки:
Краєзнавство http://bilozerkacbs.blogspot.com/p/blog-page_17.html
Ювілейна Херсонщина: 70-річчю утворення Херсонської області присвячується http://bilozerkacbs.blogspot.com/p/blogpage_10.html
В-Олександрівська ЦБС
Блог «Відкрий для себе Великоолександрівщину»
http://volexandrbible.blogspot.com/
(матеріали, присвячені знаменним і пам’ятним датам краю, його історії, цікавим і талановитим людям, подіям, що
відбуваються на території району).
Голопристанська ЦБС
Сайт «Голопристанська районна бібліотека»
Сторінки:
Краєзнавство http://gprystan-crb.edukit.kherson.ua/krayeznavstvo/
Письменники Голопристанщини
http://gprystan-crb.edukit.kherson.ua/
Іванівська ЦБС
Блог «Іванівська районна бібліотека для дорослих»
Сторінки:

Херсонщині -70
http://ivcbs.blogspot.com/p/blog-page_3.html
Краєзнавчий куточок Іванівського району
http://ivcbs.blogspot.com/p/blog-page_9.html
КРОБ ім. Миколи Братана
Блог «Каховщина бібліотечна» http://kaxovbib.blogspot.com/
Web-проекти:
- Перлини Каховки http://shrivfa.blogspot.com/ 70-річчю утворення Херсонської області присвячується
- Квітуй, зростай, Каховщино моя! http://kachovchina.blogspot.com/
Нижньосірогозька ЦБС
Блог «Запрошуємо на блог комунального закладу «Нижньосірогозька центральна бібліотека»
Сторінка:
Рідний край – наша гордість
http://biblioteka-nserogozy.blogspot.com/2014/03/blog-post_5947.html
Скадовська ЦБС
Блог «Комунальний заклад Скадовська ЦБС»
Сторінки:
Пізнаємо рідний край разом
http://biblioskad.blogspot.com/p/blog-page_4html 726.
Краєзнавчий архів http://biblioskad.blogspot.com/p/blog-page_9630.html
Чаплинська ЦБС
Блог Чаплинської ЦБС:
Сторінки:
Краєзнавство http://chaplcrb2013.blogspot.com/p/blog-page_7009.html
Херсонській області – 70 http://chaplcrb2013.blogspot.com/p/blog-page_12.html
Тарадименко І.І. - завідувач науково-методичного відділу Херсонської обласної
бібліотеки для юнацтва ім. Б.Лавреньова
Скарбничка досвіду

Обласний краєзнавчий інтернет-проект
до 70-річчя утворення Херсонської області
«Херсонщини достойні імена»
Херсонська обласна бібліотека для юнацтва імені Бориса Лавреньова до 70-річчя створення
Херсонської області започаткувала обласний краєзнавчий інтернет-проект «Херсонщини достойні імена».
Це цикл онлайн-конференцій, які об’єднали бібліотеки Херсонщини на платформі Google Hangouts.
Теми цих відеозустрічей були присвячені історії рідного краю, видатним людям Херсонщини та її майбутньому
– молоді.
З листопада 2013 по березень 2014 року відбулося чотири відеозустрічі.
У проекті взяли участь 10 ЦБС: Білозерська, Великоолександрівська, Іванівська, КУ КРОБ,
Каланчацька, Нововоронцовська, Новокаховська, Скадовська, Херсонська та Чаплинська.
Відеозустрічі відбувалися на платформі Googlе Hangouts і транслювалися на всеукраїнському медіаканалі Ukraine Social Community.
http://ukrainasocial.ning.com/
За всіма відеоконференціями можна було спостерігати на відеохостингу YouTube в онлайн-режимі або
подивитися у запису.
Партнером проекту виступав Херсонський обласний благодійний фонд «Об’єднання».
https://www.facebook.com/fundunion
Стартував проект 22 листопада 2013 року першою онлайн-конференцією під назвою «Степові орли
понадальпійські». Відбулася відеозустріч з київським письменником, географом-науковцем Володимиром
Пащенком, автором книги «Степові орли понадальпійські» із серії «Українські достойники». Володимир
Михайлович завітав на зустріч із вчителями української мови та літератури Херсонщини, які перебували на
навчанні в Херсонській академії неперервної освіти та бібліотекарями в стінах обласної бібліотеки для
юнацтва ім. Б. Лавреньова.

До спілкування
в режимі онлайн приєдналися аудиторії, які зібралися в
Чаплинській,
Нововоронцовській та Каланчацькій центральних районних бібліотеках. На відеозустрічі йшла мова про
родину Фальц-Фейнів – талановитих підприємців та щедрих благодійників, які внесли потужний внесок у
розвиток народного господарства, збереження і збагачення природи Херсонщини, про Асканію-Нова, Хорли
та родовий маєток у селі Новоолександрівка Нововоронцовського району нашої області. Запис конференції
«Зустріч з київським поетом Володимиром Пащенком» на відеохостингу YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=f_yc9HzeqU0&feature=share
24 грудня 2013 року відбулася друга відеоконференція на платформі Googlе Hangouts під назвою
«Майбутнє – за молоддю». На онлайн-зустріч завітала творча молодь із Херсона, Великої Олександрівки,
Іванівки та Скадовська. І на цей час бібліотеки перетворилися на своєрідні творчі студії, в яких зібралися
майстрині декоративно-ужиткового мистецтва, художники, фотографи, поети, режисери і актори.
Гостями творчих студій стали: в Херсонській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Б.Лавреньова –
майстрині Ірина Сергеєва та Поліна Кізенко, в Скадовській центральній районній бібліотеці – художниця
Анастасія Шушковська та керівник фотоклубу «Парус» Олексій Білоус зі своїми вихованцями, у
Великоолександрівській – керівник театру-студії «Болеро», режисер, майстер з лозоплетіння і педагог за
освітою Андрій Богун разом зі своїми вихованцями та акторами і, насамкінець, в Іванівській – молоді
поетеси, учениці 11 класу Іванівської гімназії – Монтій Інна та Сєчина Катерина.
У ході відеоконференції молодь Херсонщини ближче познайомилася, обмінялася досвідом та
творчими здобутками. Запис конференції "Майбутнє -- за молоддю" на відеохостингу YouTube.
http://www.youtube.com/watch?v=6_qFdwNA_Oo&feature=share
25 лютого 2014 року відбулася третя відеоконференція на платформі Googlе Hangouts під назвою
«Спортивна гордість Херсонщини».
У читальну залу Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б.Лавреньова на онлайн-зустріч
були запрошені спортивні зірки Херсонщини – Сергій Кірсанов, заступник президента Херсонського відділення
НОК України, срібний призер Олімпійських ігор з веслування на байдарках і каное, Олександр Коновалюк –
срібний та бронзовий призер чемпіонатів Європи з академічного веслування, учасник літньої Олімпіади 2012
року та Павло Проценко – срібний та бронзовий призер Чемпіонатів Європи зі стрибків у висоту, учасник
літньої Олімпіади 2012 року, а також старшокласники ЗОШ № 55 м. Херсона.
До розмови підключилися дві районні бібліотеки міст Нової Каховки та Каховки, куди теж завітали
прославлені спортсмени. Гостем Новокаховської центральної міської бібліотеки був триразовий
олімпійський чемпіон, срібний та бронзовий призер Чемпіонатів світу, чемпіон Європи з веслування на
байдарках і каное Сергій Чухрай, а також студенти Новокаховського агротехнічного коледжу, читачі та
бібліотекарі.
Комунальний заклад «Каховська районна об’єднана бібліотека» запросила до спілкування учнів ліцею
сфери послуг, користувачів інтернет-центру, біблотекарів, а також відомих спортсменів – восьмиразового
чемпіона Європи у гирьовому спорті Павла Мариніна та неперевершеного рекордсмена з жонглювання
м’ячем, чиє ім’я занесене до Книги рекордів світу Василя Росошика. Запис конференції «Спортивна гордість
Херсонщини» на відеохостингу YouTube http://www.youtube.com/watch?v=94-jc5ZJECY&feature=share
18 березня 2014 року проект завершився четвертою відеоконференцією «Звеличені працею й
талантом». Учасниками цієї онлайн-зустрічі стали дві аудиторії в Херсоні та одна в Білозерці.
Гостями Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б.Лавреньова були бібліотекарі шкіл
області, які перебували на навчанні у Херсонській академії неперервної освіти.
До читальної зали завітали також Олександра Тарновська – завідуюча трупою Херсонського обласного
академічного музично-драматичного театру ім. М.Куліша, заслужена артистка України, голова Херсонського
відділення Національної спілки театральних діячів України та Сергій Кияшко – провідний актор театру,
заслужений артист України. І бібліотека за мить перетворилася на театральний майданчик, де лунали яскраві
монологи та розповіді про спектаклі, фестивалі, творчі досягнення та плани на майбутнє.
У Білозерській центральній районній бібліотеці ім. П.Григоренка до зустрічі приєдналися
вихователь дитячого будинку сімейного типу Лідія Шарварли та художній керівник хореографічного колективу
«Фієста» Ірина Горєєва зі своїми вихованцями.
У Херсонській центральній міській бібліотеці ім. Лесі Українки у спілкуванні взяли участь Котляр
Микола Михайлович – Герой Соціалістичної Праці, заслужений агроном України, кавалер багатьох державних
нагород та студенти-першокурсники факультету іноземної філології Херсонського державного університету.
Онлайн-конференція дала можливість всім учасникам незалежно від віку, професії, освіти відчути
гордість за те, що вони – херсонці, і зрозуміти, що вони самі – творці долі своєї землі. Запис конференції

"Звеличені працею й талантом"
на відеохостингу YouTube http://www.youtube.com/watch?v=e7Iq91w2As&feature=share
Докладніше можна познайомитися з проектом на блозі науково-методичного відділу Херсонської
обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б.Лавреньова http://metobuks.blogspot.com/p/blog-page_2235.html.
Тарадименко І.І. - завідувач науково-методичного відділу Херсонської обласної
бібліотеки для юнацтва ім. Б.Лавреньова

Інтернет-проект
«Книга мандрує Херсонщиною: буккроссинг
на Херсонщині»
грудень 2012 - жовтень 2013
Проект мав на меті об’єднати бібліотекарів юнацьких структурних підрозділів навколо однієї ідеї,
презентувати молоді області нову книжку, виявити креативні та інноваційні форми роботи щодо просування
читання, долучити якнайбільше бібліотекарів до користування технологіями web 2.0.
Задум організаторів був таким: відправити книгу в мандри районами області, перед тим
зареєструвавши її на сайті «Буккроссинг Україна», та слідкувати за її подорожжю в Інтернеті. Платформою
для цього проекту стала група в соціальній мережі Facebook «Книга мандрує Херсонщиною».
Для проекту була відібрана збірка поезії «Формула Сократа» Василя Степановича Загороднюка –
поета, голови обласної організації Національної спілки письменників України.
Методичною підтримкою слугували рекомендації та маршрутний лист, згідно з яким книжка
подорожувала всіма районами нашої області, зупиняючись в кожному на два тижні.
Стартував проект на ІІ обласному фестивалі молодіжного читання «Відкрий свою книгу» в місті
Каховка 28 листопада 2012 року. І тоді ж під час святкового концерту книжка була передана директору
комунальної установи «Каховська районна об’єднана бібліотека ім. М.Братана» і «звільнена» на сайті.
До книжечки були вклеєні сторінки для відгуків та побажань, щоб читачі могли поділитися своїми
враженнями. В групі «Книга мандрує Херсонщиною» на Facebook розмістили відомості про збірочку, її автора
та зміст проекту.
Прослідкувати реалізацію цього проекту ви можете на веб-ресурсах:
https://www.facebook.com/groups/399017576848980/
http://metobuks.blogspot.com/p/rybuf-vfylhe-thcjyobyj.html
Мандри регіонами
КУ «КРОБ»
28 листопада – 10 грудня 2012 року
Першою прийняли «Формулу Сократа» комунальний заклад «Каховська районна об’єднана бібліотека ім. М.Братана».
Бібліотекарі запросили учасників літературного клубу «Свічадо» до читання по колу. І таким чином зі збірочкою
познайомилися не лише молоді люди, а й знані поети Каховського району: Алла та Валерій Ралко. А поет Микола Тібій
залишив у книжці відгуків такі рядки:
По колу вірші… Прочитаємо разом –
Нехай крокує «Формула Сократа»
Нікого автор книги не образив,
А образів посіяв він багато.
Саме інформація про цей захід першою потрапила до групи на Facebook «Книга мандрує Херсонщиною».
Великоолександрівська ЦБС
11 – 24 грудня 2012 року
До бібліотеки книжечку доставила «Укрпошта». За час перебування книги в Великоолександрівській районній бібліотеці
молоді відвідувачі ознайомилися з нею завдяки книжковій виставці «Поетичний світ Василя Загороднюка». Цікавинкою
стало передсвяткове новорічне ворожінні по книжці під час читання по колу «Кохання – це енергія, яка рухає життям».
Кожен учасник називав число, потім відкривав сторінку та зачитував вірш. Волонтер бібліотеки – журналіст місцевої
газети «Жайвір» – Юлія Марецька провела літературне смакування поезії Василя Загороднюка з читачами. Ця поезія
надихнула Юлію на написання вірша «Спогади», з яким можна ознайомитися на блозі науково-методичного відділу
ХОБЮ ім. Б.Лавреньова за посиланням http://metobuks.blogspot.com/p/rybuf-vfylhe-thcjyobyj.html
Запакувавши збірку в бандероль, бібліотекарі відправили її до Високопілля.
Високопільська ЦБС
26 грудня 2012 – 6 січня 2013 року

Під час перебування у Високопіллі збірочка стала окрасою літературної презентації у Високопільській гімназії, на якій
гімназисти познайомилися з біографічними віхами Василя Степановича, його творчим доробком та новою ліричною
поезією. Юні читачі поспішили записатися до бібліотеки, аби власноруч погортати книгу та посмакувати гарні мелодійні
вірші. «Серце наповнюється ніжністю, любов’ю. Кохання – це прекрасне почуття, яке передає поет у своїх віршах
заставляє серце тремтіти», - так написала А.Ратушна, після прочитання збірочки.
Нововоронцовська ЦБС
11 січня – 19 січня 2013 року
Протягом тижня «Формула Сократа» гостювала в Нововоронцовській районній бібліотеці. І за цей короткий час з нею
познайомилися 32 читачі, багато з яких залишили враження та висловили своє задоволення у книзі відгуків.
П’ятнадцятирічна Людмила Сокол написала так: «… вірші Василя Загороднюка проникають в душу і звучать в ній
мелодією кохання, вірності і доброти. Вони закликають нас радіти кожному дню…»
Бериславська ЦБС
25 січня – 1 лютого 2013 року
До Бериславської центральної районної бібліотеки «Формула Сократа» потрапила на День студента та знайшла собі
багато друзів. Першими з цією книгою познайомилися юні «геймери», які майже щодня відвідують бібліотеку з метою
пограти в комп’ютерні ігри. Далі книга помандрувала до навчальних закладів міста: шкіл, педагогічного та медичного
коледжів. Найактивніші слухачі залишали свої відгуки та побажання автору: «…я сама пишу вірші, і тому розумію, що
вони народжуються з глибини душі, в моменти хвилювання, суму, радості, кохання. Саме ці почуття я відчула, коли
читала цю книгу. Вірші поета немов переплелися з моїми особистими думками. І це мабуть тому, що почуття кохання
притаманне кожній людині».
Бібліотека має свій веб-ресурс, на якому знайшла відображення її участь в інтернет- проекті. З цією інформацією можна
ознайомитися за цим посиланням: http://berislav.ucoz.ua /news/kniga_mandrue _khersonshhinoju/2013-02-04-186
Новокаховська ЦБС
4 лютого – 14 лютого 2013 року
До Нової Каховки збірочку передала бібліотекар юнацького абонемента Бериславської центральної районної бібліотеки
Інна Мезенцева під час бібліотечного візиту до своїх колег. Чудовий смак поезії Василя Загороднюка відчули молоді
читачі на літературних дегустаціях у центральній районній та міській бібліотеці № 2. Героїнею бенефісу збірка стала
на зустрічі з читачами в міській юнацькій бібліотеці. Ось один з відгуків студентки приладобудівного технікуму
Е.Панченко: «Вірші про кохання! Як це чудово! Палкі, чисті, глибокі почуття випромінюють вони! І змушують полинути у
спогади власного життя...».
Бібліотекарі познайомили читачів свого блогу з інтернет-проектом “Книга мандрує Херсонщиною” та тими заходами, що
відбулися в межах проекту в їхній бібліотеці http://cbsnkah.blogspot.com/2013/02/01-14.html.
Горностаївська ЦБС
14 лютого – 27 лютого 2013 року
І знову «Укрпошта» допомагає потрапити збірці до нових читачів. За час її перебування в Горностаївській районній
бібліотеці з нею ознайомилися понад 50 читачів. Із відгуків читачів: «Мова віршів «тішить і п’янить». Відчувається
душевна краса і повнота думки самого автора. Поезія читається легко, бо у кожній строфі звучить гімн найвеличнішому з
почуттів – коханню».
Великолепетиська ЦБС
28 лютого – 13 березня 2013 року
Протягом двох тижнів зі збірочкою познайомилися не тільки молоді користувачі в бібліотеці та Великолепетиській ЗОШ
№1, а й у відділі культури районної держадміністрації. Дуже припала до душі поезія Василя Загороднюка начальнику
відділу – В.М.Приз. Особливо вразив вірш «Побачення з Камінною бабою»: «Куплет із вірша я поставила епіграфом до
фото пам’ятки «Половецька баба», яка стоїть біля Великолепетиського будинку культури. Велика вдячність автору за
поетичні рядки нашої історії».
Верхньорогачицька ЦБС
12 березня – 29 березня 2013 року
За час перебування у Верхньорогачицькій центральній районній бібліотеці завдяки бібліотекарям «Формула Сократа»
побувала в гостях у учнів гімназії гуманітарно-естетичного виховання і встигла сподобатися як учням, так і вихователям.
«Його вірші – чиста роса на початку дня. Світлі та відверті рими окриляють, дають наснагу...», - відгук директора гімназії
І.Левадної.
А на районному бібліотечному семінарі зі збірочкою познайомилися і бібліотекарі селищних бібліотек. Працівники
книгозбірень зазначали, що вірші В.Загороднюка несуть в собі перлини чистої поезії, закликають любити один одного,
життя та навколишній світ.
Нижньосірогозька ЦБС
29 березня – 6 квітня 2013 року
Всього за тиждень «Формула Сократа» стала добрим другом молодим читачам бібліотеки, книжкова виставка
«Поетичний світ Василя Загороднюка» представила всі книги автора, що є в фонді центральної бібліотеки. Ось, деякі

відгуки читачів: «Вірші збірки пронизані високим людським почуттям. Поезії, як весна, пробуджують, вселяють віру,
надихають
на
прекрасне,
допомагають
жити,
працювати
і
творити
добро.
Автор – великий патріот України, рідного краю, бо з любов’ю пише про начебто звичайні природні явища: «веселе небо,
вітер молодий, багряне сонце, зорі пожовтілі», використовуючи народну символіку. Переконуємося, що поет вміє ніжно
кохати і майстерно та захоплююче описує це почуття у своїх творах. Хіба це може кого залишити байдужим? Дякуємо
автору за пробуджені почуття та поетичні перли».
Іванівська ЦБС
7 квітня – 18 квітня 2013 року
Читачі центральної районної бібліотеки були настільки задоволені новою книгою Василя Загороднюка, що бібліотекарі
організували для них скайп-спілкування з автором. Молоді було цікаво дізнатися деякі подробиці з творчої біографії
Василя Степановича: коли вперше почав писати вірші, чому виникла ідея написання «Формули Сократа», кого із класиків
літератури має за взірець і, навіть, з ким би міг себе порівняти? З розповіді Василя Степановича учасники зустрічі
дізналися про його літературні уподобання та творчі плани. Йому імпонують лірика Ліни Костенко, Василя Симоненка та
Івана Драча, залюбки перечитує Олександра Пушкіна, Байрона та Миколу Рубцова. У його творчому доробку навіть є
переклади українською мовою Бориса Пастернака та Миколи Рубцова. Старшокласники читали свої вірші, цікавилися, де
і як можна взяти участь у літературному конкурсі та надрукувати свої поетичні твори молодим авторам. Василь
Степанович залюбки відповідав на всі питання та з насолодою читав вірші зі збірочки. З відгуку на прочитану поезію
вчителя Іванівської гімназії Перепелко І.В.: «..легкість, м’якість і душевна проникливість поетичної мови зачаровує серце
після прочитання перших рядків...».
Генічеська ЦБС
20 квітня – 3 травня 2013 року
У Генічеській центральній районній бібліотеці збірка стала головною героїнею літературної години «Поезія нашого
краю». Старшокласники місцевих шкіл, учні медичного коледжу та
члени клубу любителів поезії «Ліра» мали можливість познайомитися з «Формулою Сократа»: читали вірші зі збірочки,
ділилися своїми враженнями та думками.
Новотроїцька ЦБС
3 травня – 16 травня 2013 року
В районній бібліотеці на літературній дегустації поетичної збірочки зібралися молодь, яка цікавиться поезією, а також
місцевий журналіст Олена Олійник та поетеса Віра Яковлєва. «Формула Сократа» зайняла гідне місце серед інших
творів Василя Загороднюка на поличці під назвою «І кожен твір, як сповідь серця». Розпочалася зустріч знайомством з
біографією та творчим шляхом поета і закінчилася «дегустуванням» його віршів. Присутні зачитували рядки, які найбільш
сподобалися та клали на стіл кожен свою символічну квітку, і цим самим «сплели» чудовий «віночок поезії» Василя
Загороднюка.
Чаплинська ЦБС
16 травня – 29 травня 2013 року
За час перебування в Чаплинській ЦБС на презентації збірки з молоддю спілкувався місцевий поет Микола Петрович
Тимошенко. Він захоплено читав улюблені рядки свого колеги по перу Василя Загороднюка і залишив відгук про збірку:
«Недарма кажуть, що Поезія – це музика душі, що Поезія завжди була сонцем людства, його древом життя, піснею
великого моря, молодою Любов′ю і старим золотом. А те, що Поет – істота крилата, це аксіома. Його натхнення – це
блискавка, яка спалахує не для всіх. І чого немає в душі автора, того не буде і в його творіннях. Розсипана мова – слова,
а вірші – нанизані перлини, які народжуються в душі і, особливо, в душі високій і чутливій».
Каланчацька ЦБС
29 травня – 10 червня 2013 року
«Book-круїз Каланчацьким рідним краєм»
Першими, з «Формулою Сократа» познайомилися працівники центральної бібліотеки, склали анонс заходів, виділили
фотографів. Збірочка стала окрасою моно-виставки «Поет тихої, ніжної інтонації». А далі один за одним відбувалася
низка заходів: літературна п’ятихвилинка «Спливає тихо вечір», зустрічі з директором Каланчацького краєзнавчого
музею Галиною Зінчук, місцевими поетами Анатолієм Суганяком, Галиною Нігачовою, з членами та активістами
читацького клубу людей поважного віку «Спілкуймось!» та іншими читачами. Познайомитись з почесною гостею приїхали
бібліотекарі селищних та сільських бібліотек-філій. Наступного дня відбулося засідання літературного об’єднання
«Дивослово», присвячене презентації «Формули Сократа». Після заходів у книгозбірні бібліотекарі організували районну
акцію-подорож «Бібліотека йде в люди». Працівники відділу обслуговування з «Формулою Сократа» побували біля
палацу культури, де знайомили пересічних жителів зі збіркою, читали вголос вірші та отримували задоволення від
читання, відвідали центральний парк, вдихнули пахощі трав, таких ніжних, як і поезії Василя Загороднюка. Розважили
пасажирів на автостанції, що чекали від’їзду, а одна з пасажирок так зачиталася, що довелося організувати читаючий
автобус і провести акцію «Книга мандрує автобусом!». Ввечері мандрівниця пішла на чаювання до активних читачів
бібліотеки, де відбулося родинне читання. Її читали родинами і по одному, вголос і подумки, для себе і для членів сім’ї.
Наступного дня «Формулу Сократа» чекали юні користувачі – учні Каланчацьких ЗНЗ №1 і №2 та читацького об’єднання
«Старшокласник». Для них був організований перегляд відеопрезентації «Василь Загороднюк презентує нову збірку

«Формула Сократа». Учні довго не розходились, перечитували, обговорювали, сперечались, занотовували. Протягом
дня для всіх інших відвідувачів книгозбірні проведено ліричні читання «От би поглядом зустрітись – очі в очі!». В один із
днів гостювання бібліотекарі залучили волонтерів та підготували з ними лірично-музичну композицію «Задивляюсь я
на клин прощально». Перед від’їздом збірочка відвідала «Книжкову лікарню» та салон краси, де підлікувалася та
підправила свою зовнішність. За такий короткий термін «Формула Сократа» в Каланчацькому районі знайшла більше 200
шанувальників.
Докладно про ці мандри “Формули Сократа” на блозі Каланчацької ЦБС http://kalanchakcbs.blogspot.com/2013/06/blogpost_9739.html.
Скадовська ЦБС
11 червня – 24 червня 2013 року
За час перебування у місті-курорті Скадовськ з «Формулою Сократа» познайомилися не тільки читачі бібліотеки, але й
гості міста, які відпочивали на березі Чорного моря. Вона стала учасницею акції «Читання під час перерви на роботі»,
літературного читання на березі моря, літературної дегустації. З відгуків гостей міста: «Дякую за чудову мить
знайомства з сокровенним дивосвітом! Поезія – це ковток чистої води у спрагу», «Чудові слова про вроду українських
жінок. А ще про те, як чудово ця краса переплітається із красою природи. Прочитав збірку і повернувся до деяких віршів
знову. Особливо вразили «Диптих», «Ти така молода і красива». А ось ще відгук дев’ятикласниці Скадовської гімназії:
«Прийшла перевірити пошту до бібліотеки, а мені запропонували переглянути поетичну збірочку «Формула Сократа».
Зачиталась і закохалась у чудову ліричну поезію Василя Загороднюка». А бібліотекарі ЦРБ навіть написали віршприсвяту «Формулі Сократа» та створили невеличке слайд-шоу під шепіт хвиль морських та крики чайок про
перебування збірки в Скадовську. Чим приємно вразили учасників семінару «Інтеграція у віртуальний простір як складова
успіху сучасної бібліотеки для молоді» під час свого виступу 26 червня 2013 року.
Більш детально з мандрами «Формули Сократа» берегом Чорного моря можна познайомитися на блозі Скадовської
ЦБС: http://biblioskad.blogspot.com/2013/06/blog-post_19.html.
Голопристанська ЦБС
24 червня – 7 липня 2013 року
На прохання Голопристанської центральної районної бібліотеки автор приїхав на зустріч з читачами. Ще на початку
літературної зустрічі про кохання «Парасолька на двох» молодь захопила автора у вир запитань. Протягом зустрічі
познайомилися з його життєвим та творчим шляхом, читали вірші, спробували скласти власні ліричні твори під час гри
«Буріме». До зустрічі організували виставку-інсталяцію «Сходинки кохання», для якої була використана драбина.
Кожний щабель на ній представляв певну сходинку до кохання у різні періоди життя, а саме - у зворушливу пору юності, у
безцінні роки молодості та у період "золотої осені". Аби привернути увагу якомога більшої кількості людей до творчості
Василя Загороднюка, бібліограф Голопристанської центральної районної бібліотеки Інна Жигалова створила відео про
Василя Загороднюка та буктрейлер на «Формулу Сократа», які були викладені в соціальних мережах:
Одноклассники - www.odnoklassniki.ru/video/1806633701,
Вконтакте - vk.com/club50396987.
Цюрупинська ЦБС
7 липня – 21 липня 2013 року
Зустрівши «Формулу Сократа» з автобусу, бібліотекарі почали її рекламувати відразу на автобусній зупинці і по дорозі до
книгозбірні. В бібліотеці вона прикрашала собою виставку, яка перетворилася на мандрівну і відвідала краєзнавчий
музей, Центр культури та дозвілля і центральний майдан міста. Кожного наступного дня відбувалися нові зустрічі,
знайомства, фотосесії з молоддю, дорослими у найнесподіваніших місцях: у перукарні – зустріч про кохання «Жіноча
краса та поезія поруч», у торгівельному центрі – ліричні хвилинки «Приємне з корисним», в аптеці – поетична
профілактика здоров’я «Душевна книга на допомогу лікуванню», в парку – з кореспондентом місцевої газети «Вісник
Олешшя» А.Полуфакіним «Побачення з «Формулою Сократа». А також у бібліотеці – поетична фієста «Відпочинок з
«Формулою Сократа».
Білозерська ЦБС
23 липня – 8 серпня 2013 року
Білозерська центральна районна бібліотека стала рекордсменом за кількістю повідомлень про інтернет-проект «Книга
мандрує Херсонщиною» на блозі: http://bilozerkacbs.blogspot.com/. З них ми дізналися, що бібліотекарі Білозерської
центральної бібліотеки влаштували ВооК-вояж різноманітними куточками краю. За два тижні збірка познайомилася з
бібліотекарями та читачами, спілкувалася з закоханою молоддю, відвідала мальовничі куточки смт. Білозерка, завітала
до дитячого садочка, аби розважити вихователів, зазирнула до завідувачів трьох сільських бібліотек на інформхвилинку. В бібліотеці відбулася літературна зустріч «Землі моєї самоцвіти…» за участю Є.К.Дубовалової, керівника
літературної студії «Біле озеро». Спілкувалася «Формула Сократа» з інспектором відділу культури та методистами
районного будинку культури. Для членів районної ради ветеранів відбулася літературна хвилинка «Світло поезії
В.Загороднюка». Учасники краєзнавчого клубу «Пошук» відправилися в читацьку подорож, у котрій «Формула Сократа»
знайшла багато нових друзів та шанувальників.
Херсонська ЦБС
11 серпня – 30 вересня 2013 року

Майже 2 місяці «Формула Сократа» мандрувала бібліотеками Херсонської ЦБС, беручи участь у загальносистемній
книжковій естафеті.
У бібліотеках-філіях №1, 3, 13, 23 та відділі обслуговування юнацтва центральної міської бібліотеки ім. Л.Українки
відбувалися спілкування, знайомства, зустрічі збірочки з молоддю. Кожен знайшов собі вірш до душі і смаку. Були
представлені перегляд-замальовка про життєвий і творчий шлях Василя Загороднюка, виставки однієї книги та
презентації. «Формула Сократа» зібрала чимало вражень від читачів у своєму «Альбомі відгуків». Про перебування в
бібліотеці-філії
№23
ім.
І.Багряного
на
їхній
сторінці
в
соціальній
мережі
Вконтакте
http://vk.com/id204336282?w=wall204336282_514%2Fall.
Загалом протягом інтернет-проекту «Книга мандрує Херсонщиною:
буккроссинг на Херсонщині» «Формула Сократа» відвідала 26 структурних підрозділів
20 центральних бібліотечних систем.
Бібліотеки Херсонської області активізували свою діяльність на платформах
web 2.0, виставляючи повідомлення про перебування «Формули Сократа», влаштовані
заходи та враження читачів. 15 центральних бібліотечних систем, маючи бібліотечні
сторінки на Facebook або особисті аккаунти, змогли самостійно викласти інформацію в
групі «Книга мандрує Херсонщиною» про мандри збірочки.
Інформацію про її перебування в інших районах (де немає доступу до мережі),
а також наповнення сторінки віршами зі збірочки, цікавими відомостями забезпечувала
завідувач науково-методичного відділу Ірина Іванівна Тарадименко. Завдяки цьому спілкування в групі було більш
цікавим і насиченим.
Інтернет-проект став тією платформою для спілкування, яка об’єднала бібліотекарів ЮСП навколо однієї мети –
посприяти розповсюдженню читання, впровадити інноваційні форми, долучити IT-технології до поширення інформації
про проект. «Формула Сократа», або мандрівниця, як ми її називали під час проекту, здобула любов та повагу читачів
різних вікових категорій, в їх душах вона викликала найприємніші емоції, спонукала до написання своїх віршів.
До книги відгуків потрапили коментарі читачів різних за віком, освітою, професією: від учнівської молоді до
людей пенсійного віку. Відгуки написали: члени літературної студії «Біле озеро», поети області, директори бібліотечних
систем та будинків культури, начальник відділу культури, колективи організацій, вчителі та вихователі, бібліотекарі,
кандидат біологічних наук, команда баскетболістів з Чернівців, працівники музеїв, студенти та пересічні читачі. До речі,
переважно схвальні, але є і критичні відгуки – адже у кожного своя думка.
Підготували:
І.І. Тарадименко, завідувач науково-методичного відділу
О.О. Козаченко, провідний методист науково-методичного відділу
Херсонської ОБЮ ім. Б. Лавреньова

Огляд краєзнавчих ресурсів на сайті Херсонської
обласної бібліотеки для юнацтва
імені Бориса Лавреньова
На сайті Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавреньова
(http://www.unalib.ks.ua/) велику нішу займає інформація краєзнавчого характеру, яку можуть використовувати
як читачі, так і бібліотекарі. Читачі – для задоволення інформаційних потреб, а бібліотекарі для підготовки
заходів або задоволення запитів користувачів.
Рубрика «Краєзнавча сторінка» містить два підрозділи: «Херсонці – лауреати літературних премій,
конкурсів, фестивалів» та «Видатні краяни».
У підрозділі «Херсонці – лауреати…» інформація розміщується за назвами нагород і містить відомості
про таке: в якому році, який письменник та за що отримав нагороду, а також фото письменника.
«Видатні краяни», на разі, – це повнотекстовий ресурс із трьох окремих тематичних сторінок,
створених на основі відповідних біобібліографічних довідників.
Перша – «Діячі мистецтв» – подає інформацію за розділами: Архітектура; Живопис. Графіка; Музика;
Театр. Кіно. Телебачення; Кіномистецтво. В межах розділів інформація розміщена за алфавітом прізвищ
діячів, а кожна персоналія включає нарис про життєвий та творчий шлях, фотографію, бібліографію. При
доборі інформації використані фонди обласної бібліотеки для юнацтва, бібліографічні видання обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. О.Гончара та веб-ресурси.
Друга – «Вчені-природознавці» – включає ряд нарисів про науковців і дослідників ХІХ-ХХ ст., які
зробили вагомий внесок у розвиток природничих наук та прославили наш край. Інформація поділяється на
два підрозділи:
Вони народились в Таврійському краї

Вони прославили наш край
До бібліографічних списків увійшли найбільш інформативні джерела з фондів обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. О.Гончара, обласного краєзнавчого музею, бібліотеки державного аграрного
університету та обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б.Лавреньова.
«Олімпійська гордість Херсонщини» подає інформацію за такими розділами:
«Легенди спорту Херсонщини» – біографії херсонських спортсменів, які стали призерами
Олімпійських ігор; матеріали згруповані за видами спорту, далі – за алфавітом прізвищ.
«Херсонці – учасники Олімпіад» – підсумки виступів спортсменів Херсонщини на Олімпійських
іграх сучасності; короткі відомості про спортсменів Херсонщини – учасників Олімпійських ігор.
При відборі матеріалу використані енциклопедичні та довідкові видання Національного Олімпійського
комітету України, фонди обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б.Лавреньова, рекомендаційний покажчик
«Спорт на Херсонщині» Херсонського державного університету та веб-ресурси.
Всю інформацію можна завантажити у формі довідників в розділі: Ресурси - Наші видання - Довідники і
путівники.
Впродовж багатьох років наша бібліотека випускала серію біобібліографічних покажчиків «Літературне
краєзнавство» і у розділі: Ресурси – Наші видання – Серія «Літературне краєзнавство» представлені їхні
електронні версії.
Покажчики, присвячені творчості Миколи Каляки, Івана Немченка та Дмитра Міщенка, завантажуються
у форматі pdf.
Для вшанування пам’яті видатного письменника, славетного земляка, ім’я якого носить наша
бібліотека, на сайті був створений «Віртуальний музей Бориса Лавреньова». У його рубриках є така
інформація:
«Життєвий і творчий шлях Бориса Лавреньова» – біографічний нарис, ілюстрований
фотографіями письменника, його книжок та пам’ятника, а також «Автобіографія» (1957).
«Україна та Херсонщина у житті та творчості Бориса Лавреньова» – статті Олени
Марущак, старшого наукового співробітника літературного відділу обласного краєзнавчого
музею, та Вікторії Мусійко, старшого наукового співробітника літературного відділу обласного
краєзнавчого музею.
«Твори Б.А.Лавреньова в кіно і на сцені» – нарис про внесок письменника в драматургію і
кінематограф та стаття Івана Немченка «Борис Лавреньов і кіно».
«Увічнення пам’яті Бориса Лавреньова» – відомості про пам’ятні міста нашого міста,
пов’язані з іменем Бориса Лавреньова: музей-квартиру, гімназію, вулицю, бібліотеку.
«Електронна бібліотека вибраних творів» – тексти найпопулярніших творів Бориса
Лавреньова.
«Фільмографія» – перелік екранізацій творів Бориса Лавреньова.
«Фотогалерея» – світлини, що ілюструють миттєвості життя письменника.
«Віртуальна виставка» представляє всі твори Бориса Лавреньова, що є в фондах обласної
бібліотеки для юнацтва.
«Бібліографія» включає твори Б.А.Лавреньова, публікації про його життя і творчість у книгах і
збірках, у періодичних виданнях, бібліографічні видання. Останній розділ віртуального музею
представляє корисні інтернет-посилання.
Ольга Козаченко,
провідний методист науково-методичного відділу
Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б.Лавреньова

Тека методиста

Мій рідний край – частина Батьківщини:
досвід бібліотек України щодо краєзнавчої роботи з молоддю

У травні, в рамках святкування Дня міста Івано-Франківська, працівниками Івано-Франківської
обласної бібліотеки для юнацтва підготовлено і проведено цикл заходів у межах Дня краєзнавства.
Юнаки та дівчата завдяки поштівкам з видами старого міста та сучасним технологіям здійснили
справжню віртуальну мандрівку в часі «Вулицями та століттями Станиславова», відвідавши чотири історичні
епохи. Довідались про спорудження Станиславівської фортеці як ідеального укріплення, історію заснування та
перейменування міста, побували на площі Шептицького – духовному осередку міста, побачили, як колись
виглядали Станиславівські ратуші, на кілька хвилин зупинилися на невеликій площі Міцкевича, здійснили
«прогулянку» по центральній вулиці сучасного Івано-Франківська та завітали до парку.
Захід відбувся завдяки підтримці місцевого історико-краєзнавчого об’єднання «Моє місто» та його
голови Зеновія Жеребецького – власника однієї з найбільших у місті колекції старих станиславівських
поштівок.
Посилання на інтернет-ресурс:
http://ylibif.at.ua/news/stanislaviv_misto_v_centri_evropi_dni_kraeznavstva/2014-05-15-382
Англійський Гайд-парк є синонімом місця для публічних зібрань на відкритому повітрі, де
можна вільно проголошувати та відстоювати різні ідеї. Працівники Дніпропетровської обласної
бібліотеки для молоді ім. М.Свєтлова до Дня міста зробили спробу створити такий гайд-парк
по-свєтловськи, розмістивши його серед експозицій інших бібліотек області на презентації-бенефісі
«Бібліотеки Дніпропетровщини запрошують на побачення», що проходила в центральному дитячому парку
міста ім. Лазаря Глоби. Як можна зацікавити сучасне покоління юних читанням творів великого романтика?
Які у них є пропозиції щодо святкування його ювілею? Шукаючи відповіді на ці запитання, працівники
бібліотеки створили у Свєтловському гайд-парку зону, яка б допомогла знайти відповіді на них.
Слова «Подождите. Я вам кое-что скажу...», сказані Михайлом Свєтловим багато років тому,
зупиняли відвідувачів парку біля однойменної виставки. Їм було запропоновано взяти участь у літературній
грі-круїзі «В пошуках Свєтловських діамантів» та поспілкувалися з героєм фільму Л.Гайдая «Діамантова рука»
Семеном Семеновичем Горбунковим, який щойно повернувся із закордонного круїзу на теплоході «Михайло
Свєтлов» і готовий був поділитися прихованими у гіпсі діамантами за знання справжніх висловів-перлів
Свєтлова.
Небайдужі до історії міста городяни активно писали свої пропозиції щодо відзначення дня народження
поета на дошці побажань «Жизнь моя – грядущему подарок...».
Для студентів-першокурсників дніпропетровських вишів були запропоновані виставка-панорама «Це місто моє
і твоє», виставка видань іноземними мовами «Розуміння світу у розумінні мов» та періодики «Розмай
друкованого слова Дніпропетровська», а також акція «Стань читачем бібліотеки сьогодні!». Яскравим
підтвердженням прагнення дніпропетровців до пізнання національних витоків була черга бажаючих
сфотографуватися в національних костюмах з гоголівською красунею Оксаною під стилізованою українською
хатою та навчитися мистецтву виготовлення українського оберегу – ляльки-мотанки.
Цього дня відвідувачі парку вели «Розмови на лавці з письменником» Дмитром Бондаренком та
Наталією Дев`ятко. Ця респект-зустріч подарувала багато приємних хвилин як молодим авторам, так і їхнім
шанувальникам. Юні дніпропетровці малювали вітання з Днем міста прямо на асфальті навколо
Свєтловського гайд-парку та пускали для задоволення мильні бульбашки. Цей святковий день дав
упевненість у тому, що дніпропетровці люблять книгу, цікавляться новими виданнями, бажають користуватися
бібліотеками, шанують свою національну культуру і прагнуть передавати це своїм дітям.
Посилання на інтернет-ресурс:
http://youth-libraries.blogspot.com/2012/09/blog-post_19.html.

На сайті Черкаської обласної бібліотеки для юнацтва ім. В.Симоненка у рубриці «Моя
Черкащина» є підрозділ «Обдарована молодь», що представляє собою базу даних літературно
обдарованої молоді, членів обласного літературного об’єднання ім.. Василя Симоненка «Спалах».
Вміщує біографічні дані, досягнення, творчі доробки, участь у різноманітних конкурсах, а також їхні твори, які
можна завантажити та почитати.
Посилання на інтернет-ресурс: http://www.symonenkolib.ck.ua/.
Цікавим та корисним є суб-сайт Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва ім.
О.М.Бойченка «Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної Війни».
Містить розділи, присвячені окремим подіям на Кіровоградській землі: Кіровоградщина в роки
лихоліття, Кіровоградщина: хроніка вогненних літ, Рух опору, Солдатські листи (фотографії
солдатських листів), Герої Радянського союзу, Учасники бойових дій, Герої тилу, Почесні громадяни
(Біографічні відомості тих, хто носить звання «Почесний громадянин»), Увічнення пам’яті героїв (містить
фотографії пам’ятних місць з історичними відомостями), Про війну …в літературі, в живописі, в музиці
(доробки Кіровоградських письменників, художників, музикантів про війну), Війна очима нащадків (нариси та
вірші членів літературного клубу «Ліра»), Остарбайтери (матеріали з друкованих видань), Діти війни (розповіді
дітей війни про ті події), Фотоальбом «Миті війни» (матеріали про учасників воєнних дій ілюстровані
фотографіями).
Посилання на інтернет-ресурс: http://lib.kr.ua/vv
На сайті Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки розміщена
інтерактивна гра – туристичне оnline лото «Знайомтесь, Харківщина».
На екрані представлено 5 зображень персоналій чи місць, пов’язаних з Харківщиною. Під
ними 5 текстових повідомлень. За умовами гри потрібно зображення перетягнути мишкою на
відповідний йому текстовий блок. Зображення лягає лише на вірний текстовий блок. Коли всі варіанти
складені – з’являється віконце «Все вірно! Грати знову». Під час гри відбувається пізнання рідного краю, його
відомих людей, історичних та сучасних відомих місць.
Посилання на ресурс: http://region.library.kharkov.ua/loto/index.php
13 та 14 червня 2014 року в бібліотеках України відбувся конкурс Бібліотечний WikiDay в
рамках проекту програми «Бібліоміст» - "Вікіпедія".
Мета конкурсу - сприяти поширенню знань про регіон проживання завдяки використанню
онлайн ресурсів Вікіпедії, сприяти поширенню інформації про ресурси Вікіпедії серед користувачів
бібліотеки та місцевої громади, показати важливість знань, що накопичуються і зберігаються у бібліотеці у
вигляді друкованих джерел інформації, їх вплив на формування контенту онлайн ресурсів.
Суть WikiDay в тому, щоб надати можливість створення вікі-статей на комп'ютерах, доступних для
загального користування у бібліотеках протягом одного дня.
Бібліотекарям запропонували дати змогу всім охочим дізнатися більше про Вікіпедію як онлайн
ресурс та поділитися знаннями про свій регіон, долучившись до створення нового контенту української
Вікіпедії.
Потрібно було створити команду бібліотекарів, які сприятимуть організації WikiDay (підготують
інформаційний стенд, розповсюджуватимуть інформацію про захід, допомагатимуть користувачам). Кількість
учасників залежала від наявної у бібліотеці кількості комп’ютерів, які знаходяться у вільному доступі і можуть
використовуватися відвідувачами.
Докладніше про умови конкурсу читайте тут: http://www.bibliomist.org/ua/konkursy/on-line-konkursi/868bibliotechnyi-wikiday.
Як відбувався WikiDay:
• в
Одеській
обласній
бібліотеці
для
юнацтва
ім..В.В.Маяковського
http://odessaoub.blogspot.com/2014/06/wikiday.html
• в Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва http://active-lib.blogspot.com/2014/06/wiki.html
Слідкуйте за результатами конкурсу «Бібліотечний WikiDay» на сайті Бібліомоста!

Абетка інновацій
Арт-мікс (від англ.. art – мистецтво, mix – змішування) – захід, під час якого
поєднуються різні види мистецтва або різні теми мистецтва.
Бук-слем (від англ.. book – книга, slam – штовхання) – рекламна гра-змагання по просуванню книги з
елементами театралізації. Учасники діляться на команди і за обмежений час створюють рекламні ролики на
одну книгу. Рекламна компанія повинна викликати бажання прочитати книгу. Журі виставляють бали за
такими критеріями: артистизм, креативність, бажання прочитати книгу, та визначають команду-переможця.
Велнес-тренінг – захід, спрямований на просування здорового способу життя. Запропонуйте молодим
людям, які займаються вуличними видами спорту (воркаут, паркур тощо), показати своїм одноліткам, що
займатися спортом просто – потрібне лише бажання.
Велнес (від англ. be well – гарне самопочуття) – концепція здорового способу життя, заснована на поєднанні
фізичного та ментального здоров’я, правильного харчування, розумних фізичних навантажень та відмови від
шкідливих звичок.
Демотека – це місце (творчий куточок), де читачі можуть залишити свої власні роботи – «демки» в галузі
музики, літератури, фотографії, фільмів, графіки тощо, для того, щоб про них дізнався широкий загал.
Коучинг (від англ.. coaching – навчання, тренерство) – це метод сучасного консультування, що сприяє
ефективному досягненню клієнтом поставленої мети, що виявляється в конкретних результатах. В бібліотеці
можна використовувати як форму професійного навчання або під час масового заходу, задля вирішення
якоїсь проблеми разом з учасниками.
Книжкова «шпаківня» – форма вуличної бібліотеки, невеличка будівля, куди громадяни приносять свої книги
і беруть для читання інші. Її мета – поширення читання серед населення.
Озвучена книжкова виставка — традиційна форма трансформується в інноваційну завдяки участі в ній
відвідувачів бібліотеки. Запросіть юних відвідувачів до участі в презентації виставки і вона зазвучить поновому.
Сторітелінг (від. англ. storytelling - розповідання історій) — це спосіб передачі інформації через розповідання
історій. Використовується при підготовці масових заходів, в професійному навчанні, при підготовці інформації
у ЗМІ, при веденні сайтів, блогів. Докладніше про цю форму читайте в рубриці: Увага! Є ідея!

Сторітелінг
Увага! Є ідея!
Фестивалі сторітелінга за кордоном стають все популярнішими. Коли починаєш знайомитися з цим
жанром, розумієш, що саме це потрібно бібліотеці. Так що ж таке сторітелінг?
Сторітелінг (з англ. - розповідання історій) — це спосіб передачі інформації через розповідання
історій. Простіше кажучи, це мистецтво оповідати історію так, що ви не підете, поки не дослухаєте до кінця.
Історії, як картинки, запам’ятовуються швидше та мають яскраве емоційне забарвлення.
Як варіант, сторітелінг використовують для неформального навчання кадрів, для підвищення
популярності товарів та послуг, в освіті, бізнесі, політиці, менеджменті тощо. В бібліотеках за кордоном
сторітелінг — це популярна подія. Існують професійні сторітелери. Оповідання може доповнюватися музикою,
фото, відео, іншими ефектами — це цифровий сторітелінг.
Сторітелінг — це одночасно наука і мистецтво. Людство займалося ним весь час, оповідаючи казки,
міфи, легенди.
Види сторітелінга:
• соціальний, тобто некомерційний (культурний, соціальний, сімейний, дружній, особистий, міфи,
легенди)
• комерційний (бізнес, маркетинг)
• цифровий.

У будь-якій діяльності бібліотеки можна використовувати сторітелінг: під час масових заходів,
підготовки статей в ЗМІ, під час роботи з сайтами та блогами. Роль оповідача — максимально донести
історію. Роль слухача — прийняти історію, повірити в неї. Основне в сторітелінгу — родзинка — цікава ідея,
яка привабить читачів. Історія не повинна бути банальною.
Ось приклад сторітелінгу, який створила група бібліотекарів на флеш-семінарі “Креативна бібліотека”.
СТОРІТЕЛІНГ – «Бібліотека та Бібліоміст»
Жила-була бібліотека, яка безтямно любила своїх читачів. Було багато користувачів, які відповідали їй
взаємністю. Але настали важкі часи, з’явилися темні сили. Вони весь час намагалися розлучити закоханих.
Схудла бібліотека – немає зарплати. Зблідла – немає нових надходжень. Змарніла – зменшилась
зацікавленість владних структур до книгозбірень. Та завжди любовна історія має добре завершення. З’явився
лицар – «Бібліоміст», який допоміг бібліотеці зажити новим яскравим життям!
П’ять порад по створенню гарної історії:
1. Пам’ятайте, чому ваша історія важлива? Чи вважає її важливою хтось крім вас?
2. У вашій історії є родзинка? Яка мета вашої історії? До чого вона прагне? Якщо Ви не можете двома
словами визначити її родзинку, значить ваша історія не чітка і не достатньо гарна.
3. Ще раз спитайте себе, нащо Ви розказуєте вашу історію? Тому, що хочете щось сказати чи тому, що
хочете привернути увагу? Ваша історія стане кращою, якщо сподобається вам самому.
4. Чи розказує історія щось про вас?
5. Що ви можете додати, щоб зробити історію кращою?
Структура історії:
Вступ. Основна задача цього етапу – підготувати читача до самої історії. Тут ми створюємо контекст
розповіді, для цього потрібно додати фарб та емоцій.
Сама історія. Факторами успіху історії є її стислість та легкість запам’ятовування. В одній історії
повинна бути одна основна думка, котру ви хочете донести (невелика історія з одним сюжетом, з невеликою
кількістю учасників і подій).
Історія про себе. Найефективніші з точки зору впливу на читачів є історії про ваше минуле, про те, що
траплялось саме з вами.
Історії про персоналії. Це історії про відомих людей (бізнесменів, політиків, публічних діячів).
Вигадані історії. Штучно створена історія завжди менш ефективна, ніж історія про вас. Якщо ви
вигадуєте історію, то потрібно заздалегідь придумати контекст, додати яскравих фарб, переживань та емоцій.
В статус «вигадані історії» потрапляють також легенди, міфи, анекдоти, казки, сюжети фільмів, книг.
Розв’язка. Це переламна мить в історії. Наприклад, було погано, ми щось зробили і стало добре, або,
навпаки, було добре, але ми щось упустили, і стало гірше. Історії без розв’язки слухати не цікаво.
Висновки. Обов’язково озвучте висновки. Дуже часто із однієї історії можна зробити декілька висновків,
тому вам потрібно направити думки слухачів в потрібному вам напрямі.
Отже, перерахуємо компоненти успішної історії:
по-перше, історії відбуваються з персонажем, яким може бути реальна людина, вигадана істота чи
установа, але тоді потрібно розповідати про неї, як про щось живе;
по-друге, історія – це обов’язково зміни, до того ж зміни ціннісні – тобто у персонажа в житті з’явилось
щось важливе, чого не було раніше;
по-третє, історія цікава лише тоді, коли глядач може їй співпереживати, підсвідомо уявляючи себе на
місці персонажа.
Далі, якщо подія відбувалася в реальності, для неї дуже важливі реальні межі (рамки) – коли вона
відбувалася, як довго, де.
Матеріалом історії мають бути події. Загальні слова можуть бути лише «цементом», що зв’язує, але не
змістом.
Інтернет-ресурси, використані при формуванні статті:
http://blog.childlib.by/tag/storytelling/
http://marinamb485.blogspot.com/2013/09/blog-post_30.html
http://parispress.ru/vidy-storitellinga.html
http://sbiblioteka.blogspot.com/2012/07/blog-post_14.html
http://lifehacker.ru/2012/12/25/kak-sdelat-vashi-istorii-luchshe/
Ольга Козаченко,
провідний методист науково-методичного відділу
Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б.Лавреньова

Вивчаємо читача
Програма обласного соціологічного дослідження
«Чи знаєш ти свій рідний край?»
До 70-річчя утворення Херсонської області обласна бібліотека для юнацтва імені Б.Лавреньова
проводить дослідження «Чи знаєш ти свій рідний край?».
Мета: виявити рівень краєзнавчої обізнаності молоді, у т.ч. у краєзнавчих ресурсах, що надає Херсонська
обласна бібліотека для юнацтва ім. Бориса Лавреньова.
Завдання:
• виявити рівень краєзнавчої обізнаності в різних галузях;
• з’ясувати, чи знають про наявність краєзнавчих ресурсів на сайті Херсонської обласної бібліотеки для
юнацтва ім. Бориса Лавреньова;
• виявити рівень задоволеності літературою краєзнавчого характеру;
• скласти картину активності щодо участі респондентів в бібліотечних заходах краєзнавчого характеру.
Об’єкт дослідження: читачі віком від 15 до 35 років.
Предмет дослідження: краєзнавчі ресурси.
Етапи дослідження:
1. Розробка програми обласного соціологічного дослідження (квітень-травень 2014 р.).
2. Проведення дослідження:
• збір даних методом анкетного опитування (травень-вересень 2014 р.);
• збір даних методом онлайн-опитування (травень-вересень 2014 р.);
• узагальнення даних в районних бібліотеках Херсонської області (жовтень 2014 р.).
3. Обробка даних науково-методичним відділом Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім.
Б.Лавреньова, аналіз та узагальнення результатів (листопад-грудень 2014 р.).
Бази дослідження:
• юнацькі структурні підрозділи Херсонської області;
• Херсонська обласна бібліотека для юнацтва імені Б.Лавреньова.
Методика дослідження:
Під час проведення дослідження будуть використовуватись:
• анкетне опитування;
• онлайн-опитування;
• аналіз даних.
Вимоги до проведення та подання результатів дослідження:
1. Вимоги до респондентів.
Вік респондентів повинен бути від 15 до 35 років.
2. Вимоги до подання результатів дослідження
Просимо подавати результати в абсолютних кількісних показниках (відсотки не обов’язкові).
3. Особливості анкети.
Звертаємо Вашу увагу, що анкета є в електронному вигляді на сайті Херсонської обласної бібліотеки для
юнацтва ім. Б.Лавреньова (http://www.unalib.ks.ua/), тому Ви можете пропонувати своїм читачам заповнити
анкету на сайті. Якщо ви маєте бажання розмістити анкету на своєму інтернет-ресурсі – зверніться в науковометодичний відділ для отримання коду для вставки на сайт чи блог.
Анкета
Шановні друзі!
Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б.Лавреньова до 70-річчя утворення Херсонської області
проводить обласне соціологічне опитування “Чи знаєш ти свій рідний край?”.
Просимо Вас відповісти на запитання анкети (позначити символом або відповісти своїми словами).
1. В якому районі Херсонської області Ви живете?

Бериславський
Білозерський
Великолепетиський
Великоолександрівський
Верхньорогачицький
Високопільський
Генічеський
Голопристанський
Горностаївський
Іванівський

Каланчацький
Каховський
Нижньосірогозький
Нововоронцовський
Новотроїцький
Скадовський
Цюрупинський
Чаплинський
м.Херсон
м.Нова Каховка

2.

Чи цікавить Вас історія Херсонської області?
так
ні

3.

Які памґятки, розташовані в нашій області, в т.ч. у місцевості, де Ви живете, Ви вважаєте історично
унікальними?
______________________________________________________________________________________________
____________________________

4.

Які музеї Ви відвідували останнім часом?
Херсонський обласний краєзнавчий музей
Херсонський обласний художній музей ім. О.Шовкуненка
місцевий музей
інше_______________________

5.

Кого з видатних особистостей Херсонщини, в т.ч. вашого рідного краю, Ви знаєте в галузі:
історії______________________________________________
культури____________________________________________
літератури__________________________________________
спорту_____________________________________________
науки______________________________________________
мистецтва__________________________________________
інше_______________________________________________

6.

Де Ви отримуєте інформацію про рідний край?
школа
бібліотека
музей
інтернет-ресурси
інше________________________

7.

Чи користуєтесь Ви інтернет-ресурсами бібліотек для отримання краєзнавчої інформації?
так
ні
не знаю про їх наявність

8.

Якими ресурсами Ви користуєтесь на сайті Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б.Лавреньова?

Користуюсь
Електронний каталог
База даних
“Видатні краяни”
База даних
“Херсонці — лауреати
літературних

Не
користуюсь

Не знав, але
тепер буду
користуватися

Не знав і
не буду
користуватися

премій, конкурсів,
фестивалів”
Наші видання.
Довідники і путівники
Наші видання.
Серія «Літературне
краєзнавство»

9.

Які напрями краєзнавства Вас найбільше цікавлять?
екологія
історія
культура
література
спорт

туризм
наука
суспільство
мистецтво
інше______________

10. Інформації з якого напряму краєзнавства Вам не вистачає?
екологія
історія
культура
література
спорт

туризм
наука
суспільство
мистецтво
інше______________

11. Чи берете Ви участь у краєзнавчих заходах, акціях, конкурсах, які проводить бібліотека?
так
ні

12. Чи хотіли б Ви взяти участь у бібліотечних краєзнавчих акціях, конкурсах, заходах?
так
ні
не знаю
Зазначте, будь ласка, деяку інформацію про себе:
Рік народження ______
Стать
чоловіча
жіноча

Освіта
неповна середня (9 кл.)
повна середня
базова вища (коледж, училище)
неповна вища (бакалавр)
повна вища освіта
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Бібліотечний WikiDay [Електронний ресурс] / Бібліоміст. - Web-сайт. – Режим доступу:
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