У бібліотеці імені Дніпрової
Чайки стартують Літні читання
Програма літніх читань «Канікули з книгою» 2019 року в
обласній бібліотеці для дітей ім. Дніпрової Чайки офіційно
стартує, за традицією, 1 червня – у Міжнародний день захисту
дітей.
Але вже зараз бібліотекарі розгорнули промоційну кампанію,
запрошуючи школярів до участі у пізнавально-розважальних та
читацьких проектах, що триватимуть протягом усього літа.
Програма реалізується в бібліотеці за двома модулями: перший
пропонує учасникам захоплюючі ігри-змагання у двох форматах –
для учнів 1-4 класів та для читачів-підлітків; другий –
щоденну насичену програму літнього відпочинку.
Сектор абонемента учнів 5-9 класів запрошує своїх користувачів
завітати у «КнигоЛенд: країну літературних героїв», де
пройдуть змагання читачів у форматі сучасної популярної гри
«косплей» – у бібліотеці, звичайно ж, він буде літературним.
Учасники отримають «Читацькі щоденники», в яких і будуть
фіксуватися прочитані літературні твори та виконані завдання.
А молодших читачів цього літа очікують справжні пригоди і
пошуки книжкових скарбів у грі-змаганнях «15 книг у скриню
читача, або Нові пригоди бібліопіратів. Літературний
фарватер». Помандрувати доведеться немало, адже на учасників
програми чекають «Поетичний океан» і «Казковий архіпелаг»,
«Пригодницькі острови» і «Містична печера». «Бухта цікавих
фактів» та «Історична гавань»…
А доки триватиме ця віртуальна мандрівка із «секретними»
схованками та захоплюючими завданнями – кожен учасник програми
встигне добре підготуватися до наступного навчального року.

Адже всі читацькі пригоди у Програмі «Канікули з книгою»
базуються на читанні рекомендованої літератури, яку
бібліотекарі дбайливо відбирають для кожного класу окремо,
спираючись на консультації та методичну підтримку фахівців
Херсонської академії неперервної освіти і методичного кабінету
при управлінні освіти Херсонської міської ради, і публікують
щорічно у списках «Що читати влітку» (зокрема й на сайті
бібліотеки).
Модуль «Тиждень з книгою» передбачає організацію під час
літніх канікул ігрових заходів та творчих майстерень,
спрямованих на формування читацьких інтересів, розвиток
читацької культури, стимулювання мотивації до читання.
Відвідувачі нашої бібліотеки щодня мають змогу весело і
корисно провести час, беручи участь у пізнавально-розважальних
заходах, які щоденно починаються об 11:00 та о 14:00, – про
розклад усі бажаючі можуть дізнатись на сайті та із постера у
вітрині бібліотеки, а також із листівки, яку можна взяти з
собою додому.
Для заохочення учасників Програми літніх читань традиційно
використовується Бібліотечна Інтелектуальна Валюта – БІВи.
Заробивши ці своєрідні «гроші», читачі зможуть придбати за них
книги зі спеціального призового фонду – «Книжкових кіосків»,
розташованих у відділах бібліотеки. Книги для «Книжкових
кіосків» надають давні й нові партнери бібліотеки та цієї
програми – видавництва і книготоргові фірми.
Чемпіонів Літніх читань у фіналі чекають приємні сюрпризи: усі
структурні підрозділи – організатори програми – влаштовують у
вересні святкові підсумкові заходи: ігри, квести, турніри,
бенефіси читачів тощо.

