ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Науково-методичний відділ ОУНБ ім. Тараса Шевченка оголошує
обласну акцію «Бібліотека – територія добра». Акція присвячена новорічноріздвяним святам, та проходитиме з 01 грудня 2020 р. по 02 лютого 2021 р.
Пропонуємо Вам долучитися до акції шляхом проведення різноманітних
заходів як в межах так і за межами бібліотеки, в режимі онлайн.
Мета: залучення членів Вашої громади до участі у заходах бібліотеки (в
т.ч. онлайн), PR-кампанія можливостей Ваших закладів, утвердження своїх
можливостей, спроможностей щодо обслуговування різних категорій
населення громади.
Місце проведення: публічні бібліотеки (якщо дозволятиме
епідеміологічна ситуація), площі, сквери населених пунктів, територія біля
бібліотеки, сторінки бібліотек в соціальних мережах, на сайтах.
Опис заходів (що можуть відбуватися):
– створення тематичних фотозон в бібліотеках та поза її межами
(присвячені народознавчим передноворічним, новорічним та різдвяним
святам), презентація світлин в закладах, соцмережах, на дошках оголошень
біля бібліотечних закладів;
– створення новорічно-різдвяних поробок (як користувачами дорослими
так і користувачами-дітьми) та вітання ними членів своєї громади (особливу
увагу звернути на людей похилого віку та людей з обмеженими фізичними
можливостями);
– створення відеопобажань, відеопрезентацій (святкової тематики)
«Привітай друга», «Привітай сусіда» та ін.;
– проведення заходів для користувачів-дітей до дня св. Миколая, а саме:
написання побажань св. Миколаю; проведення спілкування (онлайн) з
улюбленим письменником «Письменник на замовлення»; проведення
конкурсів на кращу дитячу поробку Новорічної тематики (в т.ч. онлайн);
проведення конкурсів на краще читання віршів (в т.ч. онлайн); привітання св.
Миколая, зустріч з ним як в межах так і поза межами бібліотек;
– створення та презентація відеороликів про кращих людей Вашої громади,
про кращих учнів Ваших шкіл (в соціальних мережах, на сайтах, в закладах);
– підготовка новорічно-різдвяної казкової феєрії в бібліотечних закладах,
прибібліотечних територіях, в онлайн форматі з привітаннями родин громади,
окремих членів громади (особливу увагу приділяти малозабезпеченим та
пенсіонерам).
До дійства залучити працівників культури, освіти громади, керівництво
громади.
Участь громади та партнерів: залучити – місцеві органи влади, освітні
заклади культури, членів громади різного віку.

Показники успішності акції:
– збільшення користувачів, відвідування;
– збільшення друзів у соцмережах;
– відгуки про роботу закладу;
– створення позитивного іміджу закладу;
– розвиток у учасників акції креативності у спілкуванні, участі у заходах.
Учасники акції! Про свою участь у акції та про заходи які відбудуться в
їх мережах повідомте НМВ ОУНБ, надіславши на електронну адресу
metod@library.ck.ua інформації, світлини заходів, відеоматеріали. Свої
матеріали по темі можна розмістити на сторінці методичного відділу ОУНБ
«Методичний простір».
Вдячні за участь!
Переможців ждуть винагороди!
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