Програма
«Я – унікальний!»
(2017-2021 р.р.)

Мета і основні завдання програми:
 Допомога дітям-учням шкіл міста і області у виявленні
творчих здібностей та всебічному їх розвитку.
 Створення найбільш сприятливих умов для навчання і
виховання обдарованих дітей.
 Організація і діяльність гуртків та творчих об’єднань у
бібліотеці, що сприяють розвитку художньо-мистецьких смаків.
 Надання методичної та консалтингової допомоги бібліотекам
області, що обслуговують дітей, з питань організації і роботи з
талановитими дітьми та забезпечення інформаційної підтримки
пізнавальних потреб цієї категорії читачів.
Впровадження програми передбачає тісне співробітництво з
громадськими організаціями, закладами культури і мистецтва,
розширення і збагачення можливостей інформаційно-ресурсного
центру «ДІМ» (Діти і Мистецтво), надання приміщення та створення
умов для занять дітей творчістю (оформлення, устаткування,
матеріали тощо), запрошення фахівців-діячів літератури і мистецтва
до бесід і консультацій з дітьми у творчих об’єднаннях при
бібліотеці.
А також розширення комп’ютерного парку бібліотеки, активне
використання АРМ для читачів бібліотеки та Інтернет з метою
надання повноцінного інформаційного забезпечення творчого
процесу обдарованих дітей та одержання ними фахових знань.

Зміст програми включає:
 виявлення творчих здібностей у школярів;
 створення умов для розвитку творчих здібностей дітей;
 організація роботи гуртків та творчих об'єднань, що сприяють
розвитку художньо-мистецьких смаків;
 рекламні послуги для тих, хто хоче зайняти своє місце у
бібліотечних гуртках та творчих об'єднаннях;
 залучення до роботи з талановитими дітьми майстрів,
спонсорів, укладання угод із соціальними партнерами;
 залучення громадськості до проведення заходів з обдарованими
дітьми;
 співпраця з літераторами та митцями Миколаївщини;
 забезпечення участі студій у творчих конкурсах міжнародного,
всеукраїнського та обласного рівнів;
 організація,
оформлення,
презентація
тематичних та
персональних виставок творчого доробку дітей;
 проведення
рекламної
кампанії
щодо
впровадження
комплексної програми «Я – унікальний!».
Програма надає можливості:
 виявити здібних, талановитих, творчих обдарованих дітей;
 розвивати творчі здібності дітей;
 створити умови, за якими діти можуть визначити свої реальні
і потенційні можливості;
 участь
талановитих
читачів
бібліотек
у міжнародних,
всеукраїнських, обласних та інших конкурсах дитячої творчості;
 публікації робіт літературно обдарованих дітей в міській
пресі, збірках, альманахах.
Втілення програми передбачає роботу
в таких напрямках, як:
 АРТ-час – знайомство з творчістю майстрів мистецтва,
зустрічі з митцями. Використання таких форм, як лекторії, бесіди,
презентації, віртуальні подорожі, зустрічі з цікавими людьми,
консультації, практичні заняття. Презентації нових творчих робіт
миколаївських митців.
 ART-дебют – реклама творчості талановитих дітей, у т.ч.
вихованців студій, гуртків Палацу творчості учнів, музичних та
художніх шкіл. Організація персональних виставок творчих робіт,
бенефіси молодих митців, участь у бібліотечних, всеукраїнських
конкурсах та фестивалях дитячої творчості.
 Творча LIBRARUторія – практичні та теоретичні заняття,
що знайомлять з різноманітною інформацією про жанри мистецтва,

ресурсної підтримки початківців у оволодінні різними видами
ремесел, малюванням. Розвиток творчого потенціалу з метою
розкриття можливостей дітей. Робота арт-гурточка «Хобі і ти».
Реалізація
програми надає реальну
можливість
створити імідж бібліотеки як інформаційного спонсора, лабораторії
пошуку та становлення талантів. Підтримує функціонування та дає
новий поштовх для осередків розвитку творчості дітей та підлітків
у бібліотеках області. Спонукає дітей та підлітків стати більш
обізнаними у галузі літератури та мистецтва, надає їм високу
освіченість у різних галузях мистецтва та літератури.

