
  

Письменницький марафон NaNoWriMo.
Досвід бібліотечних програм
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Writing
Month

Національний
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листопадовий 
письменницький 

марафон



  

1-30 листопада

30 днів
50 000 слів

(160-200 сторінок)

http://nanowrimo.org

482 709 учасників 
з 6 континентів

http://nanowrimo.org/


  

мотивація

підтримка 
міжнародної 
письменницької 
спільноти

вдосконалення 
літературної 
майстерності

доступ до
корисних 
матеріалів 
та  вебінарів

виклик

пропаганда 
літератури 
та читання



  

Програма для 
бібліотек 

Come Write In

615 бібліотек-учасників 
з усього світу

nanowrimo.org/come-write-in

http://nanowrimo.org/come-write-in


  

● Залучення  до бібліотеки нових читачів
● Відповідність програми місіям бібліотеки
● Розвиток громади
● Сучасний імідж бібліотеки – бібліотека як 
культурний центр
● Підтримка з боку регіональних 
представників NaNoWriMo

Кожна бібліотека сама визначає рівень 
власної участі у програмі!



  

Що може зробити бібліотека?
➔ Розповсюдити листівки про письменницький марафон
➔ Запропонувати місцевим учасникам марафону місце для 
зустрічей
➔ Розповсюдити інформацію у соціальних мережах
➔ Підготувати тематичні книжкові виставки
Разом з регіональним представником:
➔ Влаштувати підготовчу програму (майстер-класи з 
літературної майстерності)
➔ Провести заходи під час марафону (зустрічі з 
письменниками, вечірки, семінари)
➔ Після завершення марафону – влаштувати мастер-клас з 
редагування художнього твору
➔ Підказати переможцям, де вони могли б опублікувати 
твори



  

Як взяти участь у програмі?

Дізнатися про досвід інших бібліотек - 
nanowrimo.org/come-write-in/library-outreach-g
uide

Зареєструватися через спеціальну форму - 
http://goo.gl/o7hz33

Вийти на зв’язок з регіональним представником 
на українському форумі - 
http://nanowrimo.org/regions/europe-ukraine 

http://nanowrimo.org/come-write-in/library-outreach-guide
http://nanowrimo.org/come-write-in/library-outreach-guide
http://goo.gl/o7hz33
http://nanowrimo.org/regions/europe-ukraine


  



  



  



  

Державна бібліотека 
України для юнацтва 

долучилася до програми 
Come Write In

23 квітня 2014 року
Всеукраїнська молодіжна 
бібліоніч

“Biblos. 
Три шляхи натхнення”



  

 Віртуальна екскурсія Києвом 
Булгакова
 Простір літературних ігор
 Сеанс спонтанного письма 
під звуковий супровід

Biblos. Три шляхи натхнення



  

 Літературні загадки
 Асоціативна гра Dixit
 Конкурс на найкоротше 
оповідання

  7 вересня 2014 року 
Літературна вечірка



  

У пошуках натхення молоді 
письменники вирушили до парку 
ім. Максима Рильського

14 вересня 2014 року
Літературний пікнік



  

Молоді письменники та прихильники 
коміксів поговорили про війну, 
революцію, кохання та панк-рок у 
графічному романі Маржан Сатрапі 
“Персеполіс”, переглянули його 
екранізацію та спробували 
відповісти на 
питання, як 
особиста історія 
переплітається 
з історією світовою 
і стає літературою.

28 вересня 2014 року
Comixion! 
Точка відліку, точка зору



  

16:00 Відвідування першої Всеукраїнської 
виставки астрономічної фотографії "Всесвіт у фокусі", 
сеанс спонтанного письма.
Участь у конкурсі фантастичних замальовок на космічну 
тематику.

18:00 ReadInExtreme – екстремальні читання творів метрів 
фантастики.

(Київський планетарій, Велика Васильківська, 57/3, 
ст. м. “Олімпійська”)

Готуймося до письменницького 
марафону NaNoWriMo разом!

18 жовтня 2014 року 
День Космічної музи



  

13:00 “Як написати роман за місяць і не з’їхати з 
глузду: поради психолога” 
Андрій Новосьолов, гештальт-терапевт, 
психолог-консультант

15:30 Лекція "Три кити художнього тексту та 
типові помилки письменників-початківців"
Юлія Оскольська, кандидат філологічних наук, редактор

Готуймося до письменницького 
марафону NaNoWriMo разом!

19 жовтня 2014 року 



  

Майстер-клас 
"Створюємо тексти: стиль, жанр, сюжет" 

Ірина Завірюхіна, кандидат філологічних наук, 
викладач КНУ ТКТ ім. І.К. Карпенка-Карого, 
поетеса та письменниця
 
26 жовтня 2014 року о 13:00 – перша частина
2 листопада 2014 року о 13:00 – друга частина, 
робота з текстами учасників

Готуймося до письменницького 
марафону NaNoWriMo разом!



  

15:30 "Курс молодого нанораймівця" – все, що ви хотіли 
дізнатися про NaNoWriMo, але боялися спитати! 
Світлана Семенова, координатор програми 
Come Write In в ДБУ для юнацтва

16:30 Сеанс спонтанного письма під музичний супровід

Готуймося до письменницького 
марафону NaNoWriMo разом!

26 жовтня 2014 року 



  



  

Світлана Семенова
svitlana.p.semenova @ gmail.com

Державна бібліотека України для юнацтва

Дякую за увагу!
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