УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ
«ЧИТАЙ. ДУМАЙ. ТВОРИ»
Святковий фінал обласної бібліотечної акції «Читай і стань успішним!» (2008-2012)
II обласний конкурс бібліотечних волонтерських бригад
Відкриття літніх читань «Канікули з книгою»
Прес-реліз
1 червня, Міжнародний день захисту дітей, – традиційна дата старту
програми літніх читань «Канікули з книгою» на Херсонщині. Цього року обласна
бібліотека для дітей відкрила програму святковим фіналом «Читай. Думай. Твори»
п’ятирічної обласної бібліотечної акції «Читай – і стань успішним!».
На свято, яке розпочалось о 915 із розважального шоу на ґанку бібліотеки,
завітали не лише школярі обласного центру - учні гімназії № 20 ім. Б. Лавреньова та
ЗОШ №15, юні користувачі бібліотеки, а й читачі районних дитячих книгозбірень,
учасники найбільш активних волонтерських бригад із Білозерського,
Голопристанського та Великолександрівського районних бібліотек для дітей та
Новокаховської міської бібліотеки.
У програмі фінального свята поєдналися робота волонтерів з молодшими
школярами у залах бібліотеки, вулична хода учасників свята та літературні розваги у
парку, поїздка-екскурсія волонтерів і бібліотекарів із районів області вулицями міста
на транспорті, оздобленому рекламою ХОБД, разом з екскурсоводами-краєзнавцями
та херсонськими письменниками і зарубіжним гостем – російським дитячим
письменником Михайлом Ясновим, а також змагальні елементи – адже бібліотечні
волонтерські бригади підготувалися до конкурсів на кращу гру з читачами, кращий
відеоролик, а їх керівники-бібліотекарі презентували панораму участі бібліотек свого
району в акції, надавши обширні й різноманітні звітні матеріали.
Об 1100 відбулася церемонія нагородження дітей-волонтерів і бібліотекорганізаторів і святкова програма, яку підготували працівники Херсонської обласної
бібліотеки для дітей, за участю дитячих творчих колективів.
Волонтерські бригади- фіналісти програми були нагороджені дипломами та
подарунками – добірками дитячих книг для своїх бібліотек.
Окрім того, на святі були вручені й дипломи бібліотекам переможцям у
окремих номінаціях та конкурсах:
- у номінації «Інноваційний розвиток волонтерського руху в бібліотеках
району» нагороджено Цюрупинську районну бібліотеку для дітей та
Великоолександрівську районну бібліотеку для дітей.
- у конкурсі «Кращий звіт про роботу волонтерської бригади» Новокаховську міську бібліотеку для дітей.
- у конкурсі «Кращий відеоролик волонтерської бригади» - Голопристанську
районну бібліотеку для дітей;
- у конкурсі «Краща літературно-ігрова програма волонтерської бригади» Білозерську районну бібліотеку для дітей.
Подяками обласної бібліотеки для дітей відзначена активність у довгостроковій
обласній бібліотечній акції Каланчацької, Каховської, Чаплинської районних
бібліотек для дітей та бібліотеки-філії № 13 для дітей і юнацтва ЦБС м. Херсон.

Перемогу в конкурсі презентацій про діяльність бібліотечних волонтерів у
форматі «печа-куча» здобула волонтерка Новокаховської дитячої бібліотеки
Катерина Пісня.
Заступники директорів централізованих бібліотечних систем області по роботі
з дітьми під час паралельних професійних заходів підсумували здобутки своєї 5річної роботи в акції, намітили перспективи подальшої співпраці на підтримку
дитячого читання, презентували власні інновації та ознайомлювалися з кращим
досвідом колег.
Фестивалі або конкурси бібліотечних волонтерських бригад проводились
щороку в рамках обласної бібліотечної акції на підтримку дитячого читання «Читай –
і стань успішним!». І кожного року діти-волонтери з різних районів області мали
нагоду продемонструвати свою ерудованість, начитаність, артистизм. Взагалі ж акцію
«Читай – і стань успішним!» започатковано у 2008 році, за ініціативою Херсонської
обласної бібліотеки для дітей та за спільної підтримки управління культури і туризму
та управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Розрахований на п’ять
років, цей проект спрямований на симулювання дитячого читання з використання ідеї
волонтерства: діти-підлітки залучалися до популяризації, реклами читання як
цікавого, конкурентоспроможного в епоху телебачення та комп’ютерних ігор заняття
для молодших школярів та дошкільників. Адже проблема дефіциту читання дітей та
підлітків сьогодні все більш чітко усвідомлюється в суспільстві як фактор, що
негативно позначається на інформаційній грамотності молодого покоління, на його
готовності до самостійного оволодіння новими знаннями, навчання протягом усього
життя.

Журі конкурсної програми заходу:
Корольова Ірина Володимирівна, начальник управляння культури і туризму
Херсонської обласної держадміністрації, заслужений діяч мистецтв України, голова
журі
Звягінцева Надія Дмитрівна, завідуюча відділом бібліотечного прогнозування та
інновацій Херсонської обласної бібліотеки для дітей, секретар журі
Бондаренко Світлана Олександрівна, головний спеціаліст відділу по роботі із
закладами культури і мистецтв управляння культури і туризму Херсонської обласної
держадміністрації
Бардашевська Анна Іванівна, директор Херсонської обласної бібліотеки для дітей,
заслужений працівник культури України
Попова Наталія Федорівна, заступник директора з наукової роботи Херсонської
обласної бібліотеки для дітей.
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