КЗ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ІМ. ДНІПРОВОЇ ЧАЙКИ»
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

«БІБЛІОТЕК@ - ТЕРИТОРІЯ ЄДНОСТІ»
Святковий бібліокешинґ
Прес-анонс
30 вересня, з нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотек,
Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки проводить
Відкриті уроки читання - як щорічну обласну акцію.
Цьогорічна насичена програма зустрічей читачів бібліотеки з успішними,
відомими людьми нашого краю відбуватиметься у новому форматі – святкового
бібліокешинґу «Бібліотек@ - територія єдності».
Свято розпочеться о 9-00 в рожевій залі бібліотеки ім. Дніпрової Чайки
зустріччю-діалогом з мером Херсона Володимиром Васильовичем
Миколаєнком. Діти дізнаються про улюблені книжки дитинства, захоплення
та мрії Володимира Васильовича, пограють в інтерактивні «Херсонські
головоломки», а також почують від гостя топ 5 кращих книг за його версією.
О 10-00 до бібліотеки завітають почесні гості – представники владних
структур і депутатського корпусу, керівники галузей культури і освіти, члени
Бібліотечної ради, партнери і друзі бібліотеки, щоб привітати працівників
книгозбірні та її читачів зі святом.
Об 11-00 в рожевій залі відбудеться зустріч з представником
видавництва дитячих журналів «SVS City Media», громадським діячем та
блоґером Андрієм Юрійовичем Жнівіним. На дітей чекає цікава розповідь
гостя, а також захоплююча гра та чимало сюрпризів. А у відділі естетичного
виховання діти матимуть змогу почути рецепт успіху від Іллі Фролова.
Головним сюрпризом зустрічі стане розбивання пін’яти, наповненої цукерками
та рекламними флаєрами бібліотеки.
О 12-00 Інтернет-центр запропонує своїм читачам зустріч з директором
Білозерського районного музею, організатором проекту «Культура на дотик»
Олегом Волошиним, який представить дітям експонати своєї мобільної
інтерактивної виставки. Діти здійснять віртуальні 3D-екскурсії музеями світу,
спробують прочитати книгу, написану шрифтом Брайля, і навіть упізнавати
предмети на дотик.
О 12-30 відділ естетичного виховання познайомить своїх читачів з 4кратною чемпіонкою Європи з плавання серед параолімпійців Лізою Мерешко,
яка презентує дітям свою власну творчість у жанрі декоративно-ужиткового
мистецтва.
О 13-00 відбудеться зустріч з Іваном Яковичем Бебко – відомим у
Херсоні підприємцем, засновником першого на Півдні України автосалону,
президентом групи компаній Bebko, який поділиться секретом свого успіху та
розповість про книги, які вплинули на його успіх у бізнесі.
О 13-30 у відділі обслуговування користувачів 5-9 класів читачі
зустрінуться з херсонським письменником і тележурналістом Анатолієм

Марущаком. Діти дізналися, як похвилинно планує свій день письменник, які
життєві перипетії вплинули на його творчість, та переглянули буктрейлер на
книгу його дитячих віршів.
О 14-00 у секторі документів іноземними мовами відбудеться зустріч з
підприємцем, членом херсонської команди з американського футболу «Ks
sharks American football» Максимом Бороменським. Діти візьмуть участь у
інтерактивній вікторині «Jeopardy»: «Facts about American football» («Факти про
американський футбол»), ознайомляться з особливостями гри, формою та
оснащенням для гравців.
Крім того, напередодні та 30 вересня у школах міста відбудеться низка
зустрічей з відомими успішними людьми, які організують і проведуть наші
бібліотекарі. Родзинкою цьогорічного святкування стало те, що й самі
бібліотечні працівники запрошені у школи як гості, з якими могли б
поспілкуватись школярі про книги й читання, про бібліотеки й бібліотечну
професію.
Наскрізним ігровим компонентом усіх заходів стане «літературний пошук
скарбів» (власне бібліокешинґ), а діти – його учасники знаходитимуть ці
«скарби» та отримуватимуть у подарунок книги, «фірмові» бібліотечні
календарі, магнітики та візитівки.
Всеукраїнський день бібліотек встановлений в Україні «…враховуючи великий
внесок бібліотек України у розвиток вітчизняної освіти, науки і культури, необхідність
дальшого підвищення їх ролі у житті суспільства та підтримуючи ініціативу бібліотечної
громадськості…» згідно з Указом Президента України «Про встановлення Всеукраїнського
дня бібліотек» від 14 травня 1998 р. № 471/98.
У Херсонській області як щорічна обласна акція, приурочена до Всеукраїнського дня
бібліотек, з 2010 року проводиться Відкритий урок читання, за спільним наказом
управлінь культури і туризму та освіти і науки облдержадміністрації від 16 червня 2010 року
№ 270/92.
Мета: привернути увагу громади до проблеми дитячого читання, промоція читання як
заняття цікавого, корисного і такого, що відкриває перспективи інтелектуального та
духовного зростання, життєвого успіху в майбутньому.
Організатори обласного Відкритого уроку читання: управління культури ОДА,
Департамент освіти і науки ОДА, Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової
Чайки.
Обласний Відкритий урок читання – це комплекс заходів у інтерактивному
форматі, що проводиться в бібліотеках та в усіх загальноосвітніх закладах області
районними, міськими бібліотеками для дітей, дитячими структурними підрозділами
публічних бібліотек, шкільними бібліотеками області. Для реалізації мети заходу до
проведення Уроку та участі в ньому запрошуються видатні особистості краю, авторитетні
та успішні люди, керівники місцевого самоврядування, популярні херсонські письменники.
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