«До школи з книжковим букетом!»
Першовереснева акція у школах Херсонщини
Замість квітів принести 1 вересня в подарунок до школи книжки – саме
таку ідею запропонував Центр української книги. Її підхопила Херсонська
обласна бібліотека для дітей і підтримали міське управління освіти,
управління освіти і науки облдержадміністрації, а патроном акції погодився
стати голова обласної державної адміністрації.
10 серпня 2012 р. була скликана спеціальна прес-конференція, під час
якої школярів та їхніх батьків приєднатися до акції закликали не лише
організатори, херсонські письменники, а і спеціальний гість із Києва – Сергій
Пантюк, секретар Національної Спілки письменників України по роботі з
молодими авторами.
Мета акції - створити у класах маленькі бібліотечки або поповнити
шкільні фонди в умовах недостатнього фінансування, повернути в
громадську думку позитивне сприйняття гасла «книга – найкращий
подарунок».
Для того, щоб акція набула певної масштабності, працівники
Херсонської обласної бібліотеки для дітей розробили багатоаспектну
рекламну та PR кампанію:
- відзняли цикл відеороликів з керівником освітянської галузі області
А.А. Яценком, відомими, успішними людьми нашого міста,
херсонськими письменниками, які говорили про користь читання, про
книгу, про значущість книжкового подарунку для сучасної школи і
сучасної дитини-школяра 1; ролики демонструвалися на місцевих
телеканалах та на вуличних екранах у центрі міста, на рекламних
дисплеях у міському транспорті;
- розробили рекламну листівку з інформацію про акцію і поширили її у
школах та у громадському транспорті;
- розмістили записи з пропозицією підтримати ідею в соціальних
мережах, у блогах та на сайті бібліотеки;
- уклали списки кращих нових українських видань – з урахуванням
рекомендацій навчальних програм щодо позакласного читання, книг
письменників-земляків, адресованих різним віковим групам дітей, які
могли б стати певним орієнтиром для дітей та батьків у виборі книг в
подарунок школі; списки звірили з п’ятьма найпопулярнішими
книготорговими мережами й книгарнями міста і переконались, що на
80 % включені до списків видання були наявні у продажу;
- напередодні 1 вересня відвідали батьківські збори у десятках шкіл
міста та організували книжкову виставку-продаж зі зразком вже
оформленого «букету» в холі бібліотеки.
Ці дії дали позитивний результат. Акція «До школи з книжковим
букетом!» привернула увагу і громади, і влади, і наших колег та педагогів у
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Відеоролики можна переглянути на каналі бібліотеки в YouTube та Facebook за посиланнями:
http://www.youtube.com/user/vbpi1
http://www.facebook.com/library.ks.ua

районах області. Заступник міського голови Сергій Черевко першим
подарував
набір
сучасних
ілюстрованих
енциклопедій
міській
загальноосвітній школі № 37. 1 вересня Херсонський міський голова
Володимир Сальдо відвідав одразу три школи міста № 27, 31, 53. На свято
прийшов, звичайно, не з порожніми руками: ці навчальні заклади отримали
від очільника міста добірки художньої літератури. Учні і батьки інших шкіл
теж не залишились байдужими до пропозиції і принесли 1 вересня в
подарунок у свої класи та до шкільних бібліотек у подарунок книги.
Невеличкий відеорепотаж із участі в акції п’ятикласників ЗОШ № 24, до речі,
також можна переглянути в Інтернеті.
Сподіваємось, що ця акція стане популярною традицією не тільки в
місті, у нашій області, а і знайде прихильників у інших регіонах України.
Тож нехай різнобарвні, запашні, прекрасні квіти прикрашають клумби, а
подаровані книжки приносять задоволення та радість від читання.
Наталя Крижановська,
завідувач відділу обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів
Херсонської обласної бібліотеки для дітей

До статті:

Постер акції.

На прес-конференції під час презентації акції.
На фото:
Андрій Яценко, начальник управління освіти і науки ХОДА, Сергій Черевко, заступник міського
голови Херсона, Сергій Пантюк, український письменник, Анна Бардашевська, директор
Херсонської обласної бібліотеки для дітей, Юрій Ніконов, начальник управління освіти
Херсонської міської ради

Фрагмент виставки у холі обласної бібліотеки для дітей з композицією «Книжковий
букет».

«Книжковий букет» у одному із класів Херсонської гімназії №6. 1 вересня 2012 року.

Свій «книжковий букет» дарують школі маленькі школярі із селища Каланчак
Херсонської області.

