ЗАТВЕРДЖЕНО
спільний наказ управлінь
облдержадміністрації: культури і
туризму, освіти і науки
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ПОЛОЖЕННЯ
про щорічний Відкритий урок
читання в області
1. Організатори Уроку
Організаторами щорічного обласного Відкритого уроку читання є:
управління культури і туризму обласної державної адміністрації, управління
освіти і науки обласної державної адміністрації та Херсонська обласна
бібліотека для дітей.
2. Мета Уроку
Метою проведення щорічного обласного Відкритого уроку читання
(далі – Урок) є:
– привернення уваги громади до проблеми дитячого читання;
– пропаганда читання як заняття цікавого, корисного і такого, що відкриває
перспективи інтелектуального та духовного зростання, життєвого успіху в
майбутньому.
3. Основні завдання Уроку
Основними завданнями уроку є:
- розвиток у дітей усіх вікових груп мотивації до читання, включення
читання в структуру пріоритетних культурних потреб школярів;
- створення моделі інформаційно-культурного простору, що забезпечує
спільну діяльність дітей і дорослих на підставі інтересу до книги та читання;

- позиціонування бібліотеки, що обслуговує дітей, як публічної, так і
шкільної, як інтелектуального та дозвіллєвого осередку;
- консолідація зусиль загальноосвітніх навчальних закладів, шкільних
бібліотек, районних, міських бібліотек для дітей, батьків, громадських
організацій, творчих об’єднань, представників владних структур району для
підтримки бібліотек і популяризації читання.
4. Умови і порядок проведення Уроку
4.1.

Урок

–

це

комплекс

заходів,

що

проводяться

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 залучаються керівники району, села; письменники; видатні
особистості краю; популярні в населеному пункті авторитетні та успішні
люди, незалежно від сфери їх фахової та громадської діяльності.
Урок щорічно проводиться по всій області у один день – 30 вересня, у
Всеукраїнський день бібліотек.
4.2. Херсонська обласна бібліотека для дітей надає методичні
рекомендації і консультації щодо організації та проведення Уроку; відкриває
спеціальну сторінку на веб-сайті www.library.ks.ua/librarians з метою
оперативної інформаційної підтримки заходу.
Районні бібліотеки для дітей виконують завдання методичної та
інформаційної підтримки заходу на місцевому рівні.
4.3. Кожна бібліотека-учасниця самостійно планує заходи, комбінує та
творчо інтерпретує їх змістовні компоненти в рамках загальної концепції
Відкритого

уроку читання.

Організатори Уроку надають

методичні

рекомендації щодо можливих форм та методики його проведення.
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5. Підведення підсумків
5.1.

Бібліотеки-учасниці

Уроку

за

його

підсумками

надають

інформаційні довідки та документально-ілюстративні матеріали (сценарії,
тексти, фото, вирізки з газетних публікацій, радіовиступи тощо) до відділів
освіти райдержадміністрацій, міських рад (шкільні) та районних бібліотек
для дітей ЦБС (дитячі та публічні).
5.2. Відділи освіти райдержадміністрацій та відділи освіти міських рад
узагальнюють інформацію про підсумки Відкритого уроку читання в
загальноосвітніх навчальних закладах та надсилають аналітичні довідки з
додатками на адресу сектору шкіл-інтернатів, позашкільної освіти та
виховної роботи управління освіти і науки: вул. Морська, 13, м. Херсон,
73000.
5.3. Централізовані бібліотечні системи узагальнюють відповідні
матеріали дитячих та публічних бібліотек, що обслуговують дітей, і
надсилають аналітичні довідки з додатками на адресу обласної бібліотеки
для дітей: вул. Червоностудентська, 21, м. Херсон, 73000; e-mail:
metod@library.ks.ua.
5.4. Термін подачі аналітичних довідок - до 10 жовтня щорічно.
5.5 Херсонська обласна бібліотека для дітей та Південноукраїнський
інститут післядипломної освіти педагогічних працівників узагальнюють
надані матеріали в інформаційно-аналітичній довідці; готують подання про
відзначення бібліотек, що організували Відкритий урок читання найкраще;
використовують надані матеріали для публікацій у ЗМІ та в Інтернеті.
Начальник управління
культури і туризму
Н. В. Федотова

Начальник управління
освіти і науки
В. В. Сух
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