Міністерство культури України
Національна бібліотека України для дітей
Комунальний заклад
«Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки»
Херсонської обласної ради
Відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання – 2014
на базі Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки
«Потяг наш летить крізь час, на свята збирає нас»
Подорож «святковим експресом»
Прес-реліз
Дата проведення: 21 березня 2014 року, об 11-00
Місце проведення свята: актова зала Херсонської академії неперервної освіти
(вул. Покришева, 41)
За доброю традицією щорічно, під час весняних канікул, кожна бібліотека
зустрічає дітей особливими святковими заходами: ігровими, розважальними,
конкурсними, креативними за формою та змістом, які об’єднуються у програми
«Тижня дитячого читання».
Стартом таких святкових програм у всіх бібліотечних закладах країни є
урочиста церемонія відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання.
Традиція святкування «Книжчиних іменин» веде свій початок ще із воєнного
1944 року: саме в цьому році уперше відбувся як всесоюзний Тиждень дитячої книги
(нині – Всеукраїнський тиждень дитячого читання).
В незалежній Україні урочисті відкриття Тижня відбуваються на початку
весняних канікул на базі однієї з дитячих бібліотек у різних регіонах країни.
21 березня 2014 року таке урочисте відкриття Всеукраїнського тижня дитячого
читання уперше відбулося на базі Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім.
Дніпрової Чайки.
Аргументів на користь вибору саме головної дитячої книгозбірні нашої області
було одразу декілька: по-перше, сама бібліотека - добре знана в Україні своїми
творчими напрацюваннями й вагомими здобутками - у цьому році відзначає свій 90річний ювілей.
По-друге, саме в березні 2014-го Херсонська область відзначатиме 70-річчя з
дня утворення. Тож символічним є старт 70-го Тижня в тій області, яка є його
«ровесницею» (1944-2014).
І, звичайно ж, чільною темою святкового відкриття Всеукраїнського тижня
дитячого читання-2014 є 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка.
Урочистій церемонії відкриття Тижня дитячого читання передував обласний
фінал щорічного Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Найкращий читач
України - 2014». Цьогоріч до участі у конкурсі були запрошені учні 6-х, 7-х та 8-х
класів, а проходило найпопулярніше читацьке змагання традиційно у кілька етапів:
переможці І, бібліотечного або шкільного, змагалися у ІІ етапі за звання кращих
читачів свого району чи міста. О 10-00 у Херсонській академії неперервної освіти
(вул. Покришева,41) стартувало фінальне змагання. Троє конкурсантів, що у підсумку

здобули найвищу суму балів, стали переможцями обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу дитячого читання:
Куліда Олександра (м. Скадовськ)
Кротко Дарина (Голопристанський район)
Прохоров Павло (м. Херсон)
Об 11-00 в актовій залі Херсонської академії неперервної освіти відбулась святкова
програма офіційного відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання 2014, під час якої,
до речі, були нагородженні всі учасники та переможці конкурсу. Цього разу бібліошоу з
нагоди Відкриття тижня мало назву святковий експрес «Потяг наш летить крізь час, на
свята збирає нас».

Теми свята:
- старт Всеукраїнського тижня дитячого читання 2014;
- 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка;
- 70-річчя визволення Херсонщини від фашистських загарбників та 70-річчя
створення області
- 90-річчя бібліотеки імені Дніпрової Чайки.
Конкурс та святкову програму організував колектив Херсонської обласної
бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки, а створити святковий настрій усім
присутнім допомогли дитячі мистецькі колективи Херсону.
Учасники свята: Учні, педагоги шкіл міста Херсона; кращі читачі – учні 6-7-8 класів
з районів та міст нашої області – переможці районних етапів Всеукраїнського
конкурсу «Найкращий читач України - 2014»; бібліотечні працівники області та міста.
Почесні гості свята:
м. Київ
Гордієнко Алла Іванівна - Генеральний директор Національної бібліотеки України
для дітей,заслужений працівник культури України,
а також група провідних фахівців Національної бібліотеки України для дітей
Дзиганська Валентина Сергіївна, голова ВО «Жінки Батьківщини»
м. Херсон
Керівництво області, окремі депутати обласної ради
Керівники управлінь гуманітарної сфери ОДА
Представники громадських організацій.
Письменники Херсонщини, зокрема:
Кичинський Анатолій Іванович, лауреат Національної премії ім.Т.Г.Шевченка в галузі
літератури
Марущак Анатолій Петрович, письменник і тележурналіст, заслужений журналіст
України, директор ТВО «Скіфія» ХОДТРК
Голобородько Ярослав Юрійович, літературознавець, доктор філолог. наук, академік
Академії педагогічних та соціальних наук, голова журі конкурсу «Найкращий читач
України»

Свято проведене за підтримки голови Херсонської обласної державної
адміністрації Юрія Віталійовича Одарченка, голови Правління ГО “Муніципальна
ліга Києва” Олександра Вікторовича Федоренка.

