Звіт
про результати проведення громадського обговорення
щодо присвоєння бібліотеці імені Дніпрової Чайки
Херсонська обласна бібліотека для дітей з метою залучення представників
громадськості до розгляду пропозиції щодо присвоєння Херсонській обласній
бібліотеці для дітей імені Дніпрової Чайки з 15 лютого до 26 квітня 2013
року провела громадське обговорення.
Ініціатором присвоєння бібліотеці імені відомої української письменниці
є її трудовий колектив. До участі в обговоренні були залучені фізичні та
юридичні особи, а також громадські об’єднання.
Громадське обговорення відбувалося у таких формах:
1. Круглий стіл, за участю представників громадських організацій,
установ та підприємств Херсонської області, діячів культури, науковців. Дата
проведення - 26 квітня 2013 р., 14:00-16:10. Кількість учасників - 38 осіб.
2. Інтернет-конференції з колегами - працівниками бібліотек для
дітей: Харківської, Хмельницької ім. Т. Г. Шевченка, Чернігівської ім. М.
Островського обласних бібліотек для дітей та Львівської ЦБС для дітей,
Національної бібліотеки України для дітей. Дати проведення онлайн
спілкування: 12.03.2013, 19.03.2013, 27.03.2013.
3. Зустрічі з представниками громадських організацій, бібліотечними
працівниками. Дати проведення: 10.04.2013, 22.04.2013, 18.04.2013.
4. Інтернет-опитування, у якому взяли участь громадяни мешканці Херсону, Києва та Чернігова, що висловились на підтримку
присвоєння бібліотеці імені Дніпрової Чайки.

Херсонська обласна бібліотека для дітей
Пропозиції
за результатами громадського обговорення ініціативи трудового
колективу бібліотеки про присвоєння закладу імені Дніпрової Чайки

1. Учасники громадського обговорення одностайно підтримали ініціативу
колективу бібліотеки щодо присвоєння закладу імені Дніпрової Чайки.
Зокрема, у коментарях, поданих учасниками інтернет-опитування,
висловлені такі думки на підтримку ініціативи:
«Дуже правильне рішення. Наша землячка на це заслуговує. Гадаю, що
не може бути жодних заперечень щодо правильної ініціативи бібліотеки
присвоїти собі ім’я Дніпрової Чайки. Згодом, гадаю, що будуть
влаштовані різні заходи у сучасних формах щодо популяризації творчості
Л. Василевської.»
(І. Антипенко)
«Решта обласних бібліотек і центральна міська носять імена видатних
діячів літератури. Добре було б, щоб таке ім'я було і в дитячої.»
(Г. Дмитренко)
«Пропагуємо українське, підтримуємо рідне, прославляємо свій край»
(А. Ракша)
2. Пропозиції учасників круглого столу «…імені Дніпрової Чайки»,
проведеного в бібліотеці 26 квітня 2013 року, що були висловлені у ході
обговорення, викладені у протоколі (додається).

