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«Бібліотек@ - діалог, культура, мир!»
Прес-анонс
30 вересня, з нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотек,
Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. 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 - святкової акції «Подаруй дитині бібліотеку».
Свято розпочнеться о 9-00 у рожевій залі з презентації книги Сергія
Осипенка «Війна та мир, або Кролики проти щурів». Херсонський
письменник розповість про книгу, що надихає дітей на читання.
О 10-30 в рожевій залі відбудеться зустріч-дегустація з директором
кондитерського дому «Ліка-базиліка» Анжелікою Манько «Успіх на смак».
На цю зустріч зберуться справжні гурмани та поціновувачі читання.
Об 11-00 медіа-центр запропонує своїм читачам формулу успіху від
Леоніда Єжурова, керівника громадської організації «Режисер. Орг». Про
кіно в Херсоні та секрети успіху в кіноіндустрії учасники дізнаються від
молодого, але вже відомого кіномитця.
Об 11-00 у відділі естетичного виховання своїм рецептом успіху
поділиться Юлія Шибаєва, знавець астрономії. Її відкритий урок читання
має назву «У зоряному сяйві мрій».
О 12-00 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.
О 12-00 відділ Інтернет-послуг в зеленій залі запропонує скайпзустріч із сучасним письменником Олегом Роєм, що відбудеться в рамках
проекту «ВіртуальнийЛітПортал: від тих хто пише – тим, хто читає».
О 14-30 в рожевій залі бібліотеки відбудеться святкове відкриття
міжрегіонального проекту «Бізнес-школа: Мільйон – це просто!», за участю
голови правління кредитної спілки «Народна довіра» Олександра Синюка.
Учасники заходу потраплять на телеміст між регіонами-учасниками: ХерсонСтрий-Чернігів-Харків.
О 14-30 в зеленій залі сектор документів іноземними мовами
запропонує інтерактивне інтерв’ю з Ольгою Миколаївною Маренчук,
депутатом Херсонської міської ради, заслуженим працівником освіти
України, кавалером ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, директором
загальноосвітнього навчального закладу № 39 Херсонської міської ради.

Крім того, напередодні свята 28 вересня о 13-00 в читальній залі
відбудеться зустріч з письменницею Людмилою Крижановською «Стань
чемпіоном читання!». Формула успіху від письменниці, яка добре відома на
Херсонщині, буде презентована дітям-учасникам акції.
29 вересня о 10-00 в залі періодичних видань розпочнеться майстерклас «Скриня з секретами успіху» від директора магазину «Монпансьє»
Провори Тетяни Григорівни.
29 вересня об 11-00 та о 13-00 в рожевій залі бібліотеки відділ
Інтернет-послуг запропонує своїм читачам зустріч з відомим колекціонером
Володимиром Тороповим «Таємниця столітньої шафи».
У школах міста відбудеться низка зустрічей з відомими успішними
людьми, які організують і проведуть працівники Херсонської обласної
бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки.
Сюрпризом цьогорічної програми зустрічей читачів бібліотеки з
успішними, відомими людьми нашого краю у форматі святкової акції
«Подаруй дитині бібліотеку» стане нагородження найактивніших учасників
Відкритих уроків читання подарунковими сертифікатами від бібліотеки.

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.

