За підтримки

ДЕПАРТАМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА
ДЛЯ ДІТЕЙ ІМ. ДНІПРОВОЇ ЧАЙКИ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«ІГРИ ПАТРІОТІВ ХЕРСОНЩИНИ»
Обласний дитячий фестиваль
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Прес-анонс
30 вересня у Херсонській обласній бібліотеці для дітей імені Дніпрової Чайки
відбудеться обласний дитячий фестиваль «Ігри патріотів Херсонщини» - як підсумкова
акція V обласного інтелектуального турніру, що проводиться на Херсонщині з 2015 року.
Фестиваль відбувається за підтримки Українського культурного фонду.
Співорганізатори турніру - Департамент реалізації гуманітарної політики
облдержадміністрації та управління освіти і науки облдержадміністрації і Комунальний
заклад «Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки» Херсонської
обласної ради.
Цьогорічний турнір має свої особливості – адже змагання юних патріотів на краще
знання свого рідного краю, його історії та культурних здобутків уперше відбувались у очнозаочному форматі. Обмеження на проведення багатолюдних заходів внесли свої корективи і
в організацію ІІІ, обласного етапу щорічного турніру.
Тож фестивальні події відбуватимуться не тільки безпосередньо в бібліотеці, на
вуличних і паркових майданчиках, а й у віртуальному просторі – у вигляді трансляцій «на
живо» в соціальних мережах, дистанційної комунікації усіх учасників фестивалю та
запрошених гостей. Провідна тема інтелектуального турніру 2020 року – «Мистецька палітра
Херсонщини», і саме тому організаторами було обрано фестивальний формат для
проведення підсумкової акції.
Насичена програма обласного фестивалю «Ігри патріотів Херсонщини»
розпочнеться о 9:00 на ґанку бібліотеки ім. Дніпрової Чайки і включатиме:
- мотиваційний флешмоб open air;
- фінальне змагання учасників турніру – учнів 4-5, 6-7 та 8-9 класів, читачів
публічних, зокрема дитячих, і шкільних бібліотек Херсонщини, які вже вибороли перемогу у
ІІ турі змагань у своїх районах, містах та ОТГ;
- гала-концерт фестивалю й урочисту церемонію нагородження переможців у трьох
вікових групах дипломами та книжковими подарунками (офлайн та онлайн);
- ігрові та квестові програми, а також «Козацькі розваги» у міському парку
«Херсонська фортеця»;
- оригінальні фотозони, локації для відеоінтерв’ю та участь у стрім-трансляціях;

- презентацію креативних продуктів творчого колективу обласної дитячої книгозбірні,
створених в рамках проєкту: гри «Мистецька палітра Херсонщини» - настільної та у грандформаті, інформаційно-ігрового буклету «Знай наших!»
У концертній програмі фестивалю виступатимуть діти-солісти та творчі колективи,
що представляють різні етноси, які населяють Херсонщину, а виступи учасників з області
транслюватимуться з місцевих локацій фестивалю.
Будуть проведені також передбачені професійною частиною програми активності,
адресовані бібліотечним працівникам, у очному та заочному форматах, зокрема «Діалоги про
культуру» з почесними гостями фестивалю, круглий стіл «Національно-патріотичне
виховання та формування локальної ідентичності: що може сучасна бібліотека?»
Події фестивалю висвітлюються на сторінці: https://library.kherson.ua/fest/
Відеотрансляції «на живо» з подій фестивалю: https://www.facebook.com/library.ks.ua
Щорічний обласний інтелектуальний турнір «Ігри патріотів Херсонщини»
Турнір уперше відбувся в 2015 році, з 2017 – проводиться як щорічний.
Основні завдання турніру, визначені у Положення про його проведення:
- сприяння національно-патріотичному вихованню школярів;
- поширення історико-краєзнавчих знань про Херсонську область у контексті
історії всієї країни;
- підвищення рівня особистісного культурного розвитку, компетентності учнів,
заохочення їх до систематичного читання, зокрема літератури про рідний край та
творів письменників Херсонщини.
І тур змагання на звання кращого знавця рідного краю проводиться у публічних
бібліотеках, у тому числі спеціалізованих бібліотеках для дітей, бібліотеках загальноосвітніх
навчальних закладів сіл, селищ, міст, об’єднаних територіальних громад Херсонської
області. Змагання учасників – учнів 4-9 класів закладів загальної середньої освіти –
відбуваються за ігровими картами нашого краю різної тематики, розробленими фахівцями
обласної бібліотеки для дітей: «У пошуках знайомих незнайомців (тваринний світ
Херсонщини)», «Зелене диво Херсонщини (рослинний світ рідного краю)» - для 4-5 кл.;
«Херсонські ерудит-мандри (пам’ятники та пам’ятні місця, топоніміка краю)», «Лицарі
Таврійського краю (козацька доба в історії Херсонщини)» - для 6-7 кл.; «Літературний круїз
Херсонщиною», «Етнічний калейдоскоп Херсонщини», «Мистецька палітра Херсонщини» для 8-9 кл..
Переможці беруть участь у наступному ІІ турі, де виборюють право представляти
свій район, своє місто, ОТГ в обласному фіналі Турніру.
Організатори турніру під час святкового дійства нагороджують переможців у трьох
вікових категоріях дипломами та книжковими подарунками. Подяки і книжкові добірки для
поповнення фонду отримують також бібліотеки, читачі яких посіли І місце у обласному
фіналі.
Український культурний фонд
Український культурний фонд — державна установа, створена у 2017 році, на підставі
відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та
мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та
духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до
національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції
української культури у світовий культурний простір.
Фестиваль проводиться за підтримки УКФ. Позиція Українського культурного фонду може
не збігатись з думкою організаторів.
Контакти для додаткової інформації: 0552-414318, chaika-library@ukr.net

