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Про проведення  святкового фіналу 

Всеукраїнського  конкурсу «Лідер читання»  

2018 року 

 

Шановні колеги! 

 

У відповідності до планів роботи Міністерства культури України та Національної 

бібліотеки України для дітей у вересні місяці цього року, як вам відомо, повинен відбутися 

фінал Всеукраїнського конкурсу «Лідер читання» 2018 року, який проводиться на базі 

Херсонської ОБД ім. Дніпрової Чайки. 

Наразі ми вже можемо повідомити вам про час та умови участі ваших переможців у 

цьому заході. 

Проведення фіналу намічено на 25-27 вересня ц.р. Просимо вас придбати квитки до 

міста Херсона і в зворотному напрямку на ці дні для одного переможця (учня 6/7 класу) та 

супроводжуючого – бібліотечного працівника.  

В рамках заходу передбачена професійна програма, тож просимо направити 

супроводжуючим заступника директора або завідуючого відділом обслуговування 5-9 

класів з виступом з досвіду роботи та для участі у фахових дискусіях. 

Професійна програма включає: 

- подіумну дикусію «Трансформації дитячого читання»; 

- ситан «Дитяче читання: агенти впливу» (школа+бібліотека+сім’я); 

- палітру досвіду «Інноваційні практики заохочення дітей до читання». 

Програма для дітей включає заходи різноманітного формату – від офіційних 

святкових (театр, бібліотека) до виїзних, «польових». Тож просимо мати відповідні одяг та 

взуття і підготувати таким же чином дітей-учасників (куртки, парасольки, зручне взуття і, 

звичайно, святковий стрій). 

Вирішується питання про відшкодування проїзду, проживання та харчування для 

учасників заходу (бібліотекар + «лідер читання»). 

Просимо вас повідомити якомога раніше (бажано до 12 вересня): 

- прізвище, ім’я та вік дитини;  

- прізвище, ім’я, по батькові, посаду та номер мобільного телефону 

супроводжуючого бібліотечного працівника;  

- дату та час приїзду до Херсону та транспорт, яким прибуваєте, а також дату і час 

від’їзду з Херсона. 

Просимо також поінформувати про проблеми зі станом здоров’я учасників, які 

можуть бути важливими для організаторів з точки зору особливих вимог до харчування, 

тривалих переїздів та медичної підтримки.  

Будемо вдячні за оперативну відповідь і чекаємо на зустріч у Херсоні. 

 

З повагою, директор                                                 А.І.Бардашевська 

Директорам обласних бібліотек України  

для дітей 
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