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Бібліотека-книга-читання
Цьогоріч на VI Міжнародному дитячому фестивалі, що пройшов у Львові 27-29
квітня 2012 р., діти мали змогу не лише познайомитись з новими книжками, відвідати
різноманітні майстер-класи, отримати подарунки за активність, а й ще більше дізнатися про
бібліотеки Львова – Обласну бібліотеку для дітей та Централізовану бібліотечну систему
для дорослих, які є колективними членами Української бібліотечної асоціації. Активні
читачі бібліотек мали також нагоду написати побажання в межах акції УБА «Моя
бібліотеко, бажаю тобі…».
Уже другий рік поспіль у гості до читачів Львівської обласної бібліотеки для дітей
приїжджає відома польська письменниця Барбара Космовська. Цьогоріч вона презентувала
тут свою нову книжку «Позолочена рибка».
А найцікавішою і найромантичнішою подією фестивалю була акція «Навколо
книжки: чарівна ніч в бібліотеці». На запрошення Генерального консульства Республіки
Польща у Львові, Публічної бібліотеки міста Вроцлава та Львівської обласної бібліотеки
для дітей з усіх куточків Львівщини з`їхались 37 підлітків - учнів 6-7 класів зі шкіл з
польською мовою навчання, щоб провести захопливу ніч в бібліотеці. Привітати учасників
прийшов пан Консул Яцек Жур та його помічниця пані Барбара Пацан, директор
Вроцлавської бібліотеки Анджей Оцепа та директор Львівської обласної бібліотеки для
дітей, член Президії УБА Лариса Лугова. 2012 рік оголошений в Польщі роком Януша
Корчака, цій видатній постаті був присвячений бібліотечний захід. Провести майстер класи і творчі майстерні з читачами погодились дуже відомі польські дитячі письменники:
Ванда Хотомська, Беата Островіцька і Павел Вакула. Всі учасники з ентузіазмом
підтримали ідеї організаторів.
Три дні Міжнародного дитячого фестивалю промайнули, як одна мить. Усі, хто
побував тут, з нетерпінням чекатимуть чергового, уже VII фестивалю, і обов’язково
приведуть із собою друзів, які іще не були на цьому святі книг, дитячої творчості і
спілкування.
Людмила ПУЛЯЄВА, Оксана Бояринова, PR-менеджер УБА
Шановні колеги!
Українська бібліотечна асоціація рада підтримувати регулярні і систематичні зв'язки з
пресою, щоб тримати Вас як представників і виразників інтересів громади в курсі того, що
відбувається в бібліотечній справі України. У випадку, якщо Вам знадобитися отримати
додаткову інформацію або коментар керівництва Асоціації, будемо завжди раді Вам
допомогти.
Контактна особа: Бояринова Оксана, менеджер зі зв'язків з громадськістю,
роб. (044) 239-74-87.
Українська бібліотечна асоціація - це незалежна всеукраїнська громадська організація, що об'єднує на
добровільних засадах осіб (громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства), які
професійно
пов'язані з бібліотечною справою, бібліографічною й інформаційною діяльністю, та
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