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«ПРОМОЦІЯ ЧИТАННЯ» 

2-денний інтерактивний семінар з різних технік промоції читання  

серед дітей та підлітків 

 

Дата проведення: 17-18 травня 2013 року.  

Реєстрація учасників з 9:30. Початок семінару о 10:00. 

 

Місце проведення: Центр міської історії Центрально-Східної Європи (вул. Богомольця, 6),  м. Львів. 

 

Організатори: Фонд Next Page (Болгарія) та Громадська організація «Форум видавців» (Україна). 

Семінар відбудеться в межах проекту Book Platform («Книжкова платформа»), що реалізовується за 

підтримки програми Східного партнерства, під час 7. Дитячого фестивалю у Львові. 

 

Мета проведення: Семінар має на меті представити найкращі практики промоції читання серед дітей 

та підлітків, що можуть бути використані у сучасному інформаційному середовищі. У результаті 

проходження семінару учасники зможуть: покращити навички застосування сучасних методів промоції 

читання; розширити аудиторію заходів з промоції читання; активніше брати участь у європейських та 

регіональних мережах, що займаються питаннями промоції читання; сприяти підвищенню розуміння 

проблематики промоції читання як одного з ключових факторів у розвитку суспільства. 

 

Учасники: 30 фахівців з промоції читання, педагогів, науковців, бібліотекарів, серед яких найкращі 

координатори конкурсу дитячого читання «Найкращий читач України-2013», з різних областей 

України, а також з Грузії і Вірменїі. 

 

Запрошені спікери:  

Ельжбєта Ольшевська (Elzbieta Olszewska), Польща – член правління та програмний директор 

Фундації «АВСХХІ - Уся Польща читає дітям». Автор численних освітніх програм, лекторка і тренер. 

 Співавтор книг «Дитина у світі цінностей» та «Навчання читанням». Член Академії Молодих 

Економістів. Лауреат премії «Кузня майстрів польської мови» (2012). 

More follows 
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Д-р Сігрід Фарер (Dr. Sigrid Fahrer), Німеччина - менеджер проектів Фонду Читання в Майнці. 

Фахівець з медіаграмотності, читання в епоху цифрових технологій, а також зв'язку між читанням та 

спортом. Займається просуванням інтернет-сайту для дітей www.clixmix.de. Організовує акції з 

просування читання в дитячих клубах, організовує конференції на теми читання та спорту. 

 

Олена Башун, Україна - кандидат педагогічних наук, менеджер тренінгових центрів програми 

«Бібліоміст», випусковий редактор журналу «Бібліотечний форум України», має 30-річний стаж 

бібліотечної роботи. Автор 5 книг і понад 100 публікацій у періодичній пресі в області 

бібліотекознавства. Учасник численних міжнародних семінарів та освітніх програм з маркетингу, 

фандрейзингу та оцифрування бібліотечних колекцій.  

 

Олена Люблянська, Україна - завідувач проблемно-аналітичного відділу Луганської обласної 

бібліотеки для юнацтва. Розробник навчальних курсів для бібліотекарів, зокрема, «Акція як 

ефективний метод і форма підтримки читання», «Реклама книги і читання. Цільова група - молодь», 

«Самоосвітнє читання для бібліотекарів в мережі інтернет»,«Бібліотека у сучасному медіа-просторі. 

Практичні поради з роботи в соціальних мережах». Забезпечує щорічний аналіз досвіду роботи 

публічних бібліотек Луганської області з бібліотечного обслуговування молоді. 

 

Захід тільки для зареєстрованих учасників.  

Акредитація журналістів: Ірина Лепська, менеджер проекту в Україні, (097)2393876, 

ilepska@bookforum.com.ua 

 

Детальна програма семінару доступна на сайті проекту:  

http://www.bookplatform.org/en/news/390-news-reading-promotion-program-available.html 

 

Довідка про проект: 

Проект Book Platform («Книжкова платформа») реалізовується фондом Next Page (Болгарія) за 

підтримки програми «Культура» Східного Партнерства Європейського союзу спільно з Громадською 

організацією «Форум видавців» (Україна), Національною асоціацією видавців (Вірменія) та Асоціацією 

видавців Грузії (Грузія). Проект спрямований на розвиток книжкової сфери Вірменії, України та Грузії. 

В основі проекту – ідея зростання ролі культури у сталому розвитку країн регіону Східного 

Партнерства та активізація регіональної співпраці між державними установами, громадськими 

об'єднаннями, культурними і науковими організаціями в регіоні Східного партнерства та 

Європейського Союзу.  

 End of the document  
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Delegation of the European Union to Ukraine 

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine 

Telephone: +380 (44) 390 8010 

Fax : +380 (44) 390 80 15 

 

 

The European Commission is the EU’s executive body. 

“The European Union is made up of 27 Member States who have decided to 

gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, 

during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, 

democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, 

tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to 

sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its 

borders”. 
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