Міжнародний день захисту дітей

1 червня у світі та Україні святкують Міжнародний день захисту дітей. Це свято
встановлено Указом президента України №568/98 від 30 травня 1998 р. за
ініціативи Міністерства України в справах сім'ї, молоді та спорту,
Всеукраїнського комітету захисту дітей, Національного фонду соціального
захисту матерів і дітей «Україна - дітям» та інших суспільних організацій. На
міжнародному рівні День захисту дітей був започаткований у 1949 році
рішенням сесії Міжнародної демократичної федерації жінок. Вперше цей день
визначали в 1950-му році.
День захисту дітей в Україні став святом малюнків на асфальті та пишних
промов про права та свободи дітей. Хоча не все лишається словами. За роки
незалежності Україні вдалось розробити та прийняти законодавство про
охорону дитинства, що відповідає європейським стандартам, Конвенції ООН про
права дитини. А самі діти дуже неординарно розуміють захист своїх прав. Для
одних це можливість мати власну точку зору в різних масштабах, для інших головною проблемою є безвідповідальність дорослих. Цей день - не тільки
голосні та веселі свята для малечі, а й нагадування суспільству про необхідність
поважати права дитини, що є необхідною умовою для формування спрведивого,
гуманного соціуму, добробуту в ньому.
Велике значення у формуванні майбутніх
громадян мають спеціалізовані бібліотеки для
дітей. Сучасні дитячі бібліотеки України мають
безліч пропозицій для змістовного та цікавого
дозвілля дітей дошкільного та шкільного віку.
Вони надають дітям можливість безкоштовного
залучення до досягнень національної і світової
культури, проведення дозвілля, спілкування з
ровесниками та дорослими цікавими людьми з
урахуванням вікових, психологічних і соціальних
особливостей дитини. Цю діяльність регламентовано Законами України "Про
бібліотеки і бібліотечну справу" від 21.05.2009 № 1388-VI, Законом України
«Про позашкільну освіту» — Розділ ІІ. ст. 12, та Законом України «Про охорону
дитинства» — Розділ ІV. ст. 20. Дитячі бібліотеки України є державним гарантом
захисту прав дітей на культурне і духовне життя та на вільний доступ до
інформації відповідно положень Концепції ООН про права дитини 1989 р.,
ратифікованої Верховною Радою України у1991 р.

Станом на 01.01.2014 р. в Україні функціонує 1163 спеціалізовані бібліотеки
для дітей системи Міністерства культури України, послугами яких щороку
користуються понад 3 млн. користувачів. В кожному обласному центрі діє
обласна бібліотека для дітей як науково-дослідний, інформаційний,
консультативний центр з питань культурного розвитку дітей. У 13 великих
містах працюють самостійні централізовані бібліотечні системи для дітей. У
складі централізованих бібліотечних систем діють районні (міські) дитячі
бібліотеки, дитячі бібліотеки-філії та дитячі відділи. Також дітей обслуговують
понад 15000 сільських бібліотек.
Головною бібліотекою країни є Національна бібліотека України для дітей —
загальнодержавне книгосховище документів універсального характеру та
повного репертуару національних творів друку для дітей, культурний центр
державного значення, а також науково-методичний, науково-дослідний,
координаційний центр для мережі бібліотек України для дітей. Метою діяльності
бібліотеки є сприяння реалізації прав громадян на знання, освіту, користування
культурними досягненнями, інформацією, створення умов для залучення дітей
до читання, формування й розвитку їхніх духовних та інформаційних потреб,
наукове, інформаційне, методичне і організаційне забезпечення системи
бібліотечного обслуговування дитячого населення України, вивчення проблем
педагогіки, соціології і психології читання дітей.
У фондах дитячих бібліотек зосереджено понад 34 мільйони примірників книг,
періодичних видань, аудіовізуальних документів та електронних ресурсів.
Основу фонду дитячих бібліотек складає художня, науково-пізнавальна,
довідково-енциклопедична та технічна література. Це дає можливість
забезпечити найвибагливіші як ділові (навчання у школі), так і власні
(самоосвіта) потреби та інтереси читачів.
Важливе суспільне значення дитячих бібліотек сьогодення полягає у наданні
допомоги читачам-дітям у розширенні і поглибленні знань, отриманих у школі.
Кожна дитяча бібліотека України — це також своєрідний центр проведення
дозвілля дітей. Майже при кожній дитячій бібліотеці діють лялькові театри і
гуртки (драматичні, художнього читання, м’якої іграшки, художнього дизайну,
декоративно-прикладного мистецтва, народного співу, технічної творчості та
ін.) їхня діяльність спрямована, насамперед, на творчу самореалізацію
особистості кожної дитини.
Крім цього свята, дітям також присвячені «Всесвіт. День дитини» - 20-го
листопада, і «День захисту дітей Африки» - 16-го червня.
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