Фонд родини Нечитайло та Ресурсний центр НУ «Львівська політехніка» презентує нові книжки
шрифтом Брайля та проведе авторські інклюзивні читання у Львові з Галиною Вдовиченко.
19 вересня під час Форуму Видавців благодійний фонд родини Нечитайло презентує новинки
цього сезону для незрячих дітей. Серед нових книжок шрифтом Брайля, що потраплять до Львову,
наступні твори: «Леля з будиночка на дереві» Юлі Лящинської, «36 і 6 котів-детективів» Галини
Вдовиченко, «Гості на мітлі», «Джури козака Швайки» та «Джури-характерники» Володимира
Рутківського.
І зовсім новенькі книжки в універсальному дизайні – звичайним шрифтом та шрифтом Брайля –
«Нові пригоди Ракети на чотирьох лапах» Джеремі Стронґа, «Матильда» Роальда Даля та
«Пригоди кота Пуха-золотовуса» Миколи Михтодовича.
Також 20 вересня відбудуться інклюзивні читання, де незрячі та зрячі діти читають разом. Цього
разу з нами традиційно буде автор Галина Вдовиченко. На Форумі минулого року вона читала
свою відому книгу «36 і 6 котів». За цей рік ми випустили другу частину – «36 і 6 котів-детективів»,
тому діти зможуть дізнатися продовження історії. «Надзвичайно приємно, що книжки шрифтом
Брайля виходять просто крок в крок за звичайними книжками. Це дуже важливо, щоб наші діти з
особливими освітніми потребами не відчували себе упослідженими, щоб вони мали можливість
читати «свіжі» книжки, отримувати задоволення від читання», - каже Галина Вдовиченко.
Фонд вважає, що такі зустрічі допомагають дітям зрозуміти один одного краще. «Під час
попередніх читань найціннішим для нас стало спілкування, яке подарувала книга. Зрячі діти з
цікавістю знайомляться з шрифтом Брайля та дізнаються, що читати можна не лише очима, а й
кінчиками пальців. Всі разом ми вчимося розуміти один одного. Незрячі діти часто мають менше
можливостей для спілкування, тому ми намагаємося розширити коло їх друзів та мріємо, щоб усі
діти, і ми дорослі, розуміли один одного краще», - розповідає керівник фонду Вікторія Миколаюк.
Долучитись до інклюзивних читань можуть усі охочі. Традиційно проведемо розіграш двох
комплектів книг в універсальному дизайні.
Чекаємо на вас 20 вересня о 16:00 за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 1, Львівська обласна
бібліотека для дітей, читальний зал учнів 5-9 класів.

