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Начальнику управління освіти
та науки ЧОДА.
Д анилевськом у В.В.
Шановний Валерій Вікторович

Агї Сепїег Заіиіе повідомляє про те, що у березні і квітні 2017 року у
м.Черкаси кінопалаці «Салют», а також у області відбудеться щорічний Фестиваль
Надихаючого Кіно «Кіноатмосфера». Цьогоріч «Кіноатмосфера» проводиться
спільно з Британською Академією Кіномистецтва. Метою заходу є національнопатріотичне, моральне виховання дітей і учнівської молоді області, в рамках якого
проводяться тематичні освітні акційні-кінопоказн для школярів міст. Програма
заходу відповідає низці профільних наказів Міністерства Освіти та Науки України.
Також головною та важливою соціальною метою фестивалю є збір необхідного
спорядження на користь Укріїнської армії, а саме - мобілізованих шостою хвилею
з Черкаської обл., що проходять службу в зоні АТО.
Фестиваль «Кіноатмосфера» серед юнацтва та школярів вперше відбувся у
листопаді 2014 року м.Черкаси, підчас буремних подій на території нашої країни.
Залучених коштів вистачило для придбання тепловізора на користь Української
армії. Успішне досягнення мети відбулося, в першу чергу, завдяки спільній
злагодженій роботі з керівництвом Мерії міста Черкаси, департаментом освіти та
гуманітарної політики, гімназії №9 та спеціалізованої школи №17 м.Черкаси.
Новостворений формат фестивалю було презентовано у столиці - м.Києві, після
чого він поширився на інші міста України.
Просимо сприяти у реалізації
вищевказаного заходу.
Інформувати
очільників міст: Умані, Канева, Золотоноші, Сміли та Ватугіно про можливість
прийняти участь, реалізувавши фестиваль «Кіноатмосфера» серед школярів на
міському рівні (для організації та участі міст, звертатись телефоном до куратора
заходу Олега Володимировича для подальшої робочої зустрічі). Повідомити, що
міста-учасники фестивалю та їх очільники, також особи, які реалізують вагомий
внесок у організацію заходу у містах, будуть нагороджені почесними особливими
відзнаками АгІСепІегЗаІШе та Вгіїізії Асасіету оГ Рііт.
Куратор заходу у Черкаській області
Очільник ініціативної групи
обб - 421 - 1 7 - 2 3
068 - 357 - 0 2 - 6 3
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