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Ексклюзивне художнє видання – корпоративний календар
патрульної поліції Херсонської області на 2019 рік –
презентовано у Гончарівці. Мета цього проекту –
продемонструвати нове обличчя поліцейського, як людини
патріотичної, освіченої, культурної, читаючої. На його
створення надихнули самі патрульні, які несуть службу, щодня
ризикують і знешкоджують правопорушників…
А головне –
допомагають людям. Перш за все, вони – частина суспільства і,
як всі, хочуть жити у захищеній правовій державі. На цьому
наголосив, відкриваючи захід, начальник управління патрульної
поліції в Херсонській області Костянтин Дронгаль. Він
подякував усім, завдяки кому проект здійснився, – благодійній
організації «Благодійний Фонд Ігоря Колихаєва», Херсонській

обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Олеся Гончара,
фотографу Ірині Трубаєвій.
Презентація відбулась 8 лютого не випадково: три роки тому
саме в цей день було створено патрульну поліцію Херсонщини. І
хто ж вони – наші патрульні? Це позитивні та оптимістичні люди
із серйозною фізичною підготовкою. Їх обличчя на кожному
аркуші календаря зображені у вдалих ракурсах, зі своїми рисами
та характером. Це підкреслила і заступник генерального
директора книгозбірні Галина Шендерук: «Ми бачимо розумні очі,
відчуваємо натхненність і романтизм… Не випадково вся
фотосесія виконана у стінах нашої книгозбірні. Наш спільний
проект став ще одним дуже вдалим приводом привернути увагу
людей до читання... Висновки серйозних досліджень довели, що
людина, яка читає, навіть живе довше».
Автор проекту – Костянтин Дронгаль, а головний натхненник,
режисер подій та організатор фотосесій – Ірина Трубаєва, яка,
до речі, теж несе службу у патрульній поліції. «Саме вона
«запалила» патрульних, «розігріла» ідею та зліпила все до
купи», – поділився з гостями презентації Костянтин Дронгаль.
Серед активних підписників сторінки Херсонської патрульної
поліції у соціальних мережах вибрано переможців, які на
презентації отримали календар у подарунок.
Працівникам Гончарівки було приємно чути щирі слова подяки від
поліцейських за допомогу у створенні видання, за професійні
консультації, підбір творів української класики та уривків із
книг. На кожному аркуші (місяці календаря) розміщена цитата із
творчості видатного письменника, що народився саме в цьому
місяці. Це чудове поліграфічне видання великого формату.
Виконане з прийомами гри світла й тіні.
Відтепер в зоні читання – наші патрульні поліцейські, люди,
поведінка яких повинна відповідати взірцевій, адже ми,
херсонці, їм віримо, на них рівняється наше підростаюче
покоління!

