Сервісні центри МВС запускають масштабний буккросинг
Україною
“Візьми. Принеси. Почитай. Передай.” - відтепер саме такі заклики
зустрічають клієнтів нових сервісних центрів МВС, що очікують на
послугу з реєстрації чи перереєстрації авто.
Сервісні центри МВС, що прийшли на заміну корумпованим та
застарілим МРЕВ, запускають буккросинг у центрах обслуговування
громадян. За останній рік у роботі центрів відбулися десятки
нововведень. Послугами сервісних центрів МВС користується більше
4 мільйонів громадян, а клієнти щоденно проводять в них від 20
хвилин до 2-3 годин.
Буккросинг - традиція залишати книжки на спеціально обладнаних
полицях в людних місцях, аби незнайомці мали можливість їх
прочитати чи навіть взяти з собою, взамін залишивши свою улюблену
книгу. Вже кілька років вона поширюється великими містами, проте
в багатьох областях про неї навіть не чули. Державна установа
вперше починає одночасно популяризувати таку ініціативу по всій
Україні, від столиці до маленьких віддалених міст та містечок країни.
Згідно соціологічних досліджень, понад половина дорослого
населення України вважає, що недостатньо читає. Буккросинг-акція
сервісних центрів МВС покликана допомогти виправити цю
тенденцію. Тепер жителі Прилук і Бахмута, Сєвєродонецька і
Броварів, Ужгорода і Черкас матимуть доступ до мотиваційної
бізнес-літератури, кращих творів сучасних українських
письменників, іноземної літератури, оригінальних дитячих видань
тощо.
Перший збір книг відбувся завдяки працівникам сервісних центрів та
видавництвам, котрі підтримали нововведення Головного сервісного
центру МВС. До ініціативи вже долучилися видавництва «Основи»,
«Фоліо», «Наш Формат», «Книголав», «Клуб Сімейного Дозвілля»,
«Nebo BookLab Publishing», «Школяр».
Найактивніше книжки з видавництв передають у сервісні центри
МВС в маленьких містечках та на Схід країни, де доступ до сучасних
книжок часто обмежений. Завдяки цьому не тільки клієнти, але й
співробітники центрів зможуть мати доступ до актуальних

книжкових новинок та обмінюватись літературою всередині
колективу.
Наразі в Україні функціонує вже 18 оновлених сервісних центрів
МВС. До кінця року планують відкрити 50, і кожний - з
буккросинг-поличкою. Сервісні центри закликають громадян та
інші видавництва долучитися до всеукраїнського обміну
книжками: як саме це зробити, можна дізнатися на сайті hsc.gov.ua
або за телефоном 044-290-19-88.

