Літні стежини Бібліосвітян

Книжкові стежини « Бібліосвіту»

Літо - це канікули з веселими іграми, забавами, пригодами та книжковими дивами.
Книжкові стежини літа надзвичайно цікаві! У бібліотеці, як відомо канікул не має, тому
кожен може знайти для себе щось корисне. Хтось знайомиться з цікавою книжкою з
полички, хтось читає рекомендовану літературу по шкільній програмі, іншого цікавить
книга на тематичній виставці, яких чимало є у нашій бібліотеці. Заходи у нашій бібліотеці
проходять як у стінах бібліотеки так і на природі. “Дивовижний світ бібліотеки” - під
таким девізом відбулася акція “Запрошує літній читальний зал”.

Тут можна було переглянути свіжу бібліотечну пресу, прочитати нові цікаві книги,
ознайомитися з цікавими журналами , скористатись безкоштовним Інтернетом,
ознайомитися з видавничою діяльністю бібліотеки для дітей, переглянути цікаві сайти за
порадою працівників бібліотеки, переглянути виставу за участю юних аматорів гуртка
“Лялька і книга та відвідати наш “Бібліобар”, де кожному відвідувачу — його страва,
кожній страві - свого любителя.

Працівники бібліотеки з радістю пропонували цікаві майстер-класи з виготовлення
оригінальних сувенірів своїми руками та познайомили відвідувачів з послугами, які надає
бібліотека. В рамках проведення Програми літніх читань “Канікули з книгою — 2016”
щотижня бібліотекарі районної бібліотеки для дітей організовували для користувачів
дитячої книгозбірні літню терасу “Бібліотека під відкритим небом”, де представили
багато книжкових новинок та цікавих книг. Провели мандрівку — презентацію “Літні
промінці на журнальній сторінці. Юні діти-читачі із задоволенням провели час на свіжому
повітрі, проявляючи активний інтерес до книжок та журналів.Час, проведений на літній
терасі, пройшов з користю і задоволенням, як для дорослих, так і для дітей У відділі
обслуговування користувачів 1-4 класів бібліотекарі запросили своїх юних шанувальників
книг розмалювати закладки для книжечок під девізом “Книги наші —
закладки-ваші”.Бібліотекарі впевнені, що цей маленький читацький аксесуар може стати
стимулом для читання. А діти із задоволення розмалювали для себе чудові закладки іграшки. Крім того, що ними можна закласти потрібну сторінку, з ними ще можна і з
задоволенням пограти. А те, що така симпатична закладка ще й зроблена своїми руками,
викликало у дітей особливу гордість. Улюблені книги…
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Напевне у кожного з нас є дорогі для душі книги, які хочеться читати і перечитувати
безліч разів. Саме вони залишаються в пам’яті назавжди, залишаючи десь далеко в душі
легкий смуток та сподівання… І нехай ці книги маловідомі, не подобаються твоїм друзям,
усе це байдуже. Та це лише ваші улюбленці . В один із літніх бібліоднів відбулася зустріч
«А у нас сьогодні гість…» з юним талантом учнем 1-го класу Новаківської ЗОШ Дмитром
Кладько під назвою «А ти можеш як я?». Дмитро представив свої роботи з пластиліну
створені власними руками. Селфі з улюбленою книгою « Цю книгу я взяв би на
безлюдний острів»,у відділі обслуговування користувачів 5-9 класів дало змогу юним
користувачам ще і ще говорити про свої улюблені книги, враження від прочитаного.
Також було проведено бесіду "Мій домашній чотирилапий друг" та представлено
перегляд літератури про тварин. Таня Корнійчук зізналась, що дуже любить тварин, і
дома доглядає з задоволенням своїх чотирилапих друзів. А тому і полюбляє книги про
тварин, щоб пізнати краще своїх улюбленців. Але давайте не забувати слова Екзюпері
«Ми відповідальні за тих, кого приручили". Сподіваємося, що ці книги допомогли пізнати і
полюбити світ тварин довкола нас.

Для успішного проведення літніх читань у Володимирецькій районній бібліотеці для
дітей є створення дружнього, комфортного простору для дитини, а також території для
гри, і фантазій. То ж в центральному парку селища під щебет пташок та шум дерев була
проведена гра – подорож «Лісовими стежками рідного краю. Бібліотекар розповіла дітям
про рослини та тварин, які є у наших лісах, провела вікторину «Знавці природи». Також
маленькі «пізнайки» переглянули книжкову виставку «Природа рідного краю».
Спробувати себе у ролі художників діти мали змогу взявши участь у годині мистецтва "
Маленькі майстри великого пензля і яскравих барв". Найкращим для дітей є читання на
природі. Вже за традицією працівники дитячої районної бібліотеки провели для
маленьких користувачів літню терасу «Моя улюблена казка» в парку. Прослухавши
улюблені казки, діти інсценізували їх з допомогою ляльок пальчикового театру та із
задоволенням приймали участь у ляльковій виставі «Колосок» із учасниками лялькового
гуртка «Лялька і книга». Лялькову виставу малеча прийняла з теплом і увагою .Допитливі
дітлахи поринули в атмосферу казкового дійства,отримавши радісні та позитивні емоції.
Юні артисти розкрили свої артистичні здібності, передаючи настрій героїв казки. Головні
ролі казкових героїв виконали Богдан А.,Грушевська Д.,Мельник Х. та Петрина О. Після
закінчення вистави бібліотекарі познайомили юних глядачів з дивовижними
пальчиковими героями,які оживають,розмовляють і дарують казкову насолоду.

Кожна нова книга в бібліотеці - це подія, це завжди таємниця і знайомство, здатне
принести ні з чим незрівнянне задоволення. Нова книга має неповторний запах, приємна
на дотик, таємнича за змістом. “Знайомтесь! Новинки!”, саме під такою назвою відбувся
день везіння - огляд нових книг та солодкі дарунки від бібліотеки .
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Літо у Бібліосвіті підійшло до завершення. Але якщо Вам не вистачає позитивних
вражень, Ви втомилися від прохолодної погоди чи спеки та просто мрієте про гарний
відпочинок - тоді Вам саме до нас!

Завітайте до бібліотеки, книжковий світ чекає на вас!

Наталія Дяк

обслуговування

бібліотеки для дітей

бібліотекар відділу

користувачів 5-9 класів районної
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