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… Дитинство - найважливіша пора нашого життя, саме в дитинстві формується наш
характер, уподобання, моральні переконання. І не лише батьки та школа беруть участь у
цих важливих процесах дитинства. Дитяча бібліотека покликана донести до юного
покоління духовні основи, пробудити душу маленької людини, створити атмосферу
комфортності і творчості у закладі. А для цього так важливо зробити бібліотеку
яскравою, показати нестандартний зміст і форму, внести ауру новизни. А це завдання не
з легких… Потрібні не лише вміння та бажання, а й кошти. А наша районна бібліотека для
дітей так потребувала змін… Особливо це відчувалось у відділі обслуговування
користувачів 1- 4 класів. І ось завдяки спонсорській допомозі благодійного фонду « Наш
край» та народному депутату Василю Яніцькому ми отримали нові та сучасні меблі. Для
найменших читачів у читальній залі була створена чудова зона із сучасних кольорових,
яскравих стелажів, яку ми називаємо «Казковий дворик». Казкову атмосферу створюють
іграшки, вироби самих користувачів. Більшої привабливості, затишку та комфортності
читальному залу надала зона відпочинку – куточок з м’ягкими меблями та гарно
розміщені кольорові столи. Важливим елементом в оформленні бібліотечного простору є і
фітодизайн. Квіти, композиції з них, вазони, гармонійно поєднуючись з елементами
оформлення, кольоровою гамою, створюють в бібліотеці затишок та відчуття гармонії. В
відділі працює гурток « Лялька і книга». Юні користувачі не лише озвучують улюблених
казкових героїв, а й вчаться виготовляти іграшки. Юні актори, а саме: Большая Аліна,
Богдан Аліна, Бобрик Ангеліна, Печончик Ірина, Мельник Вікторія, Мороченець Вікторія,
Остапович Злата, Волчецька Катерина, Аранчій Наталія, Шама Надія з задоволенням
презентують вистави для відвідувачів бібліотеки. Працівники відділу, Галина Симчук та
Ольга Кисіль роблять все можливе, щоб дозвілля дітей було цікавим, змістовним. Вони
мають свій власний підхід до кожного користувача, своє бачення наочного оформлення
бібліотеки, враховуючи при цьому і побажання юних користувачів, яких також залучають
до оформлення приміщення, проведення бібліотечних заходів. Запрошуємо всіх
бажаючих відвідати заходи до Дня захисту дітей, що відбудуться в бібліотеці першого
червня а саме: Флешмоб :« Голуб миру запускаємо в небо»; (Відділ обслуговування
користувачів 1 – 4 класів) Початок о 12 год. Майстер – клас від бібліотеки: « Хай завжди
буде сонце» ( виготовлення сонечка); Початок о 13 год. Майстер клас по виготовленню
квітів від Анастасії та Марини Стрижеус. Відділ обслуговування користувачів 5 – 9 класів
Початок о 12 год.

Скоро канікули…Та у книг та бібліотеки немає канікул. Бібліотека має широкі
можливості для того, щоб зробити ваше літнє дозвілля не тільки приємним і цікавим, а й
змістовним. Приходьте, відпочивайте, приймайте участь у бібліотечних заходах.
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Читайте!

Дуляницька

В. о. заступника директора Володимирецької ЦСПШБ по роботі з дітьми М.
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