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Користувачі централізованої системи публічно – шкільних бібліотек взяли участь у
загальнонаціональному конкурсі дитячих творчих робіт "Мрії про Україну: Дитячий
погляд.» На конкурс було представлено роботи у трьох номінаціях: поетичний твір,
прозовий твір, малюнок. Вікова категорії з 10 до 16 років. Роботи, які зайняли перше
місце на районному етапі конкурсу було надіслано на обласний етап. Конкурс дитячої
творчості було оголошено Національною бібліотекою України для дітей спільно з Фондом
Миколи Томенка «Рідна країна з нагоди 25 – річчя Незалежності України». Основним
завданням конкурсу дитячої творчості «Мрії про Україну: дитячий погляд» є
утвердження в свідомості та почуттях юних громадян патріотичних цінностей,
переконань і поваги до своєї країни, українського народу, його культури, звичаїв та
традицій; стимулювання пізнавальної активності і самостійності у дітей та підлітків,
спонукання учасників до творчості. Метою Конкурсу є формування у майбутнього
покоління високої громадянської свідомості, сприяння національно-патріотичному
розвиткові особистості, ідентифікації з державою, її історією, культурою та розвитком.
На районному етапі конкурсу переможцями стали: У номінації прозовий твір переможцем
стали ( вікова категорія 14 – 16 років ) - Бабік Софія , смт. Рафалівка. У номінації
поетичний твір переможцями стали ( вікова категорія 10 – 13 років) – Діма Килюх, ст.
Рафалівка Кукла Андрій, смт. Володимирець Кузьмич Анастасія,с. Велихів У номінації
малюнки переможцями стали ( вікова категорія 10 – 13 років) – Максимчук Анна, с.
Малий Жолудськ Федіна Марія , с. Собіщиці У віковій категорії 14 – 16 років
переможцями стали – Кречко Світлана , с. Степангород Пешко Аліна, с. Красносілля
Ляшук Ірина, с. В. Телковичі Роботи, переможців на районному етапі конкурсу було
надіслано на обласний етап конкурсу. Приємно, що у номінації « Поезія» серед юних
поетів перемогу здобув Дмитро Килюх зі Старої Рафалівки, який представляв наш край у
столиці України.

Вітаємо переможців!!! І бажаємо подальших успіхів!!!

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