Читати-круто!!!

Ти, кохана книжко, учиш нас, навчаєш, Про усякі дивні речі нам оповідаєш!

...Тож гукнімо, діти: «Нашій книжці – слава! В ній наука і розвага, втіха і забава!» На
початку квітня діти і дорослі всього світу святкують день народження дитячої книги. З
моменту появи на світ людина починає вчитися. Вона вчиться ходити, говорити, пізнає
навколишній світ. ЇЇ вчать сонячний промінь і метелик, який сів на квітку, кумедна
картинка і добра пісня, весела гра і улюблена книга. Книга! Вона поруч із самого
народження. Перші казки, вірші читають нам мама і тато, братик і сестричка. Книга
розповідає нам про казкових богатирів, про шкільне життя, про далекі країни. З книгою
кожен із нас може мандрувати в минуле і в майбутнє. Про все на світі розповідає книга.
Починаючи з 1967 року з ініціативи і за рішенням Міжнародної ради з дитячої книги 2
квітня, весь світ відзначає Міжнародний день дитячої книги, підкреслюючи тим самим
важливу роль дитячої книги у формуванні духовного і інтелектуального обличчя нових
поколінь земної кулі. До речі, це свято відзначається в день народження Г.К.Андерсена,
на знак глибокої поваги і любові до цього великого данського казкаря. Тому ще 2 квітня
відбувається і урочиста церемонія нагородження найкращих дитячих письменників та
художників премією ім. Г. К.Андерсена. Премія була заснована ще в 1956р. з ініціативи
видатної культурної діячки Йєлли Лепман. ЇЇ слова : «Дайте дітям книги, і ви дасте їм
крила» - дійсно стали крилатими. Основна мета свята полягає в пропаганді дитячого
читання, яке є ефективним інструментом духовного та інтелектуального розвитку
людини. Цьогоріч святкування Міжнародного дня дитячої книги в районній бібліотеці для
дітей відбулося в незвичній формі. З кульками, книгами, плакатами бібліотекарі відділу
обслуговування учнів 1-4 класів та користувачі бібліотеки вирушили на дитячий
майданчик. Першими до книжкової ятки підбігли дітлахи, із задоволенням розглядали
цікаві дитячі журнали. Бібліотекарі розповіли дітям про свято книги, про данського
письменника Г.К.Андерсена, ознайомили з його творами. З великим задоволенням
маленькі чомучки взяли участь у флешмобі «Я люблю читати. Читати – круто».
Майданчик поєднав разом розваги дітей на природі та їх спілкування з книгою.
Продовжилось свято у стінах бібліотеки. На екскурсію до нашої бібліотеки завітали учні 4
– А класу Довговільської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів. Бібліотекар Галина
Андріївна Симчук ознайомила дітей з бібліотекою. Юні читачі з великим задоволенням
слухали розповідь бібліотекаря абонементу про історію створення книги,про винахід
паперу, про життя і творчий шлях великого казкаря Г. К. Андерсена і цікаві факти із
життя данського письменника. А також взяли участь у вікторині «Ви впізнаєте друзі
нас». По закінченню свята наші гості ознайомилися з книжкою виставкою до дня
народження Г.К.Андерсена «Чарівник із світу дитячих мрій». Аби свято книги
запам’яталось, юним читачам бібліотекарі провели флешмоб «2 квітня Міжнародний
день дитячої книги» та “ Наш улюблений дитячий письменник Роман Демчук”.
Бібліотекарі відділу обслуговування користувачів відділі 5 – 9 класів ознайомили
користувачів з виставкою нових надходжень « Спокушаючи книгою», запросили
відвідати “Бібліобар” . На цей день в “Меню” були: Перша страва - “Виставка книжкових
новинок “ Спокушаючи книгою”; друга страва - “ перегляд книг на виставці — інсталяції “
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Український віночок”, де мали змогу посмакувати вишуканими «смачними книгами»
улюблених авторів та сторінками книг лідерів читацьких симпатій. Це саме тих книг, коли
читаєш і отримуєш насолоду, а закриваєш останню сторінку з жалем. У нашому Бібліобарі
саме такі книги: цікаві, пізнавальні і захоплюючі! Обговорення відбулося в теплій,
дружній і невимушеній обстановці. На десерт користувачі мали селфі з улюбленою
книгою. Любителі друкованого слова ділилися своїми враженнями від прочитаного та
почутого. Також присутні мали змогу взяти участь у флешмобі « Книга для мене це…» та
висловити свої найзаповітніші побажання та думки про дитячу книгу. Найвищою подякою
для бібліотекарів стало задоволення, посмішки та радість на вустах дітлахів.

Святкування Міжнародного дня дитячої книги є наглядний показник того, що книга,
яка створена саме для дитини,має великий вплив на формування її характеру та
становлення як людини. Дитячі книги вбирають у себе дивовижний,невичерпний,
чарівний світ,який дитина відкриває для себе саме завдяки книжці.

Наталія Дяк бібліотекар районної бібліотеки для дітей
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