Тиждень дитячого читання

Книги — морська глибина

В Україні щорічно під час шкільних канікул у березні проходить Всеукраїнський тиждень
дитячого читання. Традиції проведення було започатковано ще в далекому 1944 році, в
роки, обпалені крилом війни. А в незалежній Україні це свято відбулось 22 лютого 1993
року. І щороку в цю чарівну весняну пору це незвичайне і довгоочікуване свято
приходить у всі бібліотеки "Тиждень книги" залунало Серед міста, як сигнал. За годину
місто стало Як один читальний зал. Всі читають урочисто - І безвусі, й вусачі. Скільки
мешканців у місті, Стільки в місті й читачів! Відкриття Тижня дитячого читання у нашій
бібліотеці ЦЬОГОРІЧ ВІДБУЛОСЬ … УРОКОМ У ШКОЛІ. Бібліотекар відділу
обслуговування користувачів 1 – 4 класів Кисіль Ольга Василівна давала майстер – клас
по виготовленню сонечка із паперу для учнів 4 – А класу Володимирецького районного
колегіуму. Найочікуванішим і наймасовішим стало свято любителів книги…. Це районний
тур Всеукраїнського конкурсу дитячого читання « Книгоманія 2016» серед користувачів
дітей 6 – 7 класів. Цьогоріч в першому турі конкурсу взяли участь користувачі із 41
публічно – шкільної бібліотеки нашої системи, що свідчить про те, що любителів книги і
сьогодні є чимало, хоч сучасної дитячої літератури не так уже багато у фондах наших
бібліотек. Визначити переможців для журі було дуже важко, адже кожний учасник так
гарно і переконливо розповідав про свою улюблену книгу!!! Та все - таки найкращих було
визначено. Серед 6 – х класів перемогу здобули: Користувачка Біленської публічно –
шкільної бібліотеки - Кобець Лілія та Сильман Аліна користувачка Малотелковицької
публічно – шкільної бібліотеки та Аранчій Сергій – користувач шкільного відділу ЗОШ І –
ІІІ ст. №1 Володимирецької районної бібліотеки для дітей. Серед семикласників перемогу
здобули: Савчук Ольга користувачка Лозківської публічно – шкільної бібліотеки
шкільного відділу НВК с. Суховоля та Тарасюк Софія користувачка публічно – шкільної
бібліотеки с. Балаховичі. Під час тижня користувачі мали змогу переглянути виставку
дитячої творчості членів гуртка « Народна творчість» Довговільського НВК « ЗОШ І – ІІІ
ст..ДНЗ «. Керівник Людмила Григорівна Шишка ( відділ обслуговування користувачів 5 –
9 класів ) « Тут і вишивка, і вироби із тканини та стрічки… Дитячі роботи вражають,
зачаровують своєю самобутністю та оригінальністю. Від них віє теплом дитячих сердець,
безмежним проявом дитячої любові та ніжності. Виставка збирає багато глядачів та має
море чудових відгуків і теплих побажань. А ще користувачі бібліотеки мали змогу
переглянути виставку дитячої творчості «Україна, рідний край» ( відділ обслуговування
користувачів 5 – 9 класів). Ось вона — перша заявка про себе, своє бажання самовияву.
Дитячі роботи тим і приваблюють, що діти не зациклюються на якості своїх витворів, їх
захоплює сам процес творення, самовираження. Тому і досягають юні таланти ось такої
майстерності у своїх майже «дорослих» малюнках. З юними любителями друкованого
слова у відділі обслуговування користувачів 5 - 9 класів було проведено експрес розминку " Яких письменників Володимиреччини ви знаєте?" Юні користувачі в колі
друзів, за чашкою чаю мали змогу згадати своїх улюблених письменників, обговорити
прочитане, поспілкуватись. Було цікаво,весело та затишно. Для молодших користувачів у
відділі 1-4 класів було презентовано виставку дитячих малюнків "Природа України очима
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дітей" та свято книги “Її величність книга”. Ведучі свята Котович Аня та Ковлева Аліна
ознайомили читачів-дітей із цікавими фактами з життя книги, історією народження
книги, бережливе ставлення до неї. Деркач Марія та Нестерчук Ірена розповідали вірші
про книгу, провели вікторину “Твій друг — книга”. Повчалюною стала також лялькова
вистава “Як звірята книгу лікували” у виконанні гуртка “Лялька і книга”. Завершальним
акордом Тижня дитячого тижня стала гра - мандрівка “Мандруємо світом казки” та
інсценізація казки «Колосок» у виконанні членів гуртка «Лялька і книга» Богдан
Аліни,Печончик Ірени, Мельник Вікторії, Волчецької Катерини, Богдан Богдани ( відділ
обслуговування користувачів 1 – 4 класів).

Ось так цікаво та весело пройшов Тиждень у Бібліосвіті.

В.о. заступника директора

Володимирецької централізованої системи публічно – шкільних бібліотек по роботі з
дітьми Дуляницька М. З.
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