Я іду з дитинства до Тараса...

«Я іду з дитинства до Тараса…»

Творіння великого генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка належать до
скарбів світового значення. Тарас Шевченко – наша душа, наша мудрість. Його творчість
– це заповіт для всіх у справі збереження рідної мови. Тарас Шевченко - символ
чесності, правди і безстрашності, великої любові до людини. Вся творчість великого
Кобзаря зігріта гарячою любов’ю до Батьківщини, пройнята священною ненавистю до
ворогів і гнобителів народу. Його думи, його пісні, його полум’яний гнів, його боротьба за
світлу долю трудового люду були думами, піснями, гнівом і боротьбою мільйонів. 9
березня 2016 року минає 202 роки від дня народження національного генія і пророка,
духовного батька українства Тараса Григоровича Шевченка. У рамках святкування дня
народження Великого Кобзаря, в районній бібліотеці для дітей було проведено
літературно - музичний вернісаж «Піснею до серця, серцем до народу». Учасниками
заходу були учні 2-5 класів Володимирецької ЗОШ №1. Розпочала зустріч бібліотекар
районної бібліотеки для дітей з розповіді про дитинство Тараса, діти разом з
бібліотекарем мандрували сторінками життя та творчості поета, активно відповідали на
запитання вікторини «Що я знаю про Шевченка». Щоб викликати у дітей інтерес до
художнього слова провели літературну хвилинку «Читаймо Тараса, учімося в нього», де
учні декламували вірші Кобзаря. Учні читали: «Реве та стогне Дніпр широкий», «Садок
вишневий коло хати», «Зоре моя вечірняя», «Зацвіла в долині червона калина» та інші.
Діти не лише читали вірші Шевченка, але й висловлювали власну думку про прочитане.
Свято супроводжувалось переглядом відеоматеріалів, діти мали змогу прослухати вірші
Тараса Шевченка покладені на музику. Доповнювала захід оформлена у відділі
обслуговування учнів 5-9 класів книжкова виставка «Шевченко і сучасність»
переглянувши яку, користувачі мали змогу ознайомитися з книгами, автори яких
отримали Шевченківську премію. Друга частина свята продовжилася біля пам’ятника
Тараса Шевченка, де діти роздавали інформаційний дайджест «Минула довга сотня літ,
а він - із мармуру й граніту знов сходить в люди…» Після завершення дійства було
проведено флешмоб « Я іду з дитинства до Тараса». Захід показав, що палкі слова
Великого Кобзаря звучать і сьогодні свіжо та велично, закликаючи сучасників любити
свій край, свою рідну Батьківщину. Бібліотекар районної бібліотеки для дітей Кисіль
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