Безмежний світ дитини
Діти - майбутні дорослі читачі. Від того, як ми працюємо з ними, залежить їх любов до
книги, вміння користуватися нею; загальна культура. Великий педагог В.Сухомлинський
писав: «Людина, для якої книжка уже в дитинстві стала такою необхідною, як скрипка для
музиканта, як пензель для художника, ніколи не відчує себе обділеною і спустошеною». Ось
чому працівники Кам'янської ПШБ вважають своїм основним завданням порекомендувати
юним читачам саме ту книгу, яка їм необхідна, прослідкувати, щоб вона була прочитана,
допомогти дітям засвоїти набуті в школі знання.
Кам'янська ПШБ намагається залучити юних читачів різних вікових груп до кращих зразків
національної книги, активно популяризувати звичаї та обряди українського народу. Нам дуже
приємно, що в цьому році книжковий фонд поповнився новими виданнями про історію нашого
краю, про екологію, які вкрай необхідні учням у вивченні шкільної програми. Але, на жаль, мало у
нас книг, які розповідали б про честь і совість, порядність і самовідданість, тобто про людину як
індивідуальність. Сьогодні художня література не може похвалитись глибокою розробкою
моральної теми, мало у нас книг, які б за силою характерів і проблем, за художнім рівнем ставали
засобами масового впливу на юного читача. Адже книга - це наставник і педагог. І хоч на перший
погляд здається, що дітей зараз більше ваблять беззмістовні закордонні мультики, ніж добрі і мудрі
книги, це не так. Дитячі душі охоче тягнуться де народної мудрості, до творів, що сіють добре і
вічне зерно, до нових знань.
Любов до книги щотижня збирає читачів молодшого шкільного візу на засідання гуртка. Заняття
в гуртку допомагають дітям спілкуватися між собою, сприяють у вивченні предметів шкільної
програми. Адже гра - це водночас навчання. Казкові герої сіють у душах маленьких читачів добро,
тепло, любов і дружбу.
Днями в бібліотеці с. Кам'янка відбулося свято «Дитинство щасливе, веселе, цікаве - завтрашній
день держави», на яке були запрошені вихованці дитячого садочка.
А відкрила та вела його учениця початкових класів Ольга Білоконь. Вона і запросила присутніх
до казкової подорожі, ознайомила з роботою гуртка «Книга і лялька», який недавно був створений
при бібліотеці.
Наші лялькові вистави - це справжнє театральне дійство з якісною музикою, красивими ляльками
і декораціями. Вистави проводять члени гуртка «Книга і лялька». Також цікавою була виховна
година - гра «Кожна дитина має право».
Діти із задоволенням подивились лялькову виставу «В гостях у Відгадайка», побували на
екскурсії «Дім, який відкриє світ». Активну участь у ньому взяли читачі Віра Борейчук, Олександра
Токарчук, Вікторія Славинська, Тетяна Ковтун, Лю-бомир Токарчук, Ольга Білоконь.
На справжнє свято перетворюються звичайний будній день у бібліотеці. Очі дітей світяться
неприхованою радістю, бо знають: зараз вони поринуть у казку!
Ми впевнені, що наші зусилля не марні, що суспільство і держава та місцеві органи влади завжди
будуть підтримувати бібліотеки, бо книга потрібна людині і сьогодні, і в майбутньому. Без неї
неможлива повноцінна освіта та самоосвіта. Книга, як і хліб, має бути доступна кожній родині.
Активну участь у підготовці свята для дітей взяла сільський голова Світлана Пар-фенюк.
Ніна КОВАЛЬ,
завідуюча Кам'янською ПШБ.

