Книжкові новини для кожної дитини
Щороку в бібліотеках України традиційно проходить довгоочікуване свято Всеукраїнський тиждень дитячого читання, свято тих, хто творить книгу і тих, хто любить
читати, дні веселих пригод і літературних відкриттів. Початок цій чудовій традиції було
покладено майже 70 років тому.
Тиждень дитячого читання з давніми традиціями сьогодні не лише не втратив свого значення,
але й продовжує набувати особливого змісту для кожного учасника, особливо тепер, в час, коли
інтенсивний та швидкий розвиток інформаційних технологій, комп'ютеризації, Інтернету набувають
все більшої популярності.
Та ніщо не може замінити спілкування дитини зі справжньою книгою. Традиційно такий
тиждень пройшов і в центральній районній дитячій бібліотеці - сім днів, насичених різноманітними,
захоплюючими та розважальними заходами, які збирали дітей різного віку та їхніх батьків. Тиждень
пройшов під девізом - «Читати - це модно! Книга - це круто!».
Урочисте відкриття було присвячене Міжнародному дню дитячої книги та дню народження Г.
К. Андерсена.
Юні читачі учні 2 класу Березнівського НВК "ЕГЛ - ЗОШ І-ІІ ступенів" з великим
задоволенням слухали виступ бібліотекаря молодшого абонементу Марії Рябчук, яка розповіла
дітям про історію появи і розвиток книги, біографію та життєвий і творчий шлях
всесвітньовідомого датського письменника й казкаря Ганса Крістіана Андерсена (1805-1875), казки
якого люблять читати діти всього світу.
У ході заходу глядачі ознайомилися з уривками найвідоміших казок «Дюймовочка», «Снігова
королева» та «Принцеса на горошині», які продемонстрували юні актори гуртка «Книга та лялька»
Дранчак Тетяна, Іванюк Богдан, Ясковець Севастіан, Дехтяр Олександра та Дехтяр Анна, Хильчук
Анна та Луцик Олександр.
Діти взяли участь у відгадуванні цікавих вікторин та загадок, ознайомились з тематичною
виставкою літератури «Чарівний світ Андерсена», на якій були розміщені різноманітні книги
автора.
У рамках Всеукраїнського тижня відбулися літературно-музичний вечір «Пісня буде поміж
нас» з нагоди 70-річчя від дня народження легендарного українського композитора та поета
Володимира Івасюка; літературна композиція «Терен колючий у рідній стороні вирубую трудящою
рукою» з нагоди вшанування пам'яті видатного українського письменника, автора української
абетки, автора відомого у світі роману «Чорна рада», українського перекладача «Біблії»
Пантелеймона Куліша; воокмандрівка «Це знають дорослі, і знають це діти, книжкова країна
найкраща у світі!», де діти зустрілися з цікавими, яскравими книгами, газетами, журналами,
енциклопедіями, довідниками. Дуже сподобалися читачам і бібліотечний екскурс «Книга - джерело
знань», який представили учні 2-В класу Березнівського НВК «ЗОШ І ст. - ДНЗ» та літературний
ранок «Книга - найцінніший скарб», підготовлений та представлений учнями 6 (2-В) класу
Березнівської гімназії.
Не залишили байдужими жодного читача книжково-ілюстративні виставки: «Книжкові
новини для кожної дитини», « У світі казки чарівної», «Мої улюблені книги», «Сучасні автори
сучасним дітям», «Майбутнім геніям».
Тиждень був надзвичайно яскравим і неймовірно захоплюючим. Він приніс дітям багато
позитивних вражень, додав знань, а бібліотеці - нових користувачів!
Наталія ЩУР,
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