Читати - це круто!
Бібліотекарів хвилює те, що сучасні діти читають мало і без
бажання, здебільшого літературу за шкільною програмою. Серйозними
конкурентами читанню виступають телебачення, комп’ютери, Інтернет,
мобільні телефони.
Повернути дітей до книги, сформувати інтерес до читання – ось
головні завдання, над якими працює наша бібліотека.
Адже на сьогодні світ поки що не винайшов іншого шляху виховати
культурну людину й особистість, як через читання й мислення. І цей шлях
пролягає, звичайно, через бібліотеку. Тому головне наше завдання
стимулювати читання - це значить просувати ідею читання в свідомості
дітей, підтримувати його статус, переконувати кожну дитинку в значущості
читання, дивувати унікальністю цього процесу.
Нещодавно в нашій бібліотеці було проведено свято книги «Диво поряд
– ось воно, книгою звемо його!», девізом свята стали слова: «Читати – це
круто! Читати – це клас! Читати корисно у будь-який час!».
На книжкові іменини ми запросили учнів 1 класу, яких посвятили в
читачі . На гостину завітали і літературні персонажі, книжковий Гном
переповів діткам історію виникнення книги ,а роль цього персонажа
виконала Софія Остапчук, учениця 7 класу. Незнайко та Знайко, в яких
перевтілилися п’ятикласники Вадим Тихончук та Владислав Корнійчук,вони
наполегливо переконували першокласників ,що читати корисно. Лікар
Айболить , з роллю якого вправно справилася семикласниця Катерина
(Белейко, ознайомив дітей з правилами поводження з книгою та вручив
першокласникам «Пам’ятки читача». Також діти радо зустріли Вінні-Пуха
(Настя Яковишина). Від Букварика (Назар Белейко) діти дізналися про те,
чому потрібно читати книги. Багато хороших слів про її величність книгу
сказали у своїх віршах учениці Юля Августинович, Настя Косковецька та
першокласники.

На святі ми не змогли без королеви Книги, у ролі якої була Ангеліна
Стасюк Вона підготувала для дітей випробування та завдання, їх потрібно
виконати для того, щоб стати справжніми читачами бібліотеки. Також
зачитувала телеграми від казкових героїв, загадувала загадки. Після того, як
діти виконали всі завдання, настав найурочистіший момент свята. Вони дали
обіцянку справжнього читача. Кожному першокласнику королева
Книжкового царства та літературні герої подарували «Посвідчення читача».
На завершення свята завідуюча бібліотеки привітала маленьких читачів зі
вступом у велику книжкову сім’ю та побажала бути активними читачами,
щоб книги стали їхніми друзями не тільки під час навчання , а й на все життя.
Людина, яка любить і вміє читати – щаслива, тому що поруч з нею завжди
найкращий друг і порадник – книга.
Хоча цей березневий день виявився скупим на сонячне проміння та тепло,
але усі, хто був присутній на книжковому святі у нашій бібліотеці, отримали
гарну дозу весняного настрою та позитивних емоцій.
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