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Літні канікули – важливий і цікавий період, коли діти
зміцнюють здоров’я, радіють спілкуванню з друзями, знайомляться
з новими книгами, розвивають свої уподобаннями, захоплення.
На виконання обласної програми відпочинку та оздоровлення
дітей на період до 2008 року обласною бібліотекою для дітей ім.
А.П.Гайдара та обласним театром ляльок було організовано
культурне обслуговування дітей під час літніх канікул на
пришкільних майданчиках та оздоровчих центрах відпочинку. До
цієї роботи обласних закладів активно підключились не лише
районні (міські) бібліотеки для дітей, а й сільські філіали.
Влітку, бібліотеки стали своєрідними осередками задоволення
інформаційно – інтелектуальних потреб юних, щирого та радісного
спілкування з книгою. Бібліотеками області обслужено понад 5
тисяч дітей користувачів у т.ч. 1,6 тис. обласною бібліотекою для
дітей ім. А.П.Гайдара, 2,1 тис. – районними (міськими)
бібліотеками для дітей, 1,8 тис. – сільськими філіями.
Весело і цікаво організовувати життя дітей під час відпочинку
допомагав обласний театр ляльок. Загалом було показано 21
виставу, проведено 15 творчих зустрічей та ігрових програм,
обслужено понад 6157 глядачів дітей.
Обласна бібліотека для дітей ім. А.П.Гайдара влітку стала тим
місцем, де кожний користувач знайшов для себе необхідне й цікаве.
Працівники бібліотеки активно допомагали в організації
змістовного дозвілля дітей на літніх оздоровчих майданчиках при
гімназії ім. Т.Г.Шевченка № 5, колегіумі № 11, загальноосвітніх
школах міста №№ 6, 24, 26, 34, та ін.. Так , для дітей було
організовано книжково – ілюстративні виставки та проведено
огляди літератури: “Знай свої права, дитино”, “Правовий статус
дитини в літературних творах”, “Від краси до мистецтва”, “Дивний
світ незвичайних істот”, “Обрій твого дозвілля”. Учні молодшого
шкільного віку мали змогу взяти участь у різноманітних ігрових
програмах, зйомках чергового засідання телевізійного клубу
“Великі права маленької людини”, переглянули лялькові вистави та
мультфільми.

Учні середнього віку відвідали засідання правового лекторію
“Іменем закону”,
прослухали інформаційну годину “Історія
Конституції України” та переглянули усний журнал “Чудовий
книгоград”, а також стали учасниками Тижня краєзнавства.
Театральне мистецтво таке близьке й зрозуміле дітям, адже в
його основі лежить гра – найголовніша діяльність малюка. Тож
вистави “Маша і ведмідь”, “Поросятко Чок”, “Веселі ведмежата”,
“Готель у Мурзика” обласного театру ляльок
з великим
задоволенням і захопленням переглянули діти з оздоровчих
майданчиків загальноосвітніх шкіл міста №№ 5, 34, 20, 32, 16, 24,
23, 29, 4, 26, 8, 31; приватних шкіл “Мрія”, “Ерудит”, “Вікторія П”.
Бібліотекарями Олександрійської міської центральної дитячої
бібліотеки ім. Ю.Гагаріна для учнів молодшого шкільного віку, що
відпочивали на пришкільних оздоровчих майданчиках, було
створено Школу безпеки, в рамках якої проведено цикл
ситуаційних бесід – ігор на тему: “Захисти себе сам”. Зацікавлення
у дітей та підлітків викликали заходи з ігровими моментами. Це
лялькова вистава “Пригоди в королівстві злої відьми цигарки”,
година
ввічливості “Сварка, лайка, суперечка заведуть нас
недалечко”, диспут “Шкідливі звички: міраж і дійсність”, ігрова
програма “Правила безпеки для тих, хто один вдома”. З цією ж
метою було випущено буклет – застереження “Щоб не трапилось
біди – обережним будь завжди”, який було розповсюджено серед
дітей.
На
майданчику
відпочинку
при
Первозванівській
загальноосвітній школі Кіровоградського району працівниками
сільської бібліотеки було організовано правову казкову вікторину
та бесіди за круглим столом на теми: “Правова культура батьків та
дітей”, “Захист прав дитини”, „Конвенція ООН” про права дитини”.
Розважальні програми, літературно – музичні ранки,
вікторини, лото, казкові марафони, конкурси дитячого малюнку,
екологічні та фольклорні свята, літературно – поетичні вернісажі
пройшли у бібліотеках
Вільшанського, Голованіського,
Долинського,
Добровеличківського,
Знам’янського,
Олександрійського, Новгородківського, Новоархангельського,
Петрівського, Устинівського та інших районів.
Бібліотеки області натхненно працювали
в обласних
оздоровчих центрах “Бригантина” (Новоархангельського району),
“Жовтень” (село Бірки Олександрівського району), “Колосок” (село

Розділля Компаніївського району), “Лісова пісня” (село Онікеєве
Маловисківського району), “Хвиля” (Світловодського району),
“Дружба”, “Горняк” (село Войнівка Олександрійського району).
Бажаними гостями вищезазначених обласних оздоровчих
центрів були і актори обласного театру ляльок. Вистави театру
переглянули діти сіл: Первозванівки, Бережини, Крупського,
Грузького, Оситняжки, Покровського, Федорівки,
Степового,
Калинівки
Кіровоградського
району;
Осипівки
Новомиргородського району.
Оскільки одним із напрямів літнього відпочинку дітей є
оздоровлення та зміцнення їх здоров’я, бібліотеки проводили
комплекс заходів з пропаганди культури здоров’я, здорового
способу життя у формі бесід, конкурсів малюнків, вікторин, ігор
тощо.
Не залишилися поза увагою такі категорії дітей як, дітисироти, діти-інваліди, діти з малозабезпечених та неповних сімей.
Понад 40 дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, з
малозабезпечених та неповних сімей відпочивали в оздоровчому
таборі на базі центру дитячої юнацької творчості “Зірка”
Новоукраїнського району. Для них бібліотекарі провели низку
заходів: урок “Я – громадянин України”, годину спілкування “Я –
особистість”, літературну подорож “Країна дивосвіт” тощо.
Працівниками
Олександрійської
бібліотеки
було
започатковано новий цикл заходів для дітей, які проходили
реабілітаційний період в оздоровчому центрі дитячої лікарні
м.Олександрія. Театралізоване свято “Світ чарівний, світ чудовий”,
літературно-музичне свято “Сяйте усмішки сонцем зігріті” провели
працівники бібліотек м. Олександрія для 180 вихованців
Пантаївської школи – інтернату та дітей із затримкою психічного
розвитку (школи № 4).
Для бібліотекарів Олександрійської районної бібліотеки вже
стало доброю традицією проведення масових заходів під час літніх
канікул в оздоровчому центрі “Дружба” де відпочивало 110 учнів з
Ново празької школи – інтернату та міст Олександрії, і
Кіровограда.
Дітям
надовго
запам’ятається
благодійне
театралізоване свято “Подорож до країни Забава”.
Для вихованців дитячого будинку “Барвінок” обласна
бібліотека для дітей ім. А.П.Гайдара провела традиційне свято
“Чудодійне морозиво”.

Обласним театром ляльок представлено дві благодійні вистави
в рамках акції “Біла квітка” для дітей дитячих будинків “Барвінок”
та “Малятко”. У рамках акції “Збережи своє життя” діти,
позбавлені батьківської опіки, мали також можливість переглянути
декілька вистав з репертуару театру.
Благодійні вистави театру переглянуло 260 дітей – сиріт, 45
дітей позбавлених батьківського піклування, 214 дітей шкіл –
інтернатів, 75 дітей з малозабезпечених сімей, 78 дітей
чорнобильців.
Всі, хто був причетний до обслуговування дітей під час
літніх канікул зробили все для того, щоб дозвілля дітей влітку було
цікавим , змістовним і корисним.

