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Літо – це особливий період в роботі бібліотеки. Фахівцями
нашого закладу розроблено Програму літніх читань «Книги +
діти = не нудне літо». Головна мета програми: створення умов
для радісного читання дітьми кращих творів української та
світової літератури, для творчої самореалізації дітей районного
центру та забезпечення їхніх потреб у сфері відпочинку і
дозвілля під час літніх канікул.
Задля втілення програми бібліотекарі розробили низку
цікавих пізнавальних та розважальних ігор, вікторин,
подорожей, турнірів, конкурсів. Наголошуємо, що, в першу
чергу, акценти в масових заходах робилися на рекламу книги і
читання. До організації заходів працівники бібліотеки
підходили диференційовано. У літній період було оформлено
ігрову зону, де діти могли б проводити час за читанням,
малюванням, складанням головоломок, пазлів і погратися з
іграшками. Також організовано бібліотечний кінозал.
Учасниками програми стали:
• діти, постійні читачі бібліотеки
• діти, що відвідують пришкільні оздоровчі табори «Веселка»,
«Колосок».
• вчителі, вихователі – організатори літнього відпочинку.
Отож, щовівторка, усі охочі мали змогу взяти участь у
різноманітних заходах. Наприклад, переглянути фільми
пізнавального та дозвіллєвого характеру: «Дванадцять
місяців», «Пітер Пен», «Принц і жебрак» та інші.
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А вихованці ДНЗ №1 «Пролісок» дивились мультфільми
«Як Петрик П'яточкін слоників рахував» та найкращі серії
«Лунтік і його друзі». Також, дошкільнята були учасниками
Мульт-Книго-Фесту «Книжкові каруселі», присвяченому всім
любителям мультфільмів. На заході діти знайомились з
книгами, за якими створено мультики, порівнювали героїв
екрану і книг.
Користувачі
молодшого
шкільного
віку
разом
з
бібліотекарями здійснили екскурсії на природу з книгою «А ми
на вулицю ідемо та книжечки з собою беремо». Під час
екскурсій діти ознайомилися з періодичними новинками та
літературою сучасних українських і зарубіжних авторів.
Залюбки юні користувачі завітали на День казки
«Запрошує королева Казка та її донька Фантазія». Читачі з
азартом взяли участь у конкурсі на кращого оповідача
«Швидко казка мовиться», під час якого інсценували свої
улюблені казки. Переможці конкурсу отримали нагороди.
Привертала увагу відвідувачів і книжкова виставка «Тут
живуть казки». І, звичайно ж, не пустував у цей день Куточок
Казки. Діти були дуже активними на бібліотечних майстеркласах «Саморобки з паперу», «Саморобки із солоного тіста».
У конкурсі на кращого читача періодичних видань
«Перевір свою ерудицію» змагалися користувачі середнього
шкільного віку на таких етапах: «Газету читаю, тому все
знаю», «Журнальний лабіринт», «Реклама найулюбленішого
періодичного
видання».
Насамкінець
заходу,
для
самоперевірки, усі учасники переглянули слайд-презентацію
«Як правильно читати газети і журнали». Перемогу у конкурсі
здобула Олександра Наумушкіна, учениця 6-го класу
Компаніївської ЗШ I-III ступенів. Від бібліотеки дівчинка
отримала приз – фотоальбом.
Члени бібліотечного гуртка «Книга і лялька» запросили
користувачів на арт-терапію «Музична подорож країнами
казок», де разом з Музичним королем переглядали музичне
відео казок, грали в ігри «Чарівна галявина», «Кольорові
парасольки», «Чарівні ворота».
2

Гуртківці демонстрували свої нові вистави «Пан Коцький»
та «Про бабусю Марусю, котика Мурчика та собачку Гаврика».
Зацікавлення усіх відвідувачів викликали книжковий
анонс «Веселі старти з літературними героями», літературні
жмурки «Знайди героя казки», конкурс малюнків «Спинилось
літо на порозі» та книжкові виставки-рекомендаціі «У літо з
книгою», «Читаємо на канікулах».
Користувався успіхом і фото вернісаж «Відпочиваємо з
книжкою!», де демонструвались власні фото читачів з
улюбленими книгами.
Не один масовий захід відбувся на дитячому майданчику
в центрі селища. Зокрема: гра-фантазія «Чари в маленьких
долонях», турнір казкознавців «За високими горами, за синіми
морями», журнальний ярмарок.
Отже, підсумовуючи, можемо сказати, що бібліотечна
Програма літнього читання подарувала дітям безліч зустрічей і
знайомств з літературою і мистецтвом, нові знання і навички,
можливість пофантазувати, поміркувати і поспілкуватися з
однолітками.
За період дії Програми масові заходи відвідали 570 дітей,
було видано 1360 примірників книг та періодичних видань,
записано 28 нових читачів.
Таким чином, районна бібліотека для дітей є місцем
проведення цікавого, змістовного, комфортного й корисного
дозвілля користувачів влітку.
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