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Всі ми знаємо, що сьогодні до бібліотеки приходить читач з
новим світоглядом, освічений, ерудований, вимогливий. Адже, на
формування свідомості сучасних дітей неабиякий вплив мають масмедіа – телебачення, преса, електронні видання, а ще й магічний
світ Інтернету.
Виходячи з цього, свою роботу будуємо на прищепленні
любові до книги і слова маленьким читачам. За допомогою різних
заходів усіляко розвиваємо інтерес до читання, бажання слухати та
вміння розуміти прочитане, надаємо поради щодо правильного
користування книгою і бібліотекою.
Дуже важливою у цьому аспекті є робота з найменшими
користувачами бібліотеки – дошкільнятами.
У читачів дошкільного віку ще не повністю сформований
інтерес до читання, тому ми завжди намагаємось проводити цікаву
й різноманітну роботу з дітьми цього віку.
Так, районна бібліотека для дітей вже багато років має тісні
зв’язки з дитячим садком «Сонечко», що знаходиться поруч.
Починаючи з 2014 року, така співпраця активізувалась. Саме задля
цього бібліотекарями започатковано низку заходів.
Наприклад, «Дні бібліотеки для садочка» – це відвідини
бібліотекарями
дитячого
дошкільного
закладу
з
метою
ознайомлення дітей з книгами і журналами для дошкільнят.
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Зворотній зв'язок – запрошення вихованців на бібліотечні
заходи.
Щоб
викликати
більший
інтерес дошкільників до книги,
яка неодмінно повинна стати
другом
чи
порадником,
організовуємо
і
проводимо
екскурсії «Чарівний світ книжок»,
під час яких малята слухають
розповідь про книгу і роль
бібліотеки
в
житті
людини,
розгадують загадки, грають в
літературні ігри, переглядають
слайд-презентацію «З якої казки?», яку спеціально демонструємо
під час екскурсій.
Стало традицією проводити День Дошкільника «Від А до Я
разом з книгою», під час якого приділяється велика увага читанню.
У віці дошкільника дитина звертає увагу не стільки на зміст
видань, як на малюнки, розмір і кольори книг, книжкирозмальовки, книжки-іграшки. Адже природно, що дитячі рученята
тягнуться до яскравого та гарного. Тому увагу малят привертають
книжково-ілюстративні
виставки,
до
оформлення
яких
підходимо творчо, щоб
кожна експозиція була
привабливою
і
красномовною.
На кожній полиці
бібліотекарі
розміщують
фігури
казкових героїв, які
приваблюють дітей до
виставок. Наприклад,
«Перша книжечка дитини», «Книги – ваші вірні друзі», «Казки
маленькі, а розуму в них багато», «Країна читайликів» та інші.
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Дуже велике задоволення отримують малюки, коли у
читальній залі відкривають для себе цікаві дитячі журнали
«Пізнайко»,
«Малятко»,
«Маленька
фея»,
«Яблунька»,
«Ангелятко», книги, що відповідають на їхні тисячу «Чому?», а
також, книжки-іграшки та розвиваючі видання для дітей. Таким
чином, забезпечується широкий доступ наймолодших читачів до
літературних скарбів бібліотеки.
Голосні
та
коментовані
читання – одні з найпоширеніших
та
найулюбленіших
занять
бібліотекарів
і
користувачів.
Читання вголос казок, віршів,
маленьких оповідань захоплюють
дошкільнят різними пригодами,
навчають
любити
правду
і
ненавидіти
зло,
поважати
сміливих
і
мужніх
героїв,
зіставляти себе з ними, робити
перші спроби наслідування їм.
Полюбляють малюки поєднувати гру і читання, а також
погратися в дитячому куточку нашої бібліотеки «Ігровий
майданчик», де можна поскладати пазли, переглянути книжечки,
посидіти в обіймах з м’якими іграшками. Розвитку кмітливості,
уваги та логічного мислення у дітей сприяє гра «Хто більше
запам'ятає?» і літературний аукціон "Хто більше знає?", за
правилами яких учасники змагаються у запам'ятовуванні різних
слів
у
певній
послідовності,
народних казок і творів відомих
українських письменників.
Продовженням своєрідної гри
є бібліотечний гурток «Книга і
лялька»,
в
якому
панують
атмосфера добра, чудес, казки і
перетворень.
За
допомогою
ляльки краще сприймається зміст
знайомих
казок,
виховується
почуття чуйності, розвивається спостережливість.
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З
великим
захопленням
діти
дивляться
міні-вистави
«Колобок», «Ріпка», «Рукавичка», «Коза-дереза», «Про Знайку і
Незнайку». Після перегляду дітлахи із задоволенням відгадують
загадки, знайомляться з книжечками.
Подобаються малятам літературні подорожі «Тут живуть
казки», гра «Телеграма», вікторини «З якої казки рядки» і «В яких
казках живуть усі звірі» тощо.
Знайшла
позитивний
відгук
ще
одна
нова
форма
роботи «Бібліотека на дитячому майданчику». Вихованці, які
приходять погратися на дитячий майданчик поблизу бібліотеки,
можуть не тільки побавитися, а й переглянути дитячу періодику на
свіжому повітрі. Тут бібліотекарі знайомлять дітей з бібліотечними
послугами, книжковими новинками, дають візитки та запрошення
до бібліотеки.

Про позитив нашої роботи, окрім слів вдячності і відвідувань
користувачів, свідчать і такі показники. Якщо у 2013 році
бібліотечним обслуговуванням було охоплено 67,8% дошкільнят, то
у 2014 році – вже 90,0%.
Бібліотекарям завжди хочеться дивувати своїх маленьких
читачів, знову і знову привертати їх увагу до бібліотеки. Ми чітко
усвідомлюємо, що сьогодні інновації є невід'ємною частиною
бібліотечного життя, адже тільки завдяки постійному пошуку
бібліотека не загубить свого іміджу і завжди залишатиметься
втіленням нового і креативного.
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