УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ

Всеукраїнський тиждень дитячого читання – 2012
у Херсонській області
Святковий фінал конкурсу «Найкращий читач 2012 року»
Прес-реліз
Традиційно на весняних канікулах проводиться Всеукраїнський тиждень
дитячого читання.
У нашій області незмінним організатором Тижня виступає одна з
найстаріших в Україні дитячих книгозбірень - Херсонська обласна бібліотека
для дітей. Цьогорічна програма, запропонована юним читачам бібліотекою,
триватиме з 23 березня по 3 квітня. Щодня на юних читачів чекають презентації
та прем’єри нових книг, прем’єри буктрейлерів, літературні вікторини та
конкурси, ігрові програми, книжкові виставки, поетичні читання, сімейні
зустрічі в бібліотеках та інші заходи – яскраві й захоплюючі.
Урочисте відкриття Тижня дитячого читання відбулося 23 березня під
час театралізованого бібліошоу,
яке підготували працівники обласної
бібліотеки для дітей. Захід проходив в актовій залі вищого комунального
закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.
Родзинкою цьогорічного читацького свята стала презентація нового
видання обласної дитячої книгозбірні – книжки-іграшки «Бібліотека для
генерації Google». Довідатись про найцікавіші пропозиції сучасної дитячої
бібліотеки у цій книжці можна, не лише читаючи її та розглядаючи малюнки, а
ще й граючи в ігри, розгадуючи кросворди й вікторини, як у цьому
переконалися учасники свята. Є там і сторінки, адресовані батькам,
бібліотекарям, вчителям – не менш яскраві й змістовні.
Завершальним акордом заходу стало нагородження переможців
обласного етапу конкурсу «Найкращий читач 2012 року».
Сценічному дійству передувало змагання переможців ІІ (районного)
етапу цього конкурсу у обласному фіналі – у напруженій боротьбі
вирішувалася доля 2-х головних призів змагання – для шестикласника і
семикласника.
Щоб узяти участь у цьому конкурсі, юним читачам – учням 6-7-х класів,
необхідно було прийти до своєї бібліотеки, зареєструватися, читати книжки і
вести записи в читацькому щоденнику. Журі конкурсу на всіх його етапах
(бібліотечному, районному, обласному) оцінювали змістовність щоденників,
кількість прочитаних учасниками книжок, зокрема сучасної української
літератури, а також розповідь про улюблену книгу, начитаність та ерудованість
учасників.

Організаторами конкурсу виступали управління культури і туризму
Херсонської обласної державної адміністрації, обласна бібліотека для дітей,
міські та районні бібліотеки для дітей Херсонської області.
Основними завданнями конкурсу є вироблення у дітей навичок
самостійної роботи з книгою, критичного аналізу, осмислення та творчої
інтерпретації прочитаного, популяризація кращих надбань української та
світової сучасної дитячої літератури, привернення уваги суспільства до
проблем дитячого читання.
Переможцями конкурсу «Найкращий читач 2012 року» у Херсонській області
стали:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На свято завітали почесні гості, друзі бібліотеки, які привітали юних
читачів, переможців конкурсу «Найкращий читач 2012 року».
У святковій програмі взяли участь народний ансамбль танцю «Едельвейс»
(художній керівник Світлана Якуба), вокальна студія «Унісон» (художній
керівник Ганна Усатюк) та зразковий театр-моди «Class»(художній керівник
Олена Краліч) із Херсонського центру дитячо-юнацької творчості.

Додаткова інформація – на веб-сайті бібліотеки:
http://www.library.ks.ua/
Повна програма Тижня дитячого читання у Херсонській обласній бібліотеці для
дітей:
http://www.library.kherson.ua/librarians/images/stories/2012/02/tdch-2012.pdf
Відеореклама окремих заходів – на каналі бібліотеки в YouTube:
http://www.youtube.com/user/vbpi1

