
 Конкурс «Найкращий читач року - 

2013» – свято книги, особливо, коли це 

свято проходить у бібліотеці. Адже в 

бібліотеці світ навколишній стає 

яскравішим і відкриває безліч цікавих 

речей!  

   4 квітня 2013 року в обласній бібліотеці 

для дітей ім. В. Лягіна, відбувся III 

(обласний) етап конкурсу «Найкращий 

читач - 2013». До бібліотеки завітали 17 

кращих читачів - учнів 6-7 класів з різних шкіл області, а саме: з м. Миколаєва, 

м. Вознесенська, м. Южноукраїнська, та районів: Арбузинського, Братського, 

Березанського, Веселинівського, Вознесенського, Жовтневого, Миколаївського, 

Новобузького, Снігурівського - щоб вибороти звання кращого читача.  

 

   Учасникам запропонували веселу пізнавальну гру у форматі „Бібліомікс TV”, 

конкурси, вікторини на знання української та світової літератури. Діти із 

зацікавленням відповідали на запитання, відповідально поставилися до творчих 

завдань, фантазували, чітко давали відповіді на запитання журі, показуючи 

високу ерудицію.  Свято пройшло в теплій, дружній атмосфері, за читачів 

уболівали їхні рідні та друзі, бібліотекарі та вчителі.  

   У перерві, під час підведення підсумків членами журі, читачі взяли активну 

участь у вікторинах та різноманітних конкурсах.  

   Наступним етапом проведення конкурсу стало оголошення переможців, які 

набрали найбільшу кількість балів. 

 

   Конкурс оцінювало компетентне журі:  

   Симоненко Олена Іванівна - депутат 

Миколаївської обласної ради, радник 

голови обласної ради.  

   Жайворонок Тетяна Анатоліївна - 

директор Обласної бібліотеки для дітей ім. 

В.Лягіна  

   Роскіна Тетяна Іванівна - директор 

Науково-педагогічної бібліотеки м. 

Миколаєва  

   Семілєт Наталія Вікторівна - директор ЦБС для дітей м. Миколаєва  

   Астапенко Тетяна Сергіївна - заступник директора з наукової роботи 

Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова  

   Коваленко Людмила Михайлівна - бібліотекар Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти.  
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   Члени журі відзначили творчий підхід, 

креативність, ерудованість учасників конкурсу та 

визначили його переможців. Ними стали 

Маймескул Марія (м. Вознесенськ) та Дядченко 

Олександр (м. Новий Буг). Вони поїдуть на 

фестиваль "Книгоманія", організований 

Громадською організацією "Форум видавців" у 

Львові.  

    Дякуємо також всім учасникам та їхнім 

наставникам за активну участь у конкурсі, за 

любов до книги та читання!  

    Всі учасники обласного туру конкурсу отримали дипломи і подарункові 

книги.  

   Конкурс закінчився, але залишились приємні, гарні враження від спілкування 

та знайомства. 
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