Підсумки обласного конкурсу професійної майстерності серед працівників
бібліотек Миколаївської області, що обслуговують дітей, «Краща творча
робота по просуванню книги та розвитку читацької культури в дитячому
середовищі»

З 1 серпня до 1 листопада 2009 року серед працівників бібліотек
Миколаївської області, що обслуговують дітей, був проведений конкурс
„Краща творча робота по просуванню книги та розвитку читацької культури в
дитячому середовищі ”. Його було організовано з метою підтримки читання як
важливого інструменту пізнання світу, стимулювання інноваційної діяльності
бібліотек, що обслуговують дітей, покращення змісту та якості обслуговування
читачів-дітей в галузі просування книги та читання в дитячому середовищі.
У конкурсі взяло участь 22 працівники районних ЦБС, серед них:
10 – це працівники Районних бібліотек для дітей (Арбузинської, Баштанської,
Березанської, Березнегуватської, Веселинівської, Доманівської, Жовтневої,
Казанківської,
Новобузької
),
2 працівники - із міських бібліотек для дітей (м. Вознесенськ, м.
Первомайськ),
10 працівників - із сільських бібліотек-філій районних ЦБС (Братської (
Микольська та Новоолександрівська), Миколаївської (Кривобалківська,
Радсадівська),
Очаківської
(Козирська,
Матросівська,
Парутинська,
Солончаківська),
Первомайської
(Кумарівська
та
Мигіївська).
Усі учасники конкурсу цікаво та оригінально підійшли до завдання,
запропонували власний досвід та різноманітні нові форми роботи з дітьми.
Серед творчих ідей були представлені приклади цільових комплексних
програм:


“Відкриємо книгу дітям ”, “Книга. Сім’я. Бібліотека” (Арбузинська РДБ)



“Школа радісного читання”, “Мої перші кроки в бібліотеці”(Березанська
РДБ)



“Читаємо разом”, “Підліток і час”, “Материнське читання”(Жовтнева
РДБ)



“ Казкова вітальня ” (Дитяча бібліотека КЗ «Бібліотечна мережа м.
Вознесенська) .

Переможцями стали кращі роботи 3 заступників директорів по роботі з
дітьми Арбузинської, Березанської, Березнегуватської ЦБС та 3 працівників

сільських бібліотек-філій Новоолександрівської - Братської ЦБС, Парутинської
- Очаківської ЦБС, Кумарівської - Первомайської ЦБС.
Роботи оцінювало
високопрофесійне журі: Димитров М.Ф., Жайворонок Т.А., Богза Н.Ф., Гич Г.
М., Кожушко Г.М., Романченко О. Л., Семілєт Н. В., Нахова Т.І..
Усі
учасники були нагородженні дипломами Управління культури Миколаївської
облдержадміністрації, а переможці - призами.
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Привітання переможців та вручення призів Димитровим М. Ф.,
начальником Управління культури Миколаївської облдержадміністрації

Долінська Світлана Михайлівна, заступник директора по роботі з дітьми
Арбузинської ЦБС

Громова Ірина Вікторівна, заступник директора з питань обслуговування
дітей Березанської ЦБС

Мороз Наталія Костянтинівна, заступник директора по роботі з дітьми
Березнегуватської
ЦБ

Ткаченко
Любов
Володимирівна,
бібліотекар
Новоолександрівської
сільської
бібліотеки – філії Братської ЦБС

Стародубець
Людмила
Василівна,
бібліотекар
по
роботі
з
дітьми
Парутинської сільської бібліотеки – філії
Очаківської ЦБС

Новошицька Людмила Михайлівна,
завідувачка
Кумарівської
сільської
бібліотеки – філії Первомайької ЦБС

Творча робота Трянової Ольги Анатоліївни, бібліотекаря дитячої бібліотеки
КЗ «Бібліотечна мережа м. Вознесенська» була відзначена Миколаївською
обласною бібліотечною асоціацією.

