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 Одним з найважливіших, провідних напрямків  роботи бібліотек, 

що обслуговують дітей в області, залишається підтримка і просування 
читання в житті школярів, як основи інтелектуального, творчого, 

особистісного розвитку дитини.  

 Впродовж 2011 року бібліотекарі Миколаївської області 
проводили індивідуальні рекомендаційні бесіди, бесіди під час запису 

до бібліотеки, літературні рейтинги, міні-опитування та обговорення, 

літературні інтерв’ю, анкетування. Такі форми спілкування дали змогу 
вивчити інтереси та захоплення читачів, зацікавленість у читанні та 

бібліотеці, в дитячій літературі. 

 Стимулюванню розвитку читацької активності та популяризації 
читання серед дітей області сприяють заходи, які проводяться в 

бібліотеках Миколаївщини у рамках обласного гуманітарного проекту 

«Велике читання» (2010-2018 рр.), затвердженого Наказом 
управління культури облдержадміністрації від 20.11.2009 р., №261. 

Так, у поточному році бібліотеки, що обслуговують дітей, області 

взяли участь в обласному конкурсі творів «Книга у моєму житті», 
який пройшов у рамках цього проекту. Організатором конкурсу стала 

обласна бібліотека для дітей  ім. В. Лягіна спільно з Миколаївською 
спілкою письменників України та управлінням культури 

облдержадміністрації. 

 Мета конкурсу:  
 формування читацької культури дітей та підлітків; 

 виховання у сучасних читачів любові до книги і потреби в 

читанні; 
 заохочення дітей до систематичного читання задля постійного 

підвищення рівня особистого розвитку учнів; 

 розвиток умінь в аналізуванні прочитаного, визначенні головної 
теми, ідеї, лінії розвитку основних подій та вміння зробити 

висновки з прочитаного твору, здатність викласти свої враження 

від прочитаного та сформулювати свої думки в письмовій формі 
українською мовою; 

  залучення нових читачів до бібліотек для дітей; 

 створення позитивного іміджу дитячих бібліотек області; 
 виявлення творчого потенціалу дітей і підлітків та залучення їх 

до літературної творчості. 

Завдання конкурсу: 

o залучення дітей до індивідуального творчого процесу, 

допомога у самостійному, своєрідному сприйманні 
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прочитаного і у прагненні відобразити це у власній художній 

творчості; 
o вироблення навичок  усвідомлення цінності книги і  читання у 

підростаючого покоління; 

o активізація літературних здібностей дітей, уваги бібліотекарів 
до розвитку дитячої творчості, підвищення зацікавленості у 

читанні.                               

           У  конкурсі взяли участь читачі 16 централізованих 
бібліотечних систем. За підсумками конкурсу на  районному та 

міському рівні до ОДБ ім. В. Лягіна надійшло 47 робіт з  різних 

куточків Миколаївщини:  міст Миколаєва, КЗ «Бібліотечна мережа    
м. Вознесенськ», Арбузинського, Баштанського, Березанського, 

Березнегуватського, Веселинівського, Врадіївського, Доманівського, 

Єланецького, Жовтневого, Казанківського, Миколаївського, 
Новобузького, Новоодеського, Снігурівського районів. 

За результатами  обласного конкурсу «Книга в моєму житті» 

журі були визначені переможці Конкурсу, які зайняли перші три місця 
в кожній віковій категорії. 

 
Призові місця отримали роботи наступних учасників: 

 

1 категорія (7-10 років): 
- Філюк Олександр- смт  Березанка; 

- Потан Мілена- смт  Веселинове; 

- Безушко Олена- с.Кімівка Березанського р-ну. 
 

2 категорія (11-14 років): 

- Соболевська Наталя- смт  Єланець; 
- Чаус Олена- м. Баштанка; 

- Зеленюк Анастасія- смт  Березнегувате. 

 
Призери конкурсу були нагороджені призами та дипломами. 

 

Зважаючи на жорстку конкуренцію та чималу кількість гарних 
творчих робіт, Оргкомітет прийняв рішення відзначити Дипломами 

конкурсу та заохочувальними призами  наступних учасників: 

 
- Войтенко Катерина- м. Вознесенськ; 

- Щербак Анастасія- м. Вознесенськ; 

- Іванова Ірина - м. Вознесенськ; 
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- Прокопенко Аліна- смт  Костянтинівка  Арбузинського р-ну; 

- Панфілова Кароліна- смт  Арбузинка; 
- Козинець Дар’я- с. Іванівка Арбузинського р-ну; 

- Єлік Альвіна – с. Кімівка Березанського р-ну; 

- Скиба Катерина - с. Кімівка Березанського р-ну; 
- Нікора Олена- с. Матіясівське Березанського р-ну; 

- Сеняк Олеся - с. Кімівка Березанського р-ну; 

- Воляник Владислав - с. Кімівка Березанського р-ну; 
- Ткаченко Ганна - с. Кімівка Березанського р-ну; 

- Савчук Тетяна - м. Баштанка; 

- Васильків Анна, Крутенко Юлія, Нестерчук Олена,  Солонар 
Оксана (колективна робота) - с. Великовеселе Врадіївського р-ну; 

- Колесник Ірина – смт  Веселинове; 

- Пироговська Аліна - с. Колосівка Веселинівського р-ну; 
- Блідар Микола- смт  Доманівка; 

- Стефанко Олексій- смт Доманівка; 

- Удич Катерина- смт  Доманівка; 
- Пойда Володимир – смт  Казанка; 

- Куковицький Дмитро- смт  Казанка; 
- Козачук Анастасія - с. Артемівка Новоодеського р-ну; 

- Матвєєва Мар’яна - м. Нова Одеса; 

- Потійчук Катерина- м. Нова Одеса; 
- Згадова Дарина –  м. Миколаїв; 

- Ковалевич Мар’яна – с. Новомиколаївське Жовтневого р-ну; 

- Ганнова Катерина -  м. Миколаїв; 
- Козка Павло - с. Кірове Миколаївського р-ну; 

- Каштальян Катерина – м. Миколаїв; 

- Нартова Ірина – м. Снігурівка; 
- Грамм Анастасія - с. Нововасилівка Снігурівського р-ну. 

Дипломом конкурсу  було вирішено відзначити роботи 

наступних учасників: 
- Андрєєва Єлизавета  - м. Миколаїв; 

- Кравченко Анастасія – с. Коблеве  Березанського р-ну; 

- Лотюк Владислав - с. Коблеве  Березанського р-ну; 
- Богдасарян Жанна - с. Коблеве  Березанського р-ну; 

- Довбня Ірина - с. Коблеве  Березанського р-ну; 

- Заіченко Валерія - с. Біла Криниця  Березнегуватського       
р-ну; 

- Проскура Вікторія - смт. Березнегувате; 

          -      Вочкова Єлизавета -  м. Миколаїв;  
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          -      Василишина Юлія - с. Червона Зірка Снігурівського р-ну; 

          -    Здражевський Дмитро та Здражевський Максим - с. Юріївка 
Снігурівського р-ну. 

 

           Вітаємо всіх переможців, призерів та дипломантів! А також 
закликаємо не засмучуватись тих учасників, які цього разу не 

отримали призів. 

Головне - не перемога в конкурсі, а здійснення мрій! 
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