Знай наших!____________________________________

Книга — надійний друг,
вчитель, помічник
Шість років тому у Львові було
започатковано конкурс "Кращий
читач року", котрий з 2005 року пе
реріс у всеукраїнський під промо
вистою назвою "Найкращий читач
України". За цей час Київська об
ласна бібліотека для дітей активно
залучала і залучає з допомогою
бібліотекарів області до участі в
ньому всіх юних читачів. Тут
постійно проводилися заключні
етапи цього унікального змагання,
визначалися переможці, вручалися
призи спонсорів, а при сприянні
громадської організації "Форум ви
давців" три переможці щороку їзди
ли у Львів на фестиваль дитячого
читання "Книгоманія", коли там
проходив книжковий ярмарок.
Нещодавно відбувся третій за
ключний тур уже четвертого всеук
раїнського конкурсу "Найкращий
читач України — 2008". Київщину в
ньому представляли переможці від
17 її регіонів. Серед них — районні
бібліотеки для дітей: Баришівська,
Богуславська, Вишгородська, Во
лодарська, Іванківська, Києво-Святошинська, Макарівська, Переяслав-Хмельницька,
Сквирська,
Ставищенська та Білоцерківська
центральна районна бібліотеки;
міські бібліотеки для дітей: Біло
церківська, Бучанська, Ірпінська,
Кагарлицька, а також Гребінківська
селищна та відділ культури і туриз
му Кагарлицької районної держав
ної адміністрації. Всього ж свої сили
перевіряли і змагалися за першість
3953 хлопчики та дівчинки.
Саме свято визначення пере
можців відбулося в Києві, в об
ласній бібліотеці для дітей, яка
після проведеного капітального ре
монту буквально сяє. Щасливих
"винуватців" тепло привітав дирек
тор цієї книгозбірні, кандидат істо

ричних наук, заслужений працівник
культури України М.П. Зніщенко,
котрий побажав всім присутнім
завжди дружити з книгою, бо книга
—
надійний друг, вчитель і
помічник в житті.
Для визначення переможців об
ласного туру працівники бібліотеки
О.М. Литвин, Т.П. Грабко, С:М. Каскевич, Л.І. Тамошевська, Л.В.
Смисловська, О.В. Галета, Н.І. Курбетенко розробили спеціальну
вікторину з 51 -го питання. Всі учас
ники конкурсу розмістилися в окре
мих залах, де пройшло відповідне
тестування. Його результати уваж
но вивчило поважне журі конкурсу.
За сумою балів переможцями все
українського конкурсу "Найкращий
читач України — 2008" стали Вла
дислава Корнієнко із селища
Гребінки Васильківського та Іван
Башмаков із села Лецьки Переяслав-Хмельницького районів. Пе
реможницею серед читачів — учас
ників конкурсу від обласної
бібліотеки для дітей визнано шес
тикласницю столичної школи № 137
Ірину Маркову.
Члени журі також відзначили
найбільш цікаві, яскраві та повні ро
боти читачів-конкурсантів, де ос
танні представляли свої улюблені
книги. їх нагороджено в різних
номінаціях цікавими книжками ук
раїнських видавництв.
Організаторів конкурсу пораду
вало також те, що безумовним до
сягненням підготовки та організації
роботи згаданої бібліотеки, зокре
ма безпосередніх результатів
регіонального конкурсу, стало те,
що в епоху тотальної комп'ютери
зації та технократизації суспільства
її працівники роблять все можливе,
аби діти відвідували ці духовні во
гнища і читали.

Друге досягнення: між обласною
бібліотекою і головними видав
ництвами літератури для дітей ос
таннім часом є чітка взаємодія і ро
зуміння у підтримці подібних зма
гань. Останні не тільки прищеплю
ють любов до друкованого слова, а
й активно залучають підростаюче
покоління до української думки,
рідного світогляду і, зрештою, до
національної ідеї. Наприклад, сто
личне видавництво "Веселка" нада
ло для заохочення учасників кон
курсу книги: "Туга за героїчним" Д.
Донцова та "Чарівні окуляри" В. Нестайка. Інше видавництво — "Ра
нок" подарувало бібліотекам, які
найбільше відзначилися в ор
ганізації і проведенні конкурсу,
добірку своєї нової дитячої літера
тури. Ще третє — "Саммит — Кни
га" та обласна організація партії
"Християнсько-Демократичний Со
юз" стали спонсорами і влаштували
дітям солодкий стіл.
Третій плюс: бібліотекарі області
і себе показали з найкращого боку і
водночас провели майстер-клас з
працівниками
районних
кни
гозбірень, наочно продемонстру
вавши, як треба проводити подібні
конкурси та цікаві заходи в себе
вдома. Отож всі залишилися задо
воленими. Тим більше, що за ос
танні три роки обласна бібліотека
для дітей справді накопичила ціка
вий досвід в організації подібних
широкомасштабних конкурсів, якот "Київ — Європейська столиця"
(2005 р.), "Моя мала Батьківщина"
(2006 р.) та ін.
Попереду — нові зустрічі і нові
переможці!
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