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Сім'я, родина —  що може бу
ти ріднішим у світі! Рідна домівка 
притягує до себе своїм теплом, 
а щоб у сімейному колі було за
тишно, необхідні взаєморо
зуміння та любов. Це взяли за 
основу працівники Бібліотечно- 
інформаційного центру для дітей 
та юнацтва при організації робо
ти з сімейного виховання.

З метою забезпечення спри
ятливих умов для всебічного 
розвитку дітей, сімейно-побуто
вих традицій, організації змісто
вного родинного дозвілля у 
відділі обслуговування молод
ших школярів діє сектор сімей
ного читання, який працює за 
комплексною програмою "Чита
юча сім'я під патронатом 
бібліотеки”. На естетично 
оформлених поличках розташо
вана література для майбутніх і 
молодих батьків, серія норма

тивних документів щодо мате
ринства і дитинства. Для самих 
маленьких читачів —  книжки- 
іграшки, книжки-пазли, книжки- 
годинники. Інформаційно-ви
ховна виставка "Родинне джере
ло" пропонує користувачам по
ради щодо виховання дітей. Для 
сімейного читання передплаче
но періодичні видання "Мама и 
я", "Дошкільне виховання", 
"Здоровье Украина", "Розкажіть 
онуку", "Комп'ютер у школі та 
сім'ї", "Ухтышка" та інші.

Родинному вихованню, 
взаємовідносинам батьків і дітей 
присвячений літературний вечір 
"Сім'я у творах відомих письмен
ників", який люб'язно запропо
нували гуртківці літературного 
клубу "Підліток".

Вечір 14 травня. До читальної 
зали БІЦ завітали родини госпо
дарів заходу, почесні гості. Всі 
присутні уважно слухали уривки 
з творів М.Гаріна-Михайловсь- 
кого, С.Аксакова, Л.Толстого, які

супроводжувалися класичною і 
сучасною музикою. Секретами 
щасливого багаторічного сімей
ного життя поділилися подруж
жя Гаврилових —  Григорій Олек
сандрович і Галина Василівна, а 
також Момотів —  Юрій Кирило- 
вич і Таїсія Іванівна.

Про родовід та значення вив
чення свого роду учні 10-А класу 
ЗОШ №3 дізналися, завітавши 
19 травня на урок народознавст
ва "Від родини йде життя люди
ни". Діти почули про види родо
воду, значення термінології з ге
неалогії, побудову родинного 
дерева, правила зберігання 
зібраного матеріалу з родоводу, 
познайомилися з літературою по 
відповідній тематиці. Бібліотекар 
Ганна Кощенко поділилася з уч
нями досвідом вивчення свого 
генеалогічного дерева, показала 
документи і фотографії з сімей
ного архіву. Діти мали рідкісну 
можливість побачити відтворене 
генеалогічне дерево родини.

Всі заходи, організовані БІЦ 
для дітей юнацтва до Міжнарод
ного дня сім'ї, мали на меті попу
ляризацію літератури з народної 
педагогіки, родинного вихован
ня, формування у дитини почут
тя поваги до батьків тощо.


