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Наприкiнцi березня у cTiHax центральноi. дитячоi. бiблi-

отеки ПервомайськоТ мiсько'r'l-[БС вiдбувся другий етап
всеукратнського конкурсу дитячого читання .книгоманiя
- 2!)14" (.найкращий читач Укра'iни - 2014").
Перший етап проводився серед учнiв 6-8 класiв на
_
базi ycix шкiльних бiблiотек нашого MicTa. До проведення конкурсу залучались вчителi лiтератури, KoTpi координували i консультували дiтей У процесi пiдготовки.
l-.[ей, уже традицiйно, щорiчний конкурс проводиться з
метою пiдвищення суспiльного значення i
ролi шкiльних

та дитячих бiблiотек в процесi соцiальноТ адаптацij i на-

буття культурноТ компетентностi дiтей, популяризацii
найкращих надбань yKpai'HcbKoT i cBiToBoi., класично.t.

сучасноi'лiтератури.

й

учнi-переможцi першого туру uкнигоманill, прийшли
MicbKoi' дитячоТ бiблiотеки добре пiдготовленими,
прочитавши багато цiкавих книжок, як за цкlльною програмою, так i поза нею, оформили читацькi щоденники.
Щр_угою умовою конкурсу була презентацiя cBoei творчоI роботи, присвяченоi'200-рiччю вiд дня народження

до

Шевченка.
Вбоrriвати за KoHKypcaHTiB прийшли групи пiдтримки
- друзi та бiблiотекарi зi шкiл MicTa. Честь гiмназiТ NqЗ
захищала учениця Анастасiя Куценко, школу N94 представляли ученицi Олександра Нетецька та Алла Кривенко, учасницями з школи Nэ5 були €вгенiя Крижановська,
ольга Холоб, Ольга Ряднова, з цколи NЪб виступала
Анна lBaHKiB, а з школи Ns7 - евгенiя Шевченко.
.щiти розповiдали про своi'улюбленi книжки, якi навчили ix чемностi, порядностi та мужностi; вiдгукуватись
на почуття дружби i взаемодопомоги. Журi виявляло
у
Т. Г.

KoHKypcaHTiB розумiння тексту, вмiння аналiзувати, iH-

терпретацiю та креативнiсть.

Переможцями конкурсу стали: серед 6-х класiв евгенiя Шевченко (3ОШ Ng7, вчитель лiтератури Т Педан,
бiблiотекар Т. Сердюк); серед 7-х клаёiв днна lBaHKiB

(ЗОШ Ns6, вчитель лiтератури Л. Погрецька, бiблiотекар
Н.лФедотова); серед 8-х класiв - евгенiя Крижановська
(ЗОШ Nз5, вчитель лiтератури С. OxoTHiKoBu, бiбпiоr"*uр
|-i, Зайцева),

Бажаемо переможцям творчо'r' наснаги та перемоги
в KoHKypci третього обласного етапу Всеукраillського

конкурсУ дитячого читаннЯ uКнигоманiя
кращий читач Украi'ни - 2014,).
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Наприкiнцi березня у cTiHax центрально'iдитячоТ бiблiотеки ПервомайськоТ мiсько'r'L]БС вiдбувся другий етап
всеукраi'нського конкурсу дитячого читання .книгоманiя
- ?014" ("найкращий читач Украi'ни - 2О]4").
Перший етап проводився серед учнiв 6-8 класiв на
_
базi ycix шкiльних бiблiотек нашого MicTa. !о проведення конкурсу залучались вчителi лiтератури, KoTpi координ.ували i консультували дiтей у процесi пiдготовки.
l-{ей, уже традицiйно, щорiчний конкурс проводиться з
метоЮ пiдвищення суспiльного значення i
ролi шкiльних
та дитячих бiблiотек в процесi соцiальноТ адаптацiТ i на-

буття культурноi компетентностi дiтей, популяризацii.

найкращих НадбанЬ yKpai'HcbKoT i cBiToBol', класично'l. й
сучасноi'лiтератури.
учнi-переможцi першого туру
"книгоманill, прийшли
до MicbKoi' дитячоi бiблiотеки добре пiдготовленими,
прочитавши багато цiкавих книжок, як за шкiльною програмою, так i поза нею, оформили читацькi щоденники.
Др_угою умовою конкурсу була презентацiя cBooi'TBopчоi роботи, присвяченоi 200-рiччю вiд дня народження
Т. Г. Шевченка.
Вболtiвати за KoHKypcaHTiB прийшли групи пiдтримки
- друзi та бiблiотекарi зi шкiл MicTa. Честь гiмназiТ NsЗ
захищала учениця Анастасiя Куценко, школу Nч4 представляли ученицi Олександра Нетецька та Алла Кривенко, учасницями з школи Nэ5 були евгенiя Крижановська,
ольга Жолоб, ольга Ряднова, з школи NЪб виступала
Анна lBaHKiB, а з школи Ns7 - евгенiя Шевченко.
!iти розповiдали про свот улюбленi книжки, якi навчили ix чемностt, порядностi та мужностi; вiдгукуватись
на почуття дружби i взаемодопомоги. Xypi виявляло
у
KoHKypcaHTiB розумiння тексту, вмiння аналiзувати, iH-

терпретацiю та креативнiсть.

Переможцями конкурсу стали: серед 6-х класiв евгенiя Шевченко (ЗОш Ns7, вчитель лiтератури Т. Педан,

бiблiотекар

(ЗОЦ

Т. Сердюк); серед 7-х клаёiв днна lBaHKiB
Nч6, вчитель лiтератури Л. Погрецька, бiблiотекар

Н,лФедотова); серед 8-х класiв
- Овiенiя Крижановська
(ЗОШ Ns5, вчитель лiтератури С. OxoTHiKoBa, бiблiоrе*ар
Н, Зайцева),

Бажаемо переможцям творчоi' наснаги та перемоги
в KoHKypci третього обласного етапу Всеукраlнського

конкурсУ дитячого читаннЯ uКнигоманiя
кращий читач Украi'ни - 2014,).

-

2014,, (,,Найt-

Н, оксененко. завiдуюча цЁнтЁаль!;ою дитячою

бiблiотекою ilерво.,iайaькоi \.icbKol' ЦБс

a

Е GтD.

5 апDепя 2OrДl. r., Fl926

Наприкiнцi березня у cTiHax центрально.iдитячоТ бiблi-

отеки ПервомайськоТ мiсько'r'ЦБС вiдбувся другий етап
всеукраiнського конкурсу дитячого читання uкнигоманiя

*

_

1014" ("Найкращий читач Украi'ни

-

2О14").

Перший етап проводився серед учнiв 6-8 класiв на

базi ycix шкiльних бiблiотек нашого MicTa. !о проведення конкурсу залучались вчителi лiтератури, KoTpl координували i консультували дiтей у процесi пiдготовки.
цей, уже традицiйно, щорiчний конкурс проводиться з
метою пiдвищення суспiльного значення i
ролi шкiльних
та дитячих бiблiотек в процесi соцiальноТ адаптацil'i на-

буття кульТурноТ компетентностi дiтей, популяризацiТ
найкращих надбань yKpai'HcbKoT i cBiToBol', класичноi.

сучасно'|'

л

iтератури,

й

учнi-переможцi першого туру чкнигоманil',, прийцли
MicbKoi' дитячоТ бiблiотеки добре пiдготовленими,

до

прочитавши багато цiкавих книжок, як за шкiльною програмою, так i поза нею, оформили читацькi щоденники.
Др_угою умовою конкурсу була презентацiя cBoei'TBopчоТ роботи, присвяченоl'200-рiччю вiд
дня народження
Т. Г. Шевченка.
Вболiвати за KoHKypcaHTiB прийшли групи пiдтримки
- друзi та бiблiотекарi зi шкiл MicTa. Честь гiмназiТ NsЗ
захищала учениця Анастасiя Куценко, школу Nч4 представляли ученицi Олександра Нетецька та Алла Кривенко, учасницями з школи Nэ5 були €вгенiя Крижановська,
ольга Жолоб, ольга Ряднова, з школи NЪб виступала
Анна lBaHKiB, а з школи Ns7 - 0вгенiя Цевченко.
.Щiти розповiдали про своj'улюбленi книжки, якi навчили jx чемностi, порядностi та мужностi; вiдгукуватись
на почуття дружби i взасмодопомоги. Xypi виявляло
у
KoHKypcaHTiB розумiння тексту, вмiння аналiзувати, iH-

терпретацiю та креативнiсть.
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Переможцями конкурсу стали: серед 6-х класiв евгенiя Шевченко (ЗОШ Nэ7, вчитель лiтератури Т. Педан,
бiблiотекар Т. Сердюк); серед 7-х класiв Анна lBaHKiB

(ЗОШ Nэ6, вчитель лiтератури Л. Погрецька, бiблiотекар
|| _Фелотова); серед 8-х класiв - Овгенiя Крижановська
(ЗОШ Nч5, вчителЬ лiтератури С. OxoTHiKoBa, бiблiоrе*"р
Н. Зайцева).

Бажаемо переможцям творчоi' наснаги та переfulоги
в KoHKypci третього обласного етапу Всеукра'tнського

конкурсУ дитячого читання uКнигоманiя
кращий читач Украi'ни - 2014,).
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