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З МЕТОЮ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАЙКРАЩИХ НАДБАНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ
ЛІТЕРАТУРИ, ЗАОХОЧЕННЯ ДІТЕЙ ДО ЧИТАННЯ ТА ЛЮБОВІ ДО КНИГИ Корецька
бібліотека для дітей 29 березня 2018року провела в центральній бібліотеці читального
залу 2-й відбірковий тур конкурсу «Книгоманія - 2018». Конкурс – це справжнє свято,
свято книги, і тих хто любить це нетлінне і вічне творіння людства. Книга - справжній
маг. Читаючи, ми уявляємо себе чарівниками, здатними розуміти мову речей, рослин і
тварин. Скільки дивовижних таємниць відкривається завдяки книгам! Скільки безцінних
скарбів трапляється на шляху читачів! В конкурсі брали участь учні 6-7 класів, 21
конкурсант – розумники і розумниці, найкращі читачі бібліотек міста та району. За
результатами оцінювання журі визначило: 1-ше місце Заінчковська Інна учениця 6-го
класу Веснянської загальноосвітньої школи I-III ступенів з книгою Сергія Гридіна «Кігтик
Ковбаско» та Олеля Денис учень 7-Б класу ЗШ №1 з книгою Дж.Р.Р. Толкін «Володар
перснів», 2-ге місце Кривоблоцька Ольга учениця 7-го класу Крилівської
загальноосвітньої школи I-III ступенів та Ткачук Дана 7-го класу Невірківської
загальноосвітньої школи I-III ступенів, 3-тє місце Маслянчук Дарина 7-Б класу ЗШ№1 та
Савчук Катерина учениця 6-го класу Гвіздівської середньої школи I-II ступеня. Вони були
нагороджені грамотами «Найкращий читач» та подарунками - книгами. Виступ
переможців був яскравий, оригінальний та артистичний. Свято пройшло в теплій,
дружній атмосфері. Діти цікавляться різножанровою літературою: класика, сучасна
поезія і проза, історична книга, фантастика, пригоди тощо. Усі хто брав участь у конкурсі
розповідали про свою улюблену книгу, у змістовних та цікавих розповідях творчих дітей
відчувалося особисте ставлення до прочитаного, літературних героїв або письменників.
Всі отримали невеличкі подарунки, дякуючи міській Раді на чолі голови Дмитрук
Людмили Миколаївни. Конкурс закінчився, але залишились приємні, гарні враження від
спілкування та знайомства. Бажаємо переможцям 2-го туру натхнення та перемоги у
3-му турі конкурсу «Книгоманія -2018», який відбудеться на базі Рівненської обласної
дитячої бібліотеки, всім учасникам конкурсу, успіхів у навчанні, нехай книга стане гарним
і добрим супутником на все їхнє життя!
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