
А ви з книгою товаришуєте? 
 

 Невеликий будинок по вулиці Батюка, 8 – міська дитяча бібліотека № 

1. Тут живуть улюблені герої книжок А. Гайдара і Ю. Збанацького, М. 

Трублаїні і О. Копиленка, В. Осєєвої і О. Донченка, Марка Твена і Жюль 

Верна, багатьох інших письменників і поетів. Кілька років тому в ньому для 

мене відкрився цікавий, неосяжний дитячий світ. Тепер герої моїх книжок 

живуть в іншій бібліотеці – "для дорослих". Але саме звідси я винесла любов 

і повагу до книги. 

Сьогодні інші школярі спішать сюди, щоб взяти хорошу книгу, і їм 

завжди йдуть на допомогу працівники бібліотеки – завідуюча Т. Н. Єніна, 

завідуюча читальним залом О. Ф. Єрмак, В. Г. Шелестун (ось уже 20 років 

працює з дітьми) і молодий працівник Н. М. Хоменко, яка недавно, прийшла 

в колектив. 

З Тамарою Никифорівною у нас виникає невимушена бесіда, і я 

дізнаюсь, що дитяча бібліотека № 1 створена відразу після Великої 

Вітчизняної війни. Вона найбільша в місті, має два відділи: абонемент і 

читальний зал. До послуг 3650 читачів більше 40 тисяч книжок, кожного 

року бібліотека, одержує нову літературу. 

Тісний зв’язок мають з бібліотеками сіл Талалаївки, Перемоги та 

інших. Тільки в Данинську бібліотеку минулого року 6уло передано 1155 

книг. 

Кілька разів на рік тут проводяться семінари з працівниками шкільних 

бібліотек. 9 січня 1974 року на такому семінарі з темою "Пропаганда біб-

ліотечно – бібліографічної грамотності серед юних читачів" виступила 

Г.А.Логовець з середньої школи №1. Досвідом проведення бібліографічних 

уроків в середніх школах № 9 і № 3 поділилися О. М. Бєляєва і Г. І. Доліч. А 

не так давно з учнями 7–8 класів була проведена читацька конференція 

"Чуття єдиної родини". 

 

– Скажіть, будь-ласка, звертаюсь до Тамари Никифорівни, – з якого 

віку можуть відвідувати бібліотеку діти? 

Виявляється, що читають навіть дошкільнята, їх стає все більше, хоч і 

приходять вони сюди частіше з мамами або бабусями. Але найбільше, зви-

чайно, учнів 1–8 класів. 

Цікавлюсь найактивнішими читачами. Це Люда Сеник з школи № 1, 

Володя Століпченко з школи № 5. А Микола Ченторог з школи № 14 вже 

перечитав всі книжки "з хімічним ухилом". Так поступово формуються в 

учнів певні інтереси". 

Підходжу до столу видачі. Кілька учнів вибирають найцікавіші, за їх 

словами, книжки, знайомимось. 

– Мене звуть Вітя Баклан, вчусь у 7-й школі. Люблю читати про спорт, 

фантастику. Книги допомагають мені вчитися. 

– Амене звуть Світлана, прізвище Стратілат, вчусь у 3-у класі школи  



№8. Дуже люблю казки, оповідання.  

Дівчинка, поглядаючи на мене, притискує до себе книжки. А я 

посміхаюсь і думаю, скільки радості приносять вони цим, поки що 

маленьким громадянам.  

Дехто може ще тільки збирається прийти в дитячу бібліотеку № 1 і 

стати її читачем. А восьмикласники відвідують її вже останній рік. Але всі 

говорять: "Тут дуже цікаво".  

  
 


