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Книги
зустрічають нас у
ранньому дитинстві та
ведуть усе життя.
К. Паустовський

Життєве кредо:
пізнавати світ, в якому ми живемо,
збагачувати свої знання за
допомогою читання, розвивати
творчі здібності, знайти своє місце у
житті.

Я, Климчук Олександр, учень Ємільчинської гімназії,

читач відділу

обслуговування дітей Ємільчинської центральної бібліотеки. Я активний та
цілеспрямований юнак.
З

дитинства

люблю

читати.

Спочатку були казки, пригодницькі
історії, згодом – фантастика, фентезі та
пригодницькі

романи.

Найулюбленішими

письменниками

вважаю Михайла Булгакова та Миколу
Гоголя.

Повість

«Вій»

та

роман

«Майстер і Маргарита» перечитував
багато

разів.

Також

захоплюсь

сучасною поезією. Знаю напам’ять вірші багатьох місцевих авторів, які проживають
на Ємільчинщині, не забуваю і про класиків, залюбки читаю Тараса Шевченка та
Ліну Костенко. Поза увагою не залишаються і байки, і гуморески. Улюбленими
авторами цього жанру є Остап Вишня, Павло Глазовий, Яків Жарко та багато інших.
Недивно, що моїми улюбленими предметами в школі стали українська та зарубіжна
література.
Я є активним читачем відділу обслуговування дітей
Ємільчинської центральної бібліотеки, часто засиджуся
з

книгами

в

читальному

залі,

беру

участь

у

різноманітних заходах відділу, залюбки спілкуюся з
молодшими дітьми та
заохочую

їх

до

читання. Юні читачі з
цікавістю слухають мої
розповіді

про книги.

Намагаюся зацікавити малечу своєю розповіддю,
щоб прищепити любов до читання,
до книги у дітей.

Часто виступаю у ролі ведучого того
чи іншого заходу. Під час патріотичної
години «І зупинилось серце молоде, щоб
вічно билось серце України» розповідав
дітям про воїнів – земляків, які загинули в
зоні АТО та Героїв Небесної Сотні, читав
власні вірші, присвячені даній тематиці.
Неодноразово був ведучим на святкуванні
Дня Захисту дітей.

На своїй першій зустрічі з бібліотекою першокласники уважно слухали мою
розповідь про історію виникнення книги: від книг – плиток, книг зі шкіри, стрічок,
воску, берестяної книги до книги з паперу.
Цікаву та захоплюючу географічну
мандрівку

«Світ

пізнавай

–

розуму

набирай» найрізноманітнішими цікавими
об’єктами України здійснили дітлахи.

Також допомагаю працівникам відділу готувати
лялькові вистави та навчає дітей навичкам роботи з
лялькою.

Люблю не тільки
читати, а й танцювати. Український народний танець «Гопак» для учасників
літературної світлиці «На гостину до традицій і звичаїв»
Крім навчання і читання книг я пишу вірші, оповідання. Я є активним учасником
багатьох

заходів

Ємільчинського

будинку

дитячої

творчості,

вихованець

театральної студії «Фігаро», що діє при будинку
дитячої творчості. За останній рік брав участь у
постановці двох дитячих вистав «Сирота» та «На
сцені маку» Івана Малковича. Завдяки останній
виставі отримав дипломи за І-і місця у складі
Юні актори вистави «Сирота»

театральної студії відразу у двох обласних конкурсах
«Сузір’я Звягеля» та ІІІ-му обласному конкурсі

театрального мистецтва «Зірочки Мельпомени».
Учасник та переможець районних та
обласних

конкурсів:

районний

конкурс

читців поезії Т.Г. Шевченка «Єднаймо душі
словом Кобзаря», виставка – конкурс дитячих
виробів «Різдвяна казка»,
Виставка – конкурс «Різдвяна казка»

організованої в Ємільчинському краєзнавчому музеї; обласних конкурсах
театрального мистецтва «Зірочки Мельпомени», «Молодь обирає здоров’я», «Якщо
ти зірочка, засвітись», конкурс відеоробіт «Світ очима дітей», дитячої творчості
«Великодні дзвони», «Лелеченьки».

Обласний конкурс
«Великодні дзвони-2019»

В обласному конкурсі « За нашу свободу» посів ІІ місце.
Цей конкурс включав лише дві номінації : поезія, малюнки. Серед 95 робіт,
показав високий результат.
До Вашої уваги вірш:
ЛИСТ МОРЯКУ!
Сьогодні пишу тобі, герой, листа,
В якому низько голову схиляю,
Бо доля твоя зовсім непроста,
І в полоні важко, я точно знаю!
Знову повернулися додому,
Перші лелеки крилаті,
Вони теж бояться ворожого грому,
Їх теж лякають путінські грати!

Та їхні крила не зможуть зламати,
Бо в них жевріє українська душа,
Не страшні жодні ворожі атаки,
Не підкосить їх ворожа рука!
Чекають на тебе морські простори,
Чекає на тебе українська земля!
Чекають високі карпатські гори,
Чекає палуба твого корабля!
«Бібліотека і книга для мене мають велике значення. Похід в бібліотеку – це
відпочинок. Я відпочиваю серед книг та бібліотечної тиші.
Люблю відшукувати в книгах щось цікаве для себе. Люблю читати. Для мене
читання – це задоволення, відпочинок, перенесення в уявний світ. Читаю для
саморозвитку, для збагачення своїх знань і закликаю всіх дітей подружитися з
паперовою книгою, а не з електронною. Я не уявляю свого життя без книг, які
дарують мені велику насолоду від прочитаного. Я знайшов у книзі справжнього
друга з яким буду дружити завжди».

