Тиждень зарубіжної літератури
ЛІТЕРАТУРА !
ДИВНА ТАЄМНИЦЯ…

Світ дивовижний вас вітає!
Всіх тих, хто вдумливо читає,
І тих, хто любить мандрувати
Та прагне більше пізнавати,
Долати знань високі мури
Вас кличе світ літератури!

Література як один із видів мистецтва покликана збуджувати естетичні почуття.
Головне — не залишити байдужою молоду людину, будити її думки і почуття,
намагатися створювати такі умови, коли кожен захоче висловитись, а ще краще коли
блищатимуть очі, червонітимуть щоки від захоплення чи то думками і вчинками героїв,
чи то власними думками.
Під час проведення тижня зарубіжної літератури були поєднані різні види творчої
та пошукової діяльності, розвиваючи в такий спосіб художньо-естетичні смаки,
юнацьку винахідливість та кмітливість. Протягом тижня студенти отримали змогу торкнутися найвизначніших перлин
світового літературного мистецтва.
«Зупинись і подумай! Чи можеш ти жити без літератури? Чи буде повним твоє життя без книги, без поезії, без
мистецьких перлин?» Таким епіграфом-оголошенням розпочався вищезгаданий предметний тиждень, що був
організований викладачем зарубіжної літератури Валентиною Шинкаренко. Цікаві вікторини, конкурси, змагання,
виставки, рекламні відеоролики та проспекти дали змогу
виявити найактивніших читачів та шанувальників красного
письменства, розширили особистісний кругозір, відкрили нові
літературні таємниці. Калейдоскоп заходів захопив нашу
студентську молодь. Літературна гра «Світлина. Особистість.
Літературний твір. Герой» для студентів ДХ11, АЛ11 груп в
стінах бібліотеки коледжу та центральної бібліотеки селища.
Літературний брейн-ринг «Зарубіжні письменники в долі
України» для студентів ДХ11, АЛ11 гр. Знайомство із

виставкою книг зарубіжних письменників. Конкурс КРОССЕНСІВ за біографіями письменників та мотивами їх творів,
вивчених протягом навчального року
серед студентів І курсу. Екскурсія до Новоушицької бібліотеки, тема:
«Книгочитання… то дивна таємниця». Ознайомлення-огляд подарункових 300 книг за державною програмою «Українська
книга» від ІНСТИТУТУ української книги. ПРАКТИКУМ-зйомка відеоролика-реклами «МОЯ КНИГА – МІЙ ВИБІР».
Лекторій на тему: «Державна політика у книжковій галузі. Промоція книгочитання в Україні» для студентів М11 групи.
Особливій інтерес викликав брейн – ринг знавців зарубіжної літератури серед студентів I курсу, що пройшов у читальній залі
Новоушицької центральної бібліотеки. Змагалися дві команди «Лицарі прямокутного столу» та «П'ятнадцятирічні капітани» за
право бути кращими знавцями зарубіжної літератури. Студенти упізнавали письменників за фактами біографії, а літературних
героїв за цитатами творів.
Можна преглянути відео-рекламу «МОЯ Книга – Мій Вибір» за посиланням
https://www.facebook.com/kulturanu/videos/191748056149021
Ось так ми прокладаємо дорогу до Книги....у кожного вона своя,
та Книга, що торкається струн душі, від якої перехоплює дух....
Книга, яку хочеться читати й перечитувати.....

