Hoạt động hè và Tháng hành động vì trẻ em tại Thư viện tỉnh
Thực hiện Hướng dẫn số 1183/HD-SVHTTDL, ngày 15/5/2019 của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về việc Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Thư
viện đã ban hành Kế hoạch hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2019, từ ngày 10-6 đến
ngày 10-8-2019 với các hoạt động vui học, vui đọc như: đọc sách viết cảm nhận; đọc
sách trả lời câu hỏi; kể chuyện theo sách dành cho lứa tuổi mầm non; tiếng Anh với
thiếu nhi; ghép hình tìm tên tác phẩm; nhận diện tác giả, tác phẩm; ghi nhớ kiến thức
qua đọc sách; em tập làm thủ thư; thử tìm ai đọc sách nhiều hơn; đố vui về sách, đố vui
kiến thức….Các hoạt động này đã thu hút được nhiều bạn đọc nhí đến với thư viện.

Tại phòng đa phương tiện, thủ thư đã hướng dẫn bạn đọc tra cứu tài liệu từ trang
web thư viện, hướng dẫn các kỹ năng sử dụng máy tính, soạn thảo văn bản, tạo slide
trong powerpoint, vẽ, chỉnh sửa ảnh và hướng dẫn các em làm video clip “Quyển sách
tôi yêu”.

Các hoạt động giải trí như: tô tranh cát, tô tranh giấy, xếp hình, chơi cờ vua, cờ
tướng, ô ăn quan và gấp giấy thủ công, Thư viện tỉnh còn phối hợp với Trung tâm Phát
hành phim và chiếu bóng tỉnh chiếu phim thiếu nhi cho các em xem trong dịp hè này

Các hoạt động tại thư viện đã góp phần thực hiện “Đề án phát triển văn hóa đọc
trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” tại tỉnh nhà và đây cũng là
hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, đồng thời tạo sân chơi bổ ích,
lý thú cho các em thiếu nhi trong dịp hè./.
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