TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH "HÈ VUI ĐỌC SÁCH”
DÀNH CHO THIẾU NHI NĂM 2019
Nhằm xây dựng và phát triển văn hóa đọc sâu rộng trong thanh thiếu nhi và học sinh. Tạo
môi trường thuận lợi để các em tiếp cận với sách báo, củng cố, mở rộng kiến thức, giáo dục
truyền thống, lòng yêu quê hương đất nước; Nâng cao chất lượng, tiếp tục đổi mới nội dung
và hình thức tổ chức một cách đa dạng, phù hợp, sinh động, hấp dẫn để lại ấn tượng tốt cho
thiếu nhi và cộng đồng cho các em thiếu nhi trong mùa hè 2019.
Sáng ngày 15/8/2019, Thư viện Tỉnh Phú Yên tổ chức Tổng kết chương trình “Hè vui đọc
sách”. “Hè vui đọc sách” năm nay bắt đầu phát động từ ngày 20/5/2019 đến ngày 20/8/2019
đã giúp cho các bạn đọc là thiếu nhi có những ngày hè đầy vui tươi, bổ ích, vui học, học vui
sau những tháng ngày miệt mài học tập.
Ba tháng hoạt động “Hè vui đọc sách” thư viện đã cấp gần 400 thẻ là bạn đọc thiếu
nhi, phục vụ 20.000 lượt bạn đọc và 27.000 lượt tài liệu đưa ra phục vụ
Tổng kết Hè vui đọc sách năm 2019 Thư viện đã trao 34 phần quà cho bạn đọc đã
gắn bó với Thư viện với các tiêu chí như: Bạn đọc xuất sắc; Bạn đọc chuyên cần; Bạn đọc
mượn nhiều sách; Bạn đọc nhỏ tuổi tích cực; Bạn đọc mượn sách kiến thức nhiều.. .vv
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Đây thực sự là chương trình đã mang đến cho bạn đọc thiếu nhi một kỳ nghỉ hè đúng
nghĩa, vui tươi, bổ ích để bước vào một năm học mới tràn đầy năng lượng.
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