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Милі дівчата, жінки! 
В цей день весняний,  
В цей день святковий  

Бажаємо щиро, бажаємо радо 
Безхмарного неба, сонця в душі 

Здоров'я міцного, дитячого слова  
Натхнення, кохання й краси. 
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15 лютого –  

день вшанування учасників бойо-

вих дій на території інших держав 

27 років тому в Афганістані закін-

чилася десятилітня військово-

політична спецоперація Радянсько-

го Союзу, участь у якій взяли 160375 

військовослужбовців – вихідців з 

України. Внаслідок поранень, хво-

роб, отриманих в Афганістані, піс-

ля 1989 року пішло з життя набага-

то більше осіб, ніж загинуло піл час 

бойових дій. Афганська кампанія 

залишила  невиліковну  рану   в   

душах та серцях  тих,  хто  пройшов   

 

вогненними гірськими стежками, 

хто втратив друзів, синів чи батьків. 

До цієї дати, 10 лютого, в 

приміщенні читального залу 

районної дитячої бібліотеки 

відбувся вечір пам’яті «А біль Аф-

гану – навіки в душі не замовкає».  

На зустріч з учнями 9-А класу 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№1 були запрошені нашi земляки, 

воїни-афганцi: Максименко 

Анатолій Іванович та Булах Воло-

димир Миколайович, відповідно 

голова та член Кролевецької 

районної організації Української 

Спілки ветеранів Афганістану. 

Воїни-інтернаціоналісти своїми 

розповідями про страшні реалії 

війни перенесли присутніх в атмо-

сферу вірності військовому 

обов’язку та доблесті воїнів, що да-

ли присягу Батьківщині. Анатолій 

Іванович та Володимир Миколайо-

вич розповіли школярам про те, як 

вони      потрапили      до     далекого  
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Афганістану та про те, що їм дове-

лося пережити під час служби. Хоч і 

нелегко їм було згадувати ті часи, 

але на питання учнів колишні воїни 

відповідали щиро і правдиво.  

Зі щемом і сумом лунали в тиші за-

лу слова про ту далеку війну з вуст 

ведучої вечора Алли Стожок. Також 

цього вечора Алла Василівна зачи-

тала присутнім на зустрічі 

оповідання Євгена Гуцала «Остання 

надія», яке неабияк зачепило 

школярів та запрошених гостей. 

Крім цього, ведуча вечора 

розповіла, що Кролевеччина має на 

своєму рахунку сумну статистику 

цієї війни – 5 молодих хлопців, які 

загинули в Афганістані, це: Лев Ва-

сильович Милорадов, Валентин Ва-

сильович Петрушенко, Олег Олек-

сандрович Роєнко, Анатолій 

Іванович Страфун, Володимир Гри-

горович Шеремет. Розповідь 

бібліотекаря супроводжувалася по-

казом      слайд-презентації     «Ми  

 

будемо довго пам’ятати, і вам забу-

ти не дамо». Присутні вшанували 

пам’ять тих, хто поліг в Афганських 

ущелинах, схиливши голови у 

скорботній хвилині мовчання. 

Не залишила байдужими і книжко-

ва виставка «Не гоїть рани біль 

Афганістану», поряд з якою були 

розміщені книги, фото та газетні 

матеріали про афганську війну. 

Ця зустріч – це данина пам’яті всім, 

хто причетний до героїчної і 

трагічної афганської війни, що три-

вала у два рази довше, ніж Велика 

Вітчизняна. 

           Альона Стожок 
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Книжковий каскад  

«Веселка книжкових сторінок Аг-

нії Барто» 

(до 110-річчя від дня народження 

Агнії Барто) 

Існує поезія, яку люблять і знають всі 

діти. Серед неї – вірші Агнії Барто. І 

якщо запитати п’ятирічного малюка: 

«Чи знаєш ти віршики Агнії Барто?» - 

він відповість радісною згодою, тому 

що письменниця завжди пише веселі і 

цікаві твори про діток. Дійсно, поете-

са чудово знає про всі дитячі пустощі, 

маленькі хитрощі та уміє весело про 

це розповісти і пожартувати. 

110 років тому народилася Агнія 

Львівна Барто, з цієї нагоди у чита-

льному залі дитячої книгозбірні був 

організований книжковий каскад 

«Веселка книжкових сторінок Агнії 

Барто». Заввідділом обслуговування 

дитячої книгозбірні Алла Стожок 

познайомила юних шанувальників 

поезії Агнії Барто – учнів 1-В класу 

спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів  

 

№1 – із життєвим та творчим шля-

хом поетеси. Діти уважно слухали 

розповідь про те, як Агнія малень-

кою навчалася танцювати, бо бать-

ко хотів, щоб донька стала відомою 

балериною. Але Барто пішла шля-

хом поетичної творчості – 

найскладнішим і найцікавішим 

шляхом творення веселих, 

жартівливих поезій для дітей. 

Знайомство маленьких читачів із 

творчістю Агнії Барто розпочалося 

віршиком «Мячик». Діти із радістю 

підтримували бібліотекаря і хором 

повторювали: «Наша Таня громко 

плачет...». Виявилось, що діти добре 

знають цей вірш поетеси, вони самі 

із задоволенням розповідали на 

пам’ять твори «Бычок», «Мишка», 

«Зайка».  

Маленькі гості були у захваті від 

проведеного часу в читальному 

залі, бо ніщо не може підняти 

дитині настрій так, як вірші Агнії 

Барто, які написані з любов’ю та 

душею і передаються з покоління в 

покоління. Кожен дорослий, який 

читає вірші дітям, разом із ними 

поринає у той чудовий світ, який 

створила для них поетеса. 

Потім дітки залюбки дивилися 

цікаві пізнавальні мультфільми, які 

вони дуже полюбляють перегляда-

ти у стінах дитячої книгозбірні. 
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Година патріотизму 

«Небесній сотні шана й молитви, 

за чисті душі, що злетіли в небо» 

Задля того, аби вшанувати пам’ять 

Героїв Небесної Сотні, прищеплю-

вати любов до Батьківщини, вихо-

вати патріотичну свідомість, розви-

вати бажання стати гідними грома-

дянами України бібліотекар чита-

льного залу районної дитячої кни-

гозбірні для учнів 7-Б класу спеціа-

лізованої школи І-ІІІ ступенів №1 

організувала годину патріотизму 

«Небесній сотні шана й молитви, за 

чисті душі, що злетіли в небо».  

 

Світлана Коваленко нагадала 

присутнім, що два роки тому в 

країні розпочалася Революція 

Гідності – масовий протестний рух. 

Його кульмінацією стали трагічні 

події 18-21 лютого 2014 року. Ми не 

маємо права забути, що Герої 

Небесної Сотні дали нам 

можливість жити вільно, будувати 

нову країну, і ми в неоплатному 

боргу перед ними. Вони загинули, 

щоб ми жили…  

В рамках години бібліотекар мала 

нагоду показати присутнім на 

заході тематичну папку «Герої 

Небесної Сотні ніколи не будуть 

забуті» з матеріалами подій в 

Україні з 29 листопада 2013 року до 

22 лютого 2014 року. 

Хвилиною мовчання всі присутні 

вшанували тих героїв, що загинули 

за свою країну, за свій народ. 

                                     Альона Стожок 
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Мовний калейдоскоп 

«Прекрасне слово і душа у мові 

рідній возз’єднались» 

Із тисяч мов, які існують на планеті, 

найдорожчою для кожного є його 

рідна мова. В ній – історична доля, 

духовна могутність та національна 

суть. З нагоди відзначення Міжна-

родного дня рідної мови працівни-

ки районної дитячої бібліотеки 

провели надзвичайно цікаві заходи, 

присвячені рідній – українській мо-

ві. 

Заввідділом обслуговування Алла 

Стожок провела мовний  калейдо- 

 

скоп «Прекрасне слово і душа у мо-

ві рідній возз’єднались», в рамках 

якого учні 1-В класу СШ І-ІІІ ступе-

нів №1 здійснили подорож «Царст-

во рідної мови», переглянули ціка-

вий відеоролик «21 лютого – Між-

народний день рідної мови». Впро-

довж заходу учасники ділились 

своїми думками про значення 

рідної мови в житті кожної людини, 

про своє відношення до мов світу, а 

особливо до своєї – української. 

Крім цього, діти декламували вірші 

про мову, Україну, матусю та 

співали пісень про вишеньку-

черешеньку.  

Наприкінці зустрічі Алла Василівна 

закликала всіх шанувати і любити 

рідну мову, піклуватися про неї, 

захищати, розкривати для себе її 

велич й могутню силу! 

                                     Альона Стожок 
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Міні-гра-конкурс «В Україні 

проживаєш, а чи мову її знаєш?» 

 

21 лютого наша країна широко 

відзначає міжнародний День рідної 

мови. З нагоди цієї дати бібліотекар 

відділу обслуговування 

користувачів 5-9 класів запросила 

користувачів бібліотеки на міні-гру-

конкурс «В Україні проживаєш, а 

чи мову її знаєш?». Перед початком 

міні-гри Ніна Мялова провела з 

дітьми невеличкий екскурс в 

історію української мови, а далі 

учасники  наввипередки  відповіда- 

 

 ли на питання ігор-конкурсів «Що 

означає цей фразеологізм?», «Мовні 

загадки», «Продовж прислів’я». Ко-

жен з учасників проявив себе як 

гарний знавець української мови. 

Після конкурсу на користувачів че-

кав цікавий огляд книжкової вис-

тавки «Мова моя чарівна». 

Увага!  

Нова рубрика!  

Галерея кращих читачів 

Чеботар Оксана, учениця 7-Б класу 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№1, є активною читачкою 

Кролевецької районної дитячої 

бібліотеки. Вона любить читати 

літературу різних жанрів та перева-

гу надає фантастичним творам. Не-

дарма її улюбленими книгами є 

книжки про пригоди маленького 

чарівника Гаррі Поттера 

Дж.К.Ролінг. Крім того, вона 

цікавиться періодичними видання-

ми, зокрема журналом для дівчаток 

«Юная леди». 
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2016 рік - Рік мавки 

Цікаві факти про мавп 

Кажуть, що людина походить від 

мавпи. Ми не будемо стверджувати, 

що це правда, або ж заперечувати цю 

теорію, а лише розкажемо кілька 

цікавих фактів про мавп, які в чомусь 

підтверджують її, а в чомусь, можливо, 

спростовують. То ж до уваги читачів 

цікаві факти про мавп. 

Позіхання мавпи означає, що вона 

втомилася або чимось незадоволе-

на. 

Мавпи ніколи не застуджуються. 

Мавпи крикуни – найгучніші мав-

пи. Їх завивання можна почути на 

відстані до 10 миль. 

Мавпи живуть групами і подоро-

жують разом, щоб знайти їжу. 

 

 

 

 

 

 

 

А ось ще цікаві факти про мавп. 

Мавпи живуть на деревах, полях, 

горах, лісах і навіть на високогірних 

рівнинах. 

Мавпи-павуки є справжніми кінозі-

рками – вони з’являлися у фільмах 

частіше, ніж будь-які інші породи 

мавп. 

Мавпи висловлюють прихильність і 

хороше ставлення до інших своїх 

родичів, доглядаючи одне за одним. 

У деяких з мавп є чіпкі хвости, яки-

ми вони можуть користуватись, як 

руками. 
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