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 Читайте з нами, 
читайте, як ми, 
читайте краще нас! 

Газета є одним із най-
важливіших факторів масової 
комунікації. Так, як бібліотека є 
одним із інформаційно-
комунікативних підрозділів 
відділу культури райдержадмі-
ністрації,  ми і вирішили випус-
кати бібліотечну газету. 

          Де і коли з'явилася перша газета? Що означає сло-
во «газета»? Перша газета з'явилась у Римі в І столітті до 
нашої ери. Юлій Цезар - видатний діяч Древньоримсь-
кої держави наказав поставити в центрі міста гіпсові 
плити, на яких записували розпорядження римських 
властей, повідомлення про події. Пізніше, в XVI ст.. у 
Венеції з'явилися рукописні газети, які повідомляли 
про події у місті, про всі цікаві новини. За ці повідом-
лення міщани платили одну срібну монету «газету». 
Так і з'явилась ця назва «газета». 
          Бібліотечний актив дитячої книгозбірні вирішив 
запровадити випуск бібліотечної газети, куди вміщува-
ти інформацію про важливі літературні події.  Розмі-
щувати на сторінках газети повідомлення про нові над-
ходження до бібліотеки, літературні вікторини, реко-
мендаційні списки літератури.  Нагадувати, можливо, 
знайомити дітей з календарем знаменних і пам'ятних 
дат. Будемо друкувати матеріали до визначних подій та 
свят. Знайомити дітей-користувачів та організаторів 
дитячого читання з творчістю наших читачів. Нашу 
газету ми вирішили назвати «Райдужний Дивосвіт – 

Бібліотек@», від РДБ (районна дитяча бібліотека). 
    

З повагою 
   колектив Кролевецької РДБ 
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Будемо свято зустрічати і ве-

село усіх вітати 
     

     
Сьогодні з року в рік популярність 
Старого Нового року зростає. Все 
більше людей ставляться до нього, як 
до самостійного свята, яке продовжує 
чарівність Нового року. Ну, а 
незмінним атрибутом Старого Нового 
року є щедрування і засівання. 
       13 січня 2015 року вихованці 
Центру соціальної реабілітації ді-
тей-інвалідів за участі директора 
центру Романенко О.В., працівників 
центру  та  бібліотекаря  районної 
дитячої бібліотеки Лисенко І.І., під 
музичний супровід працівника Бу-
динку дітей та юнацтва Примака 
В.О. за стародавнім українським 
звичаєм щедрували, бажали жите-
лям міста щастя й здоров’я у новому 
році. Цього дня гурт щедрувальни-
ків побував в установах та організа-
ціях нашого міста, таких як: Кроле-
вецька районна державна адмініст-
рація та Кролевецька районна рада, 
Управління Пенсійного Фонду  
України  в  Кролевецькому районі,  
 

 
Відділ культури Кролевецької РДА, 
Кролевецька районна дитяча біблі-
отека. Діти разом зі своїми старши-
ми наставниками в урочистих 
щедрівках побажали всім доброго 
здоров’я, миру, багатства та кращої 
долі для нашої країни. Традиційно 
торбинка щедрувальників попов-
нилася добрими гостинцями. 

                                 Ірина ЛИСЕНКО,  
бібліотекар в/о користувачів 1-4 
класів 

 
Тиждень технічної творчості  

    Всі ми добре розуміємо, що дітям 
дуже до вподоби активні форми робо-
ти, тобто коли вони самі можуть бу-
ти активними учасниками дійства, а 
не пасивними слухачами і 
спостерігачами.  
     В рамках тижня технічної 
творчості, який проходив у 
Кролевецькій РДБ на початку січня, 
був проведений творчий майдан 
«Ми у творах рукоділля витворим 
красу довкілля». Тут діти з паперу, 
за допомогою заготовок, робили 
різні красиві вироби: героїв казок, 
машинки, різних звірят тощо. На 
абонементі 5-9 класів працювала 
майстерня радості «Творити і бути 
щасливим», а на абонементі 
користувачів 1-4 класів – караван 
ідей «Є у мене на руці жваві паль-
чики-митці». 
Участь дітей в цих заходах дало їм 
змогу розкрити свої таланти та 
здібності, показати свою 
майстерність та творчість, розши-
рити кругозір. 

Райдужний Дивосвіт – Бібліотек@                    січень №1 (1) 2015 
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Люблю я свій народ – ціную 

його звичаї 

     
Під час новорічно-різдвяних свят район-
на дитяча бібліотека провела ряд 
цікавих і змістовних заходів. 
Бібліотекарі потурбувалися про те, 
щоб настрій у дітей тільки зростав в 
очікуванні теплого спілкування, 
активних ігрових і конкурсних про-
грам. Користувачі нашої бібліотеки 
мали змогу помандрувати 
новорічною планетою під назвою «У 
найкращий день зими», стали актив-
ними учасниками гри-вікторини «До 
нас прийшла гарнесенька, зимонька 
білесенька», проявили свій 
інтелектуальний потенціал, 
відповідаючи на запитання з торбин-
ки-фантазинки «Через гори, через ліс 
Дід Мороз гостинці ніс». Діти багато 
дізналися про традиції і звичаї 
українського народу з 
інформаційного калейдоскопу 
«Символіка Святвечора». Також учні 
1-3 класів здійснили казкову подорож 
до замку Снігової Королеви. Діти із 
задоволенням читали вірші про зиму, 
відгадували    загадки,    колядували і  

 

 
та щедрували, за що були 
нагороджені невеличкими призами. 
Протягом зимових канікул в 
бібліотеці панувала чудесна атмо-
сфера веселощів, дитячого завзяття 
та гарного настрою. 
                             Алла СТОЖОК, 

                заввідділом обслуговування 

 
Увага! Новинка! 

Клуб за інтересами  
«Кмітливі та допитливі» 

 
З 2015 року на абонементі користувачів 
5-9 класів почав працювати клуб за 
інтересами «Кмітливі та допитливі» 
під керівництвом   бібліотекаря Мялової 
Н.Б.  
У розпал новорічно-різдвяних свят 
відбулось перше засідання на тему 
«Святий обов’язок народу – звичаї 
шанувати від роду й до роду». Під 
час зустрічі діти дізналися про 
історичні витоки народних свят, 
традицій, звичаїв та обрядів зимового 
циклу. Діти активно відповідали на 
запитання вікторини, знайомилися з 
літературою, представленою на 
книжковій виставці «Зима на свята 
багата».  
                                          Ніна МЯЛОВА,  
               бібліотекар в/о користувачів 5-9 класів                           
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Соборна та єдина  
квітуча Україна 

     22 січня ми відзначаємо знаменний 
день в житті України – День проголо-
шення історичної злуки Української 
Народної Республіки і Західно-
Української Народної Республіки.  
З нагоди цього свята та з метою вихо-
вання нацiональної свiдомостi учнів, 
формування рис громадянина Укра-
їнської держави, виховання глибокої 
поваги та любовi до Батькiвщини в 
районній дитячій бібліотеці з учнями 
5-А класу СШ №3 була проведена 
година історичної пам’яті «Ми всі 
українці – єдина сім’я». Бібліотекар у 
вступному слові розповіла про події, 
які відбувалися у 1919 році на 
Софіївському майдані в Києві. Після 
змістовної розповіді, діти виразно 
декламували вірші про Україну та за 
допомогою мультимедійної 
презентації «Без верби і калини нема 
України» зробили круїз по рідному 
краю. Після перегляду презентації 
учні відповіли на запитання 
вікторини. 
В читальному залі організована 
книжкова виставка «Соборна та 
єдина квітуча Україна». 
На абоненті користувачів 5-9 класів 
був проведений історичний колаж 
«Нам треба берегти свою країну –
Соборну і єдину Україну». 
На абонементі користувачів 1-4 
класів організована виставка-
репортаж «День Соборності на 
відстані часу». 
                              Алла СТОЖОК, 
                    заввідділом обслуговування 
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День пам'яті Героїв Крут 

 
29 січня – День пам’яті героїв Крут – 
саме там, у 1918 році відбувся бій, що 
на довгі роки став одним із символів 
боротьби українського народу за свобо-
ду і незалежність. 

Цій даті була присвячена історична 
подорож в минуле під назвою «Ніко-
ли Україні не забути, цих юних душ 
нескорений політ». В своїй розповіді 
бібліотекар розповіла про трьохсот 
студентів та гімназистів, які вступили 
в нерівний бій з солдатами більшо-
вицької армії. Бій під Крутами три-
вав три дні. 29 січня було вбито ос-
таннього з трьохсот крутівських 
героїв. Ці молоді хлопці показали 
приклад мужності, відваги, 
відданості своїй рідній Батьківщині. 
Також учні шкіл міста мали змогу 
переглянути презентацію «Бій під 
Крутами». На абонементі 
користувачів 5-9 класів було прове-
дене інформаційне вікно «Вони ста-
ли на захист Батьківщини». Для 
читачів організовано книжкову вик-
ладку «Памятаємо про їхній подвиг».  

                                      Світлана КОВАЛЕНКО, 
                               бібліотекар читального залу 

 
155-річчя від дня народження 

А.П.Чехова 

 

 
З нагоди відзначення 155-річчя від 
дня народження Антона Павловича 
Чехова, російського драматурга і 
прозаїка, автора славнозвісних дитя-
чих оповідань «Каштанка», «Білоло-
бий», «Ванька», «Хлопчики» та ін.. на 
абонементі користувачів 5-9 класів 
організована книжкова викладка «З 
Чеховим наодинці», біля якої був 
проведений перегляд літератури. 
Бібліотекар мала нагоду познайоми-
ти читачів із творами Чехова, які 
захоплюють, змушують плакати і 
сміятися. 
                                                          Ніна МЯЛОВА, 
             бібліотекар в/о користувачів 5-9 класів                           
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УВАГА! 
ЮНІ ЧИТАЧІ  

КРОЛЕВЕЧЧИНИ! 

22 січня 2015 року стартував І 

етап сімейного конкурсу «Книга 

пам’яті мого роду», організований 

НБУ для дітей.  

Запрошуємо вас до участі у 

Конкурсі. 

Бажаємо успіхів і перемог! 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА! 
ФАХІВЦІ БІБЛІОТЕК 

КРОЛЕВЕЧЧИНИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь в І 

етапі обласного проекту на кращу 

електронну презентацію  

"Перемозі присвячується", який 

триватиме з 06 лютого по 25 квітня 

2015 року. 

Залучайтесь до участі у Проекті. 

Бажаємо успіхів! 
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Перелік бібліотечних послуг 
на платній основі 

 
Ксерокопіювання  на А-4 (1 стор.): 

- 0,50 грн. – текст; 
- 0,50 грн. – 1,00 грн. – фото або ма-
люнок (в залежності від насиченості 
кольорів). 
Сканування на А-4 (1 стор.): 
- 0,50 грн. – текст невідредагований; 
- 1,00 грн. – текст відредагований; 
- 1,00 грн. – 2,00 грн. – фото, кольо-
рові ілюстрації (в залежності від на-
сиченості кольорів). 
- 0,50 грн. – демонстрація відео- і 
кінофільмів (протягом літніх кані-
кул).  
Сфера діяльності комп’ютерних 
послуг та Інтернету: 
- 1,00 грн. – 2,00 грн. – підбір необ-
хідної інформації на замовлення 
користувача  через Інтернет бібліо-
текарем (в залежності від складності 
замовлення); 
- 1,00 грн. – 2,00 грн. (1 стор.) – під-
готовка і складання бібліографіч-
них, фактографічних, тематичних 
довідок; - 1,00 грн. (1 стор.) – 
комп’ютерне оформлення та вико-
нання рефератів, контрольних ро-
біт; 
- 0,50 грн. (1 стор.) – роздрукування 
текстів з магнітних носіїв; 

 

 
 
 

 
 

 
 
- 1,50 грн. – 2,00 грн. (1 стор.) – 
комп’ютерний набір тексту на 
українській та російській мовах (в 
залежності від почерку); 
- 2,50 грн. – 3,00 грн. (1 стор.) – 
комп’ютерний набір тексту на анг-
лійській мові (в залежності від по-
черку); 
- 1,50 грн. – 2,00 грн. (1 стор.) – 
комп’ютерний набір схем, діаграм, 
таблиць і т. ін.; 
- 0,50 грн. – запис інформації на CD, 
DVD або флеш-носії до 100 МБ; 
- 1,00 грн. – запис інформації на CD, 
DVD або флеш-носії від 100 до 500 
МБ; 
- 1,50 грн. – запис інформації на CD, 
DVD або флеш-носії більше 500 МБ. 

 
Відділам районної дитячої бібліоте-
ки надавати безкоштовні послуги 
окремим категоріям користувачів:  
- дітям-інвалідам; 
- дітям-сиротам; 
- дітям з багатодітних та молоіму-
щих сімей; 
- дітям, що постраждали внаслідок 
аварії на ЧАЕС за умови наявності 
посвідчення або іншого документа, 
що засвідчує статус пільговика. 
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Січень 
(народні прикмети) 

 Якщо січень 
холодний, то 
липень - сухий 
і спекотний; 
грибів не 
ждіть до осені. 

 У січні - бере-
зень, то бійся в березні січня. 

 Глибокий сніг у січні - будуть 
дощі влітку. 

 Сусідка кричить - буде віхола. 
 Якщо торішній січень був теп-

лий, то нинішній буде холод-
ний. 

 Як на Новий рік падає сніг, то 
будуть гриби рости. 

 Якщо січень сухий, морозяний, 
то буде сухе спекотне літо. 

 Неодмінно заморозить, якщо: 
дим з димаря в'ється стовпом; 
ранкова зоря дуже яскрава; зірки 
в нічному небі надмірно побли-
скують і виразно простежується 
Чумацький шлях. 

 Далеко чути шум паротяга - на 
відлигу. 

 У вечері в ясну погоду дроти ви-
грають, наче струни, - на негоду. 

 Ясної днини високо летять про-
ти вітру ворони - за добу-дві 
вітер із снігом 

 

 

 

 

 Якщо ясного дня з'являється ла-
патий та голкастий іній - чекай 
різкого похолодання і хуртови-
ни; якщо вночі був іній - сніг 
удень не йтиме. 

 Взимку ліс без вітру шумить - 
бути хуртовині. 

 Якщо вдень свійська птиця 
відсиджується в курнику - 
неодмінно збільшиться мороз. 

 Раннього морозяного вечора 
дружно розспівалися півні - че-
кай відлиги. 

 Пес на снігу згортається калачи-
ком -на мороз, а витягується, 
розкидає лапи -на відлигу. 

 Сіра ворона при заході сонця 
самотиною сидить на верхівці 
найвищого дерева - чекай люто-
го морозу. 

 Дзвінко кричать галки - на 
відлигу: «Галки тепла наклика-
ли». 

 По зимі літо йде: якщо раптом 
випаде дощ, то такого ж дня 
влітку сипоне градом, а коли 
мороз, то буде спека. 

 Якщо січень мокрий та з 
відлигами -жди холодного літа. 

 Якщо дерева в січні часто покри-
ваються інеєм - на щедрий вро-
жай. 
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