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Ось і завершився рік співпраці з вами, любі читачі! Колек-
тив Кролевецької районної дитячої бібліотеки щиро дякує 
всім, хто читає наше видання, хто дописує до газети, тво-
рить її разом з нами.  
Аналізуючи свою роботу за рік, ми ще раз переконались: у 
нас виросло і росте покоління великих патріотів, котрі 
закохані в рідний край, його красу і велич. Ми пишаємося 
тим, що наші діти-читачі справжні українці, які приходять 
до бібліотеки не просто взяти участь у різноманітних захо-
дах, чи за цікавою книгою, але й діляться з нами своїми 
успіхами, турботами та досягненнями… Ми, бібліотекарі, 
впевнені, що потрібні нашим дітям, тому і надалі будемо 
реалізовувати свої можливості, енергію та професіоналізм 
на користь своїх користувачів, робитимемо бібліотеку 
найпривабливішим місцем для дітей, найкращою інфор-
маційною установою Кролевеччини. 

 
З повагою колектив Кролевецької  
районної дитячої бібліотеки 
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Тиждень технічної творчості 

З 4 січня по 9 січня у Кролевецькій 

районній дитячій бібліотеці прохо-

див Тиждень технічної творчості, в 

рамках якого відбулися заходи: 

творча стежина «Світ твоїх захоп-

лень», хобі-виставка «Моє захоп-

лення – моє натхнення», книжкова 

викладка «На дозвіллі не сумуй, 

прочитай… і помайструй!», мара-

фон дитячої творчості «Чудеса 

своїми руками», бюро творчих 

знахідок «Сто ідей домашньому 

майстру».  Дані заходи були спря-

мовані на розвиток інтересів, 

здібностей, талантів дітей, їх залу-

чення до занять технічною 

творчістю. Найбільше читачам спо-

добалася хобі-виставка «Моє захо-

плення – моє натхнення», на якій 

були представлені роботи наших 

читачів-дітей.  

 

Старий Новий рік вітає всіх! 
Сію, вію, посіваю – зі Старим Но-
вим роком поздоровляю, 
Сійся, родися жито, пшениця, 
усяка пашниця. 
Зі старим Новим роком, будьте 
здорові! 

14 січня в Україні святкують Старий 
Новий рік – Новий рік за старим сти-
лем, або Василя – покровителя 
хліборобства. Зранку хлопчики, яким 
ще не виповнилось 14 років, засівають 
власну хату житом чи пшеницею, а 
потім ідуть засівати до сусідніх 
осель… 

Сусідньою оселею стала Кролевець-
ка районна дитяча бібліотека. Ці-
лий  день  у  книгозбірні лунали но- 
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ворічні привітання та побажання 
бібліотекарям від читачів книгозбі-
рні. Крім цього, завітали до бібліо-
течного закладу і посівальники, уч-
ні 1-Б класу спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів №1 та вихованці 
Центру соціальної реабілітації ді-
тей-інвалідів разом зі своїми наста-
вниками, що додало особливого 
колориту святу. Цього дня  фахівці 
бібліотеки приймали від посіваль-
ників найщиріші побажання здо-
ров’я, добробуту, злагоди, благопо-
луччя, щастя, родинного затишку, 
тепла та всього самого найкращого. 
Усі посівальники отримали у пода-
рунок від колективу бібліотеки со-
лодощі та сувеніри, які виготовили 
спеціально для них учасники майс-
тер-класів, проведених напередод-
ні. 

Діти залишали бібліотеку з 
гарним настроєм, адже саме свято 
несе в собі енергетику тепла і добра, 
а приємна атмосфера налаштовує 
на позитивні емоції. 
 
 

 
 

Посиденьки за столом  
«Як зустрічають Новий рік  

в країнах світу» 

Новорічні свята – це казко-

ва, чарівна пора, що сповнена вига-

док, сміху, ігор, веселощів. З нагоди 

святкування Нового року на абоне-

менті відділу обслуговування кори-

стувачів 5-9 класів бібліотекар Ніна 

Мялова організувала з членами 

клубу за інтересами «Кмітливі та 

допитливі» посиденьки за столом 

«Як зустрічають Новий рік в краї-

нах світу».  Посиденьки розпочали-

ся з розповіді бібліотекаря про но-

ворічні традиції, вірування, обряди 

в різних країнах світу. Новорічні 

свята – це рубіж, який віддаляє нас 

від старого і наближає до новоріч-

ного – жаданого і, сподіваємося, ща-

сливого. Новорічні свята – це диво, 

на яке, перш за все, чекають діти. 

Далі у програмі були веселі конкур-

си, жарти, вікторини. Зустріч 

пройшла весело, цікаво та змістов-

но.  
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22 січня – 

День Соборності України 

День Соборності України – свято, що 

відзначається щороку в день проголо-

шення Акту возз’єднання Української 

Народної Республіки та Західно-

Української Народної Республіки, що 

відбулося 22 січня 1919 року на Софій-

ській площі в Києві. 

Йому передувало підписання (22 січня 

1918 р.) Четвертого універсалу 

Центральної Ради, яким Українську 

Народну Республіку проголошено суве-

ренною і незалежною державою. Західно-

Українську Народну Республіку було 

проголошено в листопаді 1918 року.  

 

 

 

Процес об’єднання України завершився 

22 січня 1919 року. 

До цієї дати працівники районної 

дитячої бібліотеки організували 

цикл патріотичних заходів «Моїй 

величній Україні – Слава!». 
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З метою поглиблення знань дітей 

про історію творення української 

державності, ознайомлення з вида-

тними історичними постатями, які 

виборювали незалежність та собор-

ність України  з 18 січня у всіх 

ділах бібліотеки відкрились 

ково-ілюстративні виставки, при-

свячені Дню Соборності України: у 

читальному залі – «Соборна 

 

мати-Україна – одна на всіх як 

оберіг», біля якої бібліотекар Світ-

лана Коваленко організувала істо-

ричний екскурс «Соборність Украї-

ни – соборність нашої свідомості» 

та провела з дітьми вікторину «Ві-

домі українці»; у відділі обслугову-

вання користувачів 5-9 класів біблі-

отекар Ніна Мялова – книжкову 

викладку «Україна – соборна і 

єдина»; у відділі обслуговування 

користувачів 1-4 класів бібліотекар 

Ірина Лисенко організувала виста-

вку-пошук «Ми нація єдина, твої 

ми діти, Україно!». 
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Серед зими 
- Івасю, іди до 
хати, бо надворі 
дуже зимно. 
-   А якщо я піду до 
хати, то надворі 
буде тепліше? 

 

 

 

Запропонуйте кому-небудь з друзів 

написати (не показуючи вам) будь- 

яке двозначне число, що утворюєть-

ся різними цифрами, а потім поп-

росіть переставити цифри цього 

числа та від більшого з них відняти 

менше. Цифри одержаної різниці 

запропонуйте знову переставити і, 

нарешті, додати одержане число до 

цієї різниці. Після усіх цих дій ви 

зможете сміливо заявити, що ваш 

товариш нарешті одержав число 99. 

Пояснимо це на прикладі. Нехай 

задуманим числом є 82. Число, за-

писане тими самими цифрами, але 

в зворотному порядку – 28. (їхня 

різниця = 54); 82 – 28 = 54. Додамо 

цю різницю до числа 45 (числа, 

утвореного цифрами 5 і 4, але в 

зворотному поряд-

ку): 54 + 45 = 99. 
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Зимові вироби для дітей 

Коли надворі холодна погода, зовні 

сиро і діти замкнені в будинках, 

зимові вироби – це відмінний спосіб 

для дитячого розваги. Достатньо 

всього лише декількох матеріалів 

виробів, і ви займете своїх дітей 

протягом багатьох годин, і в той же 

самий час зможете уникнути 

крайньої дратівливості, викликаної 

тривалим перебуванням під зам-

ком. Спробуйте! Придумайте деякі 

зимові вироби для своїх дітей.  

Ось вам кілька варіантів:  

- Паперові Сніжинки  

Ви пам'ятаєте, як ви вирізали химерні 

сніжинки з листка паперу, коли були 

дитиною? Ваша 

дитина буде насо-

лоджуватися цим 

простим ремеслом 

не менше. Візьміть 

невелику частину 

білого паперу, 

поверніть її і почніть вирізати 

сніжинки. Коли у вас набереться хоро-

ша колекція різних ескізів, повісьте їх 

на вікна або дістаньте великий аркуш 

темно-синього або чорного будівельного 

картону і наклейте їх на нього для за-

бавного колажу з сніжинок.  

- Сніговий краєвид  

Візьміть коробку з-під взуття або 

будь-яку іншу об'ємну коробку, поста- 

 

 

вте її на основу і покладіть туди баво-

вняний ватин, нібито це шар снігу. 

Потім дозвольте своїй дитині змай-

струвати невеликі будиночки з кар-

тонних пачок з-під молока, і на даху 

будинку також покладіть бавовняний 

ватин у вигляді шару снігу. Викори-

стовуйте маленькі гілки і прути у 

вигляді дерев, і ватяні кульки так, як 

ніби-то сніг покриває чагарники. 

Виріжте з світло-блакитного паперу 

округлену форму, щоб вийшло озеро. 

Різні об'ємні пінопластові кулі, 

скріплюються зубочисткою, і являють 

собою велику снігову людину. 

- Снігові ангели у себе вдома  

Дозвольте дітям зробити снігових 

ангелів, коли на вулиці недостатньо 

снігу для цього. Ви з дітьми можете 

порвати газету на маленькі смуги або 

на частини. Або, у крайньому випадку, 

пропустити її через шредер. Зберіть 

все це на кухонній підлозі. Якщо у вас є 

достатньо упаковок від цукерок, то їх 

також можна використати. Далі не-

хай ваші діти складають і роблять 

снігових янголят, переміщаючи їх руки 

і ноги. Не забудьте зробити 

фотографії самого процесу і вже гото-

вого  сніжного ангелика.  
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Січень 

У дерев сьогодні срібне свято: 

Сонце, синь, січнева білизна. 

Цілий сад прийшов пощедрувати до 

вікна. 

А вікно вмуроване у іній, 

У гірлянди яблуневих віт, 

В голоси пташині, сині тіні, 

У іскристо-сяйний сонцесвіт. 

Микола Луків 

Січень — середина календарної 

зими, її верхівка, місяць найкорот-

ших днів і найдовших ночей. Прав-

да, найкоротший день — 22 грудня 

— день зимового сонцестояння, по-

чатку астрономічної зими. Його 

довжина в Полтаві становить лише 

8 годин 8 хвилин. До 1 січня день 

уже подовжується на 8 хвилин, а до 

кінця місяця збільшується ще на 

півгодини. 

 

 

 

 

 

 

За багаторічними метеорологічни-

ми спостереженнями сніговий пок-

рив у Полтаві встановлюється в се-

редині грудня. Відсутність снігово-

го покриву явище рідке. Середня 

кількість опадів за січень місяць — 

20-35 мм, вони випадають протягом 

12-14 днів, за місяць у середньому 

буває 3-6 днів з ожеледдю, 3-7 днів з 

хуртовиною. 

У найхолодніший місяць 

року середньомісячна температура 

повітря становить -5,5... -7,6 градуса, 

абсолютний мінімум температур 

досягав -33...-38 градусів. Але бува-

ють тривалі відлиги, коли ртутний 

стовпчик піднімається до +7...+10 

градусів, по кілька днів стоять густі 

тумани. За народними прикметами, 

якщо в січні буває тепло, то в люто-

му слід чекати великих тривалих 

морозів. Часті іноді сильні вітри. 

Січень — до всього року за-

спів. 

У народі говорять: грудень 

старий рік завершує, а січень ново-

му двері відчиняє. 

 

 

 

 

 

 

Райдужний    Газета виходить один раз на місяць 

Дивосвіт –    Наша адреса:  41300, м. Кролевець, площа Миру, 2 

Бібліотек@  т. 5 26 92, е-mail: krolrdb@yandex.ru 

   Відповідальна за випуск А.П.СТОЖОК 
   Верстка та дизайн А.П.СТОЖОК   
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