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«Читання – це 
віконце, через яке 
діти бачать, 
пізнають світ і 
самих себе.» 
         В. Сухомлинський 

Газета видається    Кролевецька РДБ       лютий №2 (2) 2015 

з січня 2015 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читайте в номері: 
 
Веселковий прес-
експрес – стор. 1 
 
День вшанування 
учасників бойових 
дій на території ін-
ших держав – стор. 2 
 
Герої не вмирають  – 
стор. 2 
 
Рідна мова моя кали-
нова –  стор. 3 

 
Велична, щедра і пре-

красна мова! 
Прозора й чиста, як 

гірська вода – 
Це України мова барвін-

кова, 
Така багата й вічно мо-

лода! 
Вона, як ніжна пісня 

колискова, 
Заходить в серце й душу 

з ранніх літ, 
Ця мова, наче пташка 

світанкова, 
Що гордо лине в свій 

стрімкий політ. 
 
 

 
 

 

 

Любі хлопчики та дівчатка! 
Запрошуємо вас відвідати нашу бібліотеку та пори-
нути у захоплюючу подорож сторінками дитячих 
журналів. Кожного місяця бібліотека отримує для 

вас новинки періодики! 
Яскраві, пізнавальні, захоплюючі, цікаві журнали 

чекають на вас! Тож, вирушайте у подорож, нашим 
незвичним потягом. Веселковий прес-експрес по-

знайомить вас із станціями, де ви знайдете відповіді 
на різноманітні запитання, відпочинете у чарівній 

казці, дізнаєтесь багато цікавого і корисного, 
здійсните подорож у минуле і пізнаєте сучасне. Ве-
селковий прес-експрес запрошує вас здійснити по-

дорож і зупинитися на журнальних станціях: Смай-
лик, Пізнайко, Диво-деревце, Академія юного мо-

деліста, Академія саморобкіна, Веселий саморобкін, 
Жасмин, Тачки, Машинки, Яблунька, Малятко, Ма-
ленька Фея, Котя малюк, Барвінок, Ведмедик Баррі. 

Пропонуємо, також, скористатися можливістю 
взяти журнали додому і більш детально ознайоми-

тися із усіма новинками сучасних видань. А для 
цього, вам всього лише потрібно зупинитись на 

абонементі і визначитись з вибором. 
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15 лютого – День вшанування 

учасників бойових дій на тери-
торії інших держав. 

В цьому році ми відзначили 26-ту річ-
ницю виведення радянських військ з 
Афганістану. Необхідно пам’ятати, 
шанувати, ветеранів тієї нелегкої ін-
тернаціональної війни.  
Щоб вшанувати пам'ять тих, хто 
поліг в афганських ущелинах, та 
поклонитися тим, хто прийшов із 
війни живим в бібліотеці було про-
ведено годину-спомин «Афганістан 
далекий і чужий, у кожній пам’яті 
живий». В ході своєї розповіді біблі-
отекар розповіла про те, яка тяжка 
доля випала нашим співвітчизни-
кам, яким із 1979 до 1989 року суди-
лося відчути на собі, що таке війна в 
Афганістані, віддати своє здоров'я, 
а інколи й життя на невідомій їм 
землі. Звичайно, бібліотекар не 
могла не згадали про наших зем-
ляків, які не повернулися з Аф-
ганістану, це: Милорадов Лев Васи-
льович, Петрушенко Валентин Ва-
сильович, Роєнко Олег Олександро-
вич, Шеремет Володимир Григоро-
вич,     Страфун     Анатолій    Івано- 

 
вич. 
У читальному залі організована 
книжково-ілюстративна виставка 

«Життя, обірване Афганом». 
                                                          Ніна МЯЛОВА, 

          бібліотекар в/о користувачів 5-9 класів                           
 

Герої не вмирають 

 
На вшанування пам’яті загиблих 
Героїв Небесної Сотні під час Рево-
люції гідності в бібліотеці була про-
ведена година пам’яті «Герої не 
вмирають». Бібліотекар читального 
залу розповіла про те, що Майдан 
став символом боротьби, символом 
утвердження прагнень до європей-
ських цінностей у споконвічно єв-
ропейській державі. І за цю бороть-
бу, за нашу з вами свободу й онов-
лення країни заплачено страшну 
ціну: своє життя віддали найкращі. 
І більшість з них молоді, сильні. Ті, 
що лише починали жити. 
Кожен із цієї Небесної сотні, як і ми 
з вами мали свою сім`ю, батьків, 
друзів, захоплення, свої симпатії і 
свої невідкладні справи. Але поклик 
їхньої душі саме в цей час призвав 
їх до  боротьби за   вільну,  демокра- 
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тичну, чесну Україну. Також корис-
тувачі дитячої бібліотеки мали змогу 
переглянути відеоролик «Героям 
Небесної Сотні», та презентацію 
«Небесна Сотня». Коли перед очима 
зринають кадри із пораненими та 
вбитими героями, проглядаючи 
фотографії Небесної Сотні, дивля-
чись їм у вічі, ми розуміємо, що ви-
слів «душу й тіло ми положим за 
нашу свободу» став для сучасної 
історії української нації не просто 
словами з гімну. 
Небесна Сотня віддала життя за кож-
ного з нас! Не забуваймо про це! 
Вічна їм пам’ять! 
                                         Алла СТОЖОК, 
                    заввідділом обслуговування 

                
Рідна мова моя калинова! 

 
Міжнародний день рідної мови відзна-
чають щороку 21 лютого, починаючи з 
2000 року.  

Рідне слово.. Скільки в тобі чарів-
них звуків, животворного трепету і 
вогню. Скільки в тобі материнської 
лагідності і доброти, мудрості зем-
ної. Що може бути дорожчим для 
людини за рідне слово? Для кожно-
го народу дорога його мова, а нам, 
українцям, найближча до серця – 
українська… 
З метою поглиблення знань учнів 
про рідну мову, щоб показати її 
красу і багатство, розкрити її необ-
хідність у житті людини; розвивати 
бажання вивчати українську мову; 
виховувати любов і повагу до рід-
ного слова; сприяти розвиткові 
творчих здібностей дітей, берегти 
свою національну культуру, 
бібліотекарями дитячої книгозбірні 
були проведені ряд цікавих заходів. 
З бібліотекарем абонементу 1-4 
класів Іриною Лисенко учні 3-В 
класу СШ№3 потрапили на мовний 
калейдоскоп «Я з дитинства звик до 
того, щоб чути українську мову». 
Діти мали можливість дізнатися, що  
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перший друкований буквар вида-
ний українським автором мав назву 
«Наука до читання й розуміння 
слов’янського письма», першою 
відомою нам граматикою старої 
української мови є «Граматика сло-
венская…», найповнішим словни-
ком рідної мови є «Словник україн-
ської мови» в одинадцяти томах… 
Крім того, учні із великим задово-
ленням розшифровували слова в 
акровіршах, розгадували метаграми 
«Чарівні перетворення», доскладу-
вали віршики та відгадували загад-
ки-жарти. 

Бібліотекар читального залу 
Світлана Коваленко з радістю 
приймала учнів 3-Б класу СШ№1, 
для яких був проведений поетич-
ний колаж «Рідна мова – світ душі 
моєї». Святково вдягнені діти не 
тільки прослухали інформацію  про  
 
 
 
 
 
 
 

 

Міжнародний день рідної мови, а й 
виразно розповідали вивчені вірші, 
співали пісень, проявили свій розу-
мовий потенціал, граючи в мовні 
ігри, відповідаючи на запитання 
вікторини «Рідна мова» та конкурсу 
«Відповіді у словах». Крім того, чи-
тачі мали можливість ознайомитися 
з організованою в читальному залі 
виставкою «Мов джерельна вода, 
рідна мова моя». 
На абонементі 5-9 класів Ніною 
Мяловою оформлена книжкова 
викладка «Рідна мово! Ти ніжний 
цвіт», біля якої був проведений 
бібліографічний огляд літератури 
«Рідна мова моя калинова».  Також 
діти переглянули слайд-програму 
«Моя чудова рідна мова».             

                                                         Алла СТОЖОК, 

                    заввідділом обслуговування 
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