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Читайте в номері: 
Презентація нової 
збірки поезій «Шепіт 
осені» Миколи Калю-
ка – стор. 2-3 

 

 Зоряна година 

«Шевченкові слова до-

бра й любові, як слово 

батьківське в душі ми 

збережем» 

–  стор. 3-4 

 

Поетичне свято 

«Нам з портрета сві-

тить, мов зоря, рідний 

і знайомий образ Коб-

заря» 

- стор. 5-6 

 

Галерея кращих читачів 

-  стор . 6  

 

Виставка дитячих за-

хоплень «Виставка 

дитячої творчості» - 

стор. 7.  

 

Увага! Діти Кролевеч-

чини! Конкурс дитячої 

творчості «Мрії про 

Україну: дитячий погляд» 

- стор. 8 

 
 

 

 

Увага!  
Знайомтесь! 
Нова книга! 

 
Рудневич, Марко. 
Я з небесної сотні : 
повість / Марко Руд-
невич. – К. : А-БА-БА-
ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. – 
182 
с.

 
 

Герой повісті молодого письменника Марка Рудневича 
чимось нагадує селінджерівського Голдена Колфілда. 19-
річний студент Макс зі Сміли легко й відверто оповідає 
про своє життя — про навчання, однокурсників, родину, 
про свою кохану дівчину Іванку, яка вчиться в Києві, а 
батьки хочуть відіслати її на навчання до Франції... Але 
стається Майдан, і Макс зі своїм другом-однолітком їде 
до Києва. 
Зрештою, це повість про три вирішальні доби на 
Майдані. Ви згадаєте все, ви ще раз переживете ті 
тривожні лютневі дні і, мабуть, будете плакати, і ще 
довго пам’ятатимете простого хлопця зі щирою душею 
— Макса зі Сміли... 
Книгу можна почитати у читальному залі Кролевецької 
районної дитячої бібліотеки! Чекаємо на Вас, юні читачі! 
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Презентація нової збірки пое-

зій «Шепіт осені» 

поета-земляка Миколи Калюка 

9 березня 2016 року в приміщенні 

Кролевецької районної дитячої біб-

ліотеки відбулася презентація збір-

ки поезій відомого на Кролевеччині 

поета, Миколи Калюка – «Шепіт 

осені». Теплий березневий день зіб-

рав у затишній читальній залі на 

літературний портрет «В мені 

сам Бог натхнення засіва» шанува-

льників поетичного слова, учнів 9-Б 

класу   спеціалізованої   школи   І-ІІІ   

 

 

ступенів №1, користувачів книгоз-

бірні, адже презентація нової пое-

тичної збірки – це завжди справжнє 

літературно-мистецьке свято. 

Збірку молодого поета було пред-

ставлено з особливою теплотою, бо 

магія його поетичного слова не 

залишає нікого байдужим. Ведуча 

літературного портрету, 

заввідділом обслуговування Алла 

Стожок сказала: «Автор цієї книги 

не потребує особливого представ-

лення, адже в його творчому дороб-

ку це не перша робота, а четверта. 

Це творчий ужинок молодого 

літами, але зрілого душею автора.  

Райдужний Дивосвіт – Бібліотек@      березень №3 (15) 2016 
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За останні 5 років Микола Олексан-

дрович вже випустив поетичні 

збірки: «Струна», «Цінуйте миті», 

«Я із пензликом дружу». Нова 

збірка «Шепіт осені» поєднала в 

собі переважно філософську та пей-

зажну лірику, а також присвяти ви-

датним особистостям, чиє життя і 

творчість позитивно вплинули на 

формування естетичних смаків та 

особистих переконань автора».  

Сам автор, розповідаючи передумо-

ви виникнення збірки, відкрив 

деякі таємниці натхнення для ство-

рення віршів. Микола Олександро-

вич читав свої найулюбленіші 

поетичні твори з презентованої 

збірки, відповідав на запитання 

школярів, ділився своїми планами 

на майбутнє.  

Слухачі також мали змогу оцінити 

фільм «В мені сам Бог натхнення 

засіва» про творчі доробки кролев-

чанина Миколу Калюка, який ви-

йшов за  підтримки  відділу  культу- 

 

ри Кролевецької районної держав-

ної адміністрації.  

Звичайно, до зустрічі була 

підготовлена книжкова викладка 

поетичних збірок талановитого 

юнака «Поезія його душі».  

Тож можна з впевненістю стверджу-

вати, що на поетичному небосхилі 

зірка, ім’я якій – Микола Калюк, з 

кожним роком буде сяяти 

якнайяскравіше. 
Альона Стожок,  

директор районної 

дитячої бібліотеки 

. 

Зоряна година «Шевченкові слова 

добра й любові, як слово 

батьківське в душі ми збережем» 

2 березня, у Кролевецькій районній 

дитячій бібліотеці відбулася зоряна 

година «Шевченкові слова добра й 

любові, як слово батьківське в душі 

ми збережем», яка була організова-

на для членів клубу за інтересами 

«Літературна   світлиця»   з   нагоди  

Райдужний Дивосвіт – Бібліотек@      березень №3 (15) 2016 
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святкування Дня народження Тара-

са Шевченка. На зустріч до 

бібліотеки завітали учні 4-В класу 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№1.  

Розпочала зустріч заввідділом об-

слуговування Алла Стожок з 

розповіді про дитинство Тараса, 

діти разом з бібліотекарем мандру-

вали сторінками життя його 

творчості не тільки як поета, але і як 

художника та людину, якій 

притаманні людські якості. Щоб 

викликати у дітей інтерес до ху-

дожнього   слова    провела   поетич- 

 

ний марафон, де учні декламували 

вірші Кобзаря: «Садок вишневий 

коло хати», «Заповіт», «Мені три-

надцятий минало», «За сонцем 

хмаронька пливе», «Минають дні, 

минають ночі…». В ході зоряної го-

дини було представлено 

презентацію «Вшанування пам’яті 

Тараса Шевченка», з якої діти 

дізналися про перебування Тараса 

Шевченка на Кролевеччині. Зви-

чайно, для дітей була організована 

книжково-ілюстративна викладка 

літератури «Живий у правді 

віковій!» 

Весь життєвий і творчий шлях Ве-

ликого Кобзаря вчить і надихає нас 

любити свою Вітчизну, безкорисли-

во служити їй, берегти та розвивати 

українське слово, пісню, традиції. 

Адже саме він дарував вічність 

українському слову, передбачив 

наше майбутнє, його «Кобзар» для 

українців – як Євангеліє. 
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Поетичне свято 

«Нам з портрета світить, мов зоря, 

рідний і знайомий образ Кобзаря» 

Для багатьох поколінь українців – 

Шевченко значить так багато, що 

здається ми вже усе про нього знає-

мо, його твори для нас близькі і зро-

зумілі, і він завжди з нами. Та 

насправді це не так, Т.Г.Шевченко, 

як явище велике і вічне – невичерп-

ний.  

З нагоди відзначення 202-ї річниці 

від дня народження Тараса Шев-

ченка на базі Кролевецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів   №2       імені       М.Лукаша  

 

бібліотекар відділу обслуговування 

користувачів 1-4 класів Ірина Лисе-

нко спільно з шкільним бібліотека-

рем Світланою Прокопенко з учня-

ми 4 класу (класовод Дуля С.М.) 

провели поетичне свято «Нам з 

портрета світить, мов зоря, рідний і 

знайомий образ Кобзаря». В рамках 

свята діти мали нагоду здійснити 

подорож по життєвому і творчому 

шляху великого Кобзаря. Учні по-

знайомилися з величчю поета і ху-

дожника, митця і борця, що став 

символом української нації, його 

неоціненним    внеском    у    світову  
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культурну спадщину. Учні схвиль-

овано і натхненно декламували 

уривки з найвідоміших його творів 

«Мені тринадцятий минало», «І 

золотої, й дорогої», «Село! І серце 

одпочине», «Сонце гріє, вітер віє», 

«І виріс я на чужині», «Сонце захо-

дить, гори чорніють», «Мені одна-

ково, чи буду», «Зоре моя вечірняя». 

Родзинками поетичного свята стало  

звучання безсмертних поезій Шев-

ченка, покладених на музику 

відомими українськими компози-

торами. Звучали пісні «Думи мої, 

думи мої», «Заповіт», «Тече вода з-

під Явору» (музичний керівник 

Власюк  О.В.).       Крім   цього,   діти  

 

інсценізували твори Кобзаря, що 

було досить цікавим видовищем. 

Велику зацікавленість викликало в 

учасників свята перегляд 

презентації «Цікаві факти з життя 

Т.Г.Шевченка»; відгадування 

віртуального кросворду «Шляхами 

Тарасової долі»; перегляд     відеоро- 

лику «Сенсація!..». Вшановуючи 

пам’ять поета ми знову і знову го-

воримо про Т.Г.Шевченка, про його 

невмирущу славу, а він своїми тво-

рами промовляє до нас. 

Галерея кращих читачів 

Павловська Вероніка – одна з кра-
щих читачів Кролевецької районної 
дитячої бібліотеки. Вероніка – уче-
ниця 6-А класу спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів №3. Дівчина є 
користувачем бібліотеки вже 5 
років. Вероніка надзвичайно тала-
новита дівчинка: любить читати, 
захоплюється фантастикою, дуже 
гарно малює і має захоплення – 
виготовляє різноманітні вироби з 
дерева. 
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Виставка дитячих захоплень «Ди-

восвіт дитячої творчості» 

В рамках проведення Всеукраїнсь-

кого тижня дитячого читання «Ці-

нуймо книгу як найбільшу свя-

тість» у читальному залі Кролеве-

цької районної дитячої бібліотеки 

діяла виставка дитячих захоплень 

«Дивосвіт дитячої творчості», на 

якій були представлені вироби з 

дерева наших читачів – Павловської 

Вероніки та Стожка Дениса, учнів 6-

А класу спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №3. Ці вироби дуже 

красиві, й можуть прикрасити будь-

який інтер’єр вдома, в школі, в са-

дочку тощо. Тож насолоджуйтесь 

красою!!! 

 

 

Райдужний Дивосвіт – Бібліотек@      березень №3 (15) 2016 

Увага! Діти Кролевеччини! Запрошуємо Вас взяти участь у конкурсі 

дитячої творчості "Мрії про Україну: дитячий погляд" 

  



 

 8 

 

 

 

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 
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