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«Книжки – це наша 
праця, наша 
совість. Цілющої 
води струмок». 
                                          
 ( О. Іваненко) 
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8 травня – День пам'яті та примирення 

9 травня – День Перемоги 

 

В цьому році наша країна вперше 8 травня відзна-

чала День пам’яті та примирення. Відповідно до 

указу Президента України, мета відзначення – вша-

нування подвигу українського народу, його ви-

значного внеску в перемогу Антигітлерівської 

коаліції у Другій світовій війні та висловлення по-

ваги усім борцям проти нацизму. 

8 травня 1945 року Антигітлерівська коаліція офі-

ційно прийняла Акт про беззастережну капітуля-

цію збройних сил нацистської Німеччини, підписа-

ний наступником Гітлера Карлом Деніцом. Акт був 

підписаний ще 7 травня в Реймсі (Франція), однак 

ратифікований наступного дня в Берліні. З цієї на-

годи 8 травня 1945 року в багатьох містах Європи та 

США були проведені велелюдні святкування. 

22 листопада 2004 року Генеральна асамблея ООН 

прийняла резолюцію, за якою 8 та 9 травня були 

проголошені Днями пам’яті та примирення, при-

свяченими пам’яті жертв Другої світової війни. 
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Історично-патріотична година 
«В сірім небі кружляли лелеки, 
 а земля – в димовищі війни». 

З нагоди відзначення у 2015 році 70-
ї річниці Перемоги над нацизмом у 
Європі та 70-ї річниці завершення 
Другої світової війни у читальному 
залі районної дитячої бібліотеки з 

користувачами книгозбірні, учнями 
5 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, була 
проведена історично-патріотична 
година «В сірім небі кружляли ле-
леки, а земля – в димовищі війни».  
«Нелегке наше сьогодення не може 
заступити радості приходу вести, а 
разом з нею і Дня Перемоги. Цей 
день  залишиться   для   нас   завжди  

 
затьмаренням від гіркоти втрат і 
осяяний сонцем Перемоги. Його 
наближували, як могли, люди, кот-
рим було дуже нелегко в ті воєнні 
літа і яким найважче сьогодні. У 
довічному боргу наше покоління і 
перед тими ветеранами війни, кому 
пощастило пройти через чорнило 
битв і дожити до світлого Дня Пе-
ремоги. Все менше їх залишається в 
життєвому строю. Даються взнаки і 
опалена війною молодість, сирі 
окопи і бліндажі, голод і холод, 
хвороби і рани. Їхні груди вкриті 
медалями, на скронях – сивина, але 
вони пам’ятають ті страшні часи, 
хоч часто їм і не хочеться про них 
згадувати…», - такими словами 
розпочала захід бібліотекар Ірина 
Лисенко. Події війни не перестають 
вражати силою народного духу, 
величчю подвигу мільйонів, що 
піднялися на захист своїх осель і 
родин. Про це створено тисячі 
книг, картин та кінофільмів, пісень, 
деякі з них – «Вставай страна ог-
ромная», «Бухенвальдський набат», 
«С Днѐм Победы» – і лунали цього 
дня в бібліотеці.  
Крім цього, в рамках історично-
патріотичної години відбулася пре-
зентація книги пам’яті мого роду 
«Ви смерть подолали – Вам смерті 
немає», учня цього класу, перемож-
ця І етапу сімейного конкурсу 
«Книга пам’яті мого роду» Ярослава 
Лисенка. Він розповів учасникам 
заходу про своїх прадідусів,     які     
брали     участь      у  Другій  світовій  
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війні, їх нелегке життя в тилу та 
незабутні подвиги та прабабусю, 
яку в роки війни забрали на 
примусові роботи до Німеччини.  

 
Звичайно, до заходу була 
організована виставка малюнків 
«Подвигу жити вічно!» та книжкова 
викладка «Тих днів не змеркне сла-
ва», на якій були не лише докумен-
ти з фонду бібліотеки, а й атрибути 
солдата війни.  

Історично-патріотична година, 
присвячена пам’яті жертв Другої 
світової війни – це лише маленька 
часточка великої данини пошани 
полеглим. 
                   Ірина Лисенко, 
        бібліотекар в/о користувачів 1-4 класів 

 

 
Урок-пам’яті 

«Знов білим цвітом вкрилися 
сади, і знов приходить свято 

Перемоги». 
Війна завжди починається раптово, 

хоча через покоління для історії 

вона здається неминучою. У 1939 

році почалася найстрашніша війна. 

Багато людей було втрачено задля 

миру і Перемоги. Перемога над 

фашизмом – це особлива подія в 

історії всього людства, яка вплинула 

на долі країн та народів. Але 

людські жертви, принесені на 

вівтар перемоги, приголомшують – 

це десятки мільйонів народів і спо-

мин про них передаватиметься з 

покоління в покоління.  День Пе-

ремоги – справді всенародне свято.  

 
Саме тому, 05 травня в читальному 

залі районної дитячої бібліотеки 

відбувся урок-пам’яті «Знов білим 

цвітом вкрилися сади, і знов прихо-

дить свято Перемоги». Учасниками 

уроку-пам’яті стали школярі 6-А 

класу спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №3. На захід завітав по-

чесний   громадянин    міста  Кроле- 
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вець, заслужений учитель України, 

краєзнавець, керівник робочої гру-

пи по «Зводу пам’яток історії та 

культури по Кролевецькому району 

Сумської області» Федір Степано-

вич Яковенко. Він розповів дітям 

про мужність і героїзм нашого на-

роду, проявлений у боротьбі з 

гітлерівськими загарбниками в ро-

ки Другої світової війни, про тих, 

хто боронив і визволяв нашу землю 

в ті далекі роки, кував перемогу як 

на фронті, так і в тилу.  

 
Продовжуючи розмову, Федір Сте-

панович мав нагоду розповісти ді-

тям про воїнів-земляків, воїнів-

визволителів; ознайомити школярів 

з Книгою Пам’яті, Книгою Бойової 

Слави Кролевеччини. Також він 

зачитав листи солдат з фронту, які 

вони писали своїм рідним. Живе 

спілкування краєзнавця з дітьми 

викликало зацікавленість і «бурю» 

запитань. Для учасників заходу бу-

ла організована тематична книжко-

ва викладка літератури «Пам’ять 

про переможців живе у віках». 
    Алла Стожок 

                             заввідділом обслуговування  

 

Ярослав Лисенко –  
переможець обласного туру 

сімейного конкурсу  
«Книга пам’яті мого роду» 

Шановні друзі-читачі, давайте при-
вітаємо з перемогою в обласному 
турі сімейного конкурсу «Книга 

пам’яті мого роду» у номінації «Сі-
мейні книги пам’яті» (вікова кате-
горія 6-11 років) Ярослава Лисенка, 
користувача Кролевецької районної 
дитячої бібліотеки, учня 5 класу 

Кролевецької 
ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів №2 ім. 
М.Лукаша.  Ро-
бота Ярослава 
Лисенка на те-
му «Ви смерть 
подолали – вам 
смерті немає» 
зайняла 1-ше 

місце. 
Бажаємо Ярославу подальших 
успіхів у третьому заключному турі. 
 

          Колектив районної  
          дитячої бібліотеки 
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Кролевецька районна дитяча 
бібліотека - переможець об-
ласного проекту на кращу 
електронну презентацію 

"Перемозі присвячується" 

 

Фахівці Кролевецької районної ди-
тячої бібліотеки взяли участь в об-
ласному проекті на кращу елект-
ронну презентації «Перемозі прис-
вячується», що проводився серед 
дитячих бібліотек області. За 
підсумками конкурсу електронна 
презентація «Кролевець у роки 
Великої Вітчизняної війни», 
підготовлена фахівцями нашої 
книгозбірні, виборола перемогу у 
номінації «З добрим серцем, зі щи-
рою пам’яттю». 

 
Святкова година «Безсмертний 

образ матері моєї» 
У травні, коли прокидається від сну 

природа, ко-
ли дзвенить 
у блакиті 

пташиний 
спів – теплий 

весняний 
вітер приносить свято Матері. Ма-
ма, мамочка, матуся... Скільки 
ніжності, тепла і любові чаїть це 
слово. Материнство... святе і пре-
красне, оспіване поетами, 
увіковічене художниками на по-
лотнах. Мама – основа всіх основ. 
Хай же вічно живуть наші матусі! 

З нагоди святкування 
Міжнародного дня матері у чи-
тальному залі районної дитячої 
книгозбірні відбулася святкова го-
дина «Безсмертний образ матері 
моєї». В рамках години бібліотекар 
Світлана Коваленко розповіла уч-
ням 3-В класу СШ І-ІІІ ступенів №1 
про історію та традиції святкування 
Дня Матері в Україні та 
європейських країнах і презентува-
ла   тематичну   викладку  «Матусю,  
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сонечко моє», закликавши любити 
своїх матерів, шанувати, пильнува-
ти їх нині, поки вони поряд з нами. 
Крім    цього,   в  ході     спілкування 
бібліотекар провела з учасниками 
заходу гру «Віночок слів для мами», 
де діти пригадали прислів’я про 
маму; також школярі переглянули 
слайд-презентації «Мамин день», 
«Найкраще слово у світі – мама», 
дитячий відеокліп «Пісня про ма-
му» та мультфільм «Мама для ма-
монтѐнка».  

Звичайно, цього дня не обійшлося 
без гарних віршів про найрідніших 
людей на світі – наших матусь. Діти 
декламували вірші І. Січовика «Пе-
рше слово», К. Перелісної «Дуже 
люблю», Л.Голоти «Найрідніша», 
І.Блажкевич «Мама», К.Фольц «Лю-
блю» тощо. Захід закінчився на 
приємних нотах: «Українська мамо! 
З твого серця, з твоїх рук, твоїм ро-
зумом було зрощене не одне 
покоління наших героїв. Сьогодні 
наш народ схиляє перед тобою го-
лову і бажає тобі «Многії Літа»». 

       Світлана Коваленко, 
            бібліотекар читального залу 

 

18 травня –  
Міжнародний день музеїв 

Міжнародний день музеїв з’явився в 
календарі у 
1977 році. 
Саме тоді, 
на чергово-
му засіданні 

Міжнародної ради музеїв було 
прийнято рішення про запровад-
ження в світі цієї культурної події. З 
1978 року Міжнародний день музеїв 
відмічають понад 150 країн. 
Традиційно вважають, що через 
зібрання музейних фондів 
суспільство зберігає історично-
культурну спадщину. Збираючи та 
зберігаючи пам'ятки матеріальної 
та духовної культури, музеї ведуть 
велику науково-просвітницьку та 
освітньо-виховну роботу. 
До Міжнародного дня музеїв біблі-
отекарі дитячої книгозбірні підго-
тували заочну подорож «Музеї ма-
дам Тюссо» та інформ-дайджест 
«Цікаві факти про музеї». В рамках 
дайджесту бібліотекар читального 
залу Світлана Коваленко мала на-
году показати користувачам 
бібліотеки слайд-презентацію 
«Незвичайні музеї», з якої діти 
дізналися про музей «Олівців», 
«Бананів», «Гірчиці», музей цікавих 
наук «Експериментаніум», музей 
«Собачих нашийників», «Тіла» 
«Поганого мистецтва», «Писанка», 
музей «Космонавтики» ім. Сергія 
Корольова. 

       Світлана Коваленко, 
                           бібліотекар читального залу 
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День вишиванки у бібліотеці 
Народне прислів’я каже «Без верби 
і калини нема України». До цього 
прислів’я ми додаємо «Без вишив-

ки, верби і калини нема України». 

Тому що вишитий рушник і виши-
та сорочка давно стали 
українськими народними символа-
ми-оберегами. 
Щороку третього четверга травня 
святкуємо Всеукраїнське свято – 
День вишиванки. Воно покликане 
зберегти споконвічні народні 
традиції створення та носіння 
етнічного вишитого одягу. Дата 
проведення – щороку в третій чет-
вер травня. Свято не   прив'язане  до  
 

 
жодного державного чи 
релігійного.  

В цей день кожен українець може 
одягти вишиванку і вийти в ній на 

роботу, в університет, школу, чи 

садочок. 
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Увага! Увага! Увага! 

Програма літніх читань 
«Канікули з книгою – 2015» 

Літо… Як багато в цьому слові 
«сплелося» та «відгукнулося» – 
відпустки, канікули, враження, 
зустрічі. Літо – це велика перерва 
для школярів, вона дана їм для 
зміцнення здоров’я і духовного зро-
стання. Серед всього розмаїття 
літніх занять діти Кролевеччини не 
забувають і про відвідини 
бібліотеки. 

Фахівці Кролевецької районної ди-
тячої бібліотеки розробили для 
юних читачів низку заходів.  

 
 
 
 

Так, під час літніх читань «Кані-

кули з книгою – 2015» до послуг 
дітей бібліотека пропонує книжкові 
новинки, різноманітні конкурси, 
круїзи-вікторини та надає можли-
вість погратися і поспілкуватися з 

однолітками в мережі Інтернет. У  
бібліотеці діятиме літній мультса-
лон та ігротеки. 
Ми з нетерпінням чекаємо на вас, 
дорогі діти! Адже у книжок немає  
канікул! Гарного всім літа і цікавих 
книг! 

 
 
 

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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