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До бібліотеки крокують завжди разом… 

 
Кролевецьку районну дитячу бібліотеку відвідують 
різні категорії читачів, в тому числі і діти з багатоді-
тних сімей. Щодня до бібліотеки приходять дітки з 
багатодітної родини Ткаченко: дванадцятирічний 
Олександр, дев’ятирічний Євген, восьмирічна Ган-
на та чотирирічна Альонка. Вони залюбки беруть 
участь у заходах, які організовують фахівці 
книгозбірні; читають цікаві книжки та журнали; 
грають в комп’ютерні ігри та переглядають 
улюблені мультфільми. Дівчатка найбільше по-
любляють журнали «Барбі», «Чарівна принцеса», 
«Смайлик», «Диво-деревце», Євгену до вподоби 
журнали «Тачки», «Машинки», «Губка Боб». Але 
найбільше, мабуть, вони люблять всі разом дивити-
ся пізнавальні мультфільми.  
Тож чекаємо всіх дітей Кролевеччини відвідати наш 
заклад! 
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Канікули з книгою - 2015 

На виконання наказу управляння 
культури і туризму Сумської обла-
сної державної адміністрації від 
20.05.2015 №94-ОД «Про організа-

цію відпочинку дітей та учнівської 
молоді влітку 2015 року», плану 
роботи Кролевецької РДБ та з ме-
тою організації літнього відпочин-
ку дітей, урізноманітнення дозвіл-
ля та духовного збагачення юних 
читачів  фахівцями книгозбірні 
розроблена програма літніх читань 
«Канікули з книгою – 2015». Про-
тягом липня діти-читачі були без-
посередніми учасниками різнома-
нітних заходів, які для них органі-
зовували бібліотекарі. Щопонеділ-
ка користувачі брали участь у чи-
тацьких експедиціях, під час яких 
знайомилися з книгами-ювілярами 
2015 року; щовівторка – були учас-
никами ігрової  скарбнички «Скі-
льки  народів, стільки дитячих 
свят»; щосереди фахівці книгозбі-
рні    організовували   для    читачів 
бібліополяну «Грайлики-
читайлики»;    щочетверга     читачі  

 
брали участь у журнальних карна-
валах «Прем’єри літа», під час яких 
діти мали нагоду стати учасника-
ми журнального коктейлю «Преса 
на всі інтереси», журнального віне-
грету «Молодіжні смаколики», 
п’ятнадцятихвилинки «Журнальні 
новинки»; щоп’ятниці працівники 
організовували для користувачів 
літературний майданчик «Будуємо 
книжкове місто». Крім цього, усі 
бажаючі мали чудову можливість 
ознайомитися з рекомендованою 
літературою для читання влітку, а 
також наші читачі з допомогою 
бібліотекарів підбирали книги по 

шкільній програмі для себе чи 
просто для душі. Звичайно, кожно-
го дня для дітей працював бібліо-
течний кінозал «Мультяшне літо».  
Діти переглядали цікаві повчальні 
мультфільми, де в оригінальній, 
ненав’язливій формі, на прикладі 
казкових героїв висвітлювались 
питання культури поведінки, доб-
рих і негарних вчинків, бережного 
ставлення до всього, що нас 
оточує.  
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110-річчя від дня народження 

Панаса Кочури 

До відзначення дня народження 
Панаса Кочури у читальному залі 
районної дитячої книгозбірні для 
дітей-користувачів була проведена 
мандрівка «Талановитий прозаїк 
Кролевеччини», в рамках якої діти 
прослухали розповідь бібліотекаря 
про життєвий і творчий шлях пи-
сьменника. 
Крім цього, підготовлений 
біобібліографічний нарис «Панас 
Кочура – людина незвичайної 
долі».  
 

 
 
 
 

туальний ребусдрайв «Чим ш« 
 

1000-річчя Великого  
князя Володимира 

З метою збереження та утверджен-
ня традицій української державно-
сті, вшанування пам’яті Володи-
мира Великого – видатного держа-
вного та політичного діяча, князя 
Київського, творця середньовічної 
європейської держави Руси-
України та у зв’язку з 1000-
річницею його упокоєння у бібліо-
теці пройшли заходи, а саме: у чи-
тальному залі з користувачами 
книгозбірні була проведена інфо-
рмаційна хвилинка «Володимир 
Великий: людина, громадянин, 
державний діяч», спрямована на 
вивчення державотворчої діяльно-
сті князя Київського Володимира 
Великого, подій української історії 
відповідного періоду. Крім цього, 
для читачів була організована 
книжково-ілюстративна виклад-
ка літератури «Хрещення Київ-

ської Русі» та віртуальна книжко-
ва виставка «Вшанування пам’яті 
князя Володимира Великого». 
                                                 Алла Стожок, 
                          заввідділом обслуговування 
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Читальний зал  

під відкритим небом 
Щотижня, протягом липня,  пра-
цівники районної дитячої бібліо-
теки відвідували вихованців до-

шкільного навчального закладу 
№9 з новими інноваційними пос-
лугами «Читання під відкритим 

небом». Дітлахи разом з 
бібліотекарями Аллою Стожок та 
Іриною Лисенко поринули в захо-
плюючий світ казок. Адже Казка 
дає нам ключ до розуміння багать-
ох таємниць, її доступність, про-
стота допомагають донести до ди-
тини    глибоку  мудрість народу. 
Вони  вчать  відрізняти  хороше  від  
поганого, поважати добро, правду і 
боротися зі злом та кривдою. А ще 
– у казок щасливий кінець. Після 
читання бібліотекарі влаштували 
для дітей казкову вікторину 
«Торбинка-веселинка».  

Крім цього, фахівці бібліотечного 
закладу організували для вихован-
ців бібліогалявинку «Під україн-
ським небокраєм книги любим і 
читаєм», на якій розмістили бібліо 

 
 
палатку «Юні читайлики», в якій 
дітлахи із задоволенням влаштову-
вали для себе годину дозвілля «По-

читаєм – відгадаєм». Звичайно, 
для дітей був організований 
бібліостолик, за яким малята  пере- 
глядами яскраві дитячі журнали та 
цікаві книжки.  

З кожним заходом, проведеним 
бібліотекарями, діти здобувають не 

тільки нові знання, розширюють 
світогляд, а і отримують частинку 
любові й тепла. Дуже приємно, ко-
ли чуєш: «До побачення! Приходь-
те до нас знов». 
                               Альона Стожок, 
 директор районної 
 дитячої бібліотеки 
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Майстерня дружби та пози-
тивного настрою 

Зробити відпочинок користувачів-
дітей активним, пізнавальним, 
пам’ятним, наповненим яскравими 
враженнями і гарним настроєм 
ставить за мету Кролевецька РДБ. 
Щодня, починаючи з 2 червня, бі-

бліотека працює за програмою лі-
тніх читань «Канікули з книгою 

– 2015», яка передбачає проведення 
різноманітних заходів для всіх ка-
тегорій читачів.  

Не залишаються без уваги 
бібліотеки в період літніх канікул і 
діти з особливими потребами. Так, 
для дітей,      вихованців       Центру  
 

 
соціальної реабілітації дітей-
інвалідів, які проходять оздоров-
лення на базі педіатричного відді-
лення центральної районної ліка-
рні бібліотекарем відділу обслуго-
вування користувачів 1-4 класів 
районної дитячої бібліотеки Іри-
ною Лисенко був організований 
ігровий майданчик «Майстерня 

дружби та позитивного настрою», 
в рамках якого бібліотекар влаш-
тувала для діточок бібліостолик 
«Граємо. Читаємо, Спілкуємось», 
організувала «Ігрову майстерню», 
яка складалася з розвиваючих зав-
дань на увагу, мовлення, логічне 
мислення, а саме: знайти 
потрібний фрагмент; допомогти 
тваринкам дістатися до будиночка; 
допомогти Джеррі та Тому знайти 
морських мешканців. Крім цього, 
вихованці Центру соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів взяли 
участь в екологічній грі «Хто п’є 

водичку?». А літературні поси-
деньки «Літо на казковій 

галявині» Ірина Іванівна провела 
на свіжому повітрі на майданчику 
центральної лікарні.  
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Для гарних діток літечко при-
готувало книжечку 

За літо тобі 
потрібно не 

тільки 
відпочити, а й 

підготуватися 
до наступного 

навчального 
року. Якщо під 

час навчання часу на читання 
катастрофічно не вистачає, то 
влітку вільного часу – цілком дос-
татньо. В кінці навчального року 
вчителі зазвичай дають список 
творів з української та світової 
літератури, які ти будеш вивчати в 
наступному класі. Але буває, що 
вчителі забувають про це – їх мож-
на зрозуміти, вони, як і ти, теж 
втомилися за рік. 
Тому ми пропонуємо тобі список 
для обов’язкового читання із зару-
біжної літератури на 5 клас. В цей 
список ми не вносили маленькі 
віршовані твори. До речі, всі ці 
книги ти можеш взяти у нас в 
бібліотеці 

 
 

 
 
 
 
 

 
1. Індійська народна казка 

«Фарбований шакал». 

2. Японські народні казки 

«Мамотаро, або Хлопчик-Персик», 

«Іссумбосі, або Хлопчик-

Мізинчик». 

3. Китайська народна казка 

«Пензлик Маляна». 

4. Арабська народна казка 

«Сіндбад-мореплавець» («Тисяча і 

одна ніч»). 

5. Брати Грімм «Бременські 

музиканти». 

6. Г. Х. Андерсен «Соловей», 

«Снігова королева». 

7. Оскар Уайльд «Хлопчик-

Зірка». 

8. Ернест Сетон-Томпсон 

«Снап». 

9. Марк Твен «Пригоди Тома 

Сойєра». 

10. Елеонор Портер 

«Полліанна». 

11. Льюїс Керрол «Аліса в 

країні Див», «Аліса в задзеркаллі». 

12. Роальд Дал «Чарлі і шоко-

ладна фабрика».  

13. Пауль Маар «Машина для 

здійснення бажань, або Суботик 

повертається в суботу». 

14. Янсон Туве Марик «Комета 

прилітає», «Капелюх Чарівника», 

«Зима-чарівниця». 
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Липень 

Липень – місяць гроз. У 

сільськогосподарському плані це 

найважчий місяць. Це місяць пер-

ших врожаїв ягід, грибів і інших 

дарунків природи. 

Прикмети липня: 

 Якщо павук плете нову па-

вутину - до гарної погоди. 

 Ворони високо літають - до 

негоди. 

 Якщо в липні багато осоту - 

чекайте холодної зими. 

 Суха трава ранком - до ночі 

очікуй дощу. 

 Перед поганою погодою 

посилюються запахи від застійної 

води в ставках. 

 Ранковий туман над водою 

- гарна погода. 

 Якщо липень жаркий, то 

грудень буде морозний. 

  

 

Прикмети по днях липня: 

3 липня 

Якщо в цей день злива, то чекайте 

дощів ще тиждень. 

6 липня 

День збирання різних лікарських 

корінь і листів. 

7 липня 

Сильна роса в цей день обіцяє гар-

ний врожай огірків. 

Зоряна ніч - багато грибів. 

10 липня 

Дощ у цей день обіцяє непогоду 

ще 7 днів. 

17 липня 

З'являються на деревах жовті листи 

- до ранньої осені й зими. 

Який цей день, таке й 11 серпня. 

18 липня 

Якщо місяць на сході грає - до вро-

жаю хлібів. 
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ПОСМІХНИСЬ 
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- Які ти знаєш книги про 
мандрівників? 
- «Жаба-мандрівниця» 

 

- Коли з’явилися перші лю-
ди? 
- Коли мавпи почали багато 
працювати 

 

- Доню, твій глобус вкрився 
пилом, - каже мама. 
- Не можу ж я стирати пил з 
усієї земної кулі! 

 

Дівчинка весело бігає по 
калюжах і раптом бачить, 
що мама спостерігає за нею 
біля відчиненого вікна. 
Мала гукає: 
- Мамо, відійди від вікна, 
бо застудишся! 

 

- Відгадай, якого кольору 
мені мама сорочку купила? 
На букву В. 
- Вишневий? 
- Ні, в клітинку.  

 

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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