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Книга вчить, 

як на світі 

жить 
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Читайте в номері: 
 

Заходи до Дня не-

залежності України 

– стор. 1. 

 

Вчимо, радимо, до-

помагаємо - стор. 2. 

 

Читальний зал на 

свіжому повітрі – 

стор. 2-3.  

 

Подарунок дитячій 

бібліотеці – стор. 3-

4. 

 

Книжковий кок-

тейль «Книги  + літо 

= не нудне літо» - 

стор. 4 

 

 

 

Дорогі читачі! 

Запрошуємо Вас взяти участь у заходах, прис-
вячених 25-ій річниці незалежності України, які 

відбудуться у Кролевецькій районній дитячій 

бібліотеці.  

22.08.2016 – літературно-патріотичне свято 

«Україно, незборима зроду – ти душа великого 

народу» (ч/з),   

22.08.2016 – мультимедійна презентація «Рідна 

та єдина найкраща в світі Україна» (ч/з);  
23.08.2016 – година державності «Барвиста 

країна – моя Україна» (в/о кор. 5-9 кл.); 

22.08.2016 – 26.08.2016 – книжкова викладка 

«Мій дім – моя Україна» (в/о кор. 5-9 кл.); 

22.08.2016 – 26.08.2016 – бібліографічний 

огляд літератури «Україна – це я!» (в/о кор. 5-9 
кл.); 

22.08.2016 – інформаційна гра-подорож «Моя 

Україна воскресла – ясна, незалежна, жива» (в/о 

кор. 1-4 кл.). 
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Вчимо, радимо,  

допомагаємо… 

1 липня у Кролевецькій районній 

дитячій бібліотеці був день здачі 

статистичної світності за І пів-

річчя 2016 року. Цього дня 

працівники бібліотечних установ 

району не лише здавали звіт, а й 

мали нагоду отримати 

інформаційно-консультативну 

допомогу з питань бібліотечного 

обслуговування користувачів-

дітей. Крім цього, фахівцями 

районної дитячої книгозбірні бу-

ла здійснена вибіркова перевірка 

статистичних документів 

Алтинівської, Білогривської, 

Бистрицької, Дубовицької, 

Ленінської, Локнянської, 

Реутинської, Яровської сільських 

бібліотек (формуляри читача для 

дітей), в ході якої було вказано 

на незначні недоліки.  

На сьогодні, бібліотечні 

працівники    району   працюють  

 

 

над проектом на кращий бук-

трейлер «Книга в кадрі: новий 

формат». 

 

Читальний зал  

на свіжому повітрі 

 

В рамках Програми літніх чи-

тань «Канікули з книгою – 2016» 

Кролевецька районна дитяча 

бібліотека організувала роботу 

читального залу в дитячому са-

дочку №11 «Оленка». Увагу 

малечі привернули яскраві об-

кладинки журналів «Маленька  
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фея», «Маленький розумник», 

«Чарівна принцеса», «Куля», «Ло-

шадки», «В казки на гостинах», 

«Машинки», «Moxie» тощо, а це 

близько 25 назв різних цікавих 

дитячих журналів. Малята із за-

доволенням прослухали казку 

«Хлопчик-мізинчик», яку їм зачи-

тала бібліотекар, а діти в свою 

чергу розповіли бібліотекарям 

Ірині Лисенко та Світлані Кова-

ленко свої улюблені казки. Також 

дітлахи мали нагоду виконати 

розвиваючі завдання: пройти 

лабіринт, рухаючись по картин-

ках зі словами, що починаються 

на букву К; відшукати фрагмен-

ти пазла на малюнку; допомогти 

Хлопчикові-Мізинчику відшу-

кати черевичок.  

Наші малята люблять читати !!! 

 

Подарунок дитячій бібліотеці! 

Чи хтось буде заперечувати, що 

хороша бібліотека є книжковим  

 

 

відображенням Всесвіту?! Ма-

буть, ні. Поки живе бібліотека – 

живе народ, адже вона – скарб-

ниця всіх багатств духу людсько-

го. Це добре розуміють читачі 

Кролевецької районної дитячої 

бібліотеки. Вони активно і свідо-

мо підтримують її життєдіяль-

ність, беручи участь в постійній 

акції «Подаруй книгу бібліотеці». 

Користувачі нашої бібліотеки да-

рують книги з власних книгозбі-

рень, як українських, так і світо-

вих авторів. Нещодавно наша 

бібліотека отримала від читачки 

Кропти Діани в дарунок 66 кни-

жок. Книжки, подаровані зако-

ханими в бібліотеку читачами, 

користуються неабияким успі-

хом, бо вони життя нашого бу-

ремного часу. 

Дитяча бібліотека сьогодні – то 

радість, розрада, втіха, моральне 

задоволення. Адже захоплення 

книгою для наших дітей- 
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користувачів є невід’ємною час-

тиною духовного життя.  

До речі, книжки, які ми отрима-

ли в дарунок, стануть у нагоді не 

лише дітям, які читають за про-

грамою, а й батькам – котрі по-

любляють гостросюжетні детек-

тиви, історичні та пригодницькі 

романи тощо. 

Книжковий коктейль «Книги + 

літо = не нудне літо» 

26 липня бібліотекар районної 

дитячої бібліотеки Ірина Лисенко 

мала нагоду відвідати дітей з 

Центру соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів, які в цей час 

проходять оздоровлення на базі 

педіатричного відділення 

центральної районної лікарні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для вихованців вона 

організувала книжковий кок-

тейль «Книги + літо = не нудне 

літо», в рамках якого бібліотекар 

влаштувала для діточок 

бібліостолик «Книги та журнали 

на будь-який смак», лісову май-

стерню «Соняшники», гру 

«Їстівне – неїстівне», цікаві фак-

ти «Домашні улюбленці». Крім 

цього, Ірина Іванівна 

організувала голосні читання 

дитячої казки «Найгарніші ру-

ки». Діти із задоволенням йшли 

на контакт, гралися в ігри, 

відповідали на запитання, а зви-

чайне читання казки залишило в 

дітей величезний слід в їх душах 

і це дало безліч позитивних 

емоцій, яких вони так потребу-

ють. 

Анна Коноваленко – перемож-
ниця обласного 

етапу конкурсу 

дитячої твор-

чості «Мрії про 

Україну: дитя-
чий погляд»  

(у номінації 

«МАЛЮНОК»)  
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