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Дорогі читачі! 

АННА КОНОВАЛЕНКО –  
переможниця І, ІІ, ІІІ етапів конкурсу  

дитячої творчості  

«Мрії про Україну: дитячий погляд»  
До 25-ї річниці незалежності України в усіх бібліоте-
чних закладах України для дітей був проведений 
конкурс дитячої творчості «Мрії про Україну: дитя-
чий погляд».  
Так, 25 серпня Національна бібліотека України для 
дітей зустрічала гостей з усієї України – фіналістів 
Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Мрії 
про Україну: дитячий погляд». Серед фіналістів-
переможців була і читачка Кролевецької районної 
дитячої бібліотеки, учениця 8 класу загальноосвіт-

ньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. М.Лукаша, вихован-

ка дитячої школи мистецтв (викладач Чуприна В.М.) 
Анна Коноваленко. Генеральний директор Націона-
льної бібліотеки України для дітей Алла Гордієнко 
вручила диплом та подарунок переможниці конкур-
су в номінації «Малюнок» за зайняте ІІ місце.  
З перемогою тебе, Аню! 
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Участь у виставці 

патріотичного букета 

«Квітковий оберіг України» 

Фахівці Кролевецької районної 

дитячої бібліотеки долучилися 

до заходів, присвячених 25-

річчю незалежності України, 

взявши участь у виставці патріо-

тичного букета «Квітковий обе-

ріг України». У фойє районного 

будинку культури була пред-

ставлена квіткова композиція «В 

Україні наша доля й воля» та 

міні-інсталяція «Герої не вми-

рають», у створенні яких взяв 

участь весь колектив нашого за-

кладу.  

 

 

Літературно-патріотичне свято  

«Україно, незборима зроду – ти 

душа великого народу» 

22 серпня, напередодні святку-

вання Дня Державного Прапора 

та Дня незалежності України, 

діти нашого чудового рушнико-

вого краю завітали до 

Кролевецької районної дитячої 

бібліотеки та взяли участь у 

літературно-патріотичному 

святі «Україно, незборима зроду 

– ти душа великого народу», 

присвяченому 25-річчю нашої 

державності.  

В рамках свята діти більше 

дізналися про нашу 

Батьківщину, її мову, культуру 

та історію, занурилися у світ 

звичаїв і традицій, а також кра-

ще зрозуміли значення непо-

вторних державних і народних  

Райдужний Дивосвіт – Бібліотек@      серпень  №8 (20) 2016 

  



 

 3 

 

 

символів. Крім цього, ведуча за-

ходу, бібліотекар читального 

залу Світлана Коваленко підго-

тувала для учасників пізнаваль-

ну вікторину «Моя земля – земля 

моїх батьків», захоплюючі кон-

курси «Українські реалії», «По-

думай – відгадай», «Збери пазли 

карти нашої країни», мультиме-

дійну презентацію «Рідна та 

єдина найкраща в світі Україна». 

За правильні відповіді діти от-

римували «фішки», що й дало 

змогу визначити кращих з кра-

щих! Винагородою за знання 

дітей стали різноманітні смако-

лики та нові знання, які вони 

отримали під час заходу!!! 

Справжньою родзинкою свята 

стала чудова гра на бандурі у 

виконанні      наших       читачів, 

 

 

талановитих вихованців дитячої 

школи мистецтв Катерини Жа-

дан та Катерини Ракоїд. Також 

протягом заходу звучали 

патріотичні вірші та пісні. Зви-

чайно, цього дня ми не могли не 

згадати про наших воїнів-

земляків, які з честю воюють на 

сході країни, захищаючи кордо-

ни нашої держави. Тому читачі 

нашого закладу, учасники 

літературно-патріотичного свя-

та, взяли участь у майстер-класі 

по виготовленню голуба миру 

для наших воїнів. Проведений 

захід не лише допоміг юним 

громадянам перевірити власні 

знання про Батьківщину й 

дізнатися про неї багато нового, 

але і посилили в них щирий 

патріотичний настрій. 
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Вислови 

про книгу та бібліотеку 

Якщо ви хочете, щоб діти тяг-
нулася до знань, турбуйтеся 
про головні , найважливіші дже-
рела духовної культури – біблі-
отеки. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотека – це той храм, де зав-

жди народжується і зберігається 

духовність. Пам’ятаймо, що у 

давнину бібліотеку називали 

«дім життя», «притулок 

мудрості», «аптека для душі». 

 

Читання – це віконце, через яке 

діти бачать, пізнають світ і самих 

себе. 

В. Сухомлинський 

 

 

 

 

 

«Людина, для якої книжка вже у 

дитинстві стала такою необхід-

ною, як скрипка для музиканта, 

як пензель для художника, ніко-

ли не відчуває себе обділеною, 

збіднілою і спустошеною». 

В. Сухомлинський 

 

«Книга – казкова лампа, що да-

рує людині світло на далеких і 

темних дорогах життя» 

 

Бібліотеки – це скарбниці всіх 

багатств людського духу. 

Г. Лейбніц 

 

«Читайте! І нехай у вашому 

житті не буде жодного дня коли 

б ви не прочитали хоча б 

сторінки з нової книги» 

К. Паустовський 

 

Книги – кораблі думки, які пла-

вають хвилями часу і несуть свій 

дорогоцінний вантаж від 

покоління до покоління. 

Ф. Бекон 
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