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ГАЛЕРЕЯ КРАЩИХ ЧИТАЧІВ 
Тимощук Тетянка, активна читачка ра-
йонної дитячої бібліотеки, учениця 5-Б кла-

су спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1. 
Їй дуже подобається читати книжки україн-
ського письменника Всеволода Нестайка. 
Особливо, Тетянці подобається повість «То-
реадори з Васюківки». Цей пригодницький 
твір дуже популярний серед її друзів. 
Вчинки головних героїв – хлопців Яви і Пав-
луші викликають у неї захват, дівчинку 
вражає їхня винахідливість. Хлопці завжди 
мають безліч нових ідей – цікавих та 
оригінальних. Правда, задуми Яви і Пав-
луші втілюються у життя трохи не так, як 
планують хлопці, тоді їх сварять, а іноді ще 
й карають. Проте, рідні та друзі люблять їх 
не зважаючи на їхні вигадки та "винахо-
ди".
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Година-реквієм «У святому 

мовчанні над вічним вогнем 

схиляється наша Вітчизна» 

З нагоди відзначення Дня пам'я-

ті та примирення – 8 травня та 

Дня перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні – 9 травня 

для школярів молодших класів, 

учнів 2-А, 3-А та 4 класів загаль-

ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№5, бібліотекар відділу обслуго-

вування користувачів 1-4 класів 

Ірина Лисенко підготувала годи-

ну-реквієм «У святому мовчанні 

над  вічним   вогнем   схиляється  

 

 

наша Вітчизна». Німецько-

радянська війна сьогодні для нас 

– історія, але це та частина 

пам'яті нашої Батьківщини, яку 

ми не маємо права забувати. Під 

час заходу, присвяченому подіям 

болючих 1939-1945 років, 

бібліотекар згадала про мужність 

і стійкість солдат та участь 

українців у бойових діях. Крім 

цього, діти мали нагоду перегля-

нути презентацію «Кролевець у 

роки Другої світової війни». З 

неабияким хвилюванням учні 

розповідали вірші на воєнну те-

матику, а наприкінці заходу 

дівчинка виразно зачитала вірш 

про Україну. Звичайно, протягом 

години лунали пісні воєнних 

років, які в роки війни у тяжку 

годину випробувань підтри-

мували дух і настрій людей та 

закликали до Перемоги. Напри-

кінці заходу вшанували пам'ять 

загиблих героїв хвилиною мов-

чання. 
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Свято Матері – свято любові! 

У травні, коли природа Мати ви-

ряджає свою доню Землю в пи-

шному уборі весняних квітів у 

дорогу життя, праці й радості, 

люди висловлюють подяку мате-

ринській самопожертві і відзна-

чають День Матері. 

Найпрекрасніше слово на землі – 

мама. Це перше слово, яке вимо-

вляє людина, звучить на всіх мо-

вах світу однаково ніжно. У ма-

ми найдобріші очі та най-

лагідніші руки, вони все вміють. 

У мами найвірніше серце – у 

ньому ніколи не згасає любов, 

воно ніколи не залишається бай-

дужим. 

І скільки б не було тобі років – 

шість чи шістдесят, – тобі 

завжди потрібна буде ненька, її 

тепло, її допомога, її підтримка. І 

чим більше ти любиш свою маму, 

тим краще буде у тебе життя. 

Свято матері приходить до нас  

 

 

щороку у другу неділю травня. В 

цей день всі діти вітають своїх 

матусь. Не оминули цієї дати в 

календарі бібліотекарі Кроле-

вецької районної дитячої 

бібліотеки. У приміщенні читаль-

ної зали районної дитячої 

бібліотеки відбулося сімейне свя-

то «Свято Матері – свято любові», 

яке підготувала бібліотекар 

Світлана Коваленко спільно з уч-

нями 1-Б класу спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №1. Світлана 

Коваленко розповіла про історію 

виникнення свята та як його 

святкують в інших країнах світу. 

Під час мультимедійної презен-

тації «Найкраще слово в світі – 

мама!» прозвучали вірші про ма-

му. В рамках свята діти згадува-

ли ті колискові, які співали їм 

мами.  
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День Перемоги! 

У Центрі соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів пройшли заходи, 

присвячені Дню Перемоги, 

участь у яких взяла бібліотекар 

відділу обслуговування користу-

вачів 1-4 класів Ірина Лисенко. У 

доступній для дітей формі вона 

розповідали про подвиг за-

хисників Вітчизни, про героїзм і 

самовідданість народу, про вша-

нування пам’яті тих, хто загинув 

у боях з ворогами за наше щас-

ливе життя, про те, як правильно 

поводитися біля пам’ятників ге-

роям війни. Діти з інтересом слу 

 

хали розповідь бібліотекаря, пе-

реглядали відео «Кролевець у ро-

ки Другої світової війни», розгля-

дали ілюстрації та фотографії на 

дану тематику, слухали пісні про 

День Перемоги. Такі зустрічі 

роблять дітей добрішими, толе-

рантнішими, виховують бажан-

ня бути сміливими і хоробрими, 

схожими на справжніх за-

хисників Вітчизни. 

 

Вишиванку одягай – Україну 

кохай! 

19 травня вся Україна відзначає 

День вишиванки. З цієї нагоди 

до нашої книгозбірні завітали 

учні 1-Б класу спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №1 на годи-

ну народознавства «Українська 

вишивка». В рамках години 

бібліотекар мала нагоду 

розповісти дітям про вишиванку 

як символ єднання, солідарності 

і   підтримки.   Ірина Лисенко за- 
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уважила: «Українську вишивку 

називають «молитвою без слів», а 

сорочка-вишиванка – є головним 

оберегом людини». Наприкінці 

зустрічі діти переглянули муль-

тимедійну презентацію «Україн-

ська вишивка – рушники». 

Скайп-зустріч «Знавці рідного 

краю» 

20 травня у стінах Кролевецької 

районної дитячої бібліотеки від-

булася скайп-зустріч «Знавці рі-

дного краю», учасниками якої 

стали користувачі нашої книгоз-

бірні, учні 4-В класу спеціалізо-

ваної школи І-ІІІ ступенів №1 та 

користувачі Сумської обласної 

дитячої бібліотеки ім. 

М.Островського, учні 4-Б класу 

Сумської школи.  Фахівці бібліо-

тек Інна Оберлянд та Алла Сто-

жок запросили дітей здійснити 

віртуальну мандрівку: сумчан – 

до  рушникового    краю  Кроле- 

 

 

 

вець, кролевчан – до чарівного 

міста Суми. Дві команди «Крає-

знавці Кролевеччини» та «Сумсь-

кий віночок» із завзяття взялися 

до виконання завдань: «Вибери 

герб свого міста», «Що не так на 

цих фото», а також із превели-

ким задоволенням діти долучи-

лися до гри «Збери пазли з фраг-

ментом свого міста» та взяли 

участь у краєзнавчій вікторині 

«Знавці рідного краю». Під час 

скайп-зустрічі діти-кролевчани 

мали нагоду розповісти дітям-

сумчанам про наш герб, місто, а 

також виразно   продекламували  
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вірші напам’ять «Край мій руш-

никовий» Віктора Дзюби та 

«Кролевецькі рушники» Михайла 

Шевченка.  

Звичайно ж, переможців і пере-

можених не було, бо перемогла 

дружба. Наприкінці зустрічі 

учасники подякували одне од-

ному за спілкування, побажали 

миру та висловили побажання 

проводити такі зустрічі й надалі. 

Усі учасники отримали солодощі. 

 

 

 

 

 

Віртуальна мандрівка «До не-

звичайних бібліотек світу» 

Теплого травневого ранку бібліо-

текар відділу обслуговування ко-

ристувачів 1-4 класів Ірина Ли-

сенко відвідала своїх читачів, 

вихованців Центру соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів. Для 

них вона підготувала віртуальну 

мандрівку «До незвичайних 

бібліотек світу». Віртуально «по-

дорожуючи», діти мали змогу 

опинитися в найсучасніших 

бібліотеках різних країн: у Мін-

ську, Німеччнині, Франціі, 

Швеції, Болгарії, Італії тощо. За-

галом, діти були вражені під по-

баченого і почутого.  

Наприкінці мандрівки юна чи-

тачка Маринка разом з Іриною 

Іванівною відвідали куточок чи-

тача, який розташований у 

Центрі. 
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Травневі прикмети 

1. Прийшов май — у землю 

дбай, прийшов 

іюнь — хоч сій, 

хоч плюнь. 

2. Скільки 

у травні дощів, 

на стільки 

років хліба. У травні надто бага-

то хрущів — улітку буде посуха. 

Багато комарів — багато ягід, 

засилля мошви — незбирано 

грибів. 

3. Травневий дощ — на 

дорідне жито ллє. Травень спо-

чатку теплий — у другій поло-

вині чекайте холодів. 

 

4. Кінець травня дощовий — 

мало буде плодів. 

5. Суниця дозріла,— скільки 

вівса посієте, стільки й зберете. 

6. До Миколи не буде літа 

ніколи: не сійте гречки, не 

стрижіть овечки. 

7. Юрій з водою, а Микола з 

травою. 

8. У травні дощиться — буде 

пшениця. 

9. Сійте розсаду до Єгора — 

буде капусти доволі. 

10. Мокрий май — буде хліба 

коровай. 

 

Райдужний Дивосвіт – Бібліотек@        травень №5 (17) 2016 

  



 

 8 

 

11. Юрій усіх з хати на поле 

вижене. 

12. У травні випадуть три 

дощі — врожаю на три роки. 

13. Як у маю дощ не випаде, 

то й золотий плуг нічого не вио-

ре. 

14. У травні дощі в полі — у 

серпні хліб у коморі. 

15. Що перед Юрієм виросте, 

те після Юрія всохне. 

16. На початку травня вже є 

маленькі гусенята — на сонячне 

літо. 

17. Паморозь на перший май 

обіцяє гарний урожай. 

18. Холодний травень і со-

нячний червень — комори й по-

греби будуть повні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Після сухого травня чер-

вень також буде сухий. Дощів 

багато — обмаль їх буде у ве-

ресні, мало — навпаки. 

20. Травневі дощі такі рясні, 

як березневі, радощів не прине-

суть. 

 

21. У травні зимно — у сто-

долі темно. 

22. Сухий і теплий май — 

скупий буде врожай. 
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