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Буктрейлер в тренді… 
26 жовтня до Кролевецької районної дитячої 
бібліотеки завітали учні 4 класу загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів №5 на перегляд букт-
рейлерів, які були підготовлені фахівцями біб-
ліотечних закладів Кролевеччини в рамках про-
екту на кращий буктрейлер "Книга в кадрі: но-
вий формат". Діти з превеликими задоволенням 
переглянули буктрейлери на книги Льюїс Кер-
ролл «Аліса в країні Чудес», Джонатана Свіфта 
«Мандри Лемюеля Гуллівера», Тетяни Щерба-
ченко «Пуп Землі, або як Даринка світ рятува-
ла», Джоан Роулінг "Гаррі Поттер і філософсь-
кий камінь», дитячу енциклопедію. Динозаври. 
Дехто з дітей забажали взяти ці захоплюючі 
книжки в нашій бібліотеці і разом із героями 
поринути у світ безмежної фантазії, стати шу-
качами скарбів… 
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14 жовтня – День захисника 

України 

День захисника України – свято, що 

відзначається в Україні 14 жовтня у 

день святої Покрови Пресвятої Бо-

городиці водночас з Днем Україн-

ського козацтва. З 2015 року є дер-

жавним святом. 

З метою виховання в учнів патріо-

тизму, шанобливого ставлення до 

рідної країни, гордості за наших 

захисників у читальному залі Кро-

левецької районної дитячої бібліо-

теки організовано зустріч учнів 7-Б 

класу спеціалізованої школи І-ІІІ  

ступенів  №1  з  вельми-  

 

 

шановними гостями: головою гро-

мадської організації «Волонтерська 

спільнота «Разом Переможемо» 

Бойко Юлією Вікторівною, бійцем 

72-ї бригади Шабло Сергієм Ана-

толійовичем, активістом-

добровольцем, учасником ГО «Во-

лонтерська спільнота «Разом Пере-

можемо» Науменком Ігорем Воло-

димировичем.  

На початку заходу заввідділом об-

слуговування Алла Стожок 

розповіла присутнім про події, які 

наразі переживає Україна. Далі 

хвилиною мовчання присутні вша-

нували наших земляків, а також всіх 

солдатів, які загинули в антитеро-

ристичній операції, захищаючи нас, 

і які назавжди в нашій пам’яті за-

лишаться героями.  

Продовжуючи захід, Сергій Шабло 

у доступній формі розповів кори-

стувачам бібліотеки про життя на 

війні (боєць пробув в гарячих точ-  
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ках 13 місяців), про те, як борони-

лися і наступали, про допомогу во-

лонтерів, про солдатську єдність, 

братство, і про все те, що цікавило 

дітей. Під час заходу учні задавали 

багато питань Сергію Анатолійови-

чу, а він щиро і відверто розповідав 

про різні історії з життя на пере-

довій, які пережив разом з побра-

тимами. 

Далі перед дітьми виступила голова 

громадської організації «Волонтер-

ська спільнота «Разом Переможемо» 

Юлія Бойко, яка ось уже останніх 

два роки активно займається волон-

терською діяльністю, збираючи ме-

дикаменти, продукти, засоби гігіє-

ни та інші необхідні речі для підт-

римки наших земляків, які зараз в 

гарячих точках АТО. Ігор Науменко 

поділився з дітьми власним до-

свідом допомоги військово-

службовцям  в  зоні АТО.  Учні із за- 

 

 

 

хопленням слухали розповіді і зада-

вали свої питання, на які отримува-

ли вичерпні відповіді.  

Наприкінці зустрічі учениця 9-Б 

класу спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №1 Жила Катерина про-

декламувала вірш-оберіг гостям, а в 

їх особах і всім захисникам України 

за їхній ратний подвиг, за їх неско-

реність, за те, що здатні пожертву-

вати власним життям заради інших.  

На знак подяки за теплу і цікаву 

розповідь, учасники заходу переда-

ли обереги та голубів миру з най-

теплішими побажаннями, які во-

лонтери повезуть на схід України.  

Такі зустрічі залишають у юних 

душах віру у краще майбутнє 

України і нестримне бажання бути 

схожими на тих, хто зараз захищає 

суверенітет, свободу і цілісність 

нашої держави. 

Особливою родзинкою події були 

викладка       періодичних      видань  
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«Наш дух не зламати, свободу не 

вбити» та виставка-інсталяція «Ге-

рої не вмирають», організовані до 

Дня захисника України. 

 

 

Рубрика «ХВИЛИНКА УВАГИ» 

Вічна пам’ять героям! 

Розповіді про уродженців Кроле-

веччини, які загинули у боротьбі за 

свободу та незалежність України на 

полях неоголошеної війни 2014-2016 

роках. 

Відомості взяті з книги: 

Героям Слава. Книга пам’яті героїв 

АТО. Сумська область, - Суми : Всі 

Суми Панорама-Медіа, ПКП «Елла-

даS», 2016. – 112 С. 
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Журнальний карнавал 

«Найкращі дитячі журнали» 

«Яскраві, різноманітні, на будь-

який смак, цікаві за змістом, захо-

плюючі при знайомстві»… і все це – 

про дитячі журнали. 

Цього тижня на журнальний кар-

навал «Найкращі дитячі журнали» 

до Кролевецької районної дитячої 

бібліотеки завітали вихованці групи 

продовженого дня, учні 1-А класу 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№1. Для них був проведений огляд 

періодичних видань «Дитячі жур-

нали, цікаві й барвисті, про все нам 

розкажуть: потрібне й корисне». 

Заввідділом обслуговування Алла 

Стожок детально познайомила 

дітей з періодичними виданнями 

для їх віку і розповіла про те, що в 

журналах можна знайти цікаву й 

корисну інформацію «про все на 

світі». Цікаві рубрики, яскраві ма-

люнки та фотографії, велика кіль- 

 

 

кість різноманітних конкурсів, ігор, 

корисної інформації про рослин-

ний, тваринний світ, космос, істо-

рію, казки, оповідання, вірші, пора-

ди по виготовленню сувенірів свої-

ми руками не залишать байдужими 

нікого. Сподіваємося, що діти 

обов’язково будуть відвідувати 

нашу бібліотеку і потоваришують з 

дитячою періодикою. Цікавої вам 

мандрівки світом періодичних ви-

дань! Дитячі журнали чекають на 

вас у бібліотеці! 

 

Осінь – золота чарівниця 

21 жовтня, переступивши поріг чи-

тального залу районної дитячої 

бібліотеки, учні 1-А та 1-В класів 

потрапили в осінню казку. На столі 

красувався букет з жовтеньких ли-

сточків, стояв кошик з дарами при-

роди: фруктами та овочами. Поряд 

з буянням осінніх фарб лежали яс-

краві журнали та книги.  
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Для дітей фахівці закладу Алла 

Стожок та Світлана Коваленко під-

готували цікаві розповіді про щедру 

і красиву пору року – осінь. Потім 

діти долучилися до презентації «За-

гадки про овочі та фрукти», а відга-

дки шукали у чарівному кошику з 

осінніми дарами. Овочі та фрукти – 

стали родзинкою свята, навіть 

мультфільм мав назву «Веселий го-

ро'д». 

 

 

Година творчості «Світ твоїх 

захоплень» 

11 жовтня 2016 у районній дитячій 

бібліотеці була проведена година 

творчості «Світ твоїх захоплень», 

приурочена до Дня художника, 

який щорічно відзначається в Укра-

їні у другу неділю жовтня.  

Бібліотекар Світлана Коваленко 

підготувала розповідь про худож-

ників України та Кролевеччини, 

також діти мали змогу переглянути 

слайд-презентацію «Тарас Григоро-

вич Шевченко – художник». 

Для дітей малюнки – це порив їхнь-

ої душі, доброти і натхнення, тому 

вони з задоволенням взяли участь в 

годині творчості, кожен проявив 

свої здібності та таланти, малюючи 

на аркушах різні малюнки. За свою 

майстерність кожен отримав ма-

ленькі подарунки та задоволення 

від власної роботи. 
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ІІІ засідання клубу за інтереса-

ми «Кмітливі та допитливі» 
У суботу, 8 жовтня , бібліотекар від-
ділу обслуговування користувачів 
5-9 класів Ніна Мялова організувала 
для користувачів дитячої бібліоте-
ки, членів клубу за інтересами 
«Кмітливі та допитливі» книжкову 
мозаїку «Книжок країна чарівна у 
гості нас чекає!». В рамках мозаїки 
діти мали змогу поспілкуватися на 
тему «Золото добувають із землі, а 
знання – із книг», взяти участь у 
цікавій вікторині «Хочеш пізнати 

світ – читай книгу!» та конкурсі 

«Книгу читати – все знати».  
Учасники засідання продемонстру-
вали ерудицію,   кмітливість та  

 
начитаність. У цей день у бібліотеці 
лунав веселий та радісний сміх і 
панувала чудова атмосфера. 
Наприкінці зустрічі на дітей чекав 
солодкий стіл. 

Для користувачів книгозбірні була 

організована книжкова виставка 
«Привчаємо дітей до гарного». 
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ПРИКМЕТИ ЛИСТОПАДА 

1 листопада. 

Проводи осіни, зустріч зими. 

 

5 листопада. 

Сніжна крупа або град передвіщають, 

що 22 листопада зима прийде. 

 

8 листопада 

Якщо в цей день потеплішає, то уся 

зима буде з мокрими теплинами. 

Якщо день зі снігом, то й Великдень зі 

снігом. 

 

10 листопада 

У цей день починають м'яти й тріпати 

льон, готовити для продажу. 

Оглядали й утеплювали будинки, худо-

бу поміщали в зимові стійла. 

 

12 листопада 

Якщо вовки зграями ходять - до голоду, 

мору або війні. 

Перше велике скупчення синиць біля 

будинків - ознака холодів, що набли-

жаються. 

 

 

 

 

 

14 листопада 

Перші морози. 

 

19 листопада 

Сніг у цей день передвіщає сніжну зи-

му. 

Якщо лід на ріці стає купами, то й хліба 

буде купи, а гладко - так і хліба буде 

гладко. 

 

21 листопада 

Іній до великих снігів, а якщо день 

почнеться туманом – буде потепління. 

 

22 листопада 

Якщо в цей день гусак вийде на лід, то 

буде ще плавати по воді. 

Іній на деревах - до морозів, туман - до 

відлиги. 

 

24 листопада 

Пророкували: "Якщо в цей день во-

логість або сніг, бути відлигам до 4 

грудня". 

 

25 листопада 

Говорили: "Якщо в цей день дощ, то, 

знову ж, відлиги будуть до 4 грудня". 

 

27 листопада 

Іній - до врожаю вівса, дощ - пшениці, 

ворона каркає - до відлиги. 

 

29 листопада 

Якщо вітри віють буйні - бути хурто-

винам-заметілям до 19 грудня. 
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