
 

 1 

Ддддддддддд 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга має ство-

рювати читача 

(Карел Чапек).  

Газета видається           Кролевецька РДБ  листопад №11 (11) 2015 

з січня 2015 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читайте в номері: 
9 листопада – день 
української писем-
ності та мови 
– стор. 2-3 
 
Літературно-
поетична зустріч 
двох поколінь  
різних 
літературних 
напрямків «Нас 
єднає слово…» 
– стор. 3-5 
 
Година вшануван-
ня «Провісники гі-
дності» 
– стор. 5-7 

 
Увага! 
Подарунок 
Кролевецькій 
районній дитячій 
бібліотеці! – стор. 8 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 



 

 2 

 
 
9 листопада – день української 

писемності та мови 
З нагоди відзначення Дня україн-
ської писемності та мови до ра-

йонної дитячої бібліотеки завітали 
учні 3-Б класу загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №5, які побу-
вали на уроці-мандрівці в минуле 
«Цікаві сторінки української пи-
семності». Для учасників заходу 
бібліотекар читального залу Світ-
лана Коваленко підготувала відо-
мості з історії свята, а саме: привела 
красномовні факти: більш як з 3000 
мов наша мова займає друге місце 
(після італійської) по милозвучнос-
ті та мелодійності; за кількістю но-
сіїв вона посідає 26-те місце; налі-
чує понад 300 000 слів, які склав 
народ за допомогою 33 букв; на 
території України понад 30 млн. 
осіб спілкуються українською мо-
вою. А ще наша мова найтонкіше 
виражає відтінки почуттів: смуток, 
сум, печаль, журбу, тугу, відчай. 
Крім цього, діти взяли участь у 
вікторині «Рідна мова,  грі «Скла- 

 
 
ди прислів’я» та конкурсі-
ерудитів «Відповіді у словах». 

Діти показали гарні результати на 
знання української мови і чудово з 
ними справилися, в який раз 
довівши, що українській мові жити 
і процвітати на довгі віки!  
З вуст маленьких українців гучно 
звучало поетичне слово, мелодійні 
пісні, призиваючи берегти, шану-
вати, плекати свою рідну мате-
ринську мову. 

З учнями 4 класу загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №5  бібліоте-
кар відділу обслуговування корис-

тувачів 1-4 класів Ірина Лисенко 
провела мовознавчий турнір «Ну,  
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що б, здавалося, слова…». Ведуча 
турніру розповіла учасникам захо-
ду про історію виникнення україн-
ської писемності та мови, про диво 
написаного та надрукованого сло-
ва, яке пережило століття й поко-
ління. Розповідь бібліотекаря су-
проводжувалася показом 
мультимедійної презентації «Мо-
ва – це душа народу, а народ без 

мови не народ». Учасники заходу 
мали нагоду взяти участь у 
вому штурмі «Здрастуй, слово, 

українська мово!», інтелек-
туальному тирі «Засвіти свічу 

знань», а також прослухати гарні 
пісні про українську мову та нашу 
неньку – Україну. Звичайно, для 
дітей була організована книжкова 
викладка «Кажуть, дитино, що 
мова наша – солов’їна». 
Супроводжуючи юного читача у 
чарівний світ літератури, бібліоте-
кар допомогла дітям відчути силу, 
багатство української мови, і за-
уважила, що необхідно любити, 
цінувати і плекати рідну мову... 

 

 
 

Літературно-поетична зустріч 
двох поколінь  

різних літературних 
напрямків «Нас єднає слово…» 

 
Кожен край, його 
земля мають свою 
неповторну красу, 
вдачу і долю. Ко-
жен край 
народжує свого 

поета, сподіваючись виявити себе 
через його слово…  

11 листопада 2015 року у стінах 
Кролевецької районної дитячої 
бібліотеки відбулася надзвичайна 
подія – до книгозбірні на літера-
турно-поетичну зустріч двох по-
колінь «Нас єднає слово…» завіта-
ли письменниці з Коропщини Ва-
лентина Микитівна Михайленко та 
Людмила Гаврилівна Прохоренко, 
які мали нагоду зустрітися з пое-
том-земляком, автором трьох пое-
тичних збірок «Струна», «Цінуйте 
миті», «Я із пензликом дружу», не-
ймовірною  людиною,  щирою    й  
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відкритою Миколою Калюком. На 
святі слова були присутні учні 5-Б 
класу спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів №1. Під час теплої, 
дружньої розмови гості розповіли 
багато цікавого про себе та свою 

творчість. Людмила Прохоренко 
мала нагоду зачитати дітям цікаві 
оповідання з своєї книжечки «За-
чарований світ», а Валентина Ми-
хайленко – поділитися з дітками 
своїми доробками на літературній 
ниві, зокрема, книгою для дітей 
«Друзі». Крім цього, учні прослу-
хали нові вірші нашого поета-

земляка Миколи Калюка, 
проникнуті теплотою і справ-
жністю, які ще   ніде не  друкували- 

 
 
ся.  
Близько години автори пера 
спілкувалися з дітьми, розповідали 
усілякі цікавинки, а учні, в свою 
чергу, читали для 
гостей чудові вірші, 
які їм найбільше 
припали до душі. 
Дана зустріч 
відбулася не лише в 
стінах районної дитячої бібліотеки, 
а й на базі спеціалізованої школи І-
ІІІ ступенів №1, учасниками якої 
стали учні 11 класу.  
Подібні заходи дуже корисні, як 
для юних читачів, так і для талано-
витих творців слова. Адже незапе-
речно, що талант людський – це 
цілий багатогранний світ, який 

завжди так цікаво відкривати для 
себе і осмислювати. 
Талант Бог вручає, щоб людина 
віддала його іншим. Ми – діти, 
фахівці бібліотеки, вчителі, одер-
жали свою частку від поезії та про-
зи наших гостей-сусідів Валентини 
Михайленко та Людмили Прохо-
ренко і   кролевчанина Миколи Ка- 
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люка під час зустрічі з ними. Якою 
завбільшки буде ця частка – зале-
жить від того, наскільки ми 
зуміємо цим скористатися. Тож 
вивчаймо творчість поетів, захоп-
люймось поезією, бо вона 
відносить нас духовно, збагачує 
новими відчуттями, любов’ю до 
життя та своєю неповторністю. 
Звичайно, свої доробки авторки 
залюбки подарували районній 
дитячій бібліотеці, це збірки 
поезій, книги, біографічні 
довідники Валентини Михайленко: 
«Маленька дівчинка на острові 
весни…», «Друзі», «На лезі 
радості», «І в радості, і в горі…», 
«Ніхто й ніколи», «Дем’ян 
Многогрішний – гетьман 
Сіверський», «Коропщина в 
іменах» та книга Людмили Прохо-
ренко «Зачарований світ».  

PS. Колектив районної дитячої бібліотеки 
щиро вдячний бібліотекарю Реутинської 
сільської бібліотеки Ведмідь Катерині 
Федорівні, яка долучилася до організації і 
проведення даної зустрічі. 
  Альона Стожок, 

директор районної 
дитячої бібліотеки 

 

 
 
Година вшанування «Провісники 

гідності» 
Україна – це територія гідності та 
свободи. Такими нас зробила не 
одна, а дві революції – Майдан 2004 
р. і Революція 2013 р. 
Це був надзвичайно важкий іспит 
для України, коли українці проде-
монстрували свою європейськість, 
гідність, своє прагнення до свобо-

ди. 
Протягом 2014-2015 років Кроле-
вецька районна дитяча бібліотека 
організовувала ряд цікавих 

патріотичних заходів на честь 
Героїв  Небесної   Сотні,   загиблих  
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воїнів, які виборювали цілісність та 
незалежність України.  

На виконання Указу Президента 
України П. Порошенка від 
09.11.2015 № 633/ 2015 «Про від-
значення Дня Гідності і Свободи» з 
метою гідного відзначення у 2015 
р. річниць початку доленосних для 
України подій Помаранчевої рево-
люції та Революції Гідності, від-
дання належної шани громадянсь-
кому подвигу, вшанування патріо-
тизму та мужності людей, які ви-
ступили на захист демократичних 
цінностей, відстояли національні 
інтереси й європейський вибір 
нашої держави у Кролевецькій ра-
йонній дитячій бібліотеці відбула-
ся година вшанування «Провісни-

ки гідності». Учасники заходу, 
учні 9-А класу спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів №1, мали на-
году зустрітися зі свідком надзви-
чайних подій листопада 2013, лю-
того 2014 року, небайдужим гро-
мадянином міста Кролевець Пет-
ром Дмитровичем Бруякіним. Наш 
гість поділився з дітьми своїми спо- 

 
 
гадами про ті страшні події, які 
відбувалися на Майдані; розповів 
про героїв Євромайдану, які зара-
ди свободи та кращого майбутньо-
го свого народу поклали на вівтар 
найдорожче, що у них було, – жит-
тя, залишивши у скорботі не лише 
рідних і близьких, а й усю Україну.  
Учасники заходу вшанували хви-
линою мовчання мужніх патріотів, 
які віддали життя за незалежність 
України під час подій на Майдані 
та в зоні АТО, запалили свічу 
пам'яті Небесної Сотні й, схилив-

ши голови, помолилися за душі 
померлих. 
Наприкінці зустрічі Петро Дмит-
рович сказав: «Давайте будемо 
гідними, вільними і чесними 
людьми! Нехай у ваших серцях 
завжди живе почуття гордості за 
нашу Велику Батьківщину! Миру, 
щастя та благополуччя вам і вашим 
близьким! Пишаймось, що ми 
українці!». 
По закінченні години вшанування 
заввідділом обслуговування Алла 
Стожок  закликала  дітей ніколи не  
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забувати тих трагічних подій, ці-
нувати те, що ми маємо та з шаною 
згадувати героїв, які віддали життя, 

відстоювавши гідність українсько-
го народу. 
«Слава Україні! Героям слава!», - 
такими словами завершилася 
зустріч очевидця тих подій зі шко-
лярами.  
У читальному залі була 
організована викладка літера-
тури, газетних статей «21 листо-
пада – День Гідності та Свободи» 

про події Помаранчевої Революції 
та Революції Гідності. 
Для користувачів бібліотеки, учнів 
2-4 класів, бібліотекар Ірина Лисен- 

 
 
ко підготувала міні-розповідь 
«Наша ціль – людське щастя і во-
ля». Ірина Іванівна розповіла про 
Героїв України, які не жаліючи 
свого життя, виборювали свободу 
для рідної землі. Під час розповіді 
бібліотекар використала мульти-
медійну презентацію «Небесна 

сотня». Дуже зворушливо 
бібліотекар зачитала дітям поезію 
«Світлій пам’яті загиблих 
присвячується».  

З нагоди цієї дати у відділі обслу-
говування користувачів 5-9 класів 
розгорнуто книжково-ілюстра-
тивну викладку «Борітеся – побо-

рете, Вам Бог помагає». На викла-
дці представлені твори, які відо-
бражають події на Майдані під час 
Помаранчевої Революції та Рево-
люції Гідності і фотографії цих 
подій. Біля викладки бібліотекар 
Ніна Мялова провела бесіду-
інформацію «Наш дух не зламати, 
свободу не вбити».  
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Увага! 
Подарунок Кролевецькій 

районній дитячій бібліотеці! 

26 листопада в Сумській обласній 

дитячій бібліотеці імені М. Остров-

ського відбулося обласне проблем-

но-цільове навчання «Роль і місце 

бібліотеки у формуванні націона-

льної свідомості юних користува-

чів», метою якого було підвищення 

фахового рівня бібліотечних пра-

цівників Сумщини.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

В рамках навчання відбулися 

презентації книг сумських авторів 

Євгена Положія «Іловайськ» та 

Владислава Івченка «2014». Одну з 

книжок ми отримали в подарунок. 

Книга Євгена Положія «Іловайськ» 
вже є в бібліотеці! 

Євген Положій «Іловайськ» 
Актуально! 

Радимо прочитати! 
(для читачів, кому не байдужа доля 

українців)  

 
 

 
 

 
 
 

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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