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Увага! Увага! 
Дорогі читачі Кролевецької  

районної дитячої бібліотеки! 
Запрошуємо Ваc відвідати наш заклад задля 
того, аби ознайомитися з цікавими новин-

ками літератури! З повним переліком нових 
надходжень Ви можете познайомитися на 
нашому сайті за адресою www.krolevets-

rdb.sumy.sch.in.ua/ у рубриці  
РЕСУРСИ – НОВІ НАДХОДЖЕННЯ.  

Ласкаво просимо! 
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Година-спогад 

«Афганістан живе в моїй душі і 

чується безсонними ночами» 

14 лютого заввідділом обслугову-

вання Алла Стожок організувала і 

провела годину-спогад «Афганістан 

живе в моїй душі і чується безсон-

ними ночами», приурочену Дню 

пам’яті бойових дій в Афганістані. 

На зустріч із користувачами район-

ної дитячої бібліотеки, учнями 7-А 

класу спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №1 завітали почесні гості, 

наші земляки, колишні     воїни     

афганці:   голова Кролевецької 

 

районної організації Української 

Спілки воїнів Афганістану Макси-

менко Анатолій Іванович та моло-

дший сержант, член Кролевецької 

районної організації Української 

Спілки воїнів Афганістану Лузан 

Олексій Григорович. Вони поділи-

лися зі школярами своїми гіркими 

та сумними спогадами про роки 

військової служби в Афганістані. 

Учасники заходу з цікавістю слуха-

ли їх розповіді і дізнались багато 

нового про своїх земляків: їх війсь-

кову службу, героїзм, готовність 

завжди прийти на допомогу, трудо-

ву діяльність при поверненні додо-

му. Ця зустріч надовго залишиться 

в пам’яті всіх її учасників. Всі при-

сутні хвилиною мовчання вшану-

вали пам’ять загиблих у Афгансь-

кій війні. 

Пам’ять загиблих воїнів-афганців 

увіковічила виставка-пам’ять «Сини 

Кролевеччини» із зображеннями 

наших  воїнів-земляків: Милорадова  
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Лева Васильовича, Петрушенка Ва-

лентина Васильовича, Роєнка Олега 

Олександровича, Страфуна Анато-

лія Івановича, Шеремета Володи-

мира Григоровича. Вони чесно і до 

кінця виконали свій військовий 

обов’язок. Честь їм, слава та низь-

кий уклін! 

Крім того, у читальному залі до за-

ходу була організована книжкова 

виставка літератури та публікацій з 

періодичних видань «Афганістан – 

наша пам’ять і біль».  

«Біль від втрат не стихає... сьогодні, 

ми як ніколи маємо згадувати та 

пам’ятати про те горе, яке несе вій-

на, про ту ціну, яку доводиться пла-

тити матерям, юнакам, ЛЮДСТВУ, 

щоб наше небо було мирним, щоб 

світ був затишним, а діти щасливи-

ми», - підсумувала ведуча заходу 

Алла Стожок. 

 

 

 

 

Захід у бібліотеці 

 до Дня Героїв Небесної Сотні 

15 лютого у читальному залі район-

ної дитячої бібліотеки відбулося 

вшанування пам’яті Героїв Небес-

ної Сотні та наших земляків-героїв, 

які віддали своє життя за рідну зем-

лю, за Україну. Їм, мужнім, незлам-

ним українцям та їхнім побрати-

мам, чиї душі на небесах, був при-

свячений погляд в історію «Нові 

часи - нові герої». 

Бібліотекар Світлана Коваленко 

нагадала присутнім на заході кори-

стувачам бібліотеки, учням 7-А кла- 
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су спеціалізованої школи І-ІІІ сту-

пенів №3 (класний керівник Лисен-

ко Ірина Володимирівна), про те, 

що минає ось уже третя річниця від 

тих трагічних подій на Майдані, 

коли відійшли у вічність найкращі 

люди України, люди високого духу. 

Україна оплакує своїх героїв, матері 

оплакують синів і дочок, діти – 

батьків. Пролита кров зобов’язує 

кожного усвідомити відпові-

дальність за долю країни, за її май-

бутнє. Дуже уважно, із сумом і бо-

лем присутні подивилися мульти-

медійну презентацію «Наша ціль – 

людське щастя і воля», відеоролик 

«Пам’яті Небесної Сотні». Вони на-

гадали кожному про ті трагічні 

події, що відбулися три роки тому. 

«Ось вони перед нами, Герої 

Небесної Сотні. Вони згасли, як 

зорі, але житимуть в нашій пам’яті 

вічно», - зауважила Світлана Яківна.  

 

 

 

Крім цього, до заходу було ор-

ганізовано інформаційний стенд 

«Небесна Сотня – це герої нашого 

часу» та книжково-ілюстративна 

викладка літератури «Ви першими 

стали за гідність, за волю».  

Захід завершився хвилиною мов-

чання та запаленням свічки пам’яті 

біля Пам’ятного знаку.  

Герої не вмирають, вони завжди 

будуть в наших серцях! Слава 

Україні! Героям Слава! 

 

Виставка-експозиція  

«Герої не вмирають» 

З нагоди 

річниці 

вшануван-

ня Героїв 

Небесної 

Сотні у ра-

йонній дитячій бібліотеці в пам’ять 

про загиблих за майбутнє України у 

відділі обслуговування користува-

чів 5-9 класів організована виставка-

експозиція «Герої не вмирають», 

яку підготувала бібліотекар Ніна 

Мялова. Біля виставки вона мала 

нагоду розповісти користувачам 

про молодих 18-ти річних юнаків та 

дорослих чоловіків – Героїв Украї-

ни, котрі, не жаліючи свого життя, 

виборювали свободу рідної землі. 
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«Патріотизм і мужність героїв Не-

бесної Сотні» 

Під такою назвою в Кролевецькій 

районній дитячій бібліотеці прове-

дена година історичної правди до 

Дня вшанування пам’яті Героїв Не-

бесної Сотні. На заході були прису-

тні читачі нашого закладу, учні 4-Б 

класу загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №5. Захід розпочався з 

«Молитви за Україну», далі бібліо-

текар відділу обслуговування кори-

стувачів 1-4 класів Ірина Лисенко 

розповіла про долі героїв, які в ми-

рний час  віддали  своє  життя  за ві- 

 

льну, незалежну, європейську дер-

жаву. Учні школи у віршованій 

формі розповіли про події тих днів 

на Майдані, декламуючи вірші про 

«Небесну Сотню». Також присутні 

переглянули відео «ТСН. Небесна 

сотня поіменно». Хвилиною мов-

чання діти вшанували героїв Май-

дану, які віддали своє життя за 

світле майбутнє України. 

На завершення заходу діти прослу-

хали пісню Тіани Роз «Мамо, не 

плач. Я повернуся весною».  

Звичайно, до заходу була організо-

вана книжково-ілюстративна ви-

ставка літератури та викладка тема-

тичних папок «Небесна Сотня – це 

Герої нашого часу» та Вічна пам’ять 

загиблим на Майдані». 

Імена героїв навіки залишаться в 

новітній історії нашої держави. 

Герої не вмирають, а роблять кож-

ного із нас сильнішими. 

Слава Україні! Героям Слава! 
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Рекомендаційний анотований список літератури  
“Літопис мужності героїв”  

(до Дня Героїв Небесної Сотні) 
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І засідання клубу за інтересами 

«Кмітливі та допитливі» 

25 лютого 2017 року бібліотекар 

відділу обслуговування користува-

чів 5-9 класів Ніна Мялова організу-

вала для членів клубу за інтересами 

«Кмітливі та допитливі» інформа-

ційну хвилинку «Що означає бути 

вихованою людиною». Під час зу-

стрічі бібліотекар мала нагоду пог-

либити й поширити знання учас-

ників клубу про ввічливість; пока-

зати необхідність виконання пра-

вил культурної поведінки й спілку-

вання. Ніна Борисівна зауважила: 

«Ввічливість є одним із проявів до- 

 

брозичливого ставлення до людей, з 

якими ми щоденно спілкуємося 

вдома, у школі, бібліотеці, театрі, 

магазині чи транспорті. Ввічлива, 

тактовна, скромна і доброзичлива 

людина достойно вийде з любої 

життєвої ситуації, залишивши в 

оточуючих приємну думку про се-

бе». На закріплення провела з діть-

ми конкурс «Знавці приказок та 

прислів’їв», тест «Чи ввічливий ти» 

та зачитала Пам’ятку.  

Крім цього, познайомила дітей з 

літературою на дану тематику, яка 

є у фонді книгозбірні. Звичайно, 

наприкінці зустрічі на дітей чекав 

солод-

кий 

стіл. 
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Березень - весняний місяць. Раніше 

думали: який березень, така й весна 

буде. Перший сніг у березні - сим-

вол зцілення. Раніше збирали сніг у 

березні й зберігали його, викори-

стовуючи в лікарських цілях. 

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ БЕРЕЗНЯ: 

Якщо 1 березня тепло й сонячно, 

виходить, і вся весна буде такою. 

 

 

 

 

 

Якщо ж у цей день іде сніг, вихо-

дить, буде гарний врожай, якщо 

дме теплий вітер - чекайте дощове 

літо, ну а дме північний вітер, ви-

ходить, літо буде холодним. 

Якщо 25 березня піде дощ, буде 

гарний урожай жита. 

 Грім ранньої весни - перед холо-

дом. 

Якщо піде дощ, виросте багато 

грибів. 

Мокрий березень - поганий врожай. 

У березні холодно й сухо - хліба в 

статку буде. 

Шорстка поверхня снігу в березні - 

до врожаю, гладка - до неврожаю. 

Якщо у бурульок немає в середині 

порожнечі - до багатого врожаю. 
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