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9 березня – вшанування 

пам’ятi Великого Кобзаря 
В історії кожного народу, серед її вели-
ких творців, є люди, імена яких опо-
виті невмирущою любов’ю та славою. 
Таким саморобком в українців є 
Т.Г.Шевченко.  

З метою вшанування видатного 
українського поета, художника, 
драматурга у бібліотеці з учнями 4-
А класу СШ І-ІІІ ступенів №1 (клас-
ний керівник Марій В.О.) було про-
ведене свято «Голос поета віщий в 
наші ввійшов серця». У вступному 
слові бібліотекар читального залу 
наголосила на тому, що кожного 
року 9 березня  всі  українці  вшано- 

 
вують пам’ять про Великого Кобза-
ря.Тарас Шевченко – безсмертний 
для нашого народу, він є гордістю, 
честю і славою, тому все що з ним 
пов’язане, дороге нам і рідне. В ході 
заходу діти переглянули презента-
ції «Життєвий шлях Т.Г.Шевченка» 
та «Вшанування пам’яті Великого 
Кобзаря», з якої учні дізналися про 
пам’ятники, меморіальні дошки, 
назви населених пунктів, вулиць та 
площ, навчальні заклади, театри, 
музеї, премії, банкноти тощо, 
пов’язані з ім’ям Великого Кобзаря. 
Діти взяли активну участь у кон-
курсі читців, присвяченому творчо-
сті Великого поета. Вони з задово-
ленням гордо і велично, з піднесен-
ням духовності, декламували вірші 
Т. Г. Шевченка, за що були наго-
роджені дипломами. А також, по-
знайомилися з  літературою велико-
го Кобзаря, яка представлена на 
книжковій викладці «Великий 
співець Українського народу». 
Бібліотекарем відділу обслуго-
вування користувачів 1-4 класів 
Іриною Лисенко та шкільним 
бібліотекарем Тетяною Гуменюк з 
учнями 4 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№2 (вчитель Ігнатенко О.І.) була 
проведена година поезії «Наш Та-
рас Шевченко – сонце України». 
Захід розпочався з мультимедійного 
екскурсу в світ великого Кобзаря 
«Шевченко – великий син України» 
та «Ім’я Т.Г.Шевченка відоме у всь-
ому світі», після якого діти виразно 
зачитали вивчені вірші  геніального  
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поета. А наприкінці заходу на всіх 
чекав приємний сюрприз. Присутні 
мали можливість переглянути екс-
клюзив «Реальний Тарас Шевченко 
на відеоплівці!». Після заходу учні 
ознайомились з книжковою 
викладкою «Іду з дитинства до Та-
раса», оформленою в кабінеті 

                                        Алла СТОЖОК, 

                заввідділом обслуговування 

 
На струнах Кобзаревої душі 

 До річниці від дня народження 
Тараса Григоровича Шевченка,з 
учнями 6-А класу СШ № 3 (класний  

керівник Онщенко Г.І.), бібліотека-
рями відділу обслуговування кори-

стувачів 5-9 класів Ніною Мяловою 
та   читального   залу Світланою Ко- 

 
валенко була проведена літератур-
на година «На струнах Кобзаревої 
душі», в ході якої діти мали мож-
ливість взяти участь у: 
 бесіді «Він поет, він Пророк – наш 
Шевченко»; 

 грі «Чи знаєте ви твори Великого 
Кобзаря»; 

 вікторині «Великий син українсь-
кого народу»… 

А також, з 
розповіді 

бібліотека-
ря, учні 

дізнались 
про цікаві 
факти з 

життя 
Т.Г.Шевчен
ка та ви-
разно за-

читали 
вивчені вірші Великого Кобзаря. 
 На завершення заходу діти пе-
реглянули мультимедійні презен-
тації «Ми пам’ятаємо тебе, Тарасе», 
«Т.Г.Шевченко – художник» та от-
римали в подарунок буклети про 
великого українського митця, 
геніального поета: «Дітям про Шев-
ченка», «Вислови відомих особисто-
стей про Кобзаря», «Короткий літо-
пис життя і творчості Т.Шевченка», 
«Кохання в житті поета», «Вша-
нування пам’яті Т.Г.Шевченка». 
В дитячій бібліотеці на абонементі 
5-9 класів оформлена виставка«Віч-
на-віч з Шевченком». 

                                        Алла СТОЖОК, 

                заввідділом обслуговування 
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Персональна виставка  
«Світ моїх захоплень» 

«Кожна дитина – це неповторна 
перлина, 
хоча і вподобання всі мають різні.  
Спробуй віднайти і розкрити її 
неповторність». (Януш Корчак) 

Дитяча творчість – це великий 
скарб, який потрібно шукати і 
зберігати. Тому працівники район-

ної дитячої бібліотеки намагаються 
виховати гармонійну особистість, 
розвинути   її   талант.   Обдаровані  

 
діти мріють про максимальну від-
дачу свого таланту, що породжує в 
них максимум морального задово-
лення.  
У нашій бібліотеці організовуються 
різні виставки дитячої творчості: 
колективні, персональні, тематичні. 
Такі як: «Малюванчики та праце-
любчики», «Ми художники, митці, 
власних іграшок творці», «Від краси 
пізнання – до творчості», та інш.  
В рамках Всеукраїнського тижня 
дитячого читання на абонементі 
користувачів 5-9 класів була ор-
ганізована персональна виставка 
«Світ моїх захоплень», учениці 5-А 
класу ЗОШ №5 Гаврилюк Аріни. На 
виставці представлені вироби з 
бісеру, паперу, пластиліну, м’яка 
іграшка та інш. 
                                                       Ніна МЯЛОВА,                                                                                 
бібліотекар в/о користувачів 5-9 класів 

 

Всеукраїнський Тиждень ди-
тячого читання – 2015 

«Вклонімось книзі, мудрості 
віків» 

Ось уже понад 20 років, починаючи 
з 1993, впродовж весняних шкільних  
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канікул у дитячих бібліотеках на-
шої країни проходить Всеукраїнсь-
кий тиждень дитячого читання. 

Читачі його люблять і чекають з 
нетерпінням. Тиждень дитячого 
читання – свято тих, хто творить 
книгу і тих, хто любить читати, 
незважаючи на вік (адже всі дорослі 

колись були дітьми). «Читання – 
ось найкраще навчання» – ствер-
джує народна мудрість. Не пого-
дитися з цими словами не можна. 
Все   життя    книга    допомагає  нам 

 
вчитись, працювати, жити. Вона 
навчає рідної мови, розкриває красу 
поетичного слова. Книга вчить нас 
бути чесними і працьовитими. 
Книга наш помічник, а для тих, хто 
вміє дружити з нею – вірний друг.  
Всеукраїнський Тиждень дитячого 

читання – 2015 «Вклонімось книзі, 
мудрості віків» з успіхом пройшов у 
дитячій бібліотеці. У центрі уваги 
Тижня як завжди – книга та її читач 
– дитина. В рамках тижня було про-
ведено ряд масових заходів. Кожен 
день мав свою тематику, а саме: 
день ювілярів, день патріотичної 
книги, день Інтернету, день   бібліо- 
творчості, день голосного читання. 
Протягом тижня з користувачами 
дитячої бібліотеки було проведено: 
літературне досьє, поетична годи-
на, майстер – клас, літературна де-
густація, веселе читання книги, та 
ін.. Крім того, кожного дня 
працював мультсалон. 

                                        Алла СТОЖОК, 

                заввідділом обслуговування 
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Міжнародний день театру 

Свято Міжнародного дня театру 
відзначається щорічно з 1962 року 
27 березня. Театр має виключно 
важливе етичне і художнє значення, 
сприяє формуванню естетичного 
смаку, розширенню кругозору.  
У читальному залі дитячої бібліоте-
ки 27 березня була проведена ін-
формаційна хвилинка «Театр – світ 
духовності і краси». Діти прослуха-
ли розповідь про велике значення 
театру у житті кожної людини, пе-
реглянули мультимедійну презен-
тацію «Знайомство з театром». 
Дізналися, що таке драматичний 
театр, театр опери та балету, ляль-
ковий театр. Віртуально відвідали 
фойє, глядацький зал, побували за 
завісами театру та в оркестровій 
ямі, з'ясували, що таке бутафорія, 
софіти, декорації. Цікаву інфор-
мацію закріпили пізнавальною 
грою «Правила поведінки в театрі». 

                             Світлана КОВАЛЕНКО, 

               бібліотекар читального залу 

 
 
 

 

Ціною власного життя 
У час, коли воює вся країна, передо-
ва не може існувати без міцного ти-
лу. Волонтерський рух під час війни 
в Україні, героїзм звичайних людей, 
готових віддати за перший фронт 
своє благополуччя і навіть життя. 
Волонтери є абсолютними героями. 
Зараз на них лежить все – від осна-
щення армії, до обміну полонени-
ми. І дуже важливо, щоб про те, що 
роблять ці люди, дізнались, адже 
вони часто лишаються просто за 
кадром. 

Саме для того, щоб діти знали хто 
такі волонтери і яку роль вони віді-
грають у наш нелегкий час, в біблі-
отеці для читачів була підготовлена 
розповідь про волонтерів «Ціною 
власного життя». Діти мали змогу 
не тільки почути про кролевецьких 
волонтерів, а й побачити частинку 
їхнього життя у підібраних фото-
графіях, переглядаючи презента-
цію. 

                                                      Ірина ЛИСЕНКО,  
               бібліотекар в/о користувачів 1-4 класів 
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Березень  

(народні прикмети)  

 Якщо в гніздах менше яєць, ніж 
звичайно, - рік буде неврожай-
ним. 

 Місяць ріжками вниз - на тепло 
й добрий врожай. 

 Довгі бурульки - весна буде за-
тяжною; якщо багато довгих і 
товстих бурульок - на врожай 
ярини. 

 Якщо в березні лежить сніжок за 
видолинками - врожай на горо-
дину і ярину. 

 Осика в пухнастих сережках - 
цього року вродить овес. 

 Погляньте на останні снігові ку-
чугури, якщо поверхня їх ше-
рехата - на врожай, якщо гладка 
- хліб не вродить. 

 Якщо багато довгих і товстих 
бурульок - на врожай ярини. 

 Якщо в березні сніжок із заду-
ванням, то буде добрий урожай. 

 Марець спочатку хмарний, в се-
редині болотний, сніп буде дуже 
намолот-ний. 

 Закує зозуля на голе дерево - бу-
де неврожай. 

 

 
 Якщо граки прилетіли прямо на 

гнізда - буде рання весна. 
 Грак прилетів - скоро сніг зійде. 
 Граки на гнізда сіли - через три 

тижні можна сіяти. 
 Якщо граки прилетіли до сере-

дини березня, літо буде мокре, а 
сніг зійде рано.  

 Граки зграями над гніздами 
в'ються: то сядуть, то знову 
піднімуться -погода зміниться. 

 Якщо рано відлетіли на північ 
граки, які зимували в Україні, - 
бути дружній і повноводій весні. 

 Якщо гуси високо летять - води 
буде багато, а якщо низько - ма-
ло. 

 Гуси сидять, поховавши голови 
під крило,  - буде похолодання. 

 Ворони купаються ранньою вес-
ною -до тепла. 

 Журавель прилетів - скоро лід 
зійде. 

 Чайка з'явилася - незабаром кри-
га рушить. 

 Голуби розворкотілися - на теп-
ло. 
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 Побачив шпака - знай: весна біля 

порога. 
 Ранній приліт шпаків і жайворів 

- до теплої весни. 
 Ранній приліт жайворів та граків 

-на теплу весну.  

 Жайворонок з'явився - до тепла, 
а зяблик - до холоду. 

 Ранній обліт бджіл - на красну 
весну. 

 Качки прилетять гладкі й угодо-
вані -весна буде довга й холодна. 

 Птахи в'ють гнізда на сонячній 
стороні - на холодне літо. 

 Якщо сороки й ворони роблять 
свої гнізда з полудневого боку, то 
це прикмета, що буде холодне 
літо. 

 Місяць у великому туманному 
колі -за два дні буде непогода, а 
коли у вузькому, то настане зав-
тра. 

 Сонце в темнуватому прозорому 
колі або ж червоне перед захо-
дом - чекай вітру. 

 
 
 
 
 

 
 Червоний колір місяця в березні 

- ознака швидкого похолодання, 
посилення вітру, але ненадовго. 

 Сині хмари - на тепло і дощ. 
 Хмари пливуть високо - буде 

добра погода.  
 Якщо хмари ущільнюються і ви-

димість погіршується - чекай 
опадів. 

 Сніг навесні тане з північної сто-
рони мурашника - літо буде теп-
ле й довге, а з південної - холод-
не й коротке. 

 Сніг тане раптово і вода збігає 
швидко - буде мокре літо. 

 Якщо з берези тече багато соку - 
літо буде дощовим, і навпаки. 

 У березні посилення вітру віщує 
потепління й рясні опади: вітер 
вночі -вода вдень. 

 Як весною вперше гримить на 
голий ліс, то це така прикмета, 
що буде холод. 
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