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ГАЛЕРЕЯ КРАЩИХ ЧИТАЧІВ 

 
Грищенко Марія та Жила Катерина, учениці 

8-Б класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№1, є активними читачками Кролевецької ра-

йонної дитячої бібліотеки. Вони цікавляться 

різною літературою, та пріоритети все ж таки 
надають книгам про пригоди. У підлітковому 

віці більше всього на світі хочеться читати кни-

ги про надзвичайні пригоди, вірну дружби, хо-

робрих супергероїв, могутніх лиходіїв і подвиги. 

Дівчата вже перечитали серії книг «39 ключів», 

«Часодії» тощо. Саме такі книги, які дитина не 
читає, а проковтує, зароджують в ній справжню 

любов до читання. 
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Конкурс дитячого читання 

«Книгоманія – 2016» -  

«Найкращий читач району – 

2016» 

6 квітня в Кролевецькій район-

ній дитячій бібліотеці відбувся ІІ-

й (районний) етап конкурсу 

«Книгоманія -2016», в якому взя-

ли участь школярі, учні 6-7 кла-

сів. 

Між собою змагалися переможці 

І-го етапу, яких загалом було 8. 

Оцінювали конкурсантів компе-

тентне журі у складі: Миколи Ка-

люка, поета, члена Національної 

спілки майстрів народного мис-

тецтва України, Алли Стожок, 

заввідділом обслуговування РКЗ 

«Кролевецька районна дитяча 

бібліотека», Алли Желтобрюх, ме-

тодиста районного методичного 

кабінету відділу освіти районної 

державної адміністрації, Людми-

ли Антоненко, методиста район-

ного Будинку культури, Світлани  

 

Коваленко, бібліотекаря читаль-

ного залу РКЗ «Кролевецька рай-

онна дитяча бібліотека». 

Конкурсанти розповідали про 

улюблену книгу, вміло викори-

стовуючи свою уяву, фантазію, 

креатизм та творчий підхід; були 

учасниками тест-вікторини, де 

продемонстрували знання про-

грамних літературних творів, 

сучасної української дитячої 

літератури, літератури рідного 

краю. Кожен з дітей висловив 

своє бачення ролі та важливості 

книги у житті людини, адже 

книги –   це  кораблі  думки,   що  
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пливуть на хвилях часу й обе-

режно несуть свій дорогоцінний 

вантаж від покоління до 

покоління. 

Конкурс дитячого читання 

пройшов в теплій, дружній 

атмосфері всі учасники показали 

свою ерудицію, знання 

літератури. І це не дивно, бо 

зібралися найначитаніші та 

найкращі знавці дитячої книги. 

За результатами літературно-

краєзнавчої вікторини та 

розповіді про книгу журі обрало 

двох найрозумніших та 

найерудованіших найкращих 

читачів району – це Возняк 

Андрій, учень 7-Б класу 

Кролевецької СШ І-ІІІ ступенів 

№3 та Романюк Софія, учениця 

6-Б класу Кролевецької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №5, які взяли участь в 

обласному етапі конкурсу, який 

відбувся 14 квітня 2016 року на 

базі Сумської обласної дитячої 

бібліотеки імені М.Островського.  

 

 

Переможці отримали грамоти та 

книги в подарунок, всім діткам 

вручили подяки та призи за ак-

тивну участь у ІІ етапі конкурсу 

«Найкращий читач району – 

2016». Наприкінці конкурсу діти 

частували смачним тортиком та 

чаєм. 

Конкурс дитячого читання 

«Книгоманія» став справжнім 

святом книги! Тож читайте, ад-

же читання – це міст у світ 

знань. Недарма говорить народ-

на мудрість «Хто багато читає – 

той багато знає» і майбутнє 

нашої країни залежить від Вас, 

наші розумники й розумниці. 

ІІ етап конкурсу відбувся за 

підтримки відділу культури 

районної державної 

адміністрації (придбано книги 

для переможців конкурсу). 
Альона СТОЖОК, 

директор районної 

дитячої бібліотеки 
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Година пам’яті «Той чорний 

квітень не забути нам повік» 

Чорнобильська трагедія... Ось 

уже 30 років дзвони Чорнобиля 

стукають в наші серця. Змушу-

ють нас зупинитись і озирнутись 

в той страшний 1986-й... 30 

років минуло відтоді, а пам’ять 

наша зберігає все до найменших 

подробиць, бо надто вражаючи-

ми і болючими були ці подробиці.  

Проходять роки після аварії на 

ЧАЕС. А біль не вщухає, тривога 

не покидає людей. Ще довго ми 

будемо відчувати на собі 

наслідки трагедії, ще довго чу-

тимемо її дзвони. Вони лунати-

муть за тими, кого вже немає, 

кого не стане завтра, хто запла-

тив за чиюсь помилку своїм здо-

ров’ям, життям. Доземно 

схиляємося в подяці перед 

ліквідаторами цієї страшної 

аварії. Перед живими. Перед 

пам’яттю до  часу   померлих  від  

 

 

радіаційного смерчу. До цієї да-

ти на базі загальноосвітньої шко-

ли І-ІІІ ступенів №5 бібліотекар 

відділу обслуговування районної 

дитячої бібліотеки Ірина Лисенко 

для учнів 2-А, 3-А та 4 класів 

провела годину пам’яті «Той чор-

ний квітень не забути нам по-

вік». В рамках години діти 

дізнались про трагедію на 

Чорнобильській АЕС, про її 

жахливі наслідки, про головних 

героїв-ліквідаторів. 

Мультимедійна презентація 

«Чорнобильська катастрофа», 

презентована дітям-читачам, 

допомогла краще передати біль 

трагедії. Учасники заходу пере-

глянули фотографії того часу та 

документальні відео на дану те-

му. В свою чергу учні мали змогу 

прочитати вірші, які присвячені 

Чорнобилю та його трагедії. В 

кінці заходу в честь пам’яті про 

загиблих на Чорнобильській 

аварії відбулася хвилина мов-

чання.  

В пам’яті українського народу - 

це день чорнобильського лиха, 

болю, суму, пересторог, забути 

його чи викреслити із пам’яті 

нації – не можливо. 
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Болем Чорнобиля – серце бо-

лить (до 30-их роковин 

Чорнобильської трагедії) 

В історії нашого народу є чимало 

скорботних дат, спогадів, які 

пронизують серце гострим бо-

лем. Одна з них – 26 квітня, коли 

над квітучим Поліссям здійнявся 

в нічне небо зловісний вогонь 

радіаційного вибуху. Чорною 

плямою стала на нашій 

блакитній планеті трагедія Чор-

нобиля. Ця біда назавжди зали-

шиться у пам’яті людей. 

27 квітня, до 30-их роковин 

Чорнобильської трагедії, зав-

відділом обслуговування район-

ної дитячої бібліотеки Алла Сто-

жок провела годину історії «Бо-

лем Чорнобиля – серце болить» 

для читачів книгозбірні, учнів 6-

Б класу спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів №1. Під час заходу 

бібліотекар розповіла дітям про 

аварію на Чорнобильській АЕС, 

що увійшла в історію людства як  

 

найбільша, масштабна радіоеко-

логічна катастрофа ХХ століття, 

про загиблих героїв-ліквідаторів. 

Історичні відомості про Чорно-

бильську катастрофу, доповню-

вались переглядом мультимедій-

ної презентації «Чорнобиль – наш 

біль», відеофільмів, виставкою 

портретів-ліквідаторів «Землю 

прикрили собою» та книжковою 

виставкою «Дзвони Чорнобиля». 

Учні уважно слухали розповідь 

про найжахливішу катастрофу 

людства. Також хвилиною мов-

чання присутні вшанували 

пам’ять загиблих чорнобильців-

ліквідаторів. 
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Свята Паска йде до хати, бу-

демо Великдень справляти 

21 квітня у читальному залі Кро-

левецької районної дитячої біблі-

отеки відбувся інформаційний 

брифінг «Свята Паска йде до ха-

ти, будемо Великдень справляти» 

з учнями 1-Б класу спеціалізова-

ної школи І-ІІІ ступенів №1. 

Заввідділом обслуговування Алла 

Стожок розповіла присутнім, про 

особливо шановане та величне 

свято Великодня, і не тільки то-

му, що приходить воно з ут-

вердженням справжньої, 

квітучої та теплої весни, але й 

тому, що є символом перемоги 

життя над смертю, добра над 

злом, світла над пітьмою. Учні 

дізналися про символи та кольо-

ри, якими розписують писанки 

та їх значення, передивилися 

відеофільм «Дітям про Велик-

день» та мультфільм «Загублена 

писанка». Крім того, для дітей 

була     організована    книжкова 

 

виставка «Світле свято Велико-

дня», де діти ознайомилися з 

книжками про свято та магію 

написання писанки. 

 

Великодній вернісаж «Маленьке 

диво на долоні – писанка» 

Напередодні святкування одного з 

найбільших християнських свят – 

свята Паски, на базі Кролевецького 

центру соціальної реабілітації ді-

тей-інвалідів, відбувся великодній 

вернісаж «Маленьке диво на долоні 

– писанка». Учасниками заходу ста-

ли діти з особливими потребами. 

Вихованці з допомогою бібліотека-

ря районної дитячої книгозбірні 

Ірини Лисенко створювали власні 

малюнки, творчі композиції, що 

стали основою святкової експозиції-

виставки «Писанкові барви». 
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Великодні подарунки для наших 

захисників 

Для всього християнського світу 

найголовніше свято – Великдень – 

Світле Христове Воскресіння. У нас, 

на Україні, це свято шанують і 

люблять. Немає родини, в якій на 

святковому столі не лежали б кра-

шанки, писанки, Паска, освячені в 

храмі. Гарний настрій, надія на 

краще, побажання добра і любові 

переповнюють усіх у цей день. Та 

вже два роки до цих радісних 

почуттів додалися і тривога за долю 

України, яка охоплена війною та 

хвилювання  за  наших  воїнів.  Для  

 

кожної людини важлива підтримка 

в житті, а особливо вона потрібна 

зараз тим людям, які захищають 

нашу Батьківщину. Користувачі 

Кролевецької районної дитячої 

бібліотеки зробили дуже гарні ви-

роби, які пройшли через серця і 

душі кожної дитини. Для них в 

бібліотеці пройшов майстер-клас 

«Великодні писанки». Як за допо-

могою кольорового паперу, клею та 

звичайних ножиць зробити до свята 

справжній витвір мистецтва їм 

розповіла та продемонструвала 

бібліотекар читального залу 

Світлана Коваленко. З трепетом та 

цікавістю працювали вони над 

створенням великодніх подарунків 

для наших захисників. На зворот-

ньому боці великоднього яєчка діти 

писали листи – вітання з Світлим 

Воскресінням та щирі, не лукаві 

слова подяки воїнам, захисникам, 

охоронцям, завдяки яким ми 

сьогодні тут в мирі, які захищають 

нашу Вітчизну від посягань ворогів. 

На жаль, великодні подарунки вже 

не можливо буде передати в Світле 

Христове Воскресіння для наших 

воїнів, але діти вірять в те, що їх пи-

санки-вітання обов’язко портрап-

лять до рук захисників, бо волонте-

ри Кролевеччини передадуть пода-

рунки особисто в руки. 
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Травень (народні прикмети) 

 Якщо початок травня теплий, то 

кінець буде холодний і навпаки. 

 Коли в небі миготять і 

блискають зірки, то це прикмета, 

що кілька днів буде ясно, сухо і без 

дощу. 

 Блимання зірок - ознака 

погіршення погоди з посиленням 

вітру. 

 Якщо коло сонця з обох боків 

показуються «вуха» - наче троє 

сонць - вранці буде погода, а коли 

ввечері - дощ; зимою - на відлигу. 

 Мурахи, павуки чи бджоли 

виявляють велику активність - 

погода буде доброю. 

 Якщо травневий дощ 

починається великими 

краплинами, то він ненадовго. 

 За сухим травнем йде сухий 

червень; якщо в травні багато 

дощів, то їх обмаль буде у вересні (і 

навпаки). 
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6 травня — Георгія, Юрія. 

Як на Юрія стала буря, то буде мокре 

літо. 

На Юрія дощ - на худобу легкий рік. 

Як ґава до Юрія у житі сховається, то 

буде жито. 

На Юрія посади редьку, то вроде, як 

кулак. 

Якщо на Юрія ворона в житі 

сховається, то буде врожайне літо, а 

коли воно горобцю по коліна - на лихе. 

На Юрія мороз - уродиться овес. 

Коли до Юрія закує зозуля на голе де-

рево, то буде голодне літо, а як на піст, 

то буде поліття. 

Після Юрія не можна сіяти маку, 

гарбузів і кукурудзи, бо пізно і майже 

нічого не вродить, малий врожай буде. 

Закувала зозуля до Юрія - на поганий 

врожай. 

Якщо хрущі з'являються у великій 

кількості, то це ознака доброго врожаю 

на просо. 

Як є багацько хрущів на дереві, то: буде 

того року гречка і просо, - буде врожай. 

По кульбабі можна взнати погоду, бо 

перед похолоданням чи якоюсь там 

сльотою квіточки в цеї рослини завжди 

стулюються, ховаються, закриваються. 
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