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210 років від дня народження Г.К.Андерсена 

2 квітня більшість країн світу святкують Міжнародний 
день дитячої книги. Не випадково його святкування при-
значено на цю дату, адже саме в цей день у 1805 році 

народився Великий данський казкар Г.К.Андерсен. В 
цьому році ми відзначаємо 210 років від дня народження 
відомого казкаря світу. На його чудових казках росли та 
виховувались багато поколінь. Тільки в його книжках із 
поліна можуть розквітнути троянди, а речі розмовляють 
вночі і розповідають свої незвичайні історії.  
Уява в нього була зовсім дитяча, тому його казки такі лег-
кі і доступні.  В кожному творі автора – дивовижна філо-
софія. Казки письменника переповнює ціла гамма людсь-
ких відчуттів і настроїв: доброти, милосердя, жалості, 
співчуття. І найголовніше – любові.  Видатний письмен-
ник подарував світу 156 чарівних казок. Саме про це та 
ще багато іншого дізнались користувачі дитячої бібліоте-
ки з літературної стежки «Король казок». Також діти мали 
змогу познайомитись з книгами Г. Х. Андерсена, які 

представлені на виставці одного автора «Чарівник із світу 
дитячих мрій».  

                                                             Алла СТОЖОК, 
                                                      заввідділом обслуговування 
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«Цікавинки із корзинки» 

Виставка з такою назвою була роз-
горнута в районній дитячій 
бібліотеці на абонементі 5-9 класів.  
В центрі столу – корзинка. А в ній 
були розкладені цікаві барвисті 
книги про великі географічні 
відкриття і відомих мандрівників, 
про рослинний і тваринний світ, 
фентезі, пригоди та багато іншої 
цікавої літератури. Кожен, хто 
завітав до бібліотеки, міг вибрати 
вподобану йому книгу, почитати її, 
зручно розташувавшись у затиш-
ному приміщенні бібліотеки, а та-
кож взяти додому. Діти з великим 
задоволенням гортали книги, 
розглядали ілюстрації, ділилися 
своїми враженнями. 
Сам факт того, що можна взяти 
книгу з корзинки, для всіх відвіду-
вачів став несподіваним. Здавалося 
б, використався неважкий і простий 
прийом, а результат виявився вра-
жаючим. 
 

                                         Ніна Мялова,  

            бібліотекар в/о користувачів 5-9 класів 

 

 
7 квітня –  

Всесвітній день здоров’я. 

 
 

 
Здоров’я – це стан повного фізич-
ного, духовного та соціального бла-
гополуччя, а не тільки відсутність 
хвороб або фізичних вад. Здорова 
людина – це та людина, яка жит-
тєрадісно й охоче виконує 
обов’язки, покладені на неї життям, 
і повністю реалізує свої фізичні й 
розумові здібності.  
В районній дитячій книгозбірні 
бібліотекарем читального залу було 
проведено урок здоров’я «Здоровий 
спосіб життя – шлях до щастя і дов-
голіття». В ході уроку діти прослу-
хали      розповідь      про      здоров’я  
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фізичне, соціальне, психічне, ду-
ховне, подивились мультимедійну 
презентацію «Дбай про здоров’я», 
відповіли на запитання інтелекту-
альної вікторини «Здоров’я – го-
ловний життєвий скарб».  
Діти ознайомились з книжковою 
виставкою «Стиль життя – здо-
ров’я», заглянули у валізу «Здоров’я 
– мудрих гонорар», в якій знайшли 
багато відповідей на свої запитання. 
Вони дізналися про користь від 
правильного режиму дня, збалансо-
ваного харчування, про спорт та 
інтелектуальне навантаження, про 
здоровий сон, та багато іншого. По-
грали у цікаву гру «Крок за кроком 
до здоров’я», в якій мали мож-
ливість поспілкуватись між собою.  

Протягом цілого дня здоров’я, діти, 
що відвідали бібліотеку, отримали 
пам’ятки, веселі смайлики з поба-
жаннями щодо ведення здорового 
способу життя. Адже, загальновідо-
мо, що стан здоров’я на 50% знахо-
диться в залежності від способу 
життя, на 20% – від навколишнього 
середовища, на 20% – від    генотипу  
 

 
та лише 10% – від рівня розвитку 
охорони здоров’я. 
Людина може йти двома шляхами – 
один веде до здоров’я, інший від 
нього. 
                                      Світлана КОВАЛЕНКО, 

                               бібліотекар читального залу 
 

Святкування Великодня у 
бібліотеці 

 
Воскресiння та Великдень – цi слова для 
кожного християнина i кожного 
українця вiдомi з наймолодших лiт. 
Вони завжди асоцiюються з миром, 
любов’ю, спiльною радiстю, а вод-
ночас iз запахом свiжоспечених па-
сок та крашанок, урочистим цер-
ковним дзвоном та спiвом «Христос 
Воскрес», з родиною за столом.  
До світлого Свята Великодня в рай-
онній дитячій бібліотеці були про-
ведені мультимедійна мандрівка 
«Пасхальні чудеса» та Великодній 
вернісаж, які познайомили юних 
користувачів з історією цього свята, 
звичаями і святкуванням Великодня 
на Україні. 
 

                                            Алла СТОЖОК, 

                заввідділом обслуговування 
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Година історії «Чорнобиль – 
рана незагоєна» 

 
 

 
Чорнобильська трагедія... Ось уже 
29 років дзвони Чорнобиля стука-
ють у наші серця. Змушують нас 
зупинитись і озирнутись в той 
страшний 1986-й... 29 років минуло 
відтоді, а пам’ять наша зберігає все 
до найменших подробиць, бо надто 
вражаючими і болючими були ці 
подробиці. 
Скільки зламаних доль? Скільки 
сирот, що втратили батьків, скільки 
ненароджених дітей, скільки нових 
хвороб? Чорнобиль... Це мільйони 
людей, які постраждали від радіації.  
 

 
Це виведена з господарського обігу 
частина території України – сільсь-
когосподарські землі, лісові масиви 
та водоймища – мертва зона, «зона 
відчуження».  

 
До цієї дати в районній дитячій бі-
бліотеці з учнями 7-Б класу СШ №1 
була проведена година історії «Чо-
рнобиль – рана незагоєна». З 
розповіді бібліотекаря діти дізнали-
ся про трагедію на Чорнобильській 
АЕС; про героїв-пожежників, які 
першими стали до бою з непокір-
ним реактором; про причини та 
жахливі наслідки катастрофи. В 
рамках заходу учні мали змогу пе-
реглянути мультимедійну презен-
тацію «Чорнобиль. Екологічна ка-
тастрофа».  
А учениця цього класу, Катя Жила, 
розповіла про свого дідуся, який 
після аварії охороняв територію 
ЧАЕС.  
У читальному залі діяла розгорнута 
книжкова викладка «Чорнобиль – 
гіркий спомин і вічний біль». 
                  

                                             Алла СТОЖОК, 

                заввідділом обслуговування 
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Підсумки І етапу конкурсу 
«Книга пам’яті мого роду» 

Ніхто не забутий; на попіл ніхто 
не згорів: 

Солдатські портрети на вишитих 
крилах пливуть. 

І доки є пам’ять в людей і живуть 
матері, 

Допоки й сини, що спіткнулись об 
кулі, живуть… 

До 70-річчя Перемоги у Світовій 
війні та з метою формування у під-
ростаючого покоління високої пат-
ріотичної свідомості; виховання 
шанобливого ставлення до пам’яті 
про Перемогу і ветеранів Другої 
світової війни; залучення дітей до 
збереження та усвідомлення знань 
про історію свого роду, своїх пред-
ків, виховання на цій основі поваги 
до старших поколінь та їхнього 
вкладу у відстоювання незалежності 
України у районній дитячій бібліо-
теці протягом січня-квітня прохо-
див І етап сімейного конкурсу 
«Книга пам’яті мого роду», органі-
зований НБУ для дітей.  

У конкурсі взяли участь користува- 
 

 
чі       районної     дитячої,  міських, 
сільських бібліотек Кролевецького 
району, учні 1-11 класів. На розгляд 
журі І етапу конкурсу надійшло 15 
робіт, які були представлені у двох 
номінаціях: «Сімейні книги 
пам’яті», «Відеокниги». Журі 
оцінило творчі роботи учасників і 
визначило 6 переможців, які 
найбільш змістовно, творчо, 
оригінально, нестандартно пред-
ставили свої роботи, це:  
- у номінації «Сімейні книги 

пам’яті» (вікова категорія корис-
тувачі-діти 6-11 років): 
- робота учня 5 класу ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів №2 ім. М.Лукаша Ярослава 
Лисенка (користувач Кролевецької 
районної дитячої бібліотеки) «Ви 
смерть  подолали  –  вам  смерті   не 
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має»; 
- робота учня 6 класу Реутинської 
ЗОШ І-ІІ ступенів Андрія Василенка 
(користувач Реутинської сільської 
бібліотеки) «Перервана молодість»; 

- робота учня 5 класу Ленінської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Костянтина 
Єрошика (користувач Ленінської 
сільської бібліотеки) «Незвичайна 
історія звичайної родини».  

 
- у номінації «Сімейні книги 

пам’яті» (вікова категорія корис-
тувачі-діти 12-16 років): 
- робота учениці 9 класу Реутинсь-
кої ЗОШ І-ІІ ступенів Анастасії Ду-
шко (користувач Реутинської сіль-
ської бібліотеки) «Спогади моєї 
прабабусі»; 

- робота учениці 11 класу СШ І-ІІІ 
ступенів №3 Катерини Яковенко 
(користувач міської бібліотеки №2) 
«Спогади 
ветерана 
ВВВ Сто-
жка Ан-
тона Дми-
тровича». 
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- робота учениці 8 класу Алтинівсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів Юлії Лиман 
(користувач Алтинівської сільської 
бібліотеки) «Пам’ять мого роду». 

У номінації «Відеокниги» (вікова 
категорія користувачі-діти 6-11 
років): 
- робота учня 5 класу ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів №2 ім. М.Лукаша Ярослава 
Лисенка (користувач Кролевецької 
районної дитячої бібліотеки) «Ви 
смерть подолали – вам смерті 
немає»;  
- робота учениці 4 класу Обтівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Маргарити Ше-
ремет (користувач Обтівської 
сільської бібліотеки) «Розповідь про 
свою бабусю Коноваленко Тетяну 
Павлівну». 
У номінації «Відеокниги» (вікова 
категорія користувачі-діти 12-16 
років): 
- робота       учениці      9         класу  

 
Реутинської ЗОШ І-ІІ ступенів Ана-
стасії Душко (користувач Реутинсь-
кої сільської бібліотеки) «Спогади 
моєї прабабусі»; 
- робота учениці 11 класу Обтівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Марини Мака-
рюк (користувач Обтівської сільсь-
кої бібліотеки) «Розповідь про свого 
дідуся Макарюка Михайла Якови-
ча»;  
- робота учениці 11 класу Обтівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Світлани Ярмо-
ленко (користувач Обтівської сіль-
ської бібліотеки) «Розповідь про 
свого дідуся Мачульського Григорія 
Савелійовича». 

 
Переможці та учасники І етапу 
конкурсу будуть відзначені дипло-
мами. 

                                         Альона  СТОЖОК, 
                               директор районної 

                                                дитячої бібліотеки 
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Квітень (народні прикмети) 
 У квітні ранковий туман 

віщує ясну погоду. 
 Високі пір'їсті хмари, що 

нерухомо висять, ніби розірвані, - 
така погода утримається. 

 Купчасті хмари надвечір не 
зникають - погіршиться погода, 
задощить. 

 Вранці хмариться, але до 
обіду проясніє і з'являться куп-
часті хмари -завтра буде сонячна 
погода. 

 Черемха зацвітає перед 
останніми заморозками. 

 Якщо спливе на поверхню 
листя нім-феї - кінець нічним 
приморозкам. 

 Якщо дуб раніше од ясена 
розпуститься - на сухе літо. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Появиться сокорух у клена 

та інших дерев - настане тепла 
погода. 

 Вранці проти сонця туман - 
дощу не буде. 

 Якщо квітневий дощ почи-
нається з великих краплин, то 
ненадовго. 

 Ластівки почали лаштувати 
гнізда -настало стійке тепло. 

 В який бік лягає тварина 
спиною, звідти повіє вітер. 

 Якщо в холодний день 
заспіває півень - потепліє. 

 Якщо кури злітають на 
найвищі місця в курнику чи на 
подвір'ї - чекай опадів. 

 Галки сідають на верхів'я 
дерев - до тепла, а всередину ши-
ються - на мороз. 

 

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 
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