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1 червня - Міжнародний день захисту дітей 

1 червня, у перший день літа, відзначається чудове свято 
– Міжнародний день захисту дітей.  
Працівники районної дитячої бібліотеки підготували 
для маленьких дітей-кролевчан ряд культурно-
розважальних заходів, а саме: у читальному залі 
книгозбірні була організована подорож у країну 
дитинства «Маленька країна – країна дитинства, 

де сонечко світить і казка живе», у відділі обслуго-
вування – асорті «Дитинства яскравого мить».  
Цього ж дня не без уваги залишилися і вихованці 
Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Вони 
разом з бібліотекарем Іриною Лисенко та дітьми 
дошкільного навчального закладу №10 здійснили 
пізнавально-розважальну мандрівку «Хай живе 

дитинство і радіють діти», під час якої діти мали 
нагоду здійснити подорож «Казкові мандри». 
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До уваги користувачів 

бібліотеки! 
Для кожного з бібліотечних 
працівників протягом останніх 

років є проблема поповнення 
бібліотечних фондів новими ви-
даннями. Нещодавно Кролевецька 
районна дитяча бібліотека збагати-
лася різноманітною художньою та 
дитячою літературою. Ці книги 
придбано завдяки спонсорській 
допомозі директора Кролевецько-
го комбікормового заводу Олек-

сандра Андрущенка. Це яскраво 
ілюстрована серія книг для дітей 
«Дивовижні пригоди в лісовій 
школі» Всеволода Нестайка: 

1 книга – Не-
стайко В.З. 

Дивовижні 
пригоди в 

лісовій 
школі: Сонце 
сере ночі. 
Пригоди в 

Павутинії / 
Всеволод Не-

стайко; мал. В.Харченка. – Х. : ВД 
«Школа», 2015. – 208 с. 

 
Легка, життєрадісна, сповнена доброго 
гумору книга розповідає про веселі, 
дотепні пригоди зайчика, їжачка та 
їхніх однокласників, учнів 
спеціалізованої музичної лісової школи 
з ведмежою мовою викладання.  
2 книга – Нестайко В.З. Дивовижні 
пригоди в лісовій школі: Секрет 
Васі Кицина. Енелолик, Уфа і Жа-

коб’як / Всеволод Нестайко; Мал. В 
Харченка. – Х. 
: ВД «Школа», 
2013. – 128 с. 

Легка, 
життєрадісна, 

сповнена добро-
го гумору книга 

продовжує 
розповідь про 
веселі, дотепні 
пригоди зайчи-

ка, їжачка та їхніх однокласників, учнів 
спеціалізованої музичної лісової школи 
з ведмежою мовою викладання. 
3 книга – Нестайко В.З. Дивовижні 
пригоди в лісовій школі: Загадко-
вий Яшка. Сонячний зайчик і Со-

нячний вовк / Всеволод Нестайко; 
мал. В Хар-
ченка. – Х. : 
ВД «Школа», 
2014. – 128 с. 
Легка, жит-

тєрадісна, 
сповнена доб-
рого гумору 
книга продов-
жує розповідь 
про веселі,  

дотепні      пригоди        зайчика,  
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їжачка та їхніх однокласників, учнів 
спеціалізованої музичної лісової школи 

з ведмежою 
вою викладання. 
4 книга – Не-
стайко В.З. 

Дивовижні 
пригоди в лі-
совій школі: 

Таємний 
агент Порча і 
козак Моро-
зенко. Таєм-

ниці лісею «Кондор» / Всеволод 
Нестайко; мал. В Харченка. – Х. : ВД 
«Школа», 2014. – 128 с. 
Легка, життєрадісна, сповнена доброго 
гумору книга завершує розповідь про 
веселі, дотепні пригоди зайчика, їжачка 
та їхніх однокласників, учнів спеціалі-
зованої музичної лісової школи з ведме-
жою мовою викладання, а також про 
новостворений пташиний лісей.  
Нестайко В.З. Чарівні казки : 

Ковалі щастя, або Новорічний де-

тектив ; 

Чорлі / Ху-

дож. В. 

Дунаєва. – 

К. : Країна 

Мрій, 2014. 

– 72 с. 

Чаклун Злан-

дій      спить     

і    бачить,    

аби      всі    

довкола    ніколи       не        почувались  

 

щасливими.     Завдяки          злочинним  

діям чаклуна зникають Ковалі Щастя, 

частинки-золотинки і чарівне ковадло. 

До справи береться детектив Бровко 

Барбосович. А от зачаклованому Ор-

ландо взявся допомогти не відомий 

детектив, а звичайний хлопчик Айк. І 

повірте, обидві ці казки матимуть 

щасливий кінець! 

Нестайко В.З. Принцеса Іванна. 

Дивовижні пригоди незвичайної 

принцеси : Повість-казка / Худож. 

О. Ворон-кова. – 

К. : Краї-на мрій. 

– 64 с. 

У цій казці прин-

цеса Іванна геть не 

схожа на принцес, 

про яких звикли 

читати діти, 

адже їй не сидить-

ся у палаці, їй зовсім не хочеться 

цювати на балах. То про що ж мріє 

сучасна принцеса? Про це і дізнається 

юний читач із нової казки відомого 

українського пись-менника. 

Портер, Е. По-

ліанна / Елео-

нор Портер ; 

Пер. з англ. В. 

Наливаної ; Іл. 

О. Воронкової. – 

К. : Компанія 

ОСМА, 2015.– 

304 с. 
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Роман американської письменниці Еле-

онор Портер, уперше надрукований у 

1913 році, відомий в усьому світі. За 

мотивами цього твору знято кілька 

телесеріалів і художніх фільмів. Сек-

рет популярності роману криється у 

принадливості образу Поліанни – 

сонячної дівчинки, «дівчинки-радості». 

Це захоплива розповідь про 

дванадцятирічне чарівне створіння, з 

появою якого змінилося життя в 

провінційному містечку. Маленька 

дівчина завдяки свої доброті, 

безпосередності, життєрадісності та 

енергійності зуміла розтопити серця 

людей, приречених на сіре, 

безпросвітне існування. 

Для дітей молодшого та середнього 

шкільного віку. 

Приходьте до бібліотеки, обирайте, 

читайте, дивуйтесь – такої краси ви 

ще не бачили! Книги допоможуть 

вам стати всебічно розвиненими, 

розширять кругозір та сприятимуть 

формуванню бездоганного літе-

ратурного смаку! 

 

22 червня - День скорботи та 
вшанування пам’яті жертв 

війни в Україні 
До Дня скорботи та вшанування 

пам’яті жертв війни в Україні пра-

цівники районної дитячої бібліоте-

ки у читальному залі організувати 

тематичну книжково-ілюстра-

тивну викладку літератури «Так 

починалася війна…». Задля того, 

аби виховувати у підростаючого 

покоління почуття патріотизму, 

любові до історичного та 

героїчного минулого нашого наро-

ду, повагу та шанобливе ставлення 

до людей, що відстояли свободу і 

незалежність рідного краю в роки 

війни для дітей було підготовлене 

інформаційне повідомлення «Пам’-

яті загиблих будемо гідні». 

Бібліотекар нагадала присутнім 

про страшні події, неповторні 

втрати та неминучі наслідки війни. 

Крім того, цього дня бібліотечні 

фахівці влаштували дітям пізна-

вальний кінозал: перегляд відео 

«Київ – місто герой України». 
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Ціною власного життя 

Під такою назвою в Кролевецькій 

районній дитячій бібліотеці відбу-

ся захід за участі школярів 5-А та 5-

Б СШ І-ІІІ ступенів №3, педагогів та 

бібліотечних працівників. На захід 

ми запросили волонтера, засновни-

ка спільноти «Разом переможемо» 

Юлію Бойко, яка мала нагоду 

розповісти школярам про свою 

діяльність, яка спрямована на до-

помогу Українській армії. Юлія 

поділилася своїм досвідом допомо-

ги бійцям АТО та розповіла про 

особливості та небезпеку відвезення 

речей на передову. Учні з цікавістю 

слухали    розповідь,    ставили запи- 

 

тання не тільки на задану тему, а й 

про сучасну ситуацію в Україні. 

Майже годину тривала зустріч. По 

закінченні, учні та педагоги закладу 

вирішили поділитися часточкою 

любові і тепла із солдатами. В рам-

ках акції – оберіг для воїнів АТО 

«Повертайтеся живими!», діти по-

дарували зворушливі звернення та 

побажання, щиро і відверто надих-

нули патріотів рідної України, які 

борються за мир на Богом даній 

українській землі. Дані обереги, 

листівки Юлія передасть особисто в 

руки воїнам, щоб кожен з них 

відчув підтримку і хоча б на хвиль-

ку посміхнувся, знаючи, що всі діти  
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Кролевеччини моляться щосекунди 

за героїв неньки України і благають 

Бога про закінчення війни. 

Наприкінці заходу наша гостя ра-

зом зі школярами мали нагоду пе-

реглянути мультимедійну презен-

тацію «Ціною власного життя: 

розповідь про кролевецьких 

волонтерів» та ознайомитись з 

викладкою газетних статей «Ри-

зикуючи життям». Всі залишилися 

задоволені: учні, вчителі, бібліоте-

карі. Отже, якщо молоде покоління 

не байдуже до майбутнього 

України, то все буде добре в країні. 
                     Алла Стожок, 

               заввідділом обслуговування  
 

На сторожі спокою і миру 

На виконання листа управління 
культури і туризму Сумської обла-
сної державної адміністрації від 
15.10.2014 № 14/1419 «Про першо-
чергові завдання щодо героїзації 
осіб, які віддали життя за Україну та 
вшанування їх пам’яті» бібліотека-
рем відділу обслуговування корис-
тувачів 1-4 класів Іриною Лисенко з  

 
користувачами бібліотеки було 
проведене експрес-повідомлення 

«На сторожі спокою і миру», в ра-
мках якого бібліотекар познайоми-
ла читачів з людьми, які віддали 
своє життя, захищаючи неньку 
Україну, це: командир 3-го відді-
лення 1-го взводу спеціального при-
значення 3-ї роти спеціального 
призначення військової частини 
3027 Північного оперативно-терито- 
ріального об’єднання Національної 
гвардії України старшина резерву 

Олександр Уткін та офіцер, нача-
льник служби пожежної безпеки 
Командування Сухопутних військ 
Збройних Сил України Андрій Ле-
пеха.  Вшановуючи пам’ять загиб-
лих воїнів на сході країни, бібліоте-
карі районної дитячої книгозбірні 
створили патріотичну тематичну 
фотоекспозицію «Уклін – живим, 

загиблим – слава», на якій 
розмістили архівний та фото 
матеріали про сучасних героїв, які 
загинули, захищаючи Україну. 
Жодного  відвідувача не залишають  
байдужим героїчні вчинки хлопців, 
життя яких обірвалося так рано. 

Райдужний Дивосвіт – Бібліотек@                   червень №6 (6) 2015 

  



 

 7 

 
Бібліотека – країна книжково-

го царства 
Основними спільними завданнями біб-
ліотекарів, педагогів та вихователів – 
це розвивати у дітей інтерес до книги, 
бажання слухати, говорити про про-
читане і правильно розуміти його, ви-
ховувати охайність з книгою, показа-
ти дорогу до дитячої бібліотеки і на-
дати перші поради як користуватися 
бібліотекою у подальшому.  

Починаючи з 2 червня по 19 червня, 
в школах міста працювали літні 
оздоровчі табори і майже щодня 

дитячу книгозбірню відвідували з 
екскурсіями десятки дітей, а бібліо- 
 
 

 
текарі в свою чергу намагалися зро-
бити кожну таку  зустріч  для  мале- 

ньких користувачів бібліотеки не-
забутньою.  
Діти, які побували в бібліотеці впе-
рше мали змогу записатися і взяти 

книжки додому, ознайомитися з 
новинками літератури. Бібліотекарі 
знайомили дітей з правилами кори-
стування бібліотекою, розповідали 
про роль та значення книгозбірні в 
житті дітей. Для них були 
проведені бібліотечні уроки: 
«Перше знайомство з 
бібліотекою», «Про все цікаве на 
планеті читай в журналі та 
газеті», «З чого складається кни-
га»,    «Довідкова         література»,  
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«Таємниці книжкового досвіду», 
«Подорож   у     країну    Читалію»,  
«Книги, які знають все», «Хто 
малює ваші книги… Автори та 
ілюстратори дитячих книжок», 
«Загальне уявлення про каталог 

та картотеки, каталожну картку», 

«Як з’явились перші книги» тощо. 
Всім дуже сподобались цікаві роз-
важально-пізнавальні заходи, а са-
ме: казкове асорті «Чи добре ти 
знаєш казкових героїв», бліц-
турнір «Розумні та кмітливі», гра-
вікторина «У казки на гостинах», 
гра «Розпізнай адресанта телегра-
ми», мультимедійна вікторина 
«Вікно у світ», літературний 
вернісаж «Чарівний світ казок для 
Вас», бенефіс читача «Сузір’я 
читайликів», сторінка авторських 
загадок «Загадкове джерельце», 
слайд-мандрівка «Прочитаймо – 
відгадаймо усі кольори», 
мультимедійна презентація «У 
пошуках чарівної   казки»,   бібліо- 
 
 
 
 

 
лото  «Чи знаєте  ви   казки?», вір- 
туальний ребусдрайв «Чим більша 
наука,тим швидша думка», загад-
ковий віршограй «Я з тваринками 
дружу, дуже їми дорожу», екологі-
чна прогулянка «Книга скарг при-
роди», інтелектуально-динамічна 
гра «Пошук літературних скар-
бів», віртуальний конструктор 
«Сторінками улюблених казок», 
гра «Казкова країна читайликів», 
під час якої дітки мали змогу про-
явити свою кмітливість і спритність, 
відповідаючи на запитання з «Кор-
зинки-цікавинки». Крім цього, було 
організоване бібліо-кафе «Весели-

мось, граємо, книжечки читаємо», 
яке традиційно пригощало своїми 
фірмовими стравами – захоплюю-
чими й незвичними книжковими 
ласощами. Наприкінці зустрічей 
для дітей працював бібліотечний 
кінозал «Мультяшне літо». 

За неповних три тижні бібліотеку 
відвідало 516 дітей, це вихованці 
ДНЗ №10, учні початкових класів 
шкіл міста, школярі 5-А та 5-Б 
класів СШ І-ІІІ ступенів №3 та 
вихованці профільного табору «Зо-
ряний» при Будинку дітей та 
юнацтва. Завітайте до нас ще, любі 
дітки! 
                                          
                                         Альона Стожок, 
                                                 директор районної 
                                                 дитячої бібліотеки 
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