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Рубрика «ХВИЛИНКА УВАГИ!» 

Український рахунок війни 
 

Національний музей історії України в роки 

Другої світової війни – нинішня назва величного 

меморіального комплексу, відкритого 9 травня 

1981 року. Висота «Батьківщини-матері», яка є 
головною його скульптурою, сягає 102 метрів, а 

вага сталевих каркасів, на яких вона стоїть, 

становить більше 400 тонн. На саму скульптуру 

було накладено майже 30 кілометрів зварюваль-

них швів. Щит, що в руках «матері», завширшки 

– 13 метрів важить близько 14 тонн. Вага меча – 
11 тонн. На щиті «Батьківщини-матері» 

міститься оглядовий майданчик. Меморіал є 

унікальним. І не лише за площею, яку він 

займає, а й, найголовніше, - за кількістю та 

історичною цінністю експонатів. За час 
існування музею його відвідали мільйони людей. 

Тут побували не тільки жителі України, а й пред-

ставники понад двохсот країн світу. 

Більше дізнатися: Український рахунок війни // 

Військо України. – 2016. - № 5(187). – С. 62-64. 
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Ігрова арт-арена «Дитинство – 

країна книжкових забав  

і розваг» 

(до Міжнародного дня  

захисту дітей) 

Щороку в перший день літа по 

всій планеті проходить 

Міжнародний день захисту дітей. 

Це свято радості, добра, щасли-

вих дитячих посмішок. 

З нагоди святкування 

Міжнародного дня захисту дітей 

у міському парку відбулася кон-

цертна програма, участь у якій 

взяли фахівці Кролевецької 

районної дитячої бібліотеки. Для  

 

 

дітей Кролевеччини вони органі-

зували ігрову арт-арену «Дитинс-

тво – країна книжкових забав і 

розваг», в рамках якої бібліоте-

карі провели аукціон казкових 

героїв «Хочеш знати все і всіх – 

другом будь хороших книг», ве-

селі розваги «Лопни кульку і дай 

відповідь на запитання», верні-

саж на асфальті «Моя щаслива 

Україна». 

Крім цього, програмою заходу 

було передбачено: книжкову 

виставку «Ми новий цвіт нової 

України» та виставку малюнків 

«Мрії про Україну: дитячий по-

гляд».  

Діти були досить активними і 

залишилися дуже задоволені. Ми 

сподіваємося, що дітвора отри-

мала заряд бадьорості, 

позитивної енергії та багато 

нової, цікавої інформації про 

книги, які можна прочитати, 

завітавши до районної дитячої  
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бібліотеки.  

Ігрова арт-арена привернула 

увагу значної кількості дітей і 

дорослих – як кролевчан, так і 

гостей нашого міста, які вже є 

нашими читачами.  

 

Фахівчині Кролевецької ра-

йонної дитячої бібліоте-

ки організували цікаве дозвіл-

ля для 530 дітей-читачів, які 

відпочивали у літніх таборах 

У червні школи продовжують 

працювати, вони стають літніми 

таборами і корисно, якісно і роз-

важально організовують дитячий 

відпочинок. Звичайно, Кролеве-

цька районна дитяча бібліотека 

допомагає їм у цьому і вже про-

тягом багатьох років нас поєднує 

тісна дружба та бажан- 

 

 

ня бути корисними та затребу-

ваними у своїй громаді.  

За останні три тижні фахівці 

книгозбірні Алла Стожок, Ірина 

Лисенко, Світлана Коваленко, 

Ніна Мялова підготували для 

своїх читачів, учнів шкільних 

літніх таборів, цикл бібліотечних 

уроків «Мої перші кроки в 

бібліотеці», «Як зроблена книга, 

або хто в книжці найголовніший. 

Структура книги», «Подорож у 

країну Журналію», «Довідкова 

література», «Хто малює ваші 

книги… Автори та ілюстратори 

дитячих книжок», «Загальне уяв-

лення про каталог та картотеки, 

каталожну картку» тощо та роз-

важально-пізнавальних заходів:  
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вікторину «Так чи ні!», гру-

хвилинку «Світ природи», бліц-

турнір «Розумні та кмітливі», сто-

рінку авторських загадок «Зага-

дкове джерельце», бенефіс чита-

ча «Сузір’я читайликів», загадко-

вий віршограй «Я з тваринками 

дружу, дуже ними дорожу», за-

гадковий вернісаж «Загадки про 

овочі та фрукти», літературний 

вернісаж «Чарівний світ казок 

для вас», кольорову райдугу «Чи 

знаєте ви кольори веселки», за-

гадковий дайджест «Цікавинки 

про тваринок», мандрівку Украї-

ною «Незвичайні пам’ятники 

України», а також різноманітні 

мультимедійні презентації: «Свя-

то Всезнайки», «У казки на гос-

тинах»,  «Чи    добре   ти    знаєш  

 

казкових героїв», «В країні 

книжкового царства» «Все про 

котів», «Сім чудес світу», «Прочи-

таймо – відгадаймо усі кольори». 

Дані заходи подарували дітям 

чудовий настрій і море позитив-

них емоцій.  

Яке ж літо без улюблених 

мультфільмів та їх казкових 

героїв. В читальному залі діяв 

веселий бібліотечний кінозал 

«Країна мультляндія». Такі 

зустрічі у бібліотеці відбуваються  
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із року в рік кожного літа, але не 

повторюються, а дарують нові 

види відпочинку, цікаві розваги 

та нові пізнання. Спільна робота 

школи та бібліотеки влітку – це 

забезпечення змістовного 

дозвілля, задоволення інтересів і 

духовних запитів дітей. 

Для довідки: бібліотечні фахівці 

організували заходи для учнів 1-

А, 1-Б, 1-В, 2-А, 2-Б, 2-В, 3-А, 3-

Б, 3-В, 4-Б класів СШ І-ІІІ ступе-

нів №1, учнів 1,4 класів ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2 ім. М.Лукаша, учнів 

1-А,1-Б, 2-А, 2-Б, 2-В, 3-А, 3-Б 

класів СШ І-ІІІ ступенів №3, 

учнів 1-4 класів НВК №4, учнів 

1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б класів ЗОШ І-

ІІІ ступенів №5. До заходів, які 

провели працівники  

 

дитячої книгозбірні долучилося 

530 дітей. 

Всі ці розважально-пізнавальні, 

інтелектуальні заходи були на-

правлені на організацію цікавого 

дозвілля дітей та організацію їх 

літнього читання.  

На цьому робота дитячої читаль-

ні влітку не завершується. Дорогі 

діти, ми запрошуємо Вас долучи-

тися до Програми літніх читань 

«Канікули з книгою – 2016». До 

зустрічі у бібліотеці! 

22 червня - День Скорботи і 

вшанування пам'яті жертв 

війни в Україні 

Відповідно до Указу Президента 

України від 17 листопада 2000 

року з метою всенародного вша-

нування пам’яті українців, заги 
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блих під час Великої Вітчизняної 

війни 1941–1945 років, їх подви-

гу та жертовності щороку в на-

шій державі відзначається День 

скорботи і вшанування пам’яті 

жертв війни в Україні. 

75 років минуло з того часу, як 

над нашою країною прогриміли 

перші постріли найбільш крива-

вої в історії людства - Великої 

Вітчизняної війни. Але і сьогодні 

дата 22 червня викликає біль та 

сум, тому що не обійшла ця вій-

на жодної української родини. 

22 червня у читальному залі 

районної дитячої бібліотеки діти 

мали нагоду переглянути відео 

«Початок Великої Вітчизняної 

війни». Крім цього, у залі для 

дітей була організована книжко-

во-ілюстративна викладка 

літератури «Як довго ця війна 

тривала», біля якої був проведе-

ний огляд літератури. Цього дня 

фахівці закладу мали можливість 

розповісти дітям-користувачам 

про весь трагізм та жах цієї 

страшної події ХХ століття. 
 

 

Урок громадянства 

«Конституція – основа моєї 

держави» 

Конституція України – це не ли-

ше Закон законів, це – серце, 

ядро подальшого розвитку і вдо-

сконалення суспільства. Вона 

увійшла в суспільне життя, як 

головний оберіг державності і 

демократії, гарант незалежності 

й соборності України. 

Дійсно, у віці дітей неможливо 

знати детально всі закони. Але 

основне, що їх стосується, вони 

повинні знати. Урок громадян-

ства «Конституція – основа моєї 

держави» провела для 

користувачів бібліотеки Алла 

Стожок. Вона розповіла дітям 

про те,  як  «народжуються» зако- 
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ни; пояснила, що Конституція 

надає дітям рівні права та не 

допускає жодного насилля над 

дитиною. Діти взяли участь в 

обговоренні правових ситуацій, 

знайомилися з буклетною 

продукцією, яку підготували 

фахівці закладу. В читальному 

залі бібліотеки була розгорнута 

книжкова виставка-перегляд 

«Конституцію вивчаємо, 

пам’ятаємо, поважаємо», де чи-

тачам була запропонована пра-

вознавча, історично-довідкова 

та художня література. 

Виставка дає можливість 

зрозуміти, яким важливим і 

важким був процес створення 

власної Конституції. 

 

Підсумки І етапу конкурсу 

дитячої творчості  «Мрії про 

Україну: дитячий погляд» 

ДОБРИЙ ДЕНЬ, УКРАЇНО МОЯ! 

Струмок серед гаю, як стрічечка. 

На квітці метелик, мов свічечка. 

Хвилюють, малюють, квітують 

поля –  

Добридень тобі, Україно моя! 

 П. Тичина 

 

 

 

До 25-ї річниці незалежності 

України та з метою формування 

у майбутнього покоління високої 

громадянської свідомості, спри-

яння національно-патріотичному 

розвиткові особистості, іденти-

фікації з державою, її історією, 

культурою та розвитком з 21 бе-

резня по 10 червня 2016 року в 

Кролевецькій районній дитячій 

бібліотеці проходив І етап конку-

рсу дитячої творчості «Мрії про 

Україну: дитячий погляд», орга-

нізований Фондом Миколи Томе-

нка «Рідна Україна» та НБУ для 

дітей 

У конкурсі взяли участь користу-

вачі районної дитячої, сільських 

бібліотек Кролевецького району, 

учні 5-11 класів. На розгляд журі 

І етапу конкурсу надійшло 73 

роботи, які були представлені у 

трьох номінаціях: поетичні тво-

ри, прозові твори та малюнки. 

Журі оцінило творчі роботи уча-

сників і визначило 5 перемож-

ців,       які       найбільш  
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змістовно, творчо, оригінально, 

нестандартно представили свої 

роботи, це:  

У номінації «Поетичні твори» (ві-

кова категорія користувачі-діти 

13-16 років): 

- робота учениці 10 класу СШ І-

ІІІ ступенів №1 Анастасії Душко 

(користувач Реутинської сільсь-

кої бібліотеки). 

У номінації «Прозові твори» (ві-

кова категорія користувачі-діти 

10-12 років): 

- робота учениці 6 класу Реутин-

ської ЗОШ І-ІІ ступенів Наталії 

Чечель (користувач Реутинської 

сільської бібліотеки) «Мої мрії про 

Україну»; 

У номінації «Прозові твори» (ві-

кова категорія користувачі-діти 

13-16 років): 

- робота учня 8 класу Мутинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Олексія Лев-

ченка (користувач Мутинської 

сільської бібліотеки). 

 

 

 

 

У номінації «Малюнки» (вікова  

категорія користувачі-діти 10-12 

років): 

- робота учениці 6 класу Обтів-

ської ЗОШ І-ІІІ ступенів Марини 

Борщ (користувач Обтівської 

сільської бібліотеки). 

У номінації «Малюнки» (вікова 

категорія користувачі-діти 13-16 

років): 

- робота учениці 8 класу ЗОШ І-

ІІІ ступенів №2 ім. М.Лукаша Ан-

ни Коноваленко (користувач 

Кролевецької районної дитячої 

бібліотеки). 

Переможці та учасники І етапу 

конкурсу будуть відзначені ди-

пломами. 
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