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Райдужний Дивосвіт – Бібліотек@       серпень №8 (8) 2015 

  

Народився 19 серпня (на Спаса) 1947 року в 
с. Обтове Кролевецького району Сумської області. Батьки — Марія Прокопівна та 
Василь Іванович, брат Василь, сестри Ніна та Валентина. Одружений. Дружина — 
заслужений учитель України (філолог, викладач української мови та літератури). 
Сини: Олег — журналіст, Григорій — юрист. У 1965 р. закінчив Обтівську серед-
ню школу, улітку працював у колгоспі, на торфорозробках. Вступив до Полтавсь-
кого сільгоспінституту здобувати фах зоотехніка. Проте з інституту виключили за 
«крамолу», бо писав вірші «націоналістичного ухилу» й читав заборонену 
«Історію України» Миколи Аркаса, заборонені твори Володимира Винниченка та 
Миколи Хвильового. Виключили з інституту, але не з життя. Наперекір усьому, 
він іде працювати в районну газету Нових Санджар, потім — до редакції «Комсо-
мольця Полтавщини» — і з головою пірнає в журналістику З 1982 р. працює в 
газеті «Молоді України» (м. Київ). З 1986 р. — секретар Київської 
організації Спілки письменників України (член СПУ з 1977 р.), з 1988 р. — дирек-
тор Бюро пропаганди художньої літератури СПУ, з 1993 р. — директор Літфонду 
СПУ і Секретар Спілки письменників України до 2002 р. З 1993 р. по 1996 р. реда-
гував журнал «Криниця» (Полтава). З 2002 р. працює в апараті Верховної Ради 
України (секретаріат фракції СПУ). Михайло Шевченко — автор книжок; «Трав-
неве поле», «Близень-світ», «Балади про любов», «В отчому краї», «Глибокий 
шлях», «Один, прощальний поклик журавля», «Єдина Книга», «…Я ще живу», 
«Мені на цьому світі не нажитись», «Молитва для двох», «Останній теплохід мого 
тисячоліття», «Перед горою Чернечою», «Юне дівча обриває ромашку», «Все 
відходить назавжди», «Вісь». Він упорядкував книжку «Найкращі пісні України» 
У перекладі російською вийшли збірки: «Судьба», «Ранние птицы» та «Полынь 
вечерняя». Його поезії перекладені німецькою, польською, угорською, болгарсь-
кою, словацькою, білоруською, монгольською та іншими мовами. Засновник 
(разом з Тарасом Нікітіним) і голова журі Міжнародної літературно-мистецької 
премії ім. Григорія Сковороди. З 1987 р. по 2002 р. М. В. Шевченко був незмінним 
головою оргкомітету Міжнародного Шевченківського свята «В сім’ї вольній, 
новій». З 1994 р. — голова оргкомітету Всеукраїнського літературно-мистецького 
фестивалю «Кролевецькі рушники», заснованого розом із земляками 
А. М. Петрусенком та В. Б. Зенченко. Саме М. В. Шевченко разом із сумчанкою 
К. Ю. Сенько виступили ініціаторами створення обласних земляцтв у Києві. 
Перші організаційні засідання були проведені у 1995 р. 
 

 

Рубрика  
«Літературна дата» 

Михайло Васильович Шевченко 
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Канікули з книгою - 2015 

З метою організації літнього відпо-
чинку дітей протягом серпня діти-
читачі були безпосередніми учас-
никами різноманітних заходів, які 
для них організовували бібліотека-
рі. В рамках програми літніх чи-
тань «Канікули з книгою – 2015» 
фахівці закладу організували для 
користувачів дитячої книгозбірні 
пізнавально-розважальні заходи: 
літню терасу «Читальний зал під 
відкритим небом», журнальну ка-

в'ярню «Смакуємо разом», літе-
ратурну подорож по енциклопеди-
чних виданнях «Будеш книги ці 
читати,      все на світі будеш зна-
ти»,        бібліомікс          «Казковий  
світ         дитинства»,             інтер- 

 
прайс «Цікава преса на всі інте-

реси», бібліородзинки з бібліоха-
тинки «Таємниці книжкових по-

лиць», прес-мозаїку «Час читати - 

час знати», екстрим-
інформіну «Спокуси книжкового 

літа», подорож сторінками жур-
налів «Жасмін», літературну по-
дорож «Книжкове море», ряд чи-

тацьких експедицій «Подорожує-
мо сторінками книги-ювілярки 
Дж.Роулінг «Гаррі Поттер і Вог-
няний кубок», «Подорожуємо 
сторінками книги-ювілярки  
М.Павленко     «Русалонька із 7-В, 
або Прокляття роду Кулаківсь-
ких». Кожного дня для дітей пра-
цював бібліотечний кінозал «Му-
льтяшне літо».   
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Фотосушка  
«Фото з улюбленою книгою» 

Літнє читання – чудовий час для 
покращення навичок читання у 
дітей. Найголовнішим у роботі 
бібліотеки є залучення дітей до 
читання з раннього дитинства, ко-
ли саме формується потреба у 
читанні і виховується любов до 
книги, і що саме ця категорія – не 
лише потенційні користувачі 
бібліотеки, а й майбутнє країни. 
Книги, прочитані в дитинстві за-
пам’ятовуються на все життя, 
впливають на подальший розвиток 
і світосприйняття, формують певні 
норми поведінки. Протягом двох 
місяців у бібліотеці діє програма 
літніх читань «Канікули з книгою – 
2015». За цей час, діти брали участь 
у різноманітних заходах, які 
організовували для них 
працівники закладу. Бібліотекарі 
ставили за мету – не просто 
зацікавити дітей читанням, а зро-
бити так, щоб діти полюбили кни-
гу. 
З 1 серпня у бібліотеці з користу-
вачами-дітьми  бібліотекарі  прове- 

 
ли експрес-опитування «Моя 
улюблена книга – це …». Читачі не 
лише розповідали про свою улюб-
лену книгу, а й фотографувалися 
для фотосушки «Фото з улюбле-
ною книгою», яка організована у 
відділі обслуговування користу-
вачів 5-9 класів. Звичайно, фото-
сушка буде поповнюватися новими 
світлинами з улюбленими книж-
ками дітей. 

Фахівці 
район-

ної ди-
тячої 

книго-
збірні 
закли-
кають 

батьків 
привча-

ти дітей 
до чи-

тання 
влітку, 

тому що завдяки такій корисній 
звичці дитина не тільки вчиться 
швидше читати, але й поліпшує 
загальну грамотність. 
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Виставки  
до Дня Незалежності України 

З нагоди відзначення Дня Незале-

жності України для дітей-
користувачів бібліотекарі органі-
зувати ряд цікавих виставок, це: 
інсталяція «Прапор Пам’яті та 

Миру», книжково-ілюстративна 
виставка «Моя земля – це неза-

лежна Україна». На виставці 
представлено літературу з історії 
України, про легендарні постаті 
країни, права та обов’язки людини 
в Україні, а також духовну велич 
держави. Крім цього, задля того 
аби привернути увагу дітей до 
глибокого    осмислення    героїчної  

 
 
історії нашої країни, героїчних по-
двигів бійців на східному фронті та 
на знак вшанування пам’яті героїв 
АТО була виконана міні-інсталяція 
з сухої гілки та маків «Україна… 
Війна…», поряд з якою лежали 
обереги та статті з періодичних 
видань про події, які відбуваються 
на сході країни. 
У відділі обслуговування користу-
вачів 5-9 класів бібліотекар Ніна 
Мялова організувала книжково-
ілюстративну викладку літера-
тури «Незалежна і єдина будь 

навіки, Україно!». Читачі відділу 
взяли участь в огляді «Допоки 
світить праведна зоря — шануй-

мо рідну Україну!», 
організованому до Дня народжен-
ня країни. На огляді була пред-
ставлена історична, документаль-

на, науково-пізнавальна, довідкова 
література про нашу батьківщину, 
її багатовікову історію, своєрідну 
культуру, походження українців, 
тернистий шлях державотворення, 
національну символіку, народні 
традиції, сьогодення. 
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Відзначення 24-ї річниці  
Незалежності України  

у районній дитячій бібліотеці 

В рамках святкування Дня Держа-
вного Прапору та Дня Незалежно-
сті України працівники Кролеве-
цької районної дитячої бібліотеки 
для дітей підготували низку ціка-
вих заходів, які мали за мету фор-
мування почуття гордості за свою 
державу, бережне ставлення до її 
святинь, вивчення історії створен-
ня незалежної України, відро-
дження національної свідомості.  

У читальному залі для дітей-
користувачів бібліотекар Світлана 
Коваленко   підготувала  і   провела  

 
 
годину пізнання історії держави 
«Україна моя калинова – незале-
жності правда свята», під час якої 
діти познайомилися з історичними 
відомостями про шляхи українсь-
кого народу до національно-

державної самос-тійності, визначи-
ли її значення для сучасної Украї-
ни. 
У день народження України дуже 

важливо згадати все найдорожче з 
нашого минулого, щоб побачити 
все найбажаніше з нашого майбут-
нього – Україну нашої мрії. Тому 
після години пізнання діти мали 
нагоду переглянути мульти-
медійну       презентацію     «Квітуй  
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Україно – незалежна державо, 

багата і щедра святая земля». За 
допомогою мультимедійної 
презентації діти-читачі здійснили 
подорож Україною – через Карпа-
ти, Київ, Одесу та інші міста і села, 
щоб ще раз переконатися, що ми 
живемо в дуже красивій країні! 
Крім цього, бібліотекар не могла 
не згадати про ті досягнення, яки-
ми може пишатися Україна, і тих 
людей, які прославили нашу 
країну на весь світ: талановитих 
діячів культури, видатних 
спортсменів, учених тощо…  
У такий непростий для нашої 
країни час, звичайно ж, неможливо 
було обійти увагою події, які 
відбуваються зараз на Сході 
України. Темі війни і миру був 

присвячений вірш «Їм би не бачи-

ти війни…». Поезія містила рядки, 
в яких відчувався весь біль 
українців, життя яких поламала 
війна.  
Діти взяли активну участь в 
проведенні заходу: показали свої 
здібності  в     читанні    поезії    про  

 
 
Україну, танцювали гопака, про-
явили всі свої знання про державні 

символи та наші національні обе-
реги – символи життя, щастя, і до-
лі: червона калина під вік-
ном,бабусина вишиванка, верба 
біля ставу і душа українського на-
роду – рушники. Крім цього, діти 
брали активну участь у різних 
конкурсах «Віриш – не віриш», 
«Подумай – відгадай!», «Україн-
ські реалії», вікторині «Україно, 

моя Україно!». Всі діти отримали 
невеличкі подарунки. Наприкінці 
зустрічі учасники заходу мали на-
году написати листа або намалю-
вати малюнок нашим українським 
воїнам. Ми дуже раді і щасливі, що 
від зустрічі діти залишили у своєму 
серці краплину любові до рідного 
краю, зберегли у своїх серцях ма-
ленький вогник гордості за те, що 
ми українці, що ми народилися на 
цій прекрасній землі, єдиній і не-
повторній. 
   

Альона Стожок, 
  директор районної 
  дитячої бібліотеки 
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Вахта пам’яті «Крізь стужу мужні 

партизани йшли, і день у день тяжкі 

бої вели» (до Дня партизанської сла-

ви)  

Інформіна «Пам’ять про подвиг у се-

рцях поколінь» (до Дня партизанської 

слави) 

Партизанськими стежками «Юні 

герої-партизани» (до Дня партизансь-

кої слави) 

Віртуальна подорож «Живі свідки 

війни» (на виконання листа УКіТ 

Сумської ОДА від 15.10.2014 

№14/1419 «Про першочергові завдання 

щодо героїзації осіб, які віддали жит-

тя за Україну та вшанування їх 

пам’яті) 

Година інформації  «Ласкаво проси-

мо у країну знань» (до Дня знань) 

Поетична вітальня «Дзвоник гостин-

но запрошує в клас» (до Дня знань) 

Веселкова академія школяриків  

«Вже синочки й дочки складають рюк-

заки» (до Дня знань) 

Літературна кав’ярня «Поетичні 

барви Кролевеччини» (ІІІ засідання 

«Літературної світлиці) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Екологічний конкурс «Моє місто – 

частинка Батьківщини» (до Дня міста) 

Гра-вікторина «Немає милішого 

краю» (до Дня міста) 

Краєзнавча розвідка «Мій край, мій 

народ, його минуле» (до Дня міста) 

Екскурс пам’ятками рідного краю 

«Квітне рідна сторона, ніби квітка ве-

сняна» (до Дня міста) 

Літературна вікторина «Життя на 

безлюдному острові» (до 355-річчя від 

дня народження Д.Дефо) 

Літературне знайомство «Сила тала-

нту» (до 170-річчя від дня народження 

І. Карпенка-Карого) 

Літературна година «Непереверше-

ний майстер драми) (до 170-річчя від 

дня народження І. Карпенка-Карого) 

Бесіда-діалог «Не дамо згаснути ні 

пам’яті, ні славі» (на виконання між-

народної програми «Бібліоміст») 

Літературна композиція «Рушника-

ми долю помережу»  

Інформ-коктейль «Таємниці народ-

них ремесел» (на виконання ОЦП «Со-

ціальна підтримка осіб з обмеженими 

фізичними можливостями на 2009-

2015 роки) 
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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 

   Відповідальна за випуск А.П.СТОЖОК 
   Верстка та дизайн А.П.СТОЖОК   
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