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існує без книги»  
(Т.Г.Шевченко) 

Газета видається    Кролевецька РДБ    вересень №9 (9) 2015 

з січня 2015 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читайте в номері: 
Поетичні барви 
Кролевеччини 
(презентація ІІІ 
збірки поезій Ми-
коли Калюка  
«Я із пензликом 
дружу» 
стор. 2-3 
 
Пам’ять про подвиг 
у серцях поколінь 
(до Дня парти-
занської слави) 
– стор. 4 
 
Професійне свято – 
Всеукраїнський 
день бібліотек 

– стор. 5-6 

 
СМІХОВИНКИ – 

стор. 7 

 
ПРИКМЕТИ ВЕРЕ-
СНЯ – стор. 8 

 
 

 

 

 

 



 

 2 

 
 

Поетичні барви Кролевеччини 
(презентація ІІІ збірки поезій 

Миколи Калюка  
«Я із пензликом дружу» 

Коля – неймовірна людина, щира й 
відкрита! Попри вроджений 
страшний діагноз ДЦП та тяжку 
щоденну боротьбу з ним, у хлопця 
неперевершена здатність бачити 
прекрасне в буденному, щиро, по-
дитячому, радіти й посміхатись 
кожному новому дню, а головне – 
передавати своє бачення людям 
через прекрасні вірші. 
У 2011 році вийшла збірка «Стру-
на», у 2012 – «Цінуйте миті», 
презентації яких вже відбулися в 
стінах Кролевецької районної 
дитячої бібліотеки. І ось тепер на-
став час познайомити дітей ще з 
однією чудовою збірочкою, яка 
побачила світ у 2015 році. «Я із 
пензликом дружу» - саме таку на-
зву має третя збірка Миколи Ка-
люка, в яку ввійшли загадки, вірші 
та байки для дітей молодшого та 
середнього шкільного віку. Ця  

 
 
збірка є незвичайною книжечкою, 
а незвичайна вона тим, що худож-
нє оформлення книги виконала 
учениця 8 класу Кролевецької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 імені М. Лу-
каша, вихованка дитячої школи 
мистецтв Анна Коноваленко. Як 
казав сам автор книги: «Я давно 
мріяв зробити для вас подарунок – 
оцю кольорову книжечку, яку ви 
тримаєте в руках. Багато років до-
велося чекати, поки знайдеться 
хлопчик або дівчинка, які б 
захотіли зробити малюнки до 
віршів. Хоч малювати люблять всі, 
але не кожен може побачити все те 
моїми очима. Саме в Ані Конова-
ленко це вийшло з першого ра-
зу…».  

Саме сьогодні у Кролевецькій 
районній дитячій бібліотеці 
відбулася літературна кав’ярня 
«Поетичні барви Кролевеччини» в 
рамках клубу «Літературна 
світлиця». У читальному залі 
книгозбірні пройшла зустріч учнів 
4-В класу спеціалізованої школи І-
ІІІ ступенів №1 з   молодим  поетом  
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Миколою Олександровичем Калю-
ком. У ході літературної зустрічі 
відбулася презентація ІІІ збірки 
поезій юнака Миколи Калюка з 
поетичною назвою «Я із пензликом 
дружу». Ведуча заходу, завідуюча 
відділом обслуговування Алла 
Стожок, мала нагоду розповісти 
школярам про творчість поета, йо-

го хист до вишивки ікон та його 
останній доробок – збірку «Я із 
пензликом дружу». Як сказала Ал-
ла Василівна «У кожній поезії 
відчуваються любов і душа автора, 
а це не може бути непомітним і 
невідчутним у дитячих серцях». 
Більш детально про свою роботу 
над книгою розповів наш гість – 
Микола Калюк. 
 

 
 
Звичайно, наші діти не могли не 
порадувати нашого гостя. Вони 
виразно декламували поезії зі 
збірки М. Калюка «Я із пензликом 
дружу», це учні: Грицун Катерина, 
Шкурінова Марія, Шарапова 
Таїсія, Соломаха Павлик, Демченко 
Нікіта, Забіяка Станіслав, Щасний 
Андрій, Мисник Роман, Мороз 
Андрій та Коваленко Софія, яка не 
лише зачитала вірш «Я із пензли-
ком дружу», а й зробила до нього 
малюнок, який на згадку подару-
вала Миколі.  
Крім гарних поезій, збірка містить 
загадки для дітей. Саме тому, 
бібліотекар читального залу 
Світлана Коваленко, використо-
вуючи загадки зі збірки, 
підготувала гарну мультимедійну 
презентацію «Загадки для дітей 
Миколи Калюка», яка була презен-
тована в рамках заходу. Крім цього, 
був підготовлений інформаційний 
бюлетень «Поетичні барви Кроле-
веччини» і організована книжково-
ілюстративна викладка літератури 
та газетних статей «Поезія його 
душі».  
Наприкінці зустрічі діти побажали 
поету нових творчих звершень, 
успіхів в усіх його починаннях, 
здоров’я і всього самого найкращо-
го. 
 
         Альона Стожок, 
  директор районної 

дитячої бібліотеки 
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Пам’ять про подвиг у серцях 
поколінь 

(до Дня партизанської слави) 
Відзначення Дня партизанської 
слави є державним визнанням 

неоціненного внеску народних 
месників у велику Перемогу над 
фашизмом, відновленням 
історичної справедливості щодо 
масової участі українського народу 
у визвольній боротьбі проти 
гітлерівської навали. Це – свято 
людей сильних духом і з чистою 
совістю, які не шкодували життя 
для перемоги над ненависним во-
рогом. 
25 вересня бібліотекарем відділу 
обслуговування користувачів 5-9 
класів Ніною Мяловою на базі 
Кролевецької СШ І-ІІІ ступенів №3 
з учнями 7-А класу була проведена 
інформіна «Пам’ять про подвиг у 
серцях поколінь», яка включала в 
себе бесіду «Партизанськими 
стежками» та інформ-досьє «Діти 
воєнної пори». Під час тематичної 
бесіди та інформ-досьє бібліотекар  

 
 
розповіла про С.А.Ковпака, дітей-
партизанів та підпільників Другої 
світової війни. Ніна Борисівна 
повідала учням, що з першого 
місяця окупації України по всій її 
території розгорнулася парти-
занська і підпільна боротьба з 
гітлерівськими загарбниками. Зем-
ля в Україні горіла під ногами у 
фашистів. Підпілля було чи не в 
кожному містечку і селищі. Парти-
зани і підпільники були людьми 
особливої відваги. В їхніх рядах 
боролись і діти. Юні підпільники і 
партизани дивували дорослих 
своєю мужністю, витримкою, не-
абиякою вигадливістю, 
жертовністю у боротьбі з 
гітлерівськими загарбниками, 
вірністю бойовим побратимам, 
взаємопідтримкою. І все ж вони 
залишалися дітьми. І часто через 
свою поспішність, недосвідченість 
потрапляли до рук підступного 
ворога і гинули. Скільки юних 
месників було у партизанських за-
гонах і підпіллі достеменно 
невідомо.  
Учасникам заходу була презенто-
вана книжкова виставка «Поки го-
рить свіча не згасне пам’ять», біля 
якої проведений бібліографічний 
огляд літератури «Йшли в похід 
партизани».  
 
   Ніна Мялова, 
    бібліотекар в/о користувачів 5-9 класів 
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Професійне свято – 
Всеукраїнський день бібліотек 

 
Книга для дитини – це невичерпне 
джерело знань, мудрості, розради. 
Вона дає дитині все: звеличує, 
навчає, розважає, дарує відчуття 
прекрасного.  
Бібліотечне обслуговування в умо-
вах відкритого інформаційного 
простору передбачає організацію 
раціонального обміну 
інформацією, створення умов для 
ефективного інформаційного 
спілкування і ознайомлення 
користувачів з цінностями світової 
культури. Провідне місце у 
структурі бібліотечно-

інформаційної діяльності і займає 
виставкова робота. Останнім часом  

 
 
стають дуже актуальними вистав-
ки-інсталяції, які представляють 
собою просторову композицію, 
створену з різноманітних елемен-
тів – побутових предметів, промис-
лових виробів та матеріалів, при-
родних об’єктів, фрагментів текс-
тової й візуальної інформації.  

Саме тому, до Всеукраїнського дня 
бібліотек працівники Кролевецької 
районної дитячої бібліотеки орга-
нізували для читачів чимало ціка-
вих виставок-інсталяцій, а саме: у 
відділі обслуговування користува-
чів 1-4 класів відбулася презентація 
виставки-інсталяції «Візьміть у  ру-
ки   тишком-нишком улюблену 
яскраву книжку!», в рамках якої 
бібліотекар Ірина Лисенко  не    
лише   познайомила  дітей- 
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читачів з виставкою, а й провела з 
дітьми цікаву вікторину «Колекція 
книжкових дарунків»; у відділі об-
слуговування користувачів 5-9 кла-
сів бібліотекар Ніна Мялова орга-
нізувала книжкове прання «Чита-
єш – все знаєш!», де були викорис-
тані документи з фонду бібліотеки, 
які були найбільше прочитані 
протягом літніх канікул та вистав-
ку «Книжковий безлад», на якій 
представлена література, що кори-
стується найбільшою популярніс-
тю у наших читачів. 

У читальному залі фахівці закладу 
Алла Стожок та Світлана Ковален-
ко організували виставку-
інсталяцію «Дитяча бібліотека», до 
якої поспішають маленькі діти-
читачі. Біля імпровізованої вистав-
ки бібліотекар Світлана Коваленко 
провела вікторину «Казкове на-
мисто». 
Всі виставки викликали жвавий 
інтерес у користувачів бібліотеки, 
що і було метою у організації цих 
проектів. Цікаві, креативні інсталя- 

 
 
ції були створені для дітей-
користувачів досвідченими фахів-
цями: Стожок Аллою Василівною, 
Мяловою Ніною Борисівною, Ли-
сенко Іриною Іванівною, Ковален-
ко Світланою Яківною, які по-
справжньому люблять свою робо-
ту, своїх читачів, і роблять все для 
того, щоб зростав читацький попит 
на книгу, інформацію, посилення 
авторитету бібліотечної справи в 
суспільстві.  
Вже другий рік поспіль наші 

читачі поздоровляють бібліо-
текарів з професійним святом, але 
роблять це у незвичайний спосіб. 
Цього року діти писали побажання 
фахівчиням районної дитячої 
бібліотеки на осінніх листочках, 
які потім чіпляли на «Дерево по-
бажань», яке "виросло" у читаль-
ному залі.  
P.S. Ми Вам дуже вдячні, наші юні 
читачі! 

Альона Стожок, 
  директор районної 

дитячої бібліотеки 
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Сміховинки 
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Назви три страви, без 
яких людина не може 
жити. 

–         Сніданок, 
обід і вечеря. 

 

Михайле! Склади, будь 
ласка речення.  

–         Великий собака 
голосно гавкає в дворі. 

–         А як можна сказа-
ти коротше? 
     –         Гав-гав! 
 

Довго скакав Іван-
Царевич, 
три дні і три ночі, по-
ки в нього 
скакалку не відібра-
ли! 
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Вересень - перший осінній місяць. 

У цьому місяці починаються 

холодні вітри. Але до середини-

кінця вересня наступає тепла со-

нячна пора, у народі називана «ба-

биним летом». У вересні 

закінчуються всі польові роботи. 

5 вересня. 

Якщо брусниця поспіла, то й овес 

дійшов. 

Якщо не буде заморозку, так у 

вересні не заморозить. 

8 вересня 

У цей день потрібно збирати горо-

бину й калину. Гарний врожай го-

робини - до морозу. 

11 вересня 

Коли журавлі на південь полетіли - 

чекайте ранню зиму. 

13 вересня 

У цей день збирають моркву, бу-

ряк, картоплю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 вересня 

Цей день вважається початком ба-

биного літа. Якщо перший день 

бабиного літа ясний, то бабине 

літо буде теплим і сонячним. 

21 вересня 

Бабиному лету кінець. Забирають 

бджіл, збирають цибуля. 

23 вересня 

У цей день збирають горобину, 

залишаючи на дереві деяку 

кількість ягід для птахів. 

25 вересня 

Осінь повністю вступає у свої пра-

ва. 

26 вересня 

День ідеально підходить для зби-

рання коренеплодів. 

27 вересня 

У цей день починається одна з 

найважливіших осінніх робіт - 

заготівля капусти на зиму. 
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Прикмети вересня 

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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