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Підсумки проекту 

на кращий бук-

трейлер «Книга в 

кадрі: новий фор-

мат» – стор. 1. 

 

22 вересня – День 

партизанської слави 

– стор. 2. 

 

30 вересня - Всеукра-

їнський день біблі-

отек – стор. 2-3.  

 

 
 

 

 

Підсумки проекту на кращий бук-
трейлер «Книга в кадрі: новий формат» 

 
З метою популяризації книги, читання і 

бібліотеки, сприяння підвищення професійної 
майстерності бібліотечних працівників, стиму-
лювання їх творчої активності, виявлення та 
розповсюдження інноваційного досвіду бібліо-
течних фахівців у використанні новітніх 
комп’ютерних технологій протягом березня-
серпня 2016 року серед фахівців сільських, місь-
ких бібліотечних закладів Кролевецького райо-
ну був проведений проект на кращий буктрей-
лер «Книга в кадрі: новий формат».  
До Кролевецької районної дитячої бібліотеки 
надійшло 9 цікавих відеороликів. Отже,  

І місце – буктрейлери фахівців Дубови-
цької, Локнянської, Обтівської, Тулиголівської 
сільських бібліотечних закладів;  

ІІ місце – буктрейлери фахівців Бистри-
цької, Мутинської, Ярославецької сільських біб-
ліотечних закладів;  

ІІІ місце – буктрейлери фахівців Добро-
тівської, Реутинської сільських бібліотечних за-
кладів.  
Працівники будуть відзначені дипломами. 
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22 вересня – День партизансь-

кої слави 

Напередодні Дня партизанської 

слави, 21 вересня, у читальному 

залі районної дитячої бібліотеки 

для читачів книгозбірні, учнів 7-

А класу спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів №3, (класний керів-

ник Лисенко І.В.) був підготов-

лений історичний екскурс «Від 

Путивля до Карпат славний 

шлях пройшов солдат». На захід 

був     запрошений   заслужений  

 

вчитель України, Почесний 

громадянин Кролевеччини Яко-

венко Федір Степанович. При-

сутні прослухали розповідь про 

партизанський рух, про дітей – 

юних партизанів – нескорених, 

сильних духом людей найвищо-

го ґатунку патріотизму, з чистою 

совістю, безстрашних, які були 

готові на самопожертву заради 

свободи Батьківщини. Завдяки 

їм окупована земля стала для 

фашистів караючою землею. В 

рамках заходу Федір Степано-

вич також мав нагоду поділити-

ся достовірними фактами з жит-

тя Ніни Кудрявської, Світлани 

Ханіної, Віри Миколаївни Боя-

ренко та Віри Демченко. Крім 

цього, школярі переглянули 

слайд-презентацію «Діти-герої»,            

підготовлену  
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фахівцями закладу. До цієї дати 

в читальному залі булла ор-

ганізована книжкова викладка 

літератури «Шляхами партии-

занської слави». У відділі обслу-

говування користувачів 5-9 

класів організована виставка-

пам’ять «Війні немає забуття – 

згадаймо подвиг партизанів». 

 

30 вересня – Всеукраїнський 
день бібліотек 

 
З нагоди професійного свята – 

Всеукраїнського дня бібліотек 

фахівці Кролевецької районної  

 

дитячої бібліотеки організували 

для своїх користувачів ряд креа-

тивних виставок-інсталяцій, на 

яких розмістили цікаві, веселі, 

наукові та корисні книги, які 

читачі змогли взяти, завітавши 

до нашої книгозбірні. 

 

Отже, в першій кімнаті, яка має 

назву відділ обслуговування ко-

ристувачів 1-4 класів діти-читачі 

мали змогу здійснити бібліо-тур 

«Валіза вражень». Кожен з дітей 

мав можливість здійснити кру-

госвітню подорож Україною, 

подорожуючи літаком, поїздом,  
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кораблем…  

Для того, щоб підвищити інте-

рес дітей до читання книжок у 

відділі обслуговування користу-

вачів 5-9 класів був організова-

ний книжковий фуршет «Меню 

для книгоїжок». Відвідувачі 

фуршету смакували «Детектив-

ним вінегретом», до вподоби 

припала страва «Історичний 

борщ» з книжками історичної 

тематики. Смачним виявився 

«Пригодницький салат», не за-

лишили відвідувачів і без 

«Пізнавального гарніру», а на 

десерт читачам було запропоно-

вано «Поетичну каву» та  

 

 

 

 

 

 

«Романтичний десерт». Вистав-

ка-інсталяція   викликала         у 

читачів жвавий інтерес, не за-

лишила нікого байдужим.  

Потрапивши до читального за-

лу, користувачі мали нагоду 

відпочити, зупинившись біля 

літературного диванчика 

«Книжкові забаганки» та обрати 

найкращу книгу для читання. 

Жоден читач не встояв перед 

спокусою взяти книги з такої 

незвичайної виставки. 

Постійні читачі побажали бачи-

ти в районній дитячій бібліотеці 

більше таких незвичайних ви-

ставок і допитливих відвідувачів! 
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