
 
 

На виконання Міжнародної програми «Бібліоміст» в 

рамках проекту «Організація нових бібліотечних 

послуг з використанням вільного доступу до 

Інтернету» з дітьми з центру соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів було проведено ряд заходів, які були 

заплановані на 2013 рік, а саме:  

бібліотечне заняття «Пошук інформації за 

допомогою комп’ютера»;  

бібліотечну годину «Як користуватися 

Інтернетом»; 

бібліоартерапію «Як намалювати казку, за 

допомогою комп’ютерної програми Paint»;  

мультимедійний інформкоктейль «Мій 

комп’ютер»;  

віртуальна подорож до країни казок «Країна казок 

– країна добра»; 

інформаційне повідомлення «У світ книги через 

комп’ютер»; 

віртуальна подорож «Цей безмежний світ 

Інтернет»; 

віртуальна гра «Відгадай за звуком» 

мультимедійна гра-вікторина «В гостяй у 

Відгадайка»; 

мультимедійна презентація «Книга в твоєму 

житті»; 

мультимедійна пізнавальна гра «В країні чарівної 

казки»; 

мультимедійна презентація «Калина – символ 

рідної землі, отчого краю, батьківської хати»; 

консультація «Соціальна допомога та пільги 

батькам дітей-інвалідів»; 

консультація «Хто володіє інформацією – той 

володіє світом»; 

мультимедіа-презентація «Сім чудес світу»; 
розважальне лото «Новорічні завдання від Діда 

Мороза». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наші адреси: 
 

 41300, Україна, Сумська обл.,  

Кролевецький р-н,  

м. Кролевець 

пл. Мира, 2  

Кролевецька районна  

дитяча бібліотека  

тел.(05453) 5-26-92 

 

41300, Україна, Сумська обл.,  

Кролевецький р-н,  

м. Кролевець 

вул. Петровського, 37 

Кролевецький центр соціальної 

реабілітації  

дітей-інвалідів 
 

Комп’ютерний набір та дизайн бібліотекаря 
Кролевецької районної дитячої бібліотеки  

Ірини Лисенко 
Відповідальний за випуск Альона Стожок 
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Давня дружба єднає Кролевецьку районну 

дитячу бібліотеку та центр соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів. Цей напрямок 

роботи вже багато років поспіль є 

пріоритетним. Завдяки роботі працівників 

центру і бібліотекарів діти з особливими 

потребами вчаться правилам поведінки в 

суспільстві, виховують в собі впевненість та 

самостійність, віру у власні можливості.  

 
Напередодні великого 

християнського свята 

Різдва Христового та 

на Старий Новий рік 
працівники центру 

соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів спільно з  

 

 

 

Іриною Лисенко разом з вихованцями центру 

здійснили новорічні віншування «По всій Україні 

від хати до хати колядка й щедрівка ідуть всіх 

вітати». Завітавши до установ міста, учасники 

дійства співали 

колядки, щедрівки, та 

бажали господарям 

добробуту, злагоди та 

затишку. На знак 

вдячності за гарні 

побажання дітлахам 

дарували солодощі. 

 

 Міжнародного    дня 
захисту дітей 
працівники центру 

соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів (дирек-

тор Романенко О.В.) 

спільно з бібліо-

текарем районної 

дитячої бібліотеки Іриною Лисенко організували 

поїздку на Кучерявий хутір, де вихованці з центру 

весело, гамірно провели час. Дітлахи з 

задоволенням брали участь у різноманітних іграх, 

конкурсах, вікторинах, а бібліотекар провела з 

дітьми конкурс ерудитів «Юні читайлики». 

З впевненістю можна 

сказати, що відпочинок 

вдався – веселий сміх 

дітей не стихав, навіть 

тоді, коли вже всі 

збиралися додому. Такі 

поїздки до лісу 

приносять усім багато 

задоволення.  

 

соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів бібліо-

текарем відділу обслу-

говування дошкільників 

та    користувачів    1-4  

 

 

 

посиденьки «Казка в гості завітала» та 

сторінка авторських загадок «Загадкове 

джерельце». Крім того, був проведений конкурс 

«Осінні витинанки», в ході якого дітки разом з 

працівниками центру з кленових листочків 

робили осінні троянди. А ще вихованці центру, 

які є членами гуртка «Клаптикова техніка» 

(керівник Трейтяк Тетяна Олександрівна), мали 

нагоду скласти візерунки з клаптиків тканини, 

взявши участь у 

«Клаптиковому 

калейдоскопі». 

Наприкінці заходів усі 

бажаючі мали мож-

ливість переглянути 

улюблені мультфільми. 

 

До Міжнародного дня інвалідів у співпраці з 

Центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

бібліотекар відділу обслуговування дошкільників 

та користувачів 1-4 класів Ірина Лисенко взяла 

участь у проведенні заходу «У колі друзів». В 

рамках цього заходу разом з учасниками дійства, 

вихованцями центру, вона здійснила круїз добра 

«Все починається з простого, а щастя – з 

усмішки на вустах» і показала мультимедійний 

ерудит-конкурс 

«Сторінками улюблених 

казок». Вихованці уважно 

дивились, сміялись та 

колективно відповідали на 

запитання бібліотекаря. 

Крім того, для дітей 

працівниками центру була 

організована концертна 

програма     з      гарними 

номерами та солодкий стіл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ранок. На дітей чекали справжні урочистості з 

казковими персонажами, концертною програмою, 

різноманітними конкурсами та новорічними 

подарунками, які від душі вже вкотре надав         

О. М.Андрущенко. 

 

 

 

 

 

 

бібліотекарем відділу обслуговування 

користувачів   1-4   класів   дитячої   бібліотеки  

Цього року з нагоди 

святкування  

Погожого осіннього дня 

з  вихованцями  центру 

класів районної дитячої бібліотеки були проведені 

гра-вікторина «Веселі Всезнайки», літературні 

дитячої бібліотеки Ірина Лисенко підготували для 

вихованців закладу театралізований новорічний 

Напередодні  Нового  

року   працівники   

Центру соціальної 

реабілітації дітей-

інвалідів (директор 

Романенко О.В.) та 

бібліотекар Кроле-

вецької         районної  

 

http://vk.com/photo190781429_295456730
http://vk.com/photo190781429_295456829
http://vk.com/photo190781429_304514069
http://vk.com/photo190781429_304513837
http://vk.com/photo190781429_314105548
http://vk.com/photo190781429_314105562
http://vk.com/photo190781429_318624578
http://vk.com/photo190781429_318624957
http://vk.com/photo190781429_318625208
http://vk.com/photo190781429_316563852
http://vk.com/photo190781429_316563913

