
Робота бібліотеки за грудень 2020р. 

1. Тематична полиця: «В гостях у бабусі зими» 

 
     От і прийшла до нас чаклунка-зима зі 
своїми холодними чарами. Накрила весь 
світ широкими білими крильми і чарує, 
робить його казковим і неповторним, 
білим-білим… 
     Хто з нас не дивувався першою 

сніжинкою, казкової форми і краси! Хто не радів першому снігові, який прикрашає весь 
навколишній світ дивом! Хто не захоплювався морозним ранком, коли все вкрите срібним 
пухнастим інеєм! Зима по-своєму красива і чарівна! Взимку ти ніби живеш у чарівній і 
неповторній казці. А казка всюди… 
      І так важливо, щоб це душею відчули усі, щоб пройнялися красою і неповторністю своєї 
землі, ставали добрішими, чуйними, терплячими і люблячими. 
     Саме поети здатні не тільки побачити і відчути цю зимову нотку радості і захоплення, 
але й відобразити все у прекрасних віршах. 
     Рекомендовано до читання вірш Олександра Пушкіна «Зимовий ранок» у перекладі 

Грязнова О. за посиланням https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8891 

2.  «Ваш подвиг незабутній» ( до Дня Збройних Сил України) 

     29 років тому Верховна Рада України прийняла Закон України "Про Збройні Сили 
України", що ознаменував початок новітньої історії Українського війська. Щороку, 6 
грудня, українські військовослужбовці відзначають 
своє професійне свято.  
     Нині тисячі борців за свободу йдуть тернистим 
шляхом, вселяючи віру в перемогу, мужньо 
захищають кордони держави, не даючи ворогу її 
полонити. Це відповідальна місія, яка під силу не 
кожному, тому в цей день вся Україна вшановує 
своїх захисників. 

     Конструкторське 
бюро "Артелерійського озброєння", що входить до складу 
ДК "Укроборонпром", постійно працює над новими 
проектами для забезпечення Збройних сил України 
сучасним озброєнням. Механізовані й танкові війська, що 
складають основу Сухопутних військ, відіграють не аби яку 
роль в обороні кордон держави у боротьбі з агресорами.  
     В Україні ведеться робота зі створення нового 
сержантського корпусу Збройних сил з метою побудови 
професійної армії в країні.  
5 січня 2016 року було створено Сили спеціальних 
операцій (ССО) — це комплекс особливих заходів з 
залученням всіх видів розвідки та проведенням 
інформаційно-психологічних операцій задля досягнення 
єдиної мети-знищення ворога держави. 
      Капелани духовно підтримують воїнів, проте їм 
заборонено брати безпосередню участь у бойових діях та 
мати зброю. У складі батальйону може утримуватися одна 
посада військового священика, навіть якщо чисельність 

зазначених підрозділів менше ніж 500 чоловік особового складу. 
   Рекомендовано до прослуховування пісню С. Тарабарової «Повертайся живим» за 
посиланням https://www.youtube.com/watch?v=Ov-ww3GXRHc. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ov-ww3GXRHc


 
3. Тематична ілюстративна  поличка: «Наші земляки – учасники 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЄС» 

     Чорнобиль є не лише великою 
трагедією, а й символом безмежної 
мужності багатьох тисяч наших 
земляків. Завдяки самопожертві 
ліквідаторів аварії  Чорнобильська 
катастрофа стала символом 

жертовності в ім’я Батьківщини – мільйонів людських душ. Ті, хто захищав людство від 
згубного впливу і подальшого розповсюдження нещадної радіації, ризикували своїм 
життям та здоров’ям заради загального майбутнього. Так, кожного року в грудні 
проводяться заходи задля вшанування наших героїв-чорнобильців. 
     Ніч з 25 на 26 квітня 1986 року є дуже сумним періодом для нашої держави. Вже 
тридцять чотири роки ми сумісно намагаємося ліквідувати наслідки двох потужних 
вибухів, що зруйнували реактор та забруднили територію і повітря двомастами тонами 
урану. За останніми даними майже 600000 людей пройшли через жахіття Чорнобильської 
трагедії. Було сформовано та 
відправлено колони з особовим 
складом, технікою. На фото молоді 
люди-ліквідатори, що допомагали в 
ліквідації аварії. Вони перебували біля 
реактора, працюючи в місці вибуху 
замість роботів.  Щиро дякуємо всім, хто 
взяв участь в тих страшних подіях. 
Низький вам уклін! Бажаємо всім 
здоров’я, миру та наснаги. Нехай в 
нашій країні буде спокій та любов! 
    Рекомендовано до перегляду ролик «16 маловідомих фактів про Чорнобиль»  за 

посиланям https://www.youtube.com/watch?v=ujeHE4lkbhQ  

 
4.  « Ходить світом Миколай» ( до Дня Святителя Миколая 

Чудотворця та Новорічних свят) 

Традиції і прикмети свята 
• Батьки в ніч напередодні 

торжества кладуть презенти  в 
дитячі шкарпеточки або взуття. 

Найчастіше це солодощі, 
цукерки, шоколад. Кажуть, що 

подарунки отримують добрі та слухняні дітки, а тим, хто погано 
поводився, покладаються лише каміння або різочку (прутик). 

Проте маленькі хлопчики і дівчатка в очікуванні чарівного свята 
і подарунків не вередують і поводяться гідно, намагаючись 

сподобається Святому Миколаю. 
• Існує також загадкове повір'я: якщо в переддень чарівного 
свята загадати заповітне бажання, то Святий Миколай його 
обов'язково виконає. Діти, які вже вміють писати, в листах 
просять покровителя виконати свої мрії. Саме доброта і віра в 
чудо здатна зберігати все найдорожче в людських серцях. 
• Вважається, що свято Миколая – останній день у році, коли 
можна розрахуватися з боргами. Сам він – Божий угодник – 

мав багатства, але завжди ділився з нужденними. 

https://www.youtube.com/watch?v=ujeHE4lkbhQ


     Рекомендовано до прочитання казку М. Солтис-Смирнової «Казка про святого 
Миколая» за посиланням  
https://kazka.in/fairytails/mariya-soltys-smyrnova/kazka-pro-svyatoho-mykolaya.html  

5. Тематична ілюстративна поличка: «Різдво – це милосердя в серці». 

(до свята Різдва Господня) 

     Перша згадка про Різдво як свято відноситься 
до 200 року нашої ери. У IV столітті нашої ери 
Римська церква ухвалила святкувати Різдво 
Христове 25 грудня. Щоб не порушувати старих 
традицій, Церква вирішила зробити так, аби 
свято Різдва збіглося з уже відомим і легко 
прижилося у народі. Через якийсь час про інші 

свята мало хто згадував, а ось Різдво відзначають понині.  
     У світовій історії відомий реальний випадок, коли свято Різдва Христового на короткий 
час зупинило бойові дії. Це сталось в 1914 році y Франції. Під час Першої Світової війни 
солдати німецької, англійської та французької армій, одночасно склавши зброю, вийшли з 
окопів і почали обійматися, колядувати, славити Ісуса та дарувати подарунки. Цій історії 
присвячено художній фільм 2005 р. в. “Щасливого Різдва”. 
    Відомо, що до хліва, де на світ з’явився 
Ісус Христос, волхвів привела дуже велика і 
яскрава зірка. Багато століть астрономи 
намагалися з’ясувати, яке ж небесне тіло 
могло так яскраво світити та 
переміщуватись по нічному небу того дня. А 
християни вірують, що то з’явилася надприродна різдвяна зірка, що вказала путь 
шанувальникам Господа Ісуса Христа, якого волхви вважали за новонародженого Царя 
Ізраїлева, Спасителя миру. 

Рекомендовано до прочитання казку «Різдвяна пригода» за посиланням 

https://kazky.org.ua/zbirky/dyvokrajina/julja-smalj-rizdvjana-pryhoda  

 

6. «Нашому другу присвячується» ( до ювілею 155 р. з дня 

народження Р. Кіплінга) 

     Англійський письменник Джозеф Редьярд Кіплінг 
писав для дітей досить багато, головним чином казки. 
Діти всього світу з захопленням читають його 
оповідання про Мауглі, про допитливе Слоненя, про 
Кішку, яка гуляла, як собі знала. 
       Народився Р. Кіплінг 30 грудня 1865 року в Індії, в 
Бомбеї. Раннє дитинство пригадувалось потім 
письменником як пора безхмарного щастя, якій він 
зобов'вязаний усім добрим і світлим у собі. 
    У віці 10 років він почав писати вірші і відсилати їх у 
журнали, де їх поки що не друкували. Керівник 
закладу підтримав літературне обдарування хлопчика і 
зробив 

усе можливе, щоб Радді Кіплінг не звернув з 
цього шляху. 
       Батьки ж достойно оцінили талант сина. 
В 1881 році, коли йому виповнилося 
шістнадцять років, вони видали за власний 
рахунок невеликим тиражем збірку 
"Шкільні вірші". В сімнадцятирічному віці 

https://kazka.in/fairytails/mariya-soltys-smyrnova/kazka-pro-svyatoho-mykolaya.html
https://kazky.org.ua/zbirky/dyvokrajina/julja-smalj-rizdvjana-pryhoda


Редьярд Кіплінг закінчив школу і повернувся в Індію. І не дивно, що його перші твори: 
оповідання, казки, вірші - були присвячені саме їй. Так з'явилась "Книга Джунглів", куди 
ввійшли і оповідання про Мауглі, які були багато раз успішно екранізовані.  
       Потім Кіплінг поїхав з Індії. Він багато мандрував. Пізніше, в 1904 році, вирішив 
оселитись в Англії. В 1097 році письменникові присуджено Нобелівську премію в галузі 
літератури. 
       Радимо до прочитання вірш Редьярда Кіплінга «Якщо» у перекладі Василя Стуса за 
посиланням https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=230  
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