
1 вересня - День знань 

 Перший день осені.  Школа знову відчиняє свої двері учням. 

А ми з нетерпінням чекаємо наших улюблених читачів в шкільній бібліотеці!  Для 

відвідувачів відкрита виставка-знайомство  -  "Як тебе не любити ,  Харкове мій!" 

 

      
 

Письменники-ювіляри місяця 
5 вересня 

 95 років від дня народження Грицька Бойка (1923-1978), дитячого 

письменника 

   
   

     
 Грицько Бойко ввійшов у літературу для дітей на початку 50-х років XX ст. і 

дуже швидко полюбився маленьким читачам. Лише в Україні за життя поета вийшло 

понад п'ятдесят книжок. Смішинки про малят і звірят, шкільні й спортивні 

веселинки, скоромовки-спотиканки, загадки адресовані тим, хто цінує гостре, влучне 

слово, любить і розуміє гумор, уміє покепкувати не тільки з когось, а й із себе самого. 

У дитячій літературі не знайдеться, напевне, жанру, в якому б не працював Грицько 

Бойко: поеми, вірші, скоромовки, лічилки, загадки, п'єси-казки, тобто все, що 

подобається таким чарівним жителям країни Дитинства. 

 Письменник видав близько ста книжок для дітей. Ще за життя наклад його 

книжок сягав двадцяти мільйонів. 

 Різноманітний та значний доробок письменника і сьогодні користується 

незмінною увагою юних читачів. Діти залюбки читають вірші та казки Г.Бойка. 

 

28 вересня 



 100 років від дня народження Сухомлинського В. О. (1918-1970), 

українського педагога, письменника 

 

  
 

 
 Мудра людина із щирим серцем. Так називають Василя Олександровича 

Сухомлинського, заслуженого учителя України, лауреата Державної премії імені Т. Г. 

Шевченка. 

"Людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний". 

                                                                 В. Сухомлинський 

 Саме творчість мислителя, вченого, педагога-практика Василя 

Олександровича Сухомлинського, знаного і шанованого в усьому світі - поза 

вимірами часу. Його творчість це і є той "вічний слід", яким ідуть і йтимуть вчителі 

та діти. Прожив В. О. Сухомлинський зовсім мало -  51 рік. За своє коротке життя 

Василь Олександрович зробив дуже багато для дітей і взагалі для педагогічної науки. 

Неоціненну літературну спадщину залишив нам видатний вчитель і письменник. 

Василь Олександрович Сухомлинський - автор 41 монографії і брошури, більше 600 

статей, 1200 оповідань і казок. Твори Сухомлинського видані 53 мовами світу. 

Найбільш відома його книжка "Серце віддаю дітям" видана 30 мовами світу. 

Твори Сухомлинського - то щирі і мудрі уроки великого душею і талантом вчителя. 

Вони розкривають перед нами красу навколишнього світу й рідного слова. Навчають 

людяності й мудрості. 

 35 років свого життя Василь Олександрович віддав школі. Вдумливо й 

наполегливо намагався Вчитель не тільки дати належні знання своїм учням, але й 

зростити їх хорошими людьми, добрими й чесними, відважними й стійкими, 

трудолюбивими й життєрадісними. Василь Олександрович сам дуже любив дітей і 

діти любили його. 

Відкрити для себе багатогранну постать учителя допоможе літературно-

художня виставка, яку бібліотека організувала до дня народження видатного 

співвітчизника. На ній експонуються не тільки  літературні та художні твори. На 

особливу увагу заслуговують книги про життя та творчість В.Сухомлинського. 

 

28 вересня 

 215 років від дня народження Проспера Меріме (1803-1870), 

французького письменника та перекладача 

 



   
 

 Становлення Меріме - письменника відбувалося під час жорстокої боротьби 

між літературною молоддю, яка намагалася оновити французьку літературу, і 

письменниками старшого покоління, які надавали перевагу класицизму. Меріме, 

підтримуючи дружні стосунки із Стендалем і Гюго, став на їхню сторону у боротьбі з 

класицизмом. Але він по-новому поглянув на деякі ключові теми світогляду. 

Наприклад, письменник у своїх творах критично поставився до романтичного 

романтичного культу історичного минулого та "місцевого колориту", іронізував з 

романтичного культу містики. 

 Отже, новели Меріме на перший погляд - романтичні. Однак письменник 

підривав цей романтизм стриманим, точним, іронічним і навіть сухим стилем оповіді. 

Ще один улюблений прийом автора - введення оповідача, який був своєрідним "Я" 

новеліста. Об'єктивна і дещо іронічна розповідь оповідача була водночас коментарем, 

що ставив під сумнів вірогідність незвичайних подій. 

 Особливо прозаїк захоплювався Україною, його приваблювало минуле і 

героїчна боротьба українського народу за національну незалежність. Найбільше 

новеліста зацікавила епоха українського козацтва, гетьманування, їхні звичаї та 

обряди. Про історію українського народу видані такі праці письменника, як 

"Українські козаки та їхні останні гетьмани", есе "Богдан Хмельницький", у яких він 

виклав своє захоплення Мазепою і Хмельницьким. 

Книжкова виставка знайомить всіх бажаючих зі спадщиною письменника. 

 

30 вересня 

 Всеукраїнський день бібліотек 
 

 

       
 

Сьогодні в Україні налічується 

близько 40 тисяч бібліотек. Серед ведучих - 

Національна бібліотека імені України 

В.І. Вернадського, Національна 

парламентська бібліотека України, 

Державна бібліотека України для 

дітей, Державна історична бібліотека 

України та інші. 

Кількість бібліотечних працівників перевищує 52 870. 

Послугами книгосховищ користуються більше 17490 тисяч читачів. 
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