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«Є злочини гірші, ніж спалювати 
книги. Наприклад – не читати їх.» 
   Рей Бредбері 

Привіт! Серпень — останній мі-
сяць літа. Ти вже встиг відпочити, 
позасмагати під літнім сонечком, 
поганяти на велику та поспілкува-
тись з друзями. 

Саме час прокачати свій інтелект. 
А яке найкраще тренування для 
мозку? Звичайно, КНИГА! 

10 переваг читання: 
1. Розумова стимуляція1. Розумова стимуляція1. Розумова стимуляція   
Читання «включає» мозок. Францу-
зький письменник і філософ Дені 
Дідро стверджував, що люди, коли 
перестають читати, перестають і 
мислити. 
2. Омолодження організму2. Омолодження організму2. Омолодження організму   
Читання омолоджує, адже організм 
старіє швидше, коли старіє мозок. 
3. Розширення словникового запасу3. Розширення словникового запасу3. Розширення словникового запасу   
Чим більше ви читаєте, тим краще 
говорите. А це, в свою чергу, спри-
яє і більшій впевненості в собі. 
4. Поліпшення письмових навичок4. Поліпшення письмових навичок4. Поліпшення письмових навичок   
Відбувається  паралельно з розши-
ренням словникового запасу. Добре 
написаний чужий текст впливає і на 
ваш власний. 

5. Зниження стресу5. Зниження стресу5. Зниження стресу   
Читання знижує рівень стресу. Захо-
плюючий сюжет книги дозволяє від-
воліктися від своїх проблем і заспо-
коїтися. 
6. Зміцнення сну6. Зміцнення сну6. Зміцнення сну   
Замініть вечірній перегляд телевізо-
ра читанням паперової книги. Підсві-
чування екранів гаджетів пригнічує 
вироблення гормону сну. 
7. Поліпшення пам7. Поліпшення пам7. Поліпшення пам’’’яті і концентраціїяті і концентраціїяті і концентрації   
Для розуміння твору потрібно запа-
м’ятати неймовірну кількість персо-
нажів і масу деталей, а це тренує 
пам’ять. У сучасному світі з великою 
кількістю інформації увага частіше 
розсіюється, ніж фокусується. Коли ж 
ми читаємо книгу, все інше зникає. 
Спробуйте читати 15-20 хвилин в 
день і будете здивовані рівнем своєї 
концентрації та продуктивності. 
8. Розвиток уяви8. Розвиток уяви8. Розвиток уяви   
Чим більше ви читаєте, тим краща 
ваша здатність фантазувати. Під час 
читання уява сама намалює декора-
ції. Жоден фільм, навіть 3D, не дасть 
вам такої можливості. 
9. Допомога в спілкуванні9. Допомога в спілкуванні9. Допомога в спілкуванні   
Читання дозволяє ясно і чітко викла-
дати свої думки. 
10. Розвага10. Розвага10. Розвага   
З книгами джерело розваг ніколи не 
вичерпається. І головне — воно зав-
жди на відстані руки. 

Отже, від читання книг лише одна 
користь. Читайте, мрійте, творіть! А 
книги допоможуть вам у цьому! 

Бережіть своє здоров'я! З любов'ю! 

Ваша бібліотека 

ЧАС ЧИТАТИ!ЧАС ЧИТАТИ!ЧАС ЧИТАТИ!   

Страва від шефаСтрава від шефаСтрава від шефа   

Нагадуємо 
про заходи безпеки 

Газета КЗ СОР “Сумська обласна бібліотека для дітей”  

www.sodb.sumy.ua Серпень 2020 

Супер поживнаСупер поживнаСупер поживна   

інформаціяінформаціяінформація   

на будьна будьна будь---який смак!який смак!який смак!   

КНИГА КНИГА КНИГА ———   НАЙКРАЩИЙ ДРУГ ЛЮДИНИ!НАЙКРАЩИЙ ДРУГ ЛЮДИНИ!НАЙКРАЩИЙ ДРУГ ЛЮДИНИ!   

ЧИТАТИ НЕ ШКІДЛИВО.ЧИТАТИ НЕ ШКІДЛИВО.ЧИТАТИ НЕ ШКІДЛИВО.   
      ШКІДЛИВО НЕ ЧИТАТИ.ШКІДЛИВО НЕ ЧИТАТИ.ШКІДЛИВО НЕ ЧИТАТИ.   



  

 

 

2 серпня  – День Іллі 

3 серпня  – Всесвітній день кавуна 

5 серпня  – Міжнародний день світлофора 

8 серпня – Всесвітній день котів 

8 серпня  – Міжнародний день альпінізму 

9 серпня  – Міжнародний день корінних народів світу 

12 серпня – Міжнародний день молоді 

13 серпня – Всесвітній день шульги (лівші) 

14 серпня  – Свято Маковія (Медовий Спас) 

15 серпня  – Всесвітній день бездомних тварин 

15 серпня  – День археолога 

19 серпня  – Преображення Господнє (Спас) 

19 серпня  – Всесвітній день гуманітарної допомоги 

24 серпня  – День народження картопляних чипсів 

30 серпня  – Свято Жнив 

СЕРПЕНЬ 2020 

Книжковий хіт-парад 
 

Хочеш дізнатись більше цікавого про країну, в якій живеш? Пропонуємо 
добірку найкращих книг, в яких зібрано безліч цікавих фактів про все, що 
стосується України. 

До речі, ці книги ти можеш взяти в нашій бібліотеці. Приємного читання! 

Файний гуморФайний гуморФайний гумор 
 

 Вийшла нова книга Дейла 
Карнегі "Як позбутися друзів, 
знайдених за допомогою моєї 
попередньої книги". 

 

 Мені дуже сподобалася ваша 
остання книга "Як поводитися з 
підлітками". Тільки замахнувся 
нею на сина, як він тут же при-
пинив огризатися! 

 

 - Я люблю читати книги. 
- А перечитувати любиш? 
- З моєю пам’яттю це назива-
ється просто читати. 
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23 серпня  – День Державного Прапора України 

24 серпня  – День Незалежності України 

Рекорди України 
 

Перший українець, який відвідав 
усі країни світу 

Деякі люди заздалегідь складають 
список бажань, що вони хочуть зро-
бити в своєму житті. Хтось мріє побу-
дувати власний будинок, хтось – 
здійснити подорож до Єрусалима або 
навіть перетнути Велику Китайську 
стіну. А Костянтин Симоненко з Киє-
ва ще 15 років тому поставив собі за 
мету відвідати всі країни світу. І йо-
му, зрештою, таки вдалося здійснити 
задумане! 

Найбільша сумка 
Найбільшу сум-

ку зробили у Су-
мах. Це був своє-
рідний подарунок 
рідному місту на 
честь його 360-
річчя. Сумку у 
стилі «печворк» 
заввишки 7,5 м і 
завширшки 5,45 м 
змоделював ди-
зайнер Петро Сорока. Сумарна вага 
усіх використаних матеріалів – шкіри, 
камуфляжної тканини, льону тощо – 
склала приблизно 100 кг. Піднімали її 
за допомогою підйомного крану.  

Сукня з найбільшої кількості 
кавових зерен 

Був колись такий 
серіал – «Жінка з 
ароматом кави». 
Тепер такі жінки 
існують насправ-
ді – це ті, хто 
приміряв роботи 

луцького дизайнера Дмитра Пархом-
чука. Його унікальні сукні виготовлені 
з ретельно відібраних зерен кави. 

Найдовша в Україні витинанка 

У Сумах в 2019 році до Дня міста 
створили найдовшу в Україні витина-
нку з паперу довжиною 30 метрів. 

 Витинанка виконана як Кролевець-
кий рушник. На її створення майстри-
ні витратили 3 місяці. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=487
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=487
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=165
http://www.chl.kiev.ua/
http://www.rekord.ua/pershij-ukrajinets-yakij-vidvidav-usi-krajini-svitu.html
http://www.rekord.ua/pershij-ukrajinets-yakij-vidvidav-usi-krajini-svitu.html
http://www.rekord.ua/samaya-bolshaya-sumka.html
http://www.rekord.ua/platye-iz-kofe.html
http://www.rekord.ua/platye-iz-kofe.html


  

 

високе синє небо над головою, жит-
тєрадісні люди, багата культура і 
традиції. Вона сповнена таємниць і 
несподіванок. В неї є все, щоб бути 
щасливою, їй лише потрібна наша 
любов та підтримка. 

Ми любимо тебе, Україно! 
Зі святом! 

Одного сонячного дня, а якщо точ-
ніше, 24 серпня24 серпня24 серпня — народилася спра-
вжня красуня — незалежна Українанезалежна Українанезалежна Україна. 

Україна — молода держава, але 
історія її сягає сивої давнини. Вона 
впевнено йде вперед і здобуває пе-
ремоги. 

Україна — це безмежні простори, 

Україна — найбільша країна, тери-
торія якої повністю знаходиться в 
Європі. 

Географічний центр Європи знахо-
диться в Україні, біля містечка Рахів, 
в оточенні мальовничих Карпат. 

Найпопулярнішу різдвяну пісню 
«Щедрик» українського композитора 
Леонтовича співають на всій плане-
ті. Уперше вона виконана 
в 1916 році у Києві. А вже 
в 1921 році лунає у нью-
йоркському Карнегі-Холлі. 

Станція київського мет-
ро «Арсенальна» — най-
глибша в світі. Її глибина 
становить 105,5 м. За де-
якими даними, у тунелях 
біля «Арсенальної» є тає-
мні схованки. 

Найбільший і найпотужніший у світі 
літак ―Мрія‖ (Ан-225), збудовано в 
Україні, на заводі імені Антонова.  
240 рекордів його занесено до Книги 
рекордів Гінесса! Зараз ―Мрію‖ орен-
дують чимало країн світу задля ван-
тажних перевезень, які не під силу 
жодному з існуючих авіалайнерів, 
адже перевозить «Мрія» пасажирсь-
кі літаки! 

У Парижі на конкурсі краси мов 
українська зайняла 2 місце у світі за 
мелодійністю (після італійської) та 
третє за красою лексики (після фра-
нцузької та перської). 

 

Нашій красуні 29 років 
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Перший український «Буквар» 
Івана Федорова видано у Львові. До 
наших часів дійшов лише один при-
мірник, який було знайдено в Римі. 
Зараз стародрук зберігається в біб-
ліотеці Гарвардського університету.  

Тарасу Шевченку встановлено 
найбільше пам’ятників (1384) по 
всіх куточках світу. Кобзар у вигляді 

римського патриція про-
голошує промову в Римі, 
у Бразилії його зображе-
но молодим і з книжкою в 
руках, а в Польщі – зо-
всім юним хлопчиком зі 
свічкою. 

Найдовший у світі му-
зичний інструмент – 
українська трембіта 

(входить до Книги рекордів Гінес-
са). Її довжина досягає 4 м, а звуки 
чутні більш ніж за 10 км. Спершу 
трембіту використовували як засіб 
зв’язку. Також за її допомогою попе-
реджали про небезпеку. 

Найбільший прапор України пло-
щею 2400 кв. м, вагою 120 кг було 
розгорнуто у м. Покровськ Донець-
кої області. Він занесений до Книги 
рекордів Гіннеса як найбільший 
державний прапор у світі. 

Найдавніша мапа, а також найста-
родавніше поселення людини знай-
дені у с. Межиріччя Рівненської об-
ласті. Їм 15 000 років. Мапу вибито 
на кістці мамонта. 

ЦІКАВІ ФАКТИ 

 

Дивовижні місця України 

Україна сповнена таємниць і неспо-
діванок! 

Актівський каньйон 
Каньйон знаходиться у Миколаївсь-

кій області. Його ще називають 
―Долина диявола‖. У мініатюрі він 
нагадує знамениті каньйони Північної 
Америки. Безліч людей приваблює 
казкова краса скель цього каньйону. 

Українське мертве море 

В Україні є власне мертве море, 
розташоване поблизу Херсона. Вода 
в Лемурійському озері забарвлена у 
рожевий колір. Ця вода вважається 
лікувальною і омолоджуючою. 

У нашому Лемурійському озері на 
5% більше солі, ніж у Мертвому морі. 

Вилкове 

Це місто розташувалося на воді, як 
справжня Венеція! Тут зливаються 
воєдино Дунай і Чорне море – неймо-
вірне видовище. 

Олешківські піски 
Одна з найбільших пустель Європи 

знаходиться саме в Україні – Олеш-
ківська. Справжня українська Сахара 
займає 210000 га і розташовується 
на Херсонщині, біля узбережжя Чор-
ного моря. 

Загадковий тунель любові 
У селищі Клевань на Рівненщині 

розташувався таєм-
ничий тунель кохан-
ня. Це романтичне 
місце називають 
феноменом, адже 
знаходиться тунель 
уздовж залізничної 
колії. 

http://tsn.ua/ukrayina/10-naynezvichaynishih-ta-cikavih-faktiv-pro-ukrayinu-364501.html
http://senfil.net/index.php?newsid=117


  

 

 

Перша: до 
нього приїж-
джають ті, 
кому потрібні 
гроші: хтось 
дуже тонко 
підмітив, що 
якщо свого 
часу цукро-
вий красень 
допоміг ско-
лотити капіта-
ли таким ле-
гендарним цукрозаводчикам, як 
Терещенки та Харитоненки, то він 
може допомогти і всім іншим. Треба 
тільки дуже чітко сформулювати 
свій посил і потерти табличку з на-
писом Beta vulgaris (там 4 таблички 
– потрібна саме ця!). 

Друга: зробити буряку підношен-
ня у вигляді гривневої монети – цим 
ви продовжите свою молодість. А 
все тому, що буряк, і це науково 
доведений факт, має омолоджува-
льні властивості (завдяки наявності 
фолієвої кислоти, яка сприяє ство-
ренню нових клітин). 

Другий пам’я-
тник — Мико-
лаївська об-
ласть, сели-
ще Перво-
майське. На 
монументі 
увічнено фра-
зу: «Буряк, це 
рослина, що 
створена 
людським 
генієм». 

САЛОСАЛОСАЛО — український національ-
ний продукт, який вживається і як 
самостійна страва, і у складі різних 
кулінарних виробів. Віддавна сало в 
Україні вважалося показником доб-
робуту. 

Зазвичай, українці вживають сві-
же, обсмажене, запечене, копчене 
сало, полюбляють їсти його із хлі-
бом, часником і цибулею. 

Сало рекомендують їсти і терапе-
вти, і кардіологи, і дієтологи — на-
віть тим, хто худне. 

В експозиції єдиного у світі музею 

БОРЩБОРЩБОРЩ — традиційна українська 
страва, головним компонентом якої є 
буряк. 

У національній українській кухні 
існує чимало різновидів борщу: зеле-
ний (щавлевий), пісний чи м’ясний, із 
квасолею чи грибами, холодний чи 
гарячий. Та найпоширенішим є чер-
воний, який традиційно готують із 
капусти, картоплі, томатів, моркви, 
цибулі, зелені та буряка. 

Борщ – не просто улюблена стра-
ва українців, це елемент історії й 
обрядовий символ. Колись звитяжні 
лицарі запорізькі випробовували ще-
дро приперченим «мудрим борщем» 
молодих козаків на мужність і витри-
мку. 

На карті України можна знайти міс-
течко Борщів (поблизу Тернополя), 
що дістало свою назву ще за часів 
монголо-татарської навали. Кожного 
року, на честь борщу, тут проводять 
фестивалі, впродовж яких точиться 
«запекла» боротьба за приготування 
кращої національної страви. 

Різні регіони України мають свій 
рецепт приготування борщу: на Льві-
вщині, наприклад, полюбляють борщ 
без капусти, на Київщині його готу-
ють із куркою та яловичиною, а на 
Слобожанщині з «білим», цукровим 
буряком.  

До речі, у 2008-му році, в Києві 
встановили пам’ятник цукровому 
буряку. Офіційна назва цього твору 
мистецтва звучить нудно: «Знак на 
честь 40-річчя захисту посівів цукро-
вих буряків «Бетаналом»». Народ же 
кличе пам’ятник ласкаво і чисто по-
українськи – «Бурячок». 

З цим «хвостатим» овочем пов'я-
зано відразу дві традиції. 

сала у Львові представлено різнома-
нітні скульптури з цього продукту 
(постать гуманоїда, сальні свічки, 
шахи), картини, світлини, присвячені 
відомій масній закусці. При музеї 
працює ресторан, де можна скушту-
вати славнозвісне сало в шоколаді. 

Ласуну пропонується 15 цукерок,  
3-х видів: сало в шоколаді звичайне, 
з м'ятою, з чорносливом. 

У класичному рецепті використо-
вується чорний шоколад (100 г), зви-
чайне або прикопчене сало (100 г), 
вершкове масло (50 г). Також, для 
додання аромату і пікантності, в не-
великих кількостях додаються спеції: 
імбир, кардамон, перець чілі, чорний 
перець, мускатний горіх. 

Сало нарізаємо тонкими прямокут-
никами. Шоколад, на водяній бані, 
розтоплюємо та міксуємо з вершко-
вим маслом і спеціями. Отримана 
суміш заливається в форми до поло-
вини, потім сало, і заключний шар 
шоколаду. 

Далі форми з десертом поміщаємо 
в морозильну камеру і, через 2-3 
години, частування готове. 

У процесі приготування пропонує-
мо використати форми для льоду. 

Пам’ятник офіційному українсько-
му «наркотику», салу, знаходиться 
на Сумщині, в 
місті Ромни. 
Монумент сим-
патичній свинці 
відкрили ще 1 
квітня 2000 
року, під час 
Першого все-
українського 
гумористично-
го фестивалю 
«Любителів 
сала». 
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