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Супер поживна
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на будь
будь--який смак!
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Як стати розумним?
«Якщо хочете, щоб ваші діти були розумними, читайте їм казки. Якщо
хочете, щоб вони були ще розумнішими, читайте їм ще більше казок.»
Альберт Ейнштейн

Всіх вітаємо з Днем знань!
Друже, на тебе чекають нові відкриття, знайомства та безліч цікавих
подій. І навіть, якщо для тебе це
―свято зі сльозами на очах‖, не сумуй. Ми, як і годиться справжнім
друзям, спробуємо тобі допомогти.
Лови поради, які тобі точно допоможуть!
10 простих порад:
1. Проводь час в Інтернеті корисно
Не витрачай багато часу на соціальні мережі та миле відео про тварин. В Інтернеті безліч цікавих і корисних освітніх ресурсів.
2. Багато читай
Існують різні думки про те, що корисніше читати для мозку: від щоденної газети, як звички, до найрізноманітнішої художньої та наукової
літератури. Але всі погоджуються,
що кількість має важливе значення.
Ейнштейн

Ломоносов

4531

3120

Гоголь

1211

Ти

Нагадуємо
про заходи безпеки

а скільки книжок прочитав ти?

3. Грай зі своїм мозком
Настільні ігри та головоломки – це
не тільки задоволення, але і гарний
спосіб змусити мозок працювати.
4. Склади список ―Я зробив
зробив‖‖
Щоб налаштуватися на нові висоти,
потрібно написати список. Ні, не
план на майбутнє! Навпаки, напиши
список своїх досягнень.
5. Оточи себе розумними людьми
Виявляється, що твій IQ є середнім
арифметичним з IQ п’яти найближчих людей, з якими ти спілкуєшся.

І красива, і розумна...

6. Поясни вивчене іншим
―Якщо ви не можете пояснити це
просто, то ви не розумієте це досить добре― Альберт Ейнштейн
Досить легко дізнатися нову інформацію, але зберегти її в пам'яті та
передати комусь – набагато важче.
7. Почни вивчати нову мову
А освоїти іноземну мову без репетитора тобі допоможуть ресурси бібліотеки та Інтернету.
8. Не соромся запитувати
Напевно є сотні запитань, відповідь
на які ти не знаєш. Твоя допитливість не лише задовольнить цікавість, а і суттєво розширить знання у
різних галузях.
9. Застосовуй знання на практиці
Розумний не той, хто багато знає, а
той, хто вміє застосовувати свої теоретичні знання на практиці.
10. Давай мозку відпочити
Подаруй собі можливість ―посидіти в
тиші щодня‖. Мозку потрібно іноді
простоювати, для того щоб обробити
і засвоїти вивчене.
А ось ще декілька порад від відомих людей:
―Найкращі інвестиції – це інвестиції
в знання.‖
Бенджамін Франклін
―Головний ворог знання – не невігластво, а ілюзія знання.‖
Стівен Хокінг
Читай! Бережи своє здоров'я!
До зустрічі!
Ваша бібліотека
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ВІДОМІ ВИНАХОДИ – РЕАЛЬНІ ЛЮДИ

1 вересня – День знань

2 вересня – День міста Суми
2 вересня – День визволення Сум від нацистських загарбників
5 вересня – Міжнародний день благодійності
8 вересня – Міжнародний день грамотності
9 вересня – Міжнародний день краси
12 вересня – День українського кіно
15 вересня – День народження Google
19 вересня – День народження смайла
21 вересня – Міжнародний день миру
22 вересня – День без автомобілів; День осіннього рівнодення
22 вересня – День партизанської слави України
24 вересня – Всесвітній день моря
26 вересня – Європейський день мов
27 вересня – Всесвітній день туризму; Міжнародний день глухих
29 вересня – Всесвітній день серця

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек

Книжковий хіт-парад
Хочеш розширити свій кругозір? Став запитання і знаходь відповіді. Світ
навколо тебе цікавий і дивовижний! Дізнайся більше... Пропонуємо тобі
книги, які розкажуть про все на світі.
До речі, всі вони є в нашій бібліотеці. Приємного читання!

Файний гумор
 Коли запитують: "Яку б
книгу ти взяв на безлюдний острів?", відразу уявляю потопаючий океанський лайнер, паніку,
всі біжать до рятувальних шлюпок, а я продираюся крізь натовп людей, хапаю когось за
рукав і кричу у вухо: підкажіть,
будь ласка, на якій палубі бібліотека?
 - Сьогодні прочитав вашу книгу …
- Останню?
- Сподіваюся ...

Створення гідромасажних ванн нерозривно пов'язане з ім'ям італійських братів Джакузі. Сину одного з
братів потрібен був регулярний масаж. Саме тоді Джакузі створили прототип сучасної гідромасажної ванни.
Гай Цільній Меценат — давньоримський державний діяч і покровитель мистецтв. Найкращі поети того
часу знаходили в Меценаті покровителя і захисника. Його ім'я, як прихильника витончених мистецтв, стало
загальним, і з часом почало означати
щось на кшталт спонсора.
У 18-му столітті англієць Джеймс
Ватман старший захотів розбагатіти, випускаючи кращий папір в світі.
У нього був інноваційний секрет –
целюлозну масу викладали для просушки на сітку з тонкої тканини. Після
охолодження папір ставав щільним,
однорідним, з шорсткою поверхнею,
на ній добре було видно олівець, а
акварельні фарби виглядали бездоганно. Першими оцінили папір ватман художники і креслярі.
Лорд Джеймс Кардіган — генерал Британської армії. Йому
приписується винахід
в’язаного жакета на
ґудзиках і без коміра,
який можна піддягати
під формений мундир,
так званого светра
«кардиган».
Джозеф Пілатес — німецький тренер, який розробив систему фізичних
вправ, названу на його честь. Він був
хворобливою дитиною (страждав на
астму, рахіт та ревматизм). Все своє
життя присвятив удосконаленню фізичних сил, вивчав йогу та рухи тварин. Навчав своїх однокласників фітнесу та вправам. Пілатес вважав, що
«сучасний» спосіб життя, погана постава і неефективне дихання лежить в
коренях поганого самопочуття.
Чарлз Бойкотт — британський
управляючий в Ірландії. Відмова місцевих мешканців обробляти його землю призвела до появи слів
«бойкотувати» та «бойкот» — припинення стосунків.
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Місто, яке ми любимо!

2 вересня Суми відзначають День
міста. В цьому році виповнюється
365 років з дня його заснування.
На високому пагорбі, який омивали річки Сумка, Сума і Псел, козаки
побудували фортецю з дубових колод. І стало рости і розвиватись містечко, яке спочатку мало назву
Сумин городок, а потім — місто Суми.
Існують різні версії дати заснування міста Суми, але офіційною вважається 1655 рік. Засновник Сум —
полковник Герасим Кондратьєв, який
прийшов сюди з групою козаків.
З 1939 року місто Суми — обласний центр.
Наше місто оповите легендами.

Навіть походження його назви має
декілька тлумачень. За однією із
версій назва Суми пішла від річок
Сума та Сумка, але найпопулярнішою з версій є легенда про козаків,
що знайшли на березі річки три
сумки з золотими монетами. І саме
на тому місці заснували місто, що
було назване Сумами, на честь
отих сумок із золотом. Як би там не
було, але легенда прижилася і тепер три сумки прикрашають герб
міста.
Місто Суми — затишне містечко,
з колоритними вуличками та архітектурою. І повір нам, в Сумах не засумуєш!
Рідне місто!

Символи міста Суми
Герб і прапор

Герб відображає історію та традиції
міста. Він був розроблений ще у 1776
році, офіційно затверджений міською
радою Сум 1991 року. Герб міста Суми – це три чорні суми з золотими
ґудзиками, розміщені на щиті срібного кольору. Своєю формою вони нагадують сумки, які носили козаки
Сумського полку. Чорний колір означає обережність, мудрість.
Прапор міста Суми затверджений
влітку 2000 року і являє собою квадратне полотнище смарагдового кольору, в центрі якого розташований
герб міста.

Альтанка

ЦІКАВІ ФАКТИ
Щоб водилися гроші, йдіть до пам’ятника славнозвісній сумці
з золотом (на початку
вул.
Воскресенської),
вішайте свою сумку на
гак та тріть найбільшу
монету.
Міський парк ім. Кожедуба
спочатку був публічним садом, який
заснував зять Харитоненка - Лещинський (тому частина, з якої він починається, називається парк Лещинських). Зробив він це, щоб вибачитися
перед містом за те, що забруднював
Псел відходами цукрового заводу.
Через кілька років вхід до саду став
платним - 5 копійок по вихідних.
Блакитні озера були вириті в 1960
роках, з них брали пісок для будівництва 9-12 мікрорайонів, до цього там
були болота. Чешка теж була менше
(це залишок старого русла Псла). Її
теж збільшили, забираючи звідти
пісок для будівництва.
Запам’ятайте – Чешка не має відношення до письменника Чехова!
Правильна назва: озеро Чеха. Від
імені багатого поміщика Василя Чеха, який жив на березі цього озера.

Його особняк стояв на тому місці,
де зараз гуртожитки СумДУ.
До революції на тому
місці, де зараз знаходиться
Макдональдс,
був цирк.
Спасо-Преображенський
собор у Сумах – єдиний у світі
православний собор, на даху якого
знаходяться статуї. Православна
церква, зазвичай, не використовує
їх у своїх храмах.
Пам'ятник невідомому солдату
(―пам’ятник Альоші‖) спочатку був
бетонним, але під час грози в його
меч вдарила блискавка і він почав
руйнуватися. Тоді було споруджений новий пам'ятник з бронзи, який
стоїть досі.
У лісі на Веретенівці є ставок. Він
належав одному з місцевих поміщиків і використовувався для купання.
Для зручності його дно було викладено дубом.
На місці центрального універмагу,
який побудували в 1965 році, стояв
круглий павільйон, де продавали
морозиво.

Одним із символів міста та його
візитівкою є ажурна дерев’яна альтанка, збудована без жодного цвяха.
Вона побудована на місці, де бурили
свердловину в пошуках нафти, але
так і не знайшли. Таких альтанок було споруджено близько п'ятдесяти,
але до нашого часу збереглася лише
одна.

Про казкове місто…
Увага! Мандруйте улюбленим містом разом із яскравим дитячим путівником Анни Коршунової ―Казкове місто Суми‖. А на ніч для дітей радо розповість казку Альтанетта або Цукрик
з ―Маленьких історій казкового міста‖.
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Смакуй українське!
День українського кіно
відзначається щорічно у
другу суботу вересня.
Перша українська кінозйомка відбулася у вересні 1896 року в Харкові, де
фотограф Альфред Федецький зняв кілька хронікальних
сюжетів.
Кінооператор і кінорежисер Данило
Сахненко 1911 року зняв повнометражний німий фільм «Запорізька
Січ», що вважається в Україні першим ігровим фільмом національного
виробництва.

У 1943 році в Ашгабаді на стадіоні,
засипаному сіллю, яка замінила сніг,
знімався український художній фільм
«Райдуга». Стрічку відзначено Головним призом асоціації кінокритиків
США і Вищою премією газети «Daily
News» «За кращий іноземний фільм
в американському прокаті 1944 року».
Український кінематограф 19601970-х років, більш відомий як українське поетичне кіно, представлений
іменами світової ваги: режисери

Сергій Параджанов, Юрій Іллєнко,
Леонід Осика, актори Леонід Биков,
Іван Миколайчук, Микола Гринько,
Богдан Ступка.
Українські митці впродовж минулого століття створили власну яскраву

кіношколу, яка гідно збагатила світове кіно такими стрічками, як: «Тіні
забутих
предків»,
«Камінний
хрест», «Довгі проводи», «Вечір на
Івана Купала», «Білий птах з чорною ознакою».
Нині в український кінематограф
прийшло нове покоління митців.

«Поводир, або Квіти мають очі
очі»
»,
2013 — український історичний драматичний фільм режисера і сценариста Олеся Саніна. Гасло фільму
«Заплющ очі — дивись серцем».
«Плем
Плем’’я», 2014 – фільм режисера
Мирослава Слабошпицького отримав одразу три нагороди Канського
кінофестивалю — приз фонду Ган,
приз Відкриття та Гран-прі, а журнал Rolling Stone включив стрічку у
список 50 найкращих фільмів десятиліття.
«Кіборги
Кіборги»,
», 2017 – історія про оборону Донецького аеропорту, Режисер Ахтем Сеітаблаєв. Найкращий
фільм року за версією національної
кінопремії «Золота дзиґа».
«Додому
Додому»,
», 2019 – повнометражний дебют режисера Нарімана Алієва. Представляв Україну в лонглисті «Оскара».
«Мої думки тихі
тихі»,
», 2019 – комедія
Антоніо Лукіча про амбіції, професіоналізм і стосунки з батьками.
Щорічно, одночасно в Києві та
інших 20 містах України,
в кінці травня
– на початку
червня, проходить міжіжнародний
фестиваль
мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест
Кінофест»
», який

знайомить українську аудиторію як з
найновішими європейськими стрічками, так і зі світовою кінокласикою.
Щорічний фільм-переможець фестивалю визначається шляхом прямого
голосування глядачів.
Цього року, на 7-му «Чілдрен Кінофесті
фесті»,
», найкращі фільми для дітей
вперше обирали онлайн.
За підсумками глядацького голосування
переможцем став
фантастичний
пригодницький
фільм
«Фокстер &
Макс
Макс»
» Анатолія Матешка.
Друге місце
посів фільм «Мій
Мій друг містер Персіваль
валь»
».
Третє місце здобула стрічка – «Тім
Талер, або Проданий сміх
сміх».
».
У рамках фестивалю проходить
конкурс короткометражних фільмів,
знятих дітьми від 7 до 14 років. Звання Найкращого українського дитячого фільму року та нагороду у розмірі
20.000 грн отримала робота про
вплив соціальних мереж на сучасних
підлітків – «Сузір’я Єдинорога» 14річної Влади Березанської з Фастова. Приз глядацьких симпатій та нагороду в розмірі 10.000 грн отримала
стрічка «Білочка Софія» 9-річної Таїни
Щегельської
з
Кам’янцяПодільського.
У топі дитячих фільмів і мультиків,
знятих за останні роки в Україні,
представлені «Дронині Мандрони»,
«Іван Сила», «Клара та чарівний
дракон», «Пекельна хоругва, або
Козацьке Різдво» та інші стрічки, які
вже чекають свого юного глядача.
У 2020 році День українського кіно
припадає на 12 вересня.
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