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Якщо ти читаєш хоч щось, це Якщо ти читаєш хоч щось, це Якщо ти читаєш хоч щось, це 
вже добре. Про які ж риси характе-вже добре. Про які ж риси характе-вже добре. Про які ж риси характе-
ру можуть розповісти твої чита-ру можуть розповісти твої чита-ру можуть розповісти твої чита-
цькі смаки?цькі смаки?цькі смаки?   

Будь-яка річ в нашому житті впли-
ває на нас. Книга в тому числі. 

Кожен з нас читає, щоб відкрити 
для себе щось нове. Щоб зрозуміти 
щось, чого раніше не розумів, або 
для того, щоб впізнати в книзі само-
го себе. 

З кожною прочитаною книгою ми 
міняємо відношення до світу, став-
лення до людей і до себе. Ми розви-
ваємо в собі нове. Те, чого бракува-
ло раніше. 

Хто ця людина Хто ця людина Хто ця людина –––   ти хочеш зна-ти хочеш зна-ти хочеш зна-
ти? Дізнайся, що любить він чита-ти? Дізнайся, що любить він чита-ти? Дізнайся, що любить він чита-
ти.ти.ти.   (О. Гафуров)(О. Гафуров)(О. Гафуров)   

Жахи та трилери Жахи та трилери Жахи та трилери 
читають прагматичні 
люди, реалісти, холе-
рики, схильні до гуч-
них вчинків та лінюхи. 

Шанувальники комі-комі-комі-
ккксссіііввв   тттааа   жжжууурррнннаааллліііввв мають яскраво ви-
ражене почуття гумору. Також їм 
властиві доброта та позитивне став-
лення до життя. Хоча інколи вони 
можуть засмучуватися та страждати 
від депресії, на кшталт ―мене ніхто 
не любить, ніхто не приголубить‖. 

Наукові, історичні та документаль-Наукові, історичні та документаль-Наукові, історичні та документаль-
ні книги ні книги ні книги читають зухвалі, імпульсив-
ні, схильні до депресій особистості. 
Вони мають шарм та власну точку 
зору. Такі люди можуть бути егоїсти-
чними та недружелюбними. 

Мелодрами, драми та романи Мелодрами, драми та романи Мелодрами, драми та романи чи-
тають ті, хто шукає кохання на все 
життя. Як правило, це люди, які за-
хоплюються собою, відповідальні, 
показні, але сором'язливі та часом 
агресивні. 

Гумористичну літературу Гумористичну літературу Гумористичну літературу обирають 
однолюби, особистості 
без претензій та амбіцій. 
Вони обережні у виборі, 
нерішучі та несміливі. 

Фантастику та фентезі Фантастику та фентезі Фантастику та фентезі 
читають люди з різноманітними сма-
ками, сентиментальні, нерішучі. Са-
ме вони найчастіше можуть відступи-
тися від цілі та змінити свою думку. 

Шанувальники детективів детективів детективів вирізня-
ються комунікабельністю та звичкою 
порозмислити. Це рішучі, врівнова-
жені, спокійні та миролюбні люди. 
Проте, часом, бувають надто емоцій-
ні та спраглі небезпечних пригод. 

Пригоди Пригоди Пригоди ж люблять горді люди, 
готові завжди допомогти, які претен-
дують на найкраще у цьому світі. Ці 
люди завжди прагнуть до самореалі-
зації, але інколи замкнені у собі та 
потайні. Читачі ―пригод‖ не жадібні і 
завжди порадять друзям те, що чита-
ють і самі, знаючи, що і друзям це 
знадобиться і буде цікаво. 

Хочеш стати всебічно розвинутою 
людиною – читай різноманітну літе-
ратуру. Успіхів! 

Надійний спосіб пізнати характер Надійний спосіб пізнати характер Надійний спосіб пізнати характер 
і розум людини і розум людини і розум людини –––   на підставі вибору на підставі вибору на підставі вибору 
нею книг і друзів.нею книг і друзів.нею книг і друзів.   (К. Гельвецій)(К. Гельвецій)(К. Гельвецій)   

   

Насолоджуйся читанням!Насолоджуйся читанням!Насолоджуйся читанням!   

Твоя бібліотека 

Скажи мені, що ти читаєш, і я скажу, хто ти! 

Страва від шефаСтрава від шефаСтрава від шефа   

Нагадуємо 
про заходи безпеки 

Газета КЗ СОР “Сумська обласна бібліотека для дітей”  

www.sodb.sumy.ua Грудень 2020 

Супер поживнаСупер поживнаСупер поживна   

інформаціяінформаціяінформація   

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



  

 

 

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю 

4 грудня – День замовлень подарунків Діду Морозу 

5 грудня – Всесвітній день волонтерів 

6 грудня – День Збройних Сил України 

10 грудня – День прав людини 

10 грудня – Всесвітній день футболу; День Нобеля 

11 грудня – Міжнародний день гір 

13 грудня – День благодійності 

15 грудня – Міжнародний день чаю 

19 грудня – День святого Миколая 

20 грудня – Міжнародний день солідарності людей 

21 грудня – День народження кросворду 

23 грудня – Всесвітній день сноуборду 

25 грудня – Католицьке Різдво 

26 грудня – День подарунків 

28 грудня – День календаря; Річниця першого у світі кіносеансу 

31 грудня – Останній день року 

ГРУДЕНЬ 2020 

Книжковий хіт-парад 
 

Нарешті в центрі уваги книжки, які рік чекали на полицях свого зіркового 
часу. Розплануй своє передсвяткове зимове читання на кожен день. 

За новою порцією зимової магії приходь до нашої бібліотеки. 
Приємного читання і казкового настрою!Приємного читання і казкового настрою!Приємного читання і казкового настрою! 

Файний гуморФайний гуморФайний гумор 
 

 Сидорчук? Це з шкільної 
бібліотеки. У нас твій син. З ним 
нічого не трапиться, якщо пове-
рнеш ―Тореадори з Васюківки‖, 
що ти брав в 1989 році… 

 

 
2 

Бібліотечний міксБібліотечний міксБібліотечний мікс   Грудень 2020 

5 5 5 ЗИМОВИХЗИМОВИХЗИМОВИХ   ІДЕЙІДЕЙІДЕЙ   ДОДОДО   

ДДДНЯНЯНЯ   СССВЯТОГОВЯТОГОВЯТОГО   МММИКОЛАЯИКОЛАЯИКОЛАЯ   

Грудень – час «запускати» свято! І 
не кажи, що не віриш у дива! 

1. Прикрасити оселю 
У грудневі дні – з постійною зміною 
погоди, короткими днями і довгими 
вечорами ‒ особливо хочеться зати-
шку й тепла, чогось яскравого і доб-
рого. Саме час створювати собі свят-
ковий настрій і прикрашати оселю до 
свят – дістати улюблений новорічний 
декор, розвісити гірлянди. 

2. Відвідати урочисте відкриття 
міської ялинки 
Традиційно в багатьох містах України 
саме напередодні Дня Святого Мико-
лая або безпосередньо 19-го грудня 
відбувається урочисте відкриття яли-
нки. Відчуй цей запах морозу, ялинки 
і посмішок. «Один, два, три, ялинонь-
ко, гори!». 

3. Самому стати Святим Миколаєм 
Зроби приємне тим, хто найбільше 
потребує дива. На жаль, завжди є ті, 
хто в такий світлий і щедрий день, як 
свято Миколая, не чекає отримати 
бодай найменшого подарунка. Ті, для 
кого лише наша увага вже може при-
нести багато тепла й щастя. Поміркуй 
і зроби хоча б одну добру справу. Ди-
ва трапляються, але часом ці дива 
маємо робити ми самі. 

4. Розпочати зимовий книжковий 
марафон 

Коли бракує магії зимових свят, ча-
сом достатньо всього лиш запалити в 
кімнаті гірлянду, зварити какао та по-
ринути у світи улюблених новорічних 
і різдвяних історій. 

5. Зазирнути вранці 19-го грудня 
під подушку :) 



  

 

схожі, неначе чарівні феї, що готові 
виконати всі твої чудернацькі ба-
жання. Під товстим шаром льоду 
ховаються ріки та озера. Здається, 
все заснуло. Та не люди. Для них 
ця пора веселощів та ігор. Лижі, 
санки, ковзани та сноуборди — 
найперші ліки від нудьги. І хай би як 
не тиснув мороз, а на душі все од-
но спокійно і тепло. 

Особливого настрою додають 
новорічні та Різдвяні свята: феєр-
верки, подарунки, запах хвої, ман-
даринів і чарівництва, смачна кутя, 
колядки та щедрівки, Дід Мороз з 
Снігуронькою. Фантастика та й годі! 
Адже головне взимку — дозволити 
собі розважитись і хоч на трохи по-
вернутись у дитинство, де казкою 
дихало все! 

Нехай у кожного ця зима буде 
казковою та сніжною. А настрій на-
віть у найхолодніші зимові дні зав-
жди залишиться веселим і бадьо-
рим! 

Нехай бажання здійснюються!Нехай бажання здійснюються!Нехай бажання здійснюються!   
Щасливих свят!Щасливих свят!Щасливих свят!   

От і прийшла до нас ЧАКЛУНКА-
ЗИМА зі своїми холодними чарами. 
Взимку ми ніби потрапляємо у чарів-
ну і неповторну казку. 

Казка всюди! А ви бачили колись 
малюнки на вікнах? Їх лютий мороз 
малює, щоб нас розвеселити, бо, 
насправді, не такий він уже й злий, 
якщо тепло одягтись. А дерева в 
сріблястому інію? Неначе у казці, 
правда? Закриєш очі, потрусиш гіл-
кою – за секунду перетворишся на 
снігову принцесу чи принца. 

Один зимовий ранок чого тільки 
вартий! Ідеш, а сніг рипить під нога-
ми, шепоче тобі щось таємне-
таємне. Сніжинки в повітрі кружля-
ють, красиві, зовсім одна на одну не 

 Зима в Північній півкулі триває з 22 
грудня до 21 березня, а в Південній 
півкулі з 22 червня до 21 вересня. 

 Сніг скрипить при тем-
пературі мінус 2 градуси 
Цельсія. Це звучать сні-
жинки, які ламаються й 
труться одна об одну. 

 У горах Антарктики 
можна спостерігати сніг 
різних кольорів: роже-
вий, жовтувато-бурий, 
який часто залежить від 
кольору пилу в повітрі. 
Були випадки випадання зеленого 
снігу (Каліфорнія, 1955 рік), у Швеції 
в 1969 році випав сніг чорного ко-
льору. 

 Одна заметіль здатна принести    
39 млн. тонн снігу. 

 Найчастіше діаметр сніжинок бли-
зько 5 мм. Найбільша офіційно заре-
єстрована сніжинка – 38 см. 

 Сніжинки складаються на 95% з 
повітря. Тому вони дуже крихкі, легкі 
і мають невисоку швидкість падіння 
(близько 1 км/год). 

 Коли сніжинки потрапляють на по-
верхню води, вони «співають», тоб-
то видають дуже високий звук, вло-
вити який людське вухо не в змозі. А 
ось рибам, як стверджують вчені, 
цей звук дуже не подобається. 

Зима —   це казка наяву! 
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 У 2008 році в місті Бетел (США) 
був зліплений найбільший сніговик 
у світі — висотою 37 м. На його 

створення пішло приб-
лизно 6000 тонн снігу. 
Сніговика назвали 
«Олімпією» на честь се-
натора штату Олімпії 
Сноуї. Розтанув сніговик 
остаточно, тільки в липні 
2008 року. 

 Сніг є на різних плане-
тах Сонячної системи. 
На Марсі він двох видів 

— з води й з вуглекислого газу, на 
цій планеті є льодовики. Супутник 
Сатурна Титан має сніг з метану. 

 Іноді зима може настати і за ве-
лінням кого-небудь з правителів. 
Так, одного разу фаворитка короля 
Франції Людовика XIV влітку захоті-
ла покататися на санях. Жодних 
проблем не виникло – навколо Вер-
саля моментально звели снігову 
трасу з солі і цукру. 

 Холодна зима збільшує апетит 
людини. 

 Зараз сніговик і сніжна баба – це 
розвага для дітей, але ще кілька 
століть тому їх ліпили виключно з 
однією метою – задобрити зиму, 
щоб вона була не такою бурхли-
вою. 

ЦІКАВІ ФАКТИ 

Граємо радо Граємо радо Граємо радо ———   мороз не завада!мороз не завада!мороз не завада!   

Ліпимо зі снігу 
Зліпити снігову бабу чи пограти в 

сніжки? Сніг — чудовий 
матеріал для творчості, 
з нього можна ліпити 
що завгодно: апетитні 
тістечка, прикрашені яго-
дами горобини; гусеницю з окремих 
снігових кульок; сніговий замок та 
багато іншого. А ще можна позмага-
тися, хто скатає більший сніговий 
ком. Варіантів — безліч! 

Зимовий пікнік 
Взимку, відправляючись до лісу 

або парку, прихопи з собою термос з 
гарячим чаєм, та печиво. А перед 
чаюванням можна зліпити зі снігу 
невеликий стіл, щоб поставити на 
нього стаканчики. Візьми їжу, щоб 
нагодувати пташок та білочок. 

Розглядання сніжинок 
Коли йде сніг, візьми будь-яку тем-

ну дощечку та збільшувальне скло і 
відправляйся розглядати сніжинки. 
Кожна з них має неповторну форму 
та неймовірну красу. 

Морозні бульбашки 
Під час сильного морозу вийди на 

вулицю та видуй мильну бульбашку. 
Через кілька секунд на її поверхні 
почнуть з’являтися льодові голочки і 
складатися в красиві зірочки та квіти. 
Саме за цим принципом з води у 
хмаринках утворюються сніжинки. 

Слідопити 
Познайомся зі слідами птахів та 

тварин. До цієї гри варто підготува-
тись заздалегідь: дізнайся з книг як 
виглядають сліди різних тварин і пта-
хів, а потім відправляйся у ліс або 
парк, знаходь сліди на снігу та спро-
буй визначити, кому вони належать. 

Катання на ковзанах 
Катання на ковзанах – це безліч 

позитивних емоцій. Цей 
спорт допомагає бороти-
ся зі стресом, підвищує 
витривалість, розвиває 
гнучкість і координацію 
рухів, а також зміцнює імунітет. 

Санчата  
Покататися на санчатах або таріл-

ках для катання? Для такої розваги 
особливих навичок не потрібно. Зру-
чний одяг, гірка та сніг – ось і все, що 
знадобиться для гарного настрою! 

Лижі 
Найбільш корисними вважаються 

лижні прогулянки по зимовому лісу, 
адже вміст кисню в морозному 

повітрі на 20% вище. Поси-
люється робота легенів, ни-
рок, підвищується імунітет. 



  

 

 

та безліч іншого оригінального де-
кору до новорічних свят. 

Декілька гарних книг по створен-
ню святкового декору і ось вже май-
же все готово для святкування! 

Але яке ж свято без маскарадно-маскарадно-маскарадно-
го костюмуго костюмуго костюму? 

До речі, не 
обов'язково 
купувати чи 
брати його на 
прокат! Всього 
за пару годин 
можна, влас-
норуч, створи-
ти собі неповторний образ: казкової 
феї, відьмочки, скелета, принцеси, 
пірата чи лицаря. Найцікавіше те, 
що запропоновані костюми виготов-
ляються з речей, які ти вже збирав-
ся викинути на смітник: старі футбо-
лки, фіранки, простирадла, викори-
стані поліетиленові пакети. У це 
важко повірити, але із звичайних 
речей, які знайдуться у тебе вдома, 
можна зробити просто суперові кос-
тюми для будь-якої вечірки! Усі 

2021 – рік Білого Білого Білого 
Металевого Бика.Металевого Бика.Металевого Бика.   
Бик – рішучий, пра-
цьовитий з твердим 
характером. Стихія 
Металу наділяє йо-
го залізною волею, 
а білий колір – упев-
неністю в собі. За 
китайською астро-

логією Білий Металевий Бик обов'яз-
ково віддячить кожному оптимісту, 
який буде бачити у всьому, що відбу-
вається тільки хороше. 

Свята вже близько, тож маємо гар-
ну нагоду поєднати приєм-
не з корисним – відпочи-
нок зі створенням пода-пода-пода-

рунків і прикрасрунків і прикрасрунків і прикрас хенд-
мейд. Варто лише почати 

щось робити, і ти, раптом, 
з'ясуєш, що власноруч мо-
жеш зробити новорічну гір-
лянду, різдвяні вінок та шка-

рпетку і навіть міні-ялинку! В 
цьому тобі радо допоможе 
відділ 

естетично-
го вихован-
ня твоєї 

улюбленої бібліо-
теки. 

―Арт-майстерня 
творчих ідей‖ про-
понує тобі зроби-
ти паперові ліхта-
рики, гірлянду з 
прапорців, прекрасних фей-сніжинок 

―моделі‖ в книзі супроводжуються 
детальними інструкціями. 

Коли ж ти прихильник театраль-
ного гриму та макіяжу макіяжу макіяжу – наступна 
книга саме для 
тебе. 

―Веселий маска-
рад. Кращі ідеї 
для макіяжу‖ для 
тих, хто хоче пере-
творитися в казко-
вого лева, робота, 
королеву дискоте-
ки або фею квітів. 
Покрокове керів-
ництво і фото допоможуть тобі у 
цьому. 

Свою творчу натуру і талант ди-
зайнера можна проявити і під час 
пакування подарунківпакування подарунківпакування подарунків для близь-
ких та друзів. Від цього процесу 
отримаєш не менше задоволення, 
ніж від їх дарування та приймання. 
Крафтовий папір чи папір святкової 
тематики, шпагат чи атласна стрічка, 
бантик чи цікавий декоративний еле-
мент – святкова обгортка є чудовою 
творчою «платформою», де прояви-
ти себе може навіть той, хто сто ро-
ків не тримав в руках клей і кольоро-
вий папір. Важливо не те, чи рівно ти 
відріжеш і чи охайно склеїш, а те, що 
ти знайшов час зробити іншому при-
ємне. 

Насправді, це особливий різновид 
щастя – довго підбирати й старанно 
запаковувати подарунки, а потім спо-
стерігати за емоціями близьких лю-
дей. Яка ще пора року така багата 
на свята, коли всі-всі стають добрі-
шими, щасливішими й вдячнішими. І 
так приємно, хоч на мить, стати для 
дорогих людей чарівником. 

Супер поживнаСупер поживнаСупер поживна   

інформаціяінформаціяінформація   

на будьна будьна будь---який смак!який смак!який смак!   
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СССВЯТОВЯТОВЯТО   НАБЛИЖАЄТЬСЯНАБЛИЖАЄТЬСЯНАБЛИЖАЄТЬСЯ!!!   

Простий десерт, який полюблять і 
дорослі, і діти. 
Інгредієнти:Інгредієнти:Інгредієнти: 320 г 
глазурованих куку-
рудзяних пластівців, 
150 г подрібнених 
волоських горіхів, 2 
банки вареного згу-
щеного молока, цук-
рова пудра для при-
краси. 
Приготування:Приготування:Приготування: Викладаємо в глибо-
ку миску пластівці, горіхи і згущене 
молоко. Все перемішуємо. Далі пот-

рібно взяти конусоподібні келихи та 
змочити їх усереди-
ні водою. Солодку 
суміш за допомо-
гою чайної ложки 
викладаємо в кели-
хи, злегка її утрам-
бовуючи. Заповнені 
бокали ставимо в 
холодильник на 3-4 

години. Потім обережно виймаємо 
шишки з келихів, перевертаючи їх 
догори дригом і присипаємо цукро-
вою пудрою.   Смачного!Смачного!Смачного!   

Новорічні ШИШКИ 


