садиби у передмісті Лондона до
сільського
будинку
поблизу
залізниці…

Для учнів 7-9 класів
Чемерис, В. Л. «Анна
Київська».
Донька Ярослава
Мудрого увійшла в
історію Франції, як
королева
Анна
Київська. Смілива
та розумна жінка
поступово
стала
співправителькою
Генріха
І.
Її
підписи стоять поруч з його на
важливих державних указах. Але чи
була вона щаслива?
Савченко, Л.
«Розмовляй
українською
правильно».
Просто та доступно у
зрозумілій стислій
формі – усі правила
української
граматики! Книжка
допоможе покращити знання мови,
як усної, так і писемної, розширити
словниковий
запас.
Видання
знадобиться учням шкіл і ВНЗ, а
також всім, хто воліє говорити
українською правильно!

Корнарос В. Еротокрит і
Аретуса
Цей перший класичний твір
новогрецькою мовою внесений
ЮНЕСКО до списку 300 шедеврів
світової культури.

Централізована бібліотечна
система Деснянського
району м. Києва

Бібліотека №115

Якщо Ви хочете дізнатися
ще біль ше нов инок та
цікав инок,
завітайте до на с!
Контактна інформація:
Адреса:
м. Київ, вул. Бальзака, 28.
Телефон:
(044)515-61-70
e-mail:
library115@ukr.net
веб-сторінка:
http://desnabib.kiev.ua
https://www.facebook.com/lybra115

Пам‘ятка підготовлена за
матеріалами фондів
бібліотеки № 115

Краще, сучасне,
дитяче
(презентація книжкових
новинок)
Буклет
для учнів 1-9 класів

Київ – 2017

Юні друзі!
Кожного року в Україні видається
більше тисячі назв книжок для
дітей. Читачеві-початківцю важко
зорієнтуватися у цьому океані
друкованої продукції, знайти якісну
літературу до смаку. Цей буклет має
на меті допомогти дітям і підліткам
отримати інформацію про нові
книжки, видані в Україні.

Для самих маленьких
Брати Грімм, «Рапунцель».
Розповідається про
принцесу,
яку
викрала
з
батьківської оселі і
заточила у високій
вежі лиха відьма. А
все через те, що
дівчинка
мала
чарівне
волосся,
яке загоювало рани та дарувала
молодість.
Поттер, Б.
«Кролик
Петрик та інші
історії»

Кролик Петрик,
його двоюрідний
братик
Веня
Вухань, білченя
Горішок, жабун Ярема Рибалка,
качка-калюжниця Джемка… Ці
та інші персонажі казок, вже

давно
стали
улюбленими
книжковими героями.
Для учнів 3-4 класів
Воронина, Л. «Гриць Мамай –
переможець лускатого
монстра»
Якщо ви любите таємничі історії,
сповнені
небезпечних
пригод,
неймовірних
відкриттів
та
дивовижних подорожей, вам варто
познайомитись з героєм детективу
автора.
Порхун, І. «27
причин читати
книгу».
У
книзі
розповідається,
чому читання й на
сьогодні
є
популярним
заняттям. Розкрито
таємниці
привернення
уваги
школярів до мистецтва прочитання
текстів.

Для учнів 5-6 класів
Гридін, С. «Кігтик
Ковбаско».
П’ятикласникові
Олегові
життя
власного
кота
здається мало не
щастям – їж, гуляй і
вилежуйся, скільки
влізе. Проте одного
ранку
хлопцеві
доведеться
прокинутися… котом. А Ковбаскові

– піти до школи замість свого
господаря…
Мензатюк, З. «Як
я руйнувала
імперію».
Перша
українська
повість для підлітків
про останні роки
радянської імперії. Як
жили
радянські
люди? Як ганялися за
дефіцитними
товарами? Кого боялися? І чого
прагнули?
Рутківський, В. Г.
«Гості на мітлі».
Стара відьма разом зі
своїм
слугою,
чаклунським котом
Аристархом,
отримала
відрядження з Лисої
гори.
Вона
має
прилетіти до рідного села, де ще
малою зазнала безліч принижень і
викрасти якусь дівчинку для того,
щоб зробити її своєю ученицею…
Несбіт, Е. «Діти залізниці»

Юні
герої
роману
англійської
письменниці
навчаються
в
школі та мріють
про
пригоди.
Загадкові
обставини змусили
їхню
сім’ю
переселитися із

відомої

