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Юні друзі!
Літо радістю іскриться, і тепло всім роздає.
Річка стрічкою струмиться... Літо-літечко моє!
Н. Красоткіна

Літні канікули — це три чудових місяці, які
можна провести, як заманеться. Можна щодня
зустрічатися з друзями, слухати улюблену музику,
подорожувати. Також можна поїхати до бабусі з
дідусем і познайомитися із дітьми, які живуть там. Та
при цьому не варто забувати і про користь читання.
Дітям часто говорять про те, що потрібно читати
книги, щоб вирости розумною людиною. І дійсно,
книги збагачують нас і багато чому вчать. Багато хто з
нас читають книги постійно, хтось – рідше, все
залежить від освіти, настрою, характеру і т. ін. Але чи
знаєте ви, що є маса причин, навіщо читати книги?
Ми підготували для вас рекомендаційний
анотований список в алфавітному порядку кращої
літератури на канікули.
Укладач : Проценко А. М.
Відповідальна за випуск : Приходько Н. О.
Контактна інформація:
Адреса:м. Київ, вул. Бальзака, 28.
Телефон:(044)515-61-70, 547-20-62
e-mail:library115@ukr.net
веб-сторінка:http://desnabib.kiev.ua
https://www.facebook.com/lybra115
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Пропонуємо вам 12 причин, чому
потрібно читати
(за книгою Ірини Порхун «27 причин читати книгу»):
Причина № 1
Книги – це знання
Причина № 2
Ти можеш дізнатись про нові відкриття
Причина № 3
Книги легко знайти в бібліотеці
Причина № 4
Книгу не треба заряджати
Причина № 5
Ти можеш самостійно уявляти описані події
Причина № 6
Ти можеш зустрітися з письменником
Причина № 7
Ти можеш читати разом з усією сім’єю
Причина № 8
Читати – значить бути дорослим
Причина № 9
Книга друг і вихователь
Причина № 10
Доречні та привабливі ілюстрації
Причина № 11
Книга – чудовий подарунок
Причина № 12
З книгою ти можеш подорожувати світами і
епохами
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Амінов, В. Казка про те, як
козаки Київ-град рятували
[Текст] / В. Амінов, З.
Амінова, І. Амінов. – Мена :
Домінант, 2016. – 19 с. : іл.
Герої мультфільму навчать вас,
сортуванню сміття та правил
утилізації відходів.

Аренєв, В. Місто Тисячі
Дверей [Текст] : повість для
дітей від 10 до 110 років,
великих і малих / худож. О.
Продан. – Харків : Віват,
2017. – 223 с. : іл. – (Щось
цікаве).
Чарівний світ – зовсім поруч,
потрібно лише знайти туди шлях.
Хлопчик на ім’я Юхимко знайшов
заповітні Двері, намальовані чарівним
Пензлем, і потрапив до фантастичного міста Охи. Але
грізному Поряднику не до вподоби яскраві фарби чудового
світу, лиходій прагнув перефарбувати його в тьмяний сірий
колір… Чи вдасться Юхимові врятувати жителів Охи?
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Барзотті, Е. Я і світ довкола
мене [Текст] / пер. з італ. ; іл.
Е. Барзотті. – Харків :
Фактор : Pelican, 2016. – 207 с.
:
іл.
–
(Моя
перша
енциклопедія).
Книга відкриє Вам нові горизонти
ще непізнаного. Ви зрозумієте, як
працює ваш організм, отримаєте
перші відомості про дивовижно
прекрасний світ природи, познайомитеся з давніми
цивілізаціями тощо...

Гридін, С. Кігтик Ковбаско
[Текст]
/
худож.
І.
Нечаєвський, Д. Нечаєвська. –
Львів
:
Видавництво
Старого Лева, 2016. – 151 с.
: іл.
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…
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Дяченко,
М.
Габріель
і
сталевий лісоруб [Текст] /
Марина і Сергій Дяченки ; пер.
з рос. Н. Брискіної. – Вінниця :
Теза : Соняшник, 2005. – 96 с.
:
іл.
–
(Пригодницька
бібліотека).
Габріель мешкає в гущавині лісу.
Він грає на арфі, флейті і сопілці,
читає кам'яні книжки і п'є чай з
духмяних трав. Білки стрибають Габріелеві на плечі, і той
катає на собі десять білок нараз. Він товаришує з лисицею і
грає з ведмедиком у горішки. А ще — чекає на своїх
батьків. Це маленький кентавр, який може врятувати ціле
місто людей.

Заманова, Т. Отаман Гамалія
[Текст] : оповіді про козацьку
бувальщину для дітей. – Київ :
Агентство
по
розповсюдженню друку, 2016.
– 87 с. : іл.
Сторінки книги розповідають про
сповнене несподіванок, яскраве життя
козацького ватажка, оспівуючи його
велетенську силу, оповідаючи про те,
яким турботливим отаманом він був, як
по-батьківські піклувався про своє військо.
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Капранови,
брати.
Мальована
історія
Незалежності
України
[Текст] / В. Капранов, Д.
Капранов ; худож. Ю.
Журавель, О. Костенко. –
5-е вид. – Київ : Зелений
пес : Гамазин, 2016. – 79
с. : іл., карти, портр.
Короткий і зрозумілий для вас виклад подій
минулого нашої Батьківщини разом із мальованими
історіями про походження Української держави та боротьба
за її встановлення.

Качан, А. Л. За нашим садом
грає море [Текст] : лірика,
ігрова поезія / Анатолій Качан
; худож. Кость Лавро. – Київ
: Веселка, 2016. – 96 с. : іл. –
(Українській дитині).
Збірка віршиків Анатолія Качана про
щасливе дитинство щасливих дітей.
Читайте із задоволенням!

Кирпа, Г. Мій тато став
зіркою [Текст] / Галина
Кирпа ; худож. О. Була. –
Львів
:
Видавництво
Старого Лева, 2015. – 35 с.
: іл.
7

Зворушлива оповідь маленької дівчинки, тато якої загинув
на Майдані. Героїня книжки роздумує про зовсім не дитячі
теми: смерть, барикади, «гради» та біженців. Але полеглий
за правду тато світить їй із неба яскравою зіркою…

Майданович,
Т.
Країна
Українія [Текст] : вірші для
дітей мол. та серед. шк. віку /
Тетяна Майданович ; іл. І. Е.
Хомчак. – Київ : Криниця,
2016. – 120 с.: іл.
Милозвучне поетичне слово авторки та
чудесні мальовані образи художниці
покажуть вам дивовижну країну Українію – через живу
красу української природи та знаменні сторінки історії
нашої Батьківщини.

Малик, Г. М. Незвичайні
пригоди Алі [Текст] : повість
у 3 кн. Кн. 1 : Незвичайні
пригоди
Алі
в
країні
Недоладії / Малик, Галина ;
худож. Г. Олійко. - Вид. 2-е.
- Київ : А-БА-БА-ГА-ЛАМА-ГА, 2016. - 223 с. : іл.
Герої
популярної
трилогії
допоможуть тобі зрозуміти, що все-все на світі
залежить від кожного з нас. А найбільше від нас залежить
наше майбутнє! Адже через невиконані обіцянки наше
майбутнє може перетворитися на мильну бульбашку!
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Осмоловська,
О.
А.
Сонце в озері твоєму
[Текст] : живі ляльки на
стор. казки / Олена
Осмоловська ; мал. О.
Бутковської. – Київ : ВЦ
«12», 2016. – 29 с. : іл.
Вперше казка про особливих
дітей ілюстрована авторськими
ляльками!
Особлива
казка
Олени
Осмоловської «Сонце в озері твоєму» піднімає дуже
актуальну і болючу для суспільства проблему ставлення до
людей з інвалідністю.

Паар, Марія. Вафельне серце
[Текст] : повість / пер. з норв.
Г. Кирпи. ; мал. Б. Гаустада. –
2-е вид. – Вінниця : Теза, 2011.
– 188 с. : мал. (Пригодницька бібліотека).
Надзвичайно зворушлива, щемливотепла повість. У ній ідеться про
пригоди двох дев’ятирічних друзіввигадьків – хлопчика Трілле й дівчинки Лени Лід.

Порхун, І. 27 причин читати книгу [Текст] :
[посібник] / Ірина Порхун. – Київ : Агентство по
розповсюдженню друку, 2016. – 87 с. : іл.

9

У книзі розповідається, чому читання
й на сьогодні є популярним заняттям.
Розкрито таємниці привернення уваги
школярів до мистецтва прочитання
текстів.

Рибалко, М. Марічка і Червоний
Король [Текст] ; Місто Непокірних
/ МаринаРибалко. – Львів :
Видавництво Старого Лева, 2016.
–255 с. – (Дивовижні світи).
Марічка і її друзі потрапляють до
світу Червоного Короля. Але тепер тут
панує таємничий тиран Імператор. Він
контролює майже цілий світ…

Радковець, Петро. Таємниці
Львівських Левів [Текст] /
Радковець Петро, Радковець
Іван ; мал. І. Ключковської. –
Львів
:
Видавництво
Старого Лева, 2015. – 47 с. :
іл.
Книжка авторських легенд-казок відомих у Львові гідів —
братів Івана і Петра Радковців. Читачі довідаються, чому
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годинники на вежах і ратуші у Львові показують різний
час, де можна знайти легендарний
меч
майстра
Шварна.

Трегуб,
О.
КорольСніговик [Текст] : казка
/ худож. А. Корольова. –
Київ : Новий друк, 2016.
– 63 с. : іл.
Казка про чарівні пригоди маленької дівчинки Тоні та її
сміливого друга — хлопчика Митька.

Шевченко, Т. Г. У нашім раї на
землі... [Текст] : вибрані поезії /
Т. Шевченко ; передм. О.
Гончара ; упоряд. Г. Рогач ;
худож. К. Штанко. - Київ :
Веселка, 2016. - 159 с. : іл. (Українській дитині).
Не маючи родини, власних дітей,
Тарас Шевченко піклувався про малечу: видав «Буквар»,
завжди пригощав цукерками та пряниками, прагнув бачити
їх щасливими та вільними. «У нашім раї на землі нічого
кращого немає, як тая мати молодая з своїм дитяточком
малим», – писав зворушливо Т. Шевченко.
11

Літо – чудова пора року, це сміх, посмішки і
просто чудовий настрій. А ще літо – це час читати!

Наша бібліотека запрошує своїх читачів
провести літо цікаво і пізнавально. Тут на вас
чекають зустрічі з книжками, перегляди
нових журналів, мульткінозал, спілкування з
друзями та однолітками.
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