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Мудрість книги   

об’єднує родину! 

 
«Якщо пошукаєш у книжках мудрості уважно,  

то знайдеш велику користь для душі своєї.» 

Нестор-Літописець 

Народна мудрість говорить: «На землі 

існує три головні цінності, три дива: хліб, щоб 

народ завжди був здоровий, сильний; жінка, щоб 

не обривалася нитка життя і книга, щоб не 

обривався зв’язок часів». І це чудово, що є родини 

в яких книга – вічне джерело знань займає 

особливе місце. 

Саме через книгу батьки вчать своїх дітей 

добра й порядності, любові до свого роду, а 

значить, і до Батьківщини. 

Книги – це знання! 

Коли люди почали писати книги, вони не 

мали на меті створювати просто цікаві історії. 

Вони переймалися тим, що пам'ять навіть 

найосвіченіших людей недовговічна. І її не 

вистачить, аби запам’ятати усі важливі знання. 

Тож довелося вигадувати чарівну річ, що змогла б 

ці знання зберегти. Такою чарівною річчю стала 

книга. 
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Читання книг було і залишається дуже 

важливим в усі часи й епохи. 

 

… Учітесь, читайте, 

і чужому научайтесь, 

й свого не цурайтесь. 

Т. Шевченко 

 

 

Читаємо разом з усією сім’єю!  

 Сьогодні є велике розмаїття книжок для 

всіх: і для дорослих, і для дітей. Навіть найменші, 

які ще не вміють читати, не нудьгуватимуть. Для 

них існують яскраві незвичайні книжки, що є 

справжніми іграшками. Батьки можуть читати їм 

вголос, вони разом розглядатимуть картинки. 

Деякі книги містять цікаві ігри, за якими можна 

весело провести час. Вечори, коли ви читатимете 

всією сім’єю, неодмінно будуть сповнені тепла та 

затишку. 

Книги легко знайти в бібліотеці. 

 Бібліотеки розподілені за тематикою 

книжок, що в них зберігаються. Серед них є 

публічні та спеціальні бібліотеки. Також є 

бібліотеки для людей з вадами зору. При кожній 

школі та університеті неодмінно є своя бібліотека, 

до якої можуть звертатися школярі і студенти. І ти 

також можеш завітати до цього закладу! 
 

Ми завжди раді Вам допомогти! 
 

Наша адреса: 
 

м. Київ, вул. О. Сабурова, 8, 
тел.: (044) 530-08-50 

e-mail: libraryn151@ukr.net 
веб-сторінка:http://desnabib.kiev.ua 
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