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Чудернацький світ, казкове місце, 
де стираються грані між вигадкою і 
реальністю, тепер існує. 

 

Під час карантину бібліотекарі добря-
че попрацювали, щоб зробити для вас 
магічний куточок. Тут можна зробити 
оригінальне селфі на фоні ексклюзив-
них, а, головне, безкоштовних фотозон, 
які створювалися з любов‗ю до всіх 
відвідувачів за мотивами улюблених 
казок дітвори. 

День народження! Це чудово! 
Кожна книга, або літературний твір, 

як і людина, має свій рік народження. 
155 років з дня опублікування відзначає 
в цьому році і книга «Аліса в Дивокраї». 
Це роман-казка, написаний англійським 
професором математики Керролом 

Льюїсом, про дивовижні перетворення і 
жителів Країни див, куди потрапила 
головна героїня твору. 

Також на вас чекають герої казки 
Ганса Крістіана Андерсена 
«Дюймовочка» — найбільш зворушли-
вої та чарівної казки про літо! 

 

А які саме з героїв цих книг 
зустрінуть вас в бібліотеці, ви 
дізнаєтесь по закінченню каран-
тину. Ми лише трішки відкриє-
мо для вас завісу таємниці… 

 

Бережіть своє здоров'я та читайте 
книжки! До зустрічі! 

Ваша бібліотека 

Хто оселився в бібліотеці під час карантину?Хто оселився в бібліотеці під час карантину?Хто оселився в бібліотеці під час карантину?   

Нагадуємо про заходи безпеки 

Страва від шефаСтрава від шефаСтрава від шефа   
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2 липня – Міжнародний день собак 

3 липня – Всесвітній день без поліетиленових пакетів 

6 липня – Всесвітній день поцілунку 

7 липня – День макаронів в США 

8 липня – Український День родини 

11 липня – Всесвітній день шоколаду 

16 липня – Всесвітній день змій 

17 липня – Міжнародний день щирої радості за досягнення інших 

19 липня – Всесвітній день фотографа 

20 липня – Міжнародний день шахів; Міжнародний день торта 

21 липня – Міжнародний день нездорової їжі 

23 липня – Всесвітній день китів і дельфінів 

26 липня – День парашутиста 

28 липня – День Хрещення Київської Русі – України 

29 липня – Міжнародний день тигра 

30 липня – Міжнародний день дружби 

ЛИПЕНЬ 2020 
Найабсурдніші дослідження 

У Гарвардсь-
кому університе-
ті вручили Шно-
белівські премії 
за 2019 рік. Їх 
отримують нау-
ковці за найдив-
ніші й найкумедніші дослідження. І хоча 
на перший погляд вони такими й вигляда-
ють, їхні результати часто використову-
ють інші науковці для розвитку теорій, а 
підприємства – для виробництва товарів. 

«Ми не висміємо науку. Ми відзначає-
мо досягнення, які змушують людей смія-
тися, а потім думати. Хороші досягнення 
також можуть бути дивними, смішними та 
навіть абсурдними», - кажуть організато-
ри. 

У номінації «««БіологіяБіологіяБіологія»»» перемогла між-
народна група науковців із Сінгапуру, 
Китаю, Австралії, Польщі, США та Болга-
рії. Вони досліджували магнітні властиво-
сті тарганів і з'ясували, що намагнічені 
мертві таргани довше зберігають магнітні 
властивості, ніж живі. 

У номінації «««ХіміяХіміяХімія»»» переміг японський 
професор, який досліджував слину п'яти-
річної дитини. Виявилося, щодня дитина 
виділяє приблизно півлітра слини. А під-
дослідними стали власні діти професора. 

Не оминули нагородою і дослідників 
психологіїпсихологіїпсихології. У цій царині переміг учений з 
Німеччини. Він дослідив, як вставлена до 
рота ручка чи олівець впливає на рівень 
відчуття щастя. 

Лауреатами премії мирупремії мирупремії миру стали вчені з 
Великої Британії і Сінгапуру. Вони спро-
бували виміряти задоволення від чухан-
ня місця, що свербить. 

Перемогу в номінації «««ЕкономікаЕкономікаЕкономіка»»» здо-
були нідерландські вчені за дослідження 
про те, банкноти якої країни найкраще 
переносять хвороботворні бактерії. Прос-
тіше кажучи, на яких грошах збирається 
найбільше небезпечного для людини 
бруду. Найбруднішим виявився румунсь-
кий лей. 

У номінації «««МедицинаМедицинаМедицина»»» нагороду здо-
був італійський вчений. Він довів, що піца 
може захистити від безлічі хвороб. Навіть 
знижує ризик смерті від раку органів тра-
влення... За умови, що вона приготовле-
на саме в Італії! 

Премію вручали справжні Нобелівські 
лауреати. Переможці отримують кавовий 
стаканчик, упаковку жувальної гумки і 
зубну щітку. А також кожен переможець 
отримав «велику грошову винагороду» — 
10 трильйонів зімбабвійських доларів, які 
були в обігу під час гіперінфляції у цій 
африканській країні. У перерахунку на 
українські гроші це близько 12 грн. 

Бібліотечний дешифраторБібліотечний дешифраторБібліотечний дешифратор 
 

 Підберіть мені книгу на свій укус 

 «Мадам Бровари» 

 Костюм «Черубашки» 

 Криватив 

 «Дама з собачим серцем» 

 Загодки про ормашки 

 Я мовчки сказала 

 Це такий жах, «шо ужас» один 

 «Джойс у лис» 

 «Пригоди Тома Круза» 

 Бред Бери «Привіт, літо!» 

Книжковий хіт-парад 
 

Літо існує для того, аби в житті траплялися всілякі дивовижі! Хіба не так? 
Ми пропонуємо вже зараз підготуватися до сезону та обрати декілька цікавих книг. 

І не будьте жадібними – поділіться знахідкою з друзями! 
До речі, ці книги ти можеш взяти у нашій бібліотеці. Гарного відпочинку та цікавого 

читання! 
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писати і завжди мріяла стати письмен-
ницею. Її батьки дуже любили читати, 
тому в їхньому будинку була гарна біб-
ліотека. Першу свою «книжку» Джоан 
написала ще в 6-річному віці. Це була 
історія про кролика, якого звали Кро-
лик. 

Ідея написання книг про Гаррі Пот-
тера прийшла на думку майбутній пись-
менниці 1990 року під час поїздки потя-
гом з Манчестера до Лондона. Ролінґ 
саме працювала дослідницею і двомов-
ним секретарем. За словами Джоан 
Ролінґ: «…образ Гаррі Поттера просто 
з‘явився в мене в голові, і коли я прибу-
ла на вокзал Кінґс-Крос, чимало персо-
нажів книжки були вже цілком сформо-
вані». 

У наступні сім років молода авторка 
пережила смерть матері, народження 
першої дитини, розлучення з першим 
чоловіком і відносну злиденність, аж 
допоки 1997 року не видала першу кни-
гу з серії — «Гаррі Поттер і філософсь-
кий камінь». Протягом наступних п‘яти 
років вона робила начерки сюжетів 
кожної із семи книг. Першу книжку 
«Гаррі Поттер і філософський камінь» 
було видано 1997 року. 

За 5 років, подолавши шлях від жит-
тя на державну допомогу до багатомі-
льйонних статків, Джоан Ролінґ стала 
найбільш продаваним сучасним авто-
ром у Великій Британії. 

На сьогодні Ролінґ — найпопулярні-
ша дитяча письменниця початку тре-
тього тисячоліття. 

Джоан Ролінґ — британська письмен-
ниця, сценаристка, кінопродюсерка, 31 
липня святкує своє 55-річчя. Автор фе-
номенальної серії романів про Гаррі Пот-
тера, перекладених майже на 80 мов 
світу, зокрема, й українську. Її книги оде-
ржали світове визнання, виграли низку 
нагород і вийшли тиражем понад 400 
мільйонів примірників. 

Джоан народилась в англійському міс-
ті Єйт. Дівчинка ще змалечку почала 

Особистість місяцяОсобистість місяцяОсобистість місяця   

Жодне видавництво не хотіло друкува-
ти книгу про чарівника, написану жінкою. 
Перед виходом роману "Гаррі Поттер і 
філософський камінь" письменниці від-
мовило 14 видавничих агентств. 

Героїв Поттеріани Джоан Ролінґ писа-
ла зі своїх знайомих, а 
от Герміону, найрозум-
нішу та найдопитливі-
шу подругу Гаррі, пи-
сьменниця створила 
за своєю подобою. 
Вона розповіла, що 
також була всезнай-
кою і жодним чином не 
любила хуліганство. 

Романи про Гаррі 
Поттера били рекорди із кількості розку-
плених книг у перший день продажу. Для 
того, щоб учні не прогулювали заняття, 
деякі магазини, починали продавати 
книгу ввечері, коли діти вже повертались 
зі школи. 

Платформа 9¾, з якої йде поїзд у Хог-
вартс, знаходиться на одному з найбіль-
ших Лондонських вокзалів. Саме там 

Сумська обласна бібліотека для 
дітей запрошує!!! 

 

Прийди до бібліотеки і поринь у захоп-
люючий світ магів і чарівників разом з 
героями книг Джоан Ролінґ. На тебе че-
кають всі 8 книг про Гаррі Поттера та 
книги з ―гарріпоттерівської‖ серії. 

 
Крім книг про Гаррі Поттера, Джоан 

Ролінґ випустила також одну книгу для 
дорослих під власним іменем «Несподі-
вана вакансія» та ще три під псевдоні-
мом Роберт Ґалбрейт. 

Музей Гаррі Поттера в Лондоні на 
студії Warner Bros 

 

У передмісті Лондона Лівсден розта-
шовується студія Warner Bros., де зні-
мали всі 8 фільмів про юного чарівника. 

Зараз студія працює як музей Гаррі 
Поттера. Він був відкритий в 2012 році. 
У двох величезних павільйонах і на од-
ній відкритому майданчику представле-
ні креслення, малюнки та макети, спра-
вжні декорації до фільму, костюми і пе-
руки, безліч предметів, виготовлених 
спеціально для зйомок. 

 
https://www.wbstudiotour.co.uk/ 

“Мама” Гаррі Поттера 
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свого часу познайомилися батьки Ро-
лінґ. 

Справжнє ім‘я письменниці — Джоан-
на Мюррей Ролінґ (Мюррей — прізвище 
другого чоловіка), а не Джоан Кетлін 
Ролінґ, як багато хто вважає. Насправді 

у неї немає другого 
імені. Авторка взяла 
ім'я Кетлін від своєї 
бабусі. Також вона 
має псевдонім – Ро-
берт Ґелбрейт, під 
яким опубліковувала 
кілька романів. Сама 
письменниця каже, що 
її всі кличуть "Джо" і 
стверджує: «Ніхто 
ніколи не називав ме-

не Джоан, хіба що, коли були сердиті на 
мене батьки, як я була малою.» 

Книга «Гаррі Поттер і смертельні ре-
ліквії» встановила рекорд. Тільки у Ве-
ликобританії і США було розкуплено 11 
млн. примірників за одну добу. 

Джоан Ролінґ перша письменниця, 
яка стала мільярдером. 

Цікаві факти 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%96_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%96_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%96_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%96_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%84%D0%B9%D1%82&action=edit&redlink=1
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шкою, замалювала Ксенія. 
Їжачиха Зізі малює, відпочиває на 

пікніку, сумує, шукає свою другу поло-
винку і навіть виховує їжаків-малюків. 

Втретє творча майстерня Ксенії випу-
стила у світ колекцією іграшок, створе-
них власноруч. Іграшки, представлені 
на діючий експозиції «Ой, візьму я голку 
в руки, та й пошию ляльку…», з радістю 
проведуть нічку-чарівничку під вашою 
подушкою, нашіптуючи на ніч найцікаві-
ші казочки. 

Ляльки Ксенії Боголюбової не зали-
шили байдужими ні дітей, ні дорослих. 
Як приклад – один із численних відгуків 
наших користувачів: «Ксеніє! Моїй дити-
ні, Еллочці, дуже сподобалася твоя 
виставка. Вона в захваті від фей, особ-
ливо здивована, що є навіть і взуття у 
них. А волосся викликало окреме захо-
плення!». 

Творчий процес – це захоплююче та 
цікаве заняття, яке завжди готує сюрп-
ризи і автору, і глядачу. Пробуйте, екс-
периментуйте, шукайте, вдосконалюйте 
– світ творчості чекає саме на вас! 

Спочатку були метелики! 
 

Світ дитячої творчості не втомлю-

ється зачаровувати та дивувати нас, 

наділяє добром, робить нас не байдужими. 

«Метелики на крильцях весну до нас 
несуть» – виставка-дебют користувача 
відділу естетичного виховання Ксенії 
Боголюбової. Щирі роботи знайомлять 
нас із різнобарв‘ям палітри юної мистки-
ні, яка, на час створення виставки, понад 
усе любила малювати метеликів і роби-
ла це щодня, відколи себе пам‘ятала. 

Наступний сюрприз для вибагливого 
глядача – виставка-комікс Ксенії – 
«Пригоди улюбленої іграшки». Саме при-
годи, що трапилися з її улюбленою ігра-

Літо надихає! 
Влітку сумувати ніколи – безліч роз-

ваг готують канікули! 
Літо кличе на дачу, до бабусі на гос-

тини, до річки, до парку, чи просто до 
сусіднього скверу! А що робити, коли 
за вікном дощ, а ручки так і тягнуться 
утнути щось креативненьке? Запрошу-
ємо до бібліотеки – світ книжок, мисте-
цтва, творчості чекає саме на вас. 

До вашої уваги Топ-5 занять для 
дощової погоди: 

 Спробуй створити 
власну арт-майстерню 
творчих ідей! Підготуй 
олівці, фломастери, 
клей, кольоровий па-
пір, ножиці та викори-
стай під час дозвілля 
оригінальні ідеї з цієї 
книжки. 

 Ти – юний науковець? Обожнюєш 
захоплюючі, дивовижні, а головне без-

печні експерименти? 
Мрієш про подорожі у 
світ природничих на-
ук? Тоді книга Мартіни 
Рютер «111 дослідів 
для дітей» саме для 
тебе! 

 Кожна людина вміє 
малювати, навіть як-

що вона ще не знає про це. Книга Іри-
ни Морозової «Я люблю малювати» 
пропонує тридцять три різні техніки 
малювання. Кожен зможе обрати собі 
техніку до смаку та 
дістати втіху, коли 
малюєш власну літню 
подорож. 

 Орігамі – мистецт-
во складання з папе-
ру різних фігур. Назва 
«Орігамі: кращі моде-
лі: від простого до 
складного: більш ніж 
100 нових оригінальних моделей, що 
розроблені провідними японськими 
дизайнерами» говорить сама за себе. 
Книга відкриває необмежені можливос-
ті для розвитку фантазії та уяви. 

 Макраме – це вироби з вузликів. За 
допомогою пласких вузлів плетуть тор-
бинки, пояси, браслети. Тільки уяви 
кількість браслетів дружби, які, при 
бажанні, ти подаруєш друзям 1 верес-
ня! 

До речі, в своїй арт-майстерні ти 
можеш працювати самостійно, а мо-
жеш запросити до творчості друзів. 

Свято Івана Купала є здавна одним із 
найстаріших і найулюбленіших літніх 
свят українського народу. Дізнатися про 
традиції і звичаї, пов‘язані з цим днем, 
допоможе відеоролик «7 липня – свято 
Івана Купала», підготовлений відділом 

обслуговування користувачів молодшо-
го віку та сектором інформаційних тех-
нологій Сумської обласної бібліотеки 
для дітей. https://cutt.ly/7ozFBMk 

Цікавим також є і майстер клас з ви-
готовлення іграшки-оберегу «Птах» від 
фахівців відділу естетичного вихован-
ня. Кожен, хто долучиться до участі в 
ньому, матиме змогу відчути себе спра-
вжнім творцем, який виготовляє не зви-
чайну іграшку, а справжній оберіг – пта-
ху, що на своїх крильцях принесе щас-
тя і злагоду у кожен дім. Адже наші пре-
дки щиро вірили, що іграшки, зроблені 
власноруч, мали надзвичайну силу і 
могли оберігати родину від бід та хво-
роб. 

Виставка-дебют Ксенії Боголюбової 

Головний персонаж виставки-коміксу 

Творча майстерня Ксенії 

Літній “рецепт” 
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