
Знайомтесь, новинки шкільної бібліотеки! 
    

   

   Казки-це чарівні пригоди, завдяки яким дитинство 

запам'ятовується як яскраве, чудове свято. Проте це ще й уроки 

доброти, милосердя, справедливості.  Разом з героями цих 

книг ви помандруєте у магічний світ казок. Казкова братія має 

невгамовну вдачу. Ви зустрінете королів і принцес, лицарів і 

розбишак, хоробрих козаків і кмітливих ремісників, могутніх 

чарівників і ще багато цікавих і несподіваних персонажів. 

 

 

 

 

 

   Дивовижні, веселі, захоплюючі книги, які не залишать 

байдужими жодного книголюба. А адресовані вони вам- 

читачам молодшого шкільного віку. Кольорові ілюстрації до 

творів допоможуть не лише краще зрозуміти описані події, 

але й розвинути художньо-образне мислення. 

 

 

 

 

   Книги серії "Сучасна дитяча книга" – це добрий смак і 

хороший настрій. "Сучасна" означає, що це – твори 

найкращих українських письменників, які творять нині.  

"Дитяча" – бо це книги для вас і про вас, які дарують вам 

любов, радість і добро, вчать тепло й невимушено пізнавати 

довколишній світ і себе в ньому. "Сучасна дитяча книга" – це 

модно завжди! 

 

 

 

 

    Герої цих книг твої ровесники. Вони ходять вулицями 

різних міст і вчаться в різних школах, і вподобання у них 

неоднакові, та все ж вони багато в чому схожі, коли прагнуть 

самостійності у вчинках чи втрапляють у халепу. У кожного з 

них - своя історія, яка цілком могла би трапитися і з вами. 

 

 

 

 

 

   Книги зарубіжних авторів переможці багатьох конкурсів 

дитячої книги. Їх із задоволенням читають юні читачі всього 

світу. Можливо саме серед них ви зможете знайти свою 

особливу книжку до душі і серця, яка стане улюбленою на все 

життя. 

 

 



 

   Ви втомилися від одноманітності реального життя і мрієте 

заглянути до таємничого світу уявлень та відчуттів, поринути 

у мандри міжзоряних просторів, зіткнутися з позаземними 

цивілізаціями, пройти цікавими шляхами до розгадки 

стародавніх таємниць рідної землі, доторкнутися до 

хвилюючих подій нашої країни у майбутньому. Тоді радимо 

поринути у світ фантастики. 

 

 

 

 

   Є книжки, які діти і батьки читають залюбки.  Серед них-

енциклопедії. Перегортаючи їх сторінки, ви вирушите в 

захоплюючу подорож морями і континентами, планетами і 

галактиками, дізнаєтесь про цікаві природні явища та дивні 

загадки. Книги дадуть відповіді на десятки питань «де?», 

«чому?», «як?». Читайте разом, обговорюйте, насолоджуйтесь 

спілкуванням!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


