
Нові надходження

                                          Шановні користувачі !

    Пропонуємо  Вам  нові  надходження  літератури,  куплені  за  кошти

місцевого  бюджету та обласного бюджету , за  1  квартал 2017 року.

Детальніше дізнатися про новинки літератури Ви зможете  в  районній  д

и т я  ч і й  бібліотеці  ,а  саме зараз :

Д Винничук, Юрій. Перекладанець / Ю. Винничук, Ю.
Пилипчатіна.─ Харків : Бібколектор, 2016.─ 24 с.

Це друга книжка із серії казок про веселі пригоди двох
Черебряйчиків - Гоплі та Пиплі. Уже знайомі нам

Черебряйчики вирішили запросити гостей та пригостити їх
смачнючим пирогом-перекладенцем

Д Винничук, Юрій. Балакуче яблуко та інші історії  /
Ю. Винничук.─ Харків : Фоліо, 2016.─ 24
с.

Це четверта книга із серії казок про веселі пригоди
уже знайомих нам двох чеберяйчиків - Гоплі

та Піплі. Чи вміє яблуко розмовляти? Хто така Ая і



чому вона опинилася в ліжечку Піплі? Як Піпля взимку ласував морозивом?
Про це і ще про багато цікавого ви дізнаєтеся, прочитавши книжку відомого

українського письменника Юрія Винничука, а кумедні малюнки чудової
художниці Юлії Пилипчатіної допоможуть оживити в уяві маленьких читачів

цих незвичних героїв.

Д  Винничук, Юрій. Метелик вивчає життя / Ю.
Винничук.─ Харків : Бібколектор, 2016.─ 24с.

Це п'ята книжка із серії казок про веселі пригоди уже 
знайомих нам двох чеберяйчиків - Гоплі та Піплі. До 
садочка, де відпочивали чеберяйчики, залетів великий 
метелик. Він щойно народився і вирішив якомога швидче 
вивчити життя, адже він - метелик-одноденка.
Чому сонце кругле, не квадратове? Чому небо блакитне, а 

не зелене, як трава? Чому, коли нюхати квіти, завжди крутить у носі?.. Чи 
знайшли чеберяйчики відповіді на метеликові запитання і які пригоди сталися з 
ними потім, дізнаєтеся із книжки відомого українського письменника Юрія 
Винничука, ілюстрованої чудовою художницею Юлією Пилипчатіною.

Інгрід і Дітер Шуберт. Офелія, або Що сталося з 
крокодилом /[пер. з рос. Ольги Пилипенко]. — Х.: 
Віват, 2016. — 32 с.: іл. — (Акварель).

Може, це страшна хвороба? Чи є інша причина? Хоч там 
як, а крокодил на ім’я Джонні не на жарт злякався, 
виявивши у своєму животі отакий «подарунок». Першою 
йому на допомогу поспішила бегемотиха Офелія, а за нею

і всі інші жителі лісу. Хто з них поставить бідоласі Джонні точний діагноз? Хто 
перший простягне руку допомоги лісовому алігаторові? І від чого насправді в 
животі заводяться метелики? Гортайте сторінки, милуйтеся прекрасними 
акварельними ілюстраціями і... нічому не дивуйтеся! Приємного читання!

Д Маске, Ульріх. Зайченя Стриб шукає друзів / У.
Маске.─ Харків : Віват, 2016.─ 32с. ─  (Акварель).

    Самому так нудно гратися та стрибати по калюжах! 
Тому маленький Стриб вирушив на пошуки друга. Та де ж
його знайти? Рибка живе у воді, білка – на верхівці дерева,
а місяць взагалі мовчки поглядає на нас із небес. Проте 
Стриб не полишає надії. Аж ось одного разу до нього у 
двері постукав особливий гість



Д Шуберьт, Інгрід Мій друг пірат / І.Шуберт, Д. Шуберт.─
Харків : віват, 2016.─ 32с. ─(Акварель).

Привіт, хлопчики та дівчатка! Хочете познайомитися зі
справжнім піратом, який зберігає у своїй скриньці безліч

морських трофеїв, з-поміж яких є ласт водяника,
будиночок Русалочки і акулячий ріг? Цей старий

морський вовк, який борознив колись водні простори, ні з
ким не хоче дружити. Та одного разу на даху свого

будинку злий і відлюдний пірат побачив маленького
хлопчика... Чим закінчиться ця історія? Гортайте сторінки, милуйтеся

прекрасними акварельними ілюстраціями і... нічому не дивуйтеся! Приємного
читання!

88.8 Ройз, Светлана Анатолиевна. Практическое 
ребенковедение / С. Ройз.─ Киев : Ника- Центр , 2005.─

Нужно ли наказывать ребенка? Где грань между 
воспитанием и манипуляцией? Как не задушить в ребенке 
личность и открыть перед ним все двери? Как справляться 
с собственным гневом и не отыгрываться на детях? 
Светлана Ройз — психолог и автор книг о воспитании — 

делится практическим опытом и «несекретными секретами» с родителями, 
готовыми учиться и искать подход к собственному ребенку. 

 84.4УУКР6-4 – кр.  Григорович, Анна. Чаріні пригоди конячки камелії та
зоряних дітей Дмитрика та Насті : Казкова повість для мол. та серед. шк.

віку / А. Григорович.─ Черкаси : Видав. Ю. Чабаненко, 2016.─157с.

                                                Підготувала пров.бібліограф ЦБС      К.П.Дудар  



  Усіх бажаючих запрошуємо відвідати бібліотеку і ознайомитись з 
новими надходженнями. Ми Вас чекаємо з 8 до 17 годин. Щодня, крім
неділі.
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