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1вересня - 
День знань

• Вітаємо 
наших 

іменинників

Влітку святкували свій День народження:

Дехтяренко Катя
Любченко Ваня
Собецький Ваня
Лутюк Максим

Ткачук Толя
Кузінська Яна
Данилець Богдан
Гладищук Маша

Герасимчук Катя
Войналович Юля

• Розповіді про Житомир

22 вересня відзначаємо 75 річчя утворення
Житомирської області
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   Ось  уже  кілька  століть  серед  житомирян  із  покоління  в 
поколі-ння  передається  легенда  про  ратника  Житомира. 
Наприкінці ІХ століття, коли один з перших князів Рюриковичів – 
Олег,  названий  Віщим,  -  убив київських легендарних правителів 
Аскольда і Діра. Їхній ратник Житомир утік зі своєю дружиною у 
прадавні ліси, де річка Кам’янка впадає в Тетерів, і на скелястій 
горі  у  884  році  звів  фортечний  замок  з  поселенням,  яке  стало 
називатися  ім’ям його  за-сновника. Поряд з  цією версією,  вчені 
припускають  можливість  походження  слова  від 
церковно-слав’янського  житомерників,  то-бто  той,  що  міряє 
жито.  Доречно зауважити,  що в  старих докумен-тах назва  міста 
писалася «Житомеръ».
   Йдучи  вулицями  і  майданами  міста,  ми  наче  гортаємо 
«родин-ний»  фотоальбом  Житомира,  пізнаючи  його  історію.  Ви 
вже знає-те, що:
 у  1899  році  до  100  річного  ювілею  від  дня  народження 

Олексан-дра Пушкіна житомиряни своїм коштом відкрили 
пам’ятник поетові  (  третій в Російській імперії  і  другий в 
Україні );

 з 22 серпня 1899 року вулицями нашого міста став курсувати 
один із перших в Російській імперіїї електричний трамвай.

   Сьогодні  ви  дізнаєтесь  про житомирську  бібліотеку -  одну з 
най-перших в Україні. На облаштування бібліотеки в нашому місті 
бу-ло відпущено державні субсидії у розмірі трьох тисяч рублів, 
426  рублів  було  зібрано  із  пожертвувань  місцевої  інтелігенції. 
Урочи-сте  відкриття  бібліотеки  відбулося  10  (23  )  квітня  1866 
року.  Розмі-стилася  вона  в  одному  з  флігелів  губернаторської 
резиденції по ву-лиці Київській. Спочатку в бібліотеку потрапляли 
книги виключно за рахунок пожертвувань, і в перші роки роботи, 
не  перевищували  двох  тисяч  томів. Члени  бібліотеки  були 
зобов’язані сплачувати щорічний внесок – 5 рублів. Ті,  хто брав 
книги додому, повинні бу-ли сплачувати від 6 до 10 рублів на рік. 
Користування читальнею було безплатним. Як і тепер, бібліотека 
мала право штрафувати не-дисциплінованих читачів. З 1866 року 
користування читальнею стало плптним – 15 копійок на місяць. У 
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різні часи читачами публі-чної бібліотеки були: М.Коцюбинський, 
О.Купрін, О.Довженко, І.Кочерга, В.Земляк, Борис Тен та багато 
інших.
(За  матеріалами  книги  М.Ю.Костриці  та  Р.Ю.Кондратюка  
«Житомир. Підручна книга з краєзнавства»)
• Здоровенькі були

Від чого залежить здоров’я твоє

Від чого залежить здоров’я твоє?
З цієї проблеми статистика є:
Найбільший процент – 50
Припадає на спосіб життя.
Хто про себе не дбає,
Не довго здоров’я міцним 
збереже,
Принаймні,  таким, яке має вже.
Спадковість – також
Фактор дуже важливий.
Хто дужим, міцним уродився – 
щасливий!
Так, 20 процентів здоров’я твого
Спадковість дає, п’яту частку 
всього.
Ще 20 процентів,
Теж п’ята частина, яка має вплив
На здоров’я людини, -
Це стан екології: моря, ґрунтів,
Повітря, питної води – поготів*!
А 10 процентів здоров’я людини

Відносить статистика на 
медицину.
Це значить, якщо ти на щось 
захворів,
То можеш звернутися до лікарів.
Якщо ця хвороба була 
випадкова,
Вона відступає – ти знову 
здоровий!
Статистику цю зрозуміє й дитя:
За все найважливіший спосіб 
життя!
Режим відпочинку,
Режим харчування,
Твій рух, гігієна і запобігання
Інфекціям різним.
Девіз: чистота
І тіла, і духу твого, доброта,

Упевнене «Ні!» різним звичкам
Шкідливим - це понад усе
Для здоров’я важливе!
Поготів* - тим більше, тим паче

• Це цікаво знати
Може, таємницю розгадаєте ви...
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   За любов до книг князя Ярослава прозвали Мудрим. Саме за 
йо-го  правління  на  Русі  відкривалися  школи,  засновувались 
бібліоте-ки, зводились величні храми, серед яких і Софія Київська.
   Та далеко не всі тогочасні дива дійшли до нас. Досі невідома й 
доля  бібліотеки  Ярослава  Мудрого.  Вона  оповита  легендами. 
Ли-тописець  записав  час,  коли  Ярослав  створив  книгозбірню  в 
Софій-ському соборі.  Але... Ми звикли  думати, 
ніби  чудеса,  дивні  дива  можливі  тільки  десь  у 
далеких  краях,  за  синіми  морями  й  бистри-ми 
ріками. Але ось воно, справжнє диво,  у нас під 
боком...Собор  Святої  Софії  зберігся,  а  сліди 
Ярославової  бібліотеки  загубилися.  Чому  так 
сталося? Куди зникла бібліотека?
   Варто вам нагадати,  що кожна книга  з  бібліоте-ки Ярослава 
Мудрого коштувала дуже дорого. Вчені стверджують, що за одну 
таку  книгу  можна  було  купити  ціле  село  з  людьми,  землею та 
май-ном. А книжок князь надбав чимало. Яких саме? Насамперед, 
були літописи, Псалтир, Євангеліє, збірки мудрих ви-словлювань, 
твори  грецьких,  угорських,  німецьких,  арабських,  ва-рязьких, 
вірменських і, звичайно ж, вітчизняних авторів.
   Учені й дослідники не втрачають надії  знайти цей безцінний 
скарб  наших  предків.  Упродовж  століть  сліди  книгозбірні  то 
з’яв-лялися,  то  зникали.  Часом  здавалося:  ще  крок-два,  і  буде 
розкрито  таємницю.  Перед  очима  з’являться  грубезні  томи  в 
шкіряних  об-кладинках,  прикрашені  коштовним  камінням, 
пластинками  з  див-ним  карбуванням  по  золоту  й  сріблу...  Але 
древню таємницю так і не вдалося розгадати. Сподівалися знайти 
книгозбірню  в  потаєм-них  підземеллях  Софії.  Книги  могли 
сховати  туди  в  часи  облоги  Києва  ханським  військом.  Не 
знайшли... Шукали у Вдубичах, Лав-рі, Вишгороді – марно... Зараз 
зосередили  пошук  у  районі  Межигі-рського  монастиря  під 
Києвом.  Чи  знайдеться  бібліотека?  Чи  по-вернеться  духовний 
заповіт пращурів* до сучасного читача? Від-повіді чекають усі. І 
хтозна, може, комусь із вас, хто ще тільки розпочинає навчання в 
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школі, пощастить знайти те, чого не змог-ли відшукати попередні 
покоління... Хтозна... Будемо сподіватися!

Пращур* - давній предок

• Це цікаво знати. 

Слово  ввічливий походить від слова  очі. З давніх давен у наших 
предків  існував  такий  звичай:  якщо  гість  приходив  до  когось  із 
доб-рими намірами, він міг дивитися господареві чесно у вічі. Звідси 
ввічливий – той, хто бажає добра.
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