КНИГА—ЦЕ МУДРІСТЬ

СТОЛІТЬ !

С лаву т и ц ьки й ліц ей
С ам овр я дна ор г аніз а ц ія « ГА РТ »

На книжкових полицях—поважні, стрункі
Березень, 2012 рік

Без сумнівів, страху й вагань Стоять наші друзі і вчителі Солдати великої армії Знань.

В цьому
випуску:

І простір, і час поряд з ними—ніщо.

Висловлюван- 2
ня видатних
людей про
книги
Це корисно
знати ...

Крізь вічність несуть навпростець
Вони світло знань і любові тепло.

3

Книга – казкова лампа, що дарує людині світло!
Книга – це мудрість поколінь минулих.
Книга – це друг і порадник сьогодні. Вона зберігає у собі красу
рідного слова, чарівність мови.
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Книга—це мудрість століть!

Висловлювання видатних людей про книги
Україна пишається
рукописною
к н и г о ю ,
написанною
руською княгинею
Є в п р а к с і є ю
( о н у к о ю
Володимира
Мономаха).
Її
к н и г а — ц е
енциклопедія
лікарських знань

Книжки—кораблі думки, що

Людина, для якої книжка

мандрують хвилями часу.

уже в дитинстві стала такою

Френсіс Бекон
Читайте! Нехай у вашому житті
не буде жодного дня, коли б ви
не прочитали хоча б сторінки з
нової книги.
К.Паустовський
Завдання книг—полегшити,

Перші паперові
книги з'явилися в
Європі в ХІІІ ст. Їх
довгий
час
писали від руки.
Одна
книга
виготовлялася 5–7
років і коштувала
дуже дорого.

прискорити пізнання життя, а
не змінити його.

Дім, у якому немає книг, подібний до тіла, позбутого душі.
Цецерон
Книга має створювати читача.
Карл Чапек

Книга – це друг і порадник сьогодні. Вона зберігає у собі красу рідного
слова, чарівність мови.

музиканта, як пензель для
художника, ніколи не відчуває себе обділеною, збіднілою, спустошеною.
В.Сухомлинський
Книга … залишається німою
не тільки для того, хто не
вміє читати, а й для того, хто
… не уміє витягти з мертвої

Я.Корчак

Книга – це мудрість
поколінь минулих.

необхідною, як скрипка для

букви живої думки.
К.Ушинський
Книга дуже корисна. Вона
заважає думати в той час, коли телевізор вимкнутий.
Ж.Елгозі
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У книги люди, наче бджоли в соти,
Знесли духовний, чародійний мед.
Сліпцеві очі ним потри, і в миг
Побачить сонце й голубі висоти,
Відчує мислі найстрімкішіх літ.
Збагне людські страждання і турботи,
Поможе іншим темряву збороти,
Рвучи з очей повязки чорних лент!
Благословенна та ясна година,
Коли Буквар до рук бере дитина,
Коли читає «Кобзаря» юнак,
Коли Франка «огромнії сонети»
Підносять дух, коли говорять Гете,
Шекспір, Міцкевич, Лермонтов, Бальзак.

Це корисно знати ...
Найдавніші рукописні
книги з’явились в Україні
у період Київської Русі із
запровадженням християнства.
**********
У першій половині ХІ століття князь Ярослав Мудрий заснував при Софіївському соборі скрипторій, забезпечений великою бібліотекою, кваліфікованими писарями і художниками.
**********
Паперу тоді не було, тож
тексти писали на перга-

менті, який робили зі шкіри молодих телят або
овець. Для створення однієї книги середнього розміру необхідно було стадо
телят. Політурки для книг
виготовлялись із сафянової
шкіри і прикрашались золотом, сріблом. коштовним камінням.

**********
Бібліотека Ярослава Мудрого налічувала понад 950
томів.

**********

Над випуском працювали:
Пліскунова В., Коломієць В.,
Алених Т.Ф.

