
ПРЕЗЕНТУЄ ГРУПА

КНИГОЛЮБИ



ЩО ТАКЕ КНИГА? 

• Помічник

• Порадник

• Вірний друг – для тих, хто вміє дружити з 

нею.



ЩО ТАКЕ КНИГА? 

Упродовж усього життя
ми звертаємося до
книги. Вона допомагає
пізнати та зрозуміти
навколишній світ і самих
себе. Нерідко книга,
вчасно прочитана,
підказує людині вихід із
складної ситуації.



ЩО ТАКЕ КНИГА? 

Книги — володарі простору. Вони 
запрошують нас до захоплюючих 
подорожей найрізноманітнішими 
куточками нашої планети й 
загадковими всесвітами вимислу. 
Книги — це справжня духовна 
скарбниця людства.



ЩО ТАКЕ КНИГА? 

• Книжка — це праця багатьох людей.

• Книги — це мудрий, розважливий, найвірніший наш
друг, який супроводжує нас протягом усього життя.

• Книга вселяє в нас любов до рідної України, повагу до
інших народів, інтерес до їхньої культури, виховує
почуття патріотизму.

• Книга навчає рідної мови, розкриває красу поетичного
слова, допомагає усвідомити його велику силу.



ПРИСЛІВ’Я І

ПРИКАЗКИ ПРО

КНИГУ



―Книга твій друг, 
без неї як без рук‖

―Книжка вчить, 

як на світі жить‖ ―Хто багато читає, 
той багато знає‖



―Книга — ключ до знань‖ Читання книжки — це теж
великий труд, який
необхідний кожній людині. 



ВИСЛОВИ ВІДОМИХ ЛЮДЕЙ

ПРО КНИГУ

• Книги— мов ріки, які наповнюють собою весь світ; це—
джерело мудрості, у книгах— бездонна глибина… І
якщо старанно пошукати в книгах мудрості, то
знайдеш велику втіху і користь для своєї душі.

(З ―Повісті минулих літ‖)

• Книга— не що інше, як людина, що говорить публічно.                                             
(С. Іванов)



ВИСЛОВИ ВІДОМИХ ЛЮДЕЙ ПРО КНИГУ

• Книга— це співрозмовник, що не улещує тобі, і 
друг, що не спокушає тебе, і товариш, що тобі не 
наскучить.                                      

(Ібн Сіна)



ВИСЛОВИ ВІДОМИХ ЛЮДЕЙ ПРО КНИГУ

• Гарна книга— це подарунок, заповіданий 
автором людському родові.             

Арістотель



ВИСЛОВИ ВІДОМИХ ЛЮДЕЙ ПРО КНИГУ

• Все життя людства послідовно осідало в книжці: 
племена, люди, держави зникали, а книги 
залишалися.

О. Герцен



ВИСЛОВИ ВІДОМИХ ЛЮДЕЙ ПРО КНИГУ

• Книги— кораблі думки, що подорожують по 
хвилях часу і бережно несуть свій дорогоцінний 
вантаж від покоління до покоління.

Ф. Бекон



ВИСНОВКИ

Книга – це неоціненний скарб

Книга розвиває наш інтелект, нашу логіку, нашу
уяву та мислення. 

Книгу потрібно берегти бо тільки вона знає, всі 
секрети людства.



ВИКОРИСТАНІ ІНТЕРНЕТ ДЖЕРЕЛА

• http://08.od.ua/knigi_i_kanctovary/knigi_uchebniki

• www.fotokanal.com/foto-2252.html

• http://ayun.ru/literature/chem-kniga-luchshe-filma/

• http://www.testsoch.net/shho-zh-take-kniga/

• http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D

0%B0
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