
1 березня – Всесвітній день котів. 

Початок весни – це особливий період
у житті пухнастиків. 

Багато читачів шкільної бібліотеки мають 
і люблять своїх муркотливих друзів. 

Бібліотекарі пропонують Вам трішечки відпочити 
від 

занять та переглянути презентацію про вусатих та 
смугастих.

Цікавого перегляду!  





Кіт Пантелеймон, Київ, Україна

У 1990-х роках в Києві  дійсно жив кіт Пантелеймон, 
який  попередив людей про небезпеку пожежі,

але сам при цьому загинув.



Равальський кіт, Іспанія, Барселона, скульптор Фернандо Ботеро



Чеширський кіт, США, Нью-Йорк. 

Скульптурна 
група героїв 

«Аліси»:
на дереві -

Чеширський кіт, 
а на руках у 

Аліси -
її улюблениця 

Діна.



Кіт Томбілі, Стамбул, Туреччина.

З лівої сторони – реальний кіт, який жив в Стамбулі в наш час 
і дуже часто любив замріяно сидіти і спостерігати за рухом 

транспорту.  Нещодавно він помер.   З правої сторони – його 
монументальна скульптура.    



Місто Ван, Туреччина

Особливістю ванських котів є білий колір хутра і 
очі різного кольору.



Кішка Василиса і кіт Єлисей, Росія, Санкт-Петербург 



Ходж, Великобританія, Лондон

На пам'ятнику викарбувані слова хазяїна: «Справді
чудовий кіт». 



«Кошача метушня»,
Німеччина, 

Брауншвейг.



«Сім'я кішок», Малайзія, Калімантан, Кучінг 



Дім з котами, Латвія, Рига



Коти супроводжують людину на землі напевно від самого початку
історії людської цивілізації. Вони можуть бути вимогливими до себе і до
оточуючих, навіть десь нав’язливими, проте завжди дотримуюються якихось,
притаманних тільки їм одним, власних правил поведінки, які і досі дивують
нас кожен день.

Скільки книжок написано про цих тварин? Скільки розповідей було
екранізовано? Але ні одне оповідання, жоден фільм не може повною мірою
передати унікальний характер, який склався у цієї тварини поряд з людиною,
яка її любить. Так-так – любов людей і котів взаємна. А як можна було б ще
пояснити той факт, що вони нас досі не покинули? Їх любов ревнива, вона
сповнена турботи і тривоги, ніжності і глибокої небайдужості. Вони
терплячі й уважні, іноді егоїстичні, але це тільки через нестачу уваги з
нашого боку. Їм дуже часто немає справи до того, що робиться за межами їх
місця проживання, але вони досконально знають той маленький світ, де їм
випала честь проживати.



Ці милі пухнаті й ласкаві тварини, 
давно і по праву заслужили у людей 

повагу і любов.
На сьогоднішній день налічується

близько 256-ти порід домашніх котів, 
кожна з яких володіє своєрідним

джельтменським набором тих якостей, 
які дозволяють їй привертати до себе  
увагу з боку численних любителів цих

прекрасних створінь.



Шановні читачі!
Швиденько йдіть в бібліотеку,

де на Вас чекає багато 
книжок, в яких розповідається про життя

чотирилапих друзів.

Для маленьких сестричок і братиків. 







Для  вдумливого читача



Для широкої читацької аудиторії
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