«Подорож у книгу» (бібліотечний урок)

Дорогі друзі!

Запрошую вас до незвичайної подорожі. Сьогодні ми з вами ознайомимося із основними
елементами книги.

Усім подобається мати новенький, гарний та стильний одяг. У книги є теж одяг. І це її
обкладинка.

Обкладинка – це не лише естетичний елемент, за яким ви інколи обираєте чи читати
книгу чи ні. Обкладинка виконує і захисну функцію для книги. Вона захищає її від різних
пошкоджень.

Обкладинки бувають як твердими так м’якими. У сучасних книгах іноді використовують –
суперобкладинку. Вона захищає книгу від забруднень та виступає як елемент
книжкового оформлення. На ній вказують прізвище автора, заголовок, назву
видавництва.

Подорожуємо далі.

Книга складається із сторінок, які об’єднуються у книжковий блок. Ви, мабуть, помічали,
що листочки із книги не випадають, бо всі вони зшиті та закріплені між собою. ЦЕ –
КОРІНЕЦЬ!
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Запам’ятайте!

Корінець – це край блока книги, де закріплені сторінки.

Тепер разом з вами відкриємо книгу.

Перше, що ми бачимо – це подвійний листок паперу, що з’єднує обкладинку та сторінки.
ЦЕ – ФОРЗАЦ.

Словник: слово «форзац» у перекладі з німецького мови означає «перед текстом».

Перевернемо форзац. Перед нами ТИТУЛЬНА СТОРІНКА. Це перша сторінка книги.

Словник: «Титул» – у перекладі з латини означає напис. Саме з титульного листка ми
дізнаємось про книгу все; Автора і назву, видавництво, рік і місце видання, автора книги.
Іноді навпроти титульного листка, ми бачимо портрет автора, або велику ілюстрацію.
ЦЕ – ФРОНТИСПИС
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Словник: «Фронтиспис» – у перекладі з латини означає «Дивитися вперед».

На вашу думку, чи можна довідатись про зміст книги, не читаючи її. Виявляється можна.
Для цього нам потрібно прочитати АНОТАЦІЮ. Вона коротко і змістовно розкриє зміст і
відомості про автора. Розміщена вона на зворотній стороні титульного листка.
Друкується, як правило, дрібним шрифтом. Іноді, у кінці книги друкують
ПІСЛЯМОВУ.
Це стаття, розташована після основного тексту.
Вміщує короткі підсумки, пояснення до тексту.

Не забудемо зазирнути і на останні сторінки книги .
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