
Дніпропетровська обласна бібліотека для 

молоді  ім. М. Свєтлова 

                 Відділ мистецтв 

 

 

 

  

пропонує                              
 

Музичні казки з 

України  

 
Привіт усім шанувальникам доброї 

казки! В гарній музичній казці музика - 

не лише фон, а повноцінний персонаж. 

Саме тому музичні казки більш цікаві, 

ніж звичайні. 

Ми пропонуємо Вам музичні казки в 

обробці  В’ячеслава Полянського та 

Олександра Спаринського 
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  Івасик - Телесик. Поросятко Чок.  

[Електронний ресурс] : музичні казки / автор ідеї і 

композитор В. Полянський; ведуча Л.. Грядова.; 

читають артисти Львівського театру ляльок: К.Губенко, 

Я.. Мірсаков та ін.-К.: Атлантік, 2009.-1 опт. диск (СD-

R). – (Дитяча колекція). – (56 хв.). 

 
   Ще раз про Червону Шапочку. Маша і Колобок. 

 [Електронний ресурс] : музичні казки / автор ідеї і 

композитор В.Полянський; ведуча  Л.. Грядова; 

читають артисти Львівського театру ляльок: Єфремов, 

В.Орлов та ін. – К.: Атлантік, 2009.- 1 опт. диск (СD-R). 

– (Дитяча колекція). – (58 хв.). 

 

   Як лисичка пташкою була. Мишенятко Мисик. 

[Електронний ресурс] : музичні казки / автор ідеї і 

композитор В.Полянський; ведуча  Л.. Грядова; 

читають артисти Львівського театру ляльок: О.Кузьмін, 

Ю.Чеповецький та ін. – К.: Атлантік, 2009.- 1 опт. диск 

(СD-R). – (Дитяча колекція). –  

(59 хв.). 

 

   Жирафа та Носоріг. Рім –Тім -Ті. 
[Електронний ресурс] : музичні казки / автор ідеї і 

композитор В.Полянський; ведуча  Л.. Грядова; 

читають артисти Львівського театру ляльок: Г.Хорст, 

Я.Вільковський та ін. – К.: Атлантік, 2009.- 1 опт. диск 

(СD-R). – (Дитяча колекція). – (58 хв.). 

 

Наша адреса 

49000, м. Дніпропетровськ, 

вул. Комсомольська, 60 

(верхня частина парку  ім. Л.Глоби) 

тел.: 744-88-77, тел./факс: 744-53-80 

Електрона адреса 

оbmisk@i.ua 

Адреса сайту 

http://vkontakte.ru/club28489875  
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