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До уваги користувачів – перший випуск бібліографічного покажчика
«Бібліотеки Донеччини у масмедіа». Мета його – ознайомлення з матеріалами
про діяльність бібліотек Донецької області, які було розміщено у друкованих
виданнях, в мережі Інтернет та які висвітлювалися на телебаченні та радіо. До
першого випуску включено інформацію за 2019-й (частково) та 2020-й роки.
Бібліографічні дані в покажчику розміщені в хронологічному порядку.
Щорічник буде корисний працівникам культури, освіти, інформаційних
установ, всім, хто цікавиться розвитком бібліотечної справи в регіоні.
Висловлюємо подяку бібліотекам Донецької області за надану інформацію, яка
була використана при підготовці покажчика.
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Бібліотеки Донеччини у масмедіа

На сторінках періодичних видань

2019
Прокопчук, Элина. Европейский уикенд [Текст] : мариупольцы отметили
международный
праздник
и
доказали,
что
разделяют
ценности
цивилизованного мира : [мастер-классы и квест от Донецкой обл. б-ки для
детей ко Дню Европы] / Э. Прокопчук // Приазовский рабочий. – 2019. – 22 мая
(№ 36). – С. 1, 8.
Франжева, Юлия. Большой переезд и большие планы [Текст] : спустя 5
лет Донецкая областная библиотека для детей возобновила работу в Мариуполе
/ Ю. Франжева // Приазовский рабочий. – 2019. – 5 июня (№ 40). – С. 6. –
(Общество).
Жук, Татьяна. Современный, доступный, перспективный [Текст] : [центр.
гор. публич. б-ка им. В. Короленко станет IT-хабом] / Т. Жук // Приазовский
рабочий. – 2019. – 27 июня (№ 45). – С. 5. – (Общество).
Франжева, Юлия. Как подружить книгу с «цифрой»? [Текст] : В
библиотеке им. В. Короленко идет масштабный ремонт. Горожане волнуются,
вернется ли она на прежнее место или здесь расположится IT-хаб / Ю.
Франжева // Приазовский рабочий. – 2019. – 17 июля (№ 50). – С. 1, 4. –
(Территория будущего).
Кущ, Павло. Агов, збираємо таланти! [Текст] : на Донеччині відбувся
третій «Покровський Літfest», який з регіонального виріс до всеукраїнського
[на базі Покров. цетр. міської б-ки ім. Т. Г. Шевченка] / П. Кущ // Урядовий
кур’єр. – 2019. – 18 жовт. (№ 199). – С. 5.
В цифровом формате [Текст] : IT-инициативы обсудили в новом хабе
1991 Mariupol // Приазовский рабочий. – 2019. – 30 окт. (№ 78). – С. 2.
Франжева, Юлия. Новый книжный дом [Текст] : библиотека им. В.
Короленко с понедельника возобновит работу - в историческом здании в центре
города идут последние приготовления к приему читателей / Ю. Франжева //
Приазовский рабочий. – 2019. – 29 нояб. (№ 87). – С. 1,3.
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2020

Січень
Сидоренко, Н. Ф. Зима на радость людям [Текст] : [б-ки ЦСПБ г. Краматорск] /
Н. Ф. Сидоренко // Краматорская правда. – 2020. – 8 янв. (№ 1). – С. 1.
Ермишина, Людмила. Не просто цифра – польза [Текст] : [как
мариупольцы элегант. возраста осваивают компьютеры в ЦГПБ им. В.
Короленко г. Мариуполь] / Л. Ермишина // Приазовский рабочий. – 2020. – 10
янв. (№ 2). – С. 1, 4. – (Технологии).
Рiдний край та мрiї про Грецiю Наталiї Роспутько [Текст] : [відкриття
персонал. виставки художниці у вільному просторі Молодіжк@ ЦМПБ м.
Костянтинівка] // Провiнцiя. - 2020. - 15 сiч. - С. 16.
Кравченко, І. Дарування – це рух [Текст] : [ЦБС м. Лиман] / І. Кравченко
// Зоря. - 2020. - № 4 (січ.). - С. 4.
Теліус, В. Конкурс зимових поробок [Текст] : [в б-ці-філіі № 1 ЦБС м.
Лиман] / В. Теліус // Зоря. - 2020. – № 4 (січ.). - С. 4.
Прокопчук, Элина. Учить английский – всегда great idea [Текст] :
[разговор. клуб Friday evening в ЦГПБ им. В. Короленко г. Мариуполь] / Э.
Прокопчук // Приазовский рабочий. – 2020. – 17 янв. (№ 4). – С. 16.
Березiн,
Володимир.
Художниця
Н.
Роспутько-Чеботарьова:
«Костянтинiвку я бачу невеличким європейським мiстечком, сповненим свiтла
з приємними будиночками та добрими людьми» [Текст] : [вист. картин
художниці в Центр. міській публ. б-ці м. Костянтинівка] / В. Березiн //
Провiнцiя. - 2020. - 22 сiч. (№ 4). - С. 12.
25 сiчня о 15.00 в Центральнiй мiськiй публiчнiй бiблiотецi вiдбудеться
творча зустрiч з Русланом Горовим [Текст] : [анонс заходу в ЦМПБ м.
Костянтинівка] // Провiнцiя. - 2020. - 22 сiч. - С. 15.
Сидоренко, Надежда. Что такое Краматорск и что такое НКМЗ - с
краеведческой точки зрения [Текст] : [члены клуба «Краевед» передали книги в
дар б-ке им. Маяковского ЦСПБ г. Краматорск] / Н. Сидоренко // Краматорская
правда. – 2020. – 22 янв. (№ 3). – С. 6, 12.
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В центральній міській бібліотеці пройшли «Українські вечорниці» [Текст]
: [ЦБС м. Селидове] // Наша зоря. - 2020. - 23 січ. - С. 8.
У центральній міській бібліотеці відкрито банерну виставку «Про
Голодомор 1932-1933 років в Україні» [Текст] : [ЦБС м. Селидове] // Наша
зоря. -2020. - 23 січ. - С. 2.
Доброволенко, Ірина. День Соборності у Волновасі [Текст] : [патріот.
хронограф «Єдина, соборна, неділима» від Волноваської ЦРБ] / І.
Доброволенко // Наше слово. – 2020. – 24 січ. (№ 4). – С. 1.
Кравченко, І. Сучасна бібліотека: яка вона? [Текст] : [фотоконкурс
«Сяйте усмішки, сонцем зігріті!» в ЦМБ ЦБС м. Лиман] / І. Кравченко // Зоря. 2020. - № 5 (січ.). - С. 4.
Ти одна неподільна, Україна моя рідна! [Текст] : [заходи до Дня
Соборності України у ЦДБ ім. Т. Г. Шевченка м. Лиман] // Зоря. – 2020. - № 5
(січ.). - С. 5.
Неменуща, К. П. Незвичайне засідання у бібліотеці «Мандрівка в глибину
віків і зустріч з прекрасним» [Текст] : [Мангушська РЦБС] / К. П. Неменуща //
Сельская новь. – 2020. - 24 янв. (№ 7). - С. 2.
Стеценко, О. За колючим дротом пам’яті [Текст] : [спогади про події
Другої світової війни у б-ці-філії № 1 ЦБС м. Лиман] / О. Стеценко // Зоря. 2020. - № 7 (січ.). - С. 8.
До дня пам’яті героїв Крут [Текст] : [заходи у ЦДБ ім. Т. Г. Шевченка м.
Лиман] // Зоря. – 2020. - № 8 (січ.). - С. 4.
Хухрянська, В. Година скорботи у бібліотеці [Текст] : [заходи до дня
пам’яті героїв Крут у б-ці-філії № 7 ЦБС м. Лиман] / В. Хухрянська // Зоря. –
2020. - № 8 (січ.). – С. 2.
Гетц, Серж. Аудiозустрiч вiд Горового [Текст] : [зустріч з письменником
Русланом Горовим в Центр. міській публ. б-ці м. Костянтинівка] / С. Гетц //
Провiнцiя. - 2020. - 29 сiч. (№ 5). - С. 12.
Обучат бесплатно. 88 публичных библиотек Донецкой области
приглашают жителей громад городов и районных центров бесплатно научиться
цифровой грамотности [Текст] // Новини Донеччини. - 2020. - 29 січ. - С. 2.
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Обласний фестиваль [Текст] : [фестиваль обл. літ. образотвор. проєкту
«Зробимо світ теплішим: малюємо за книжками Івана Андрусяка» у ЦДБ ім. Т.
Г. Шевченка м. Лиман] // Зоря. - 2020. - № 9 (січ.). - С.7.
Подвиг, що залишиться у віках [Текст] : [заходи до дня визволення
Лиманщини від нім. окупантів у ЦДБ ім. Т. Г. Шевченка м. Лиман] // Зоря. –
2020. - № 9 (січ.). - С. 7.
Хухрянська, В. Вічна Слава солдату-герою і солдату без нагород [Текст] :
[заходи до дня визволення Лиманщини від нім. окупантів у б-ці-філії № 7 ЦБС
м. Лиман] / В. Хухрянська // Зоря. – 2020. - № 9 (січ.). – С. 2.
Заклади освіти та культури міста долучились до вшанування пам’яті
жертв Голокосту [Текст] : [б-ки ЦБС м. Торецьк] // Дзержинский уезд. – 2020. –
30 янв. – С. 4.
Демченко, Н. Хай квітне у віках Соборна Україна [Текст] : [б-ки ЦБС м.
Торецьк] / Н. Демченко // Шахтарський Торецьк. – 2020. - 31 січ. – С. 5.
Лактіонова, Л. Ми будуємо державу сонячну соборну [Текст] : [б-ки ЦБС
м. Торецьк] / Л. Лактіонова // Шахтарський Торецьк. – 2020. - 31 січ. – С. 5.
Це – українські краї [Текст] : [у Маріуполі пройшли Дні вшанування
пам’яті А. Горської, в яких взяла участь Донецька обл. б-ка для дітей] //
Українська літературна газета. – 2020. – 31 січ. (№ 2). – С. 18.
Лютий
Всесвітній День читання вголос [Текст] : [заходи у ЦДБ ім. Т. Г.
Шевченка м. Лиман] // Зоря. - 2020. - № 10 (лют.). - С. 4.
Бібліофреш «Увага! На горизонті НЛО: Нові Літературні Об’єкти»
[Текст] : [заходи в б-ці-філії № 3 м. Гірник ЦБС м. Селидове] // Наша зоря. 2020. - 6 лют. - С. 8.
Рогінська, О. Голокост – не лише пам’ятати, а й розуміти [Текст] :
[година скорботи «Голокост – скорботна пам’ять» в центр. б-ці ЦБС м.
Торецьк] / О. Рогінська // Шахтарський Торецьк. – 2020. – 7 лют. – С. 5.
«Поєднанi»: вiдеопроеєкт про українських вiйськових презентується у
Костянтинiвцi [Текст] : [анонс творчої зустрічі з режисером Дмитром
Камінським та презентації фільму про воїнів АТО в рамках Всеукр. проєкту
«Поєднані» в ЦМПБ м. Костянтинівка] // Провiнцiя. - 2020. - 12 лют. - С. 15.
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До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав:
вогненними дорогами чужих країн [Текст] : [заходи у ЦДБ ім. Т. Г. Шевченка
м. Лиман] // Зоря. – 2020. - № 13 (лют.). - С. 8.
У центральній міській бібліотеці відкрито виставку «Донбас:
переPROчитання образу» [Текст] : [ЦБС м. Селидове] // Наша зоря. - 2020. - 13
лют. - С. 8.
Чергове засідання факультету «Чарівна скринька» у центральній міській
бібліотеці [Текст] : [співпраця ЦМБ з відділенням ден. перебування Територ.
центру м. Селидове] // Наша зоря. - 2020. - 13 лют. - С. 2.
Кузминская, Светлана. Галина Флора: «Почувствуйте, какая красота
рядом!» [Текст] : [выставка худож. Г. Флоры в ЦГПБ им. В. Короленко г.
Мариуполь] / С. Кузминская // Приазовский рабочий. – 2020. – 19 февр. (№ 13).
– С. 8.
Акція пам’яті «Небесна сотня білих журавлів» [Текст] : [до дня
вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні у ЦДБ ім. Т. Г. Шевченка м. Лиман]
// Зоря. – 2020. - № 14 (лют.). - С. 2.
Бибко, З. Вікторина «На острові загадок» [Текст] : [до Міжнар. Дня рідної
мови у Ярівській сіл. б-ці ЦБС м. Лиман] / З. Бибко // Зоря. – 2020. – № 15 (лют.).
- С. 2.
Мовознавчий двобій «За Україну, за її мову» [Текст] : [до Міжнар. Дня
рідної мови у ЦДБ ім. Т. Г. Шевченка м. Лиман] // Зоря. – 2020. - № 15 (лют.). С. 2.
Кравченко, І. Бібліотека зустрічає друзів [Текст] : [еко-толока «Природа
нам, як рідний дім» в ЦМБ ЦБС м. Лиман спільно з центром соціальної
реабілітації дітей-інвалідів] / І. Кравченко // Зоря. - 2020. - № 16 (лют.). - С. 4.
Сидоренко, Н. Ф. Владимир Коцаренко: «Все уходит, а книги на полках
остаются» [Текст] : [б-ки ЦСПБ г. Краматорск] / Н. Ф. Сидоренко //
Краматорская правда. – 2020. – 26 февр. (№ 8). – С. 6.
«Донбас, якого ти не знав» [Текст] : [огляд нових надходжень літ. в б-ціфілії № 1 м. Українськ ЦБС м. Селидове] // Наша зоря. - 2020. - 27 лют. - С. 8.
Ларіна, О. Герої не вмирають, їх подвиг з нами назавжди [Текст] : [урок
пам’яті «Ви першими стали за гідність, за волю» в центр. б-ці ЦБС м. Торецьк]
/ О. Ларіна // Дзержинский уезд. – 2020. – 27 февр. – С. 1.
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Літературні світи Катерини Бабкіної [Текст] : [заходи до Міжнар. дня
рідної мови та Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні в б-ці-філії № 1 м. Українськ
ЦБС м. Селидове] // Наша зоря. - 2020. - 27 лют. - С. 3.
Мова наша солов’їна, мов перлина [Текст] : [заходи до Міжнар. дня
рідної мови в б-ці-філії № 6 смт Цукурине ЦБС м. Селидове] // Наша зоря. 2020. - 27 лют. - С. 2.
Подвиг - безсмертний, пам’ять - нетлінна [Текст] : [заходи до Дня Героїв
Небесної Сотні в центр. міській б-ці для дітей ЦБС м. Селидове] // Наша зоря. 2020. - 27 лют. - С. 8.
Небесна сотня серед нас віднині в кожнім серці й крапельці сльози
[Текст] : [ЦБС Відділу культури Мирноград. міськради] // Родной город. - 2020.
- 28 февр. - С. 6.
Березень
Василенко, Юлія. Дитяча книгозбірня Донеччини: перезавантаження
[Текст] : [поновлення роботи Донецької обл. б-ки для дітей в м. Маріуполь] /
Ю. Василенко // Бібліотека у форматі Д˚. – 2020. – № 1. – С. 20-21.
Козачук, І. Інклюзивно-мистецькі простори в бібліотеках [Текст] : [досвід
роботи Добропіл. міської ЦБС по втіленню проєкту «Мережа інклюзивномистец. просторів в б-ках міста Добропілля»] / І. Козачук // Бібліотечний
форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 1. – С. 14-16.
Козінченко, Лілія. Бібліотека працює без канікул, або читай без обмежень
[Текст] : [досвід роботи Донецької обл. б-ки для дітей м. Маріуполь] / Л.
Козінченко // Бібліотека у форматі Д˚. – 2020. – № 1. – С. 37-38.
Сидоренко, Н. Ф. Клуб «Краевед»: у каждого свои любимые темы [Текст]
: [б-ки ЦСПБ г. Краматорск] / Н. Ф. Сидоренко // Краматорская правда. – 2020.
– 4 марта (№ 9). – С. 6.
Різнопланові заходи в центральній міській бібліотеці на Масляному тижні
[Текст] : [ЦБС м. Селидове] // Наша зоря. - 2020. - 5 берез. - С. 3.
Шило, Олена. «В сім’ї вольній, новій» [Текст] : [район. етап обл.
конкурсу читців «В сім’ї вольній, новій», присвяч. творчості Т. Шевченка у
ЦРБ м. Волноваха] / О. Шило // Наше слово. – 2020. – 6 берез. (№ 10). – С. 4.
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Визначили переможців [Текст] : [читачі ЦДБ ім. Т. Г. Шевченка м. Лиман
– лауреати Всеукр. літ. дит. конкурсу на протипожеж. та техноген. тематику] //
Зоря. - 2020. - № 19 (берез.). - С. 4.
Заходи в міській бібліотеці [Текст] : [до Міжнар. дня вуха та слуху, ЦБС
м. Селидове] // Наша зоря. - 2020. - 12 берез. - С. 8.
Найкращі читачі Лиманщини [Текст]: [учасники Всеукр. конкурсу дит.
читання «Книгоманія-2020»] // Зоря. – 2020. - № 20 (берез.). - С. 1.
Єдине ціле: жінка і весна [Текст] : [вечір для членів клубу «Берегиня» в бці-філії № 7 ЦБС м. Торецьк] // Шахтарський Торецьк. – 2020. – 13 берез. – С. 5.
З любов’ю та старанністю [Текст] : [майстер-клас з виготовлення
листівок до 8 берез. у б-ці-філії № 1 для дітей ЦБС м. Торецьк] // Шахтарський
Торецьк. – 2020. – 13 берез. – С. 5.
Нілаєва, Н. В. Презентація однієї картини [Текст] : [Мангушська РЦБС] /
Н. В. Нілаєва // Сельская новь. – 2020. - 13 марта. (№ 20-21). - С. 6.
Живи, поете, у славі віковій [Текст] : [ЦБС Відділу культури Мирноград.
міськради] // Родной город.- 2020. - 20 марта. - С. 6.
Сидоренко, Н. Ф. Вершины Виктора Воропаева [Текст] : [выставка
картин в ЦГПБ г. Краматорск] / Н. Ф. Сидоренко // Краматорская правда. –
2020. – 25 марта (№ 12). – С. 5.
Травень
Березiн, Володимир. Культура пiд час карантину [Текст] : [у т. ч. в б-ках
м. Костянтинівка] / В. Березiн // Провiнцiя. - 2020. - 6 трав. - С. 15.
«Я люблю вишиванку» [Текст] : [участь б-к Селидів. ЦБС у флешмобі до
Міжнар. дня вишиванки] // Наша зоря. - 2020. - 28 трав. - С. 2.
Червень
Певна, Аліна. Культурне життя триває! [Текст] / А. Певна // Голос
України. – 2020. – 2 черв. (№ 88). – С. 17.
Талант – то крапля здібностей і море праці [Текст] : [читачі ЦДБ ім. Т. Г.
Шевченка м. Лиман – фіналісти Всеукр. конкурсу дит. читання «Книгоманія9

2020», Всеукр. конкурс дит. малюнка «Мрійник року»] // Зоря. – 2020. - № 47
(черв.). - С. 1.
Василенко, Юлія. Бібліотека в умовах карантину: нові виклики і нові
можливості [Текст] : [діяльність Донецької обл. б-ки для дітей м. Маріуполь] /
Ю. Василенко // Бібліотека у форматі Д˚. – 2020. – № 2. – С. 27-29.
Прокопчук, Элина. Нескучные каникулы [Текст] : [как развлечь и
оздоровить детей, пока нет ясности с открытием лагерей отдыха - предложения
ЦГПБ им. В. Короленко, б-к-филиалов по работе с детьми] / Э. Прокопчук //
Приазовский рабочий. – 2020. – 19 июня (№ 44). – С. 15.
Липень
Шило, Олена. Вихователь душ людських [Текст] : [онлайн-зустріч з
педагогом, краєзнавцем С. А. Мєнглєбєєм в ЦРБ м. Волноваха] / О. Шило //
Наше слово. – 2020. – 3 лип. (№ 27). – С. 9.
Библиотекари Донецкой области стали лауреатами Всеукраинского
конкурса [Текст] : [в конкурсе «Школьная библиотека» победителями стали
библиотекари г. Краматорск] // Приазовский рабочий. – 2020. – 10 июля (№ 49).
– С. 2.
Осіпова, Т. Книга та читач – гордість кожної бібліотеки [Текст] :
[проєктна діяльність б-к ЦБС м. Лиман] / Т. Осіпова // Зоря. - 2020. - № 54
(лип.). - С. 4.
Олійник, Людмила. Було б лише бажання [Текст] : [робота Степнянської
сіл. б-ки-філії Волноваської ЦРБС в період карантину] / Л. Олійник // Наше
слово. – 2020. – 17 лип. (№ 29). – С. 4.
Літні промені сонця на книжковій сторінці [Текст] : [ЦБС Відділу
культури Мирноград. міськради] // Родной город. - 2020. - 31 июля. - С. 6.
Серпень
Помогите спасти наш исторический дом [Текст] : [об аварийном
состоянии дома, в котором находится ЦГДБ им. О. Кошевого г.
Константиновка] // Провiнцiя. - 2020. - 5 серп. (№ 32). - С. 13.
Лукахіна, В. Отримайте безкоштовно навички роботи на комп’ютері
[Текст] : [у б-ках ЦБС м. Торецьк] / В. Лукахіна // Шахтарський Торецьк. –
2020. – 7 серп. – С. 11.
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Тараш, Лідія. Тепер не тільки паркан, а витвір мистецта [Текст] :
[створення муралу у літньому чит. залі Волноваської ЦРБ] / Л. Тараш // Наше
слово. – 2020. – 7 серп. (№ 32). – С. 9.
Кравченко, І. У кого є кішка, той може не боятися самотності [Текст] :
[фотоконкурс «Мій вусатий, муркотливий друг» у ЦМБ м. Лиман] / І.
Кравченко // Зоря. - 2020. - № 66 (серп.). - С. 2.
Медведева, Елена. «Приазовский рабочий» – в цифровом архиве [Текст] :
[новая электрон. услуга ЦГПБ им. В. Короленко г. Мариуполь] / Е. Медведева //
Приазовский рабочий. – 2020. – 21 авг. (№ 61). – С. 4.
Тараш, Лідія. Волноваха читає… і малює [Текст] : [відкриття літнього
чит. залу Волноваської ЦРБ] / Л. Тараш // Наше слово. – 2020. – 21 серп. (№ 34).
– С. 10.
Перемога читача міської бібліотеки для дітей [Текст] : [Іван Борульник переможець Всеукр. дистанц. літ. конкурсу «Лавина Талантів» у номінації
«Поезія», ЦБС м. Селидове] // Наша зоря. - 2020. - 27 серп. - С. 8.
Гайдук, Сергій. Зачатівка й Вільне: погортаємо сторінки історії [Текст] :
[електрон. копії списків переселенців до селищ та ревизьких казок за 1850 р. у
чит. залі Волноваської ЦРБ] / С. Гайдук // Наше слово. – 2020. – 28 серп. (№
35). – С. 3.
Вкраїно рідна, пам’яттю людською ти збережеш героїв імена [Текст] :
[заходи до Дня пам’яті захисників України у б-ці-філії № 1 ЦБС м. Лиман] //
Зоря. – 2020. - № 69 (серп.). - С. 4.
Вересень
У центральній міській бібліотеці відбулась зустріч з Сергієм Жаданом
[Текст] : [ЦБС м. Селидове] // Наша зоря. - 2020. - 3 верес. - С. 2.
Олександр Журавльов - для читачів Центральної дитячої бібліотеки
[Текст] : [ЦБС м. Лиман] // Зоря. - 2020. – № 71 (верес.). - С. 1.
Симфонія незалежної держави [Текст] : [ЦБС Відділу культури
Мирноград. міськради] // Родной город. - 2020. - 4 сент. - С. 6.
Константиновка расцвела в рисунках ребят [Текст] : [накануне Дня
освобождения города сотрудники ЦГПБ провели акцию «Рисунок на асфальте»
// Новини Донеччини. - 2020. - 9 верес. - С. 13.
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В бібліотеці відкрито виставки до Дня міста [Текст] : [ЦБС м. Селидове]
// Наша зоря. - 2020. - 17 верес. - С. 8.
Центральна бібліотека міста очікує поповнення книжкових фондів
[Текст] : [ЦБС м. Селидове] // Наша зоря. - 2020. - 17 верес. - С. 8.
Без минулого немає майбутнього [Текст] : [презентація книги краєзнав.
нарисів О. Журавльова «У истоков родного края» у ЦДБ ім. Т. Г. Шевченка м.
Лиман] // Зоря. - 2020. – № 74 (верес.). - С. 1.
27 вересня пiсля тривалої карантинної перерви вас запрошують
Безкоштовнi курси української мови [Текст] : [ЦБС м. Костянтинівка] //
Провiнцiя. - 2020. - 23 верес. - С. 15.
Бібліотеки Селидівської ЦБС приєднались до Всеукраїнського тижня
протидії булінгу [Текст] // Наша зоря. - 2020. - 24 верес. - С. 8.
Бібліофреш «Планета періодики»: газети та журнали в бібліотеках
нашого міста [Текст] : [ЦБС м. Селидове] // Наша зоря. - 2020. - 24 верес. - С.8.
Лукахіна, В. «ЖиттЯ моЄ»: пориньте в захоплюючий світ [Текст] :
[тренінги з комп’ютер. грамотності в центр. б-ці ЦБС м. Торецьк в рамках
проєкту «ЖиттЯ моЄ» від ГО «Центр ініціатив підприємців м. Торецьк»] / В.
Лукахіна // Шахтарський Торецьк. – 2020. – 25 верес. – С. 6.
Лукахіна, В. «Ні» насильству [Текст] : [круглий стіл «Запобігання
насильства в сім’ї» у центр. б-ці ЦБС м. Торецьк] / В. Лукахіна // Шахтарський
Торецьк. – 2020. – 25 верес. – С. 2.
Без мови немає України! [Текст] : [відкриття безкоштов. курсів укр. мови
в ЦМПБ м. Костянтинівка] // Провiнцiя. - 2020. - 30 верес. (№ 40). - С. 12.
Шкурко, Анна. Город талантливых авторов [Текст] : [ЦГПБ им. В.
Короленко наградила победителей юбилейного, Х (десятого) открытого гор.
конкурса «Лучшая книга года-2020»] / А. Шкурко // Приазовский рабочий. –
2020. – 30 сент. (№ 71). – С. 6.
Жовтень
Ларіна, О. Свято духовної спадщини [Текст] : [заходи у ЦБС м. Торецьк] /
О. Ларіна // Дзержинский уезд. – 2020. – 2 окт. – С. 24.
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Ткаченко, Н. Наш знавець і провідник в книжковий світ [Текст] : [б-ки
ЦБС м. Торецьк] / Н. Ткаченко, Г. Коваленко // Шахтарський Торецьк. – 2020. –
2 жовт. – С. 3.
Шурпій, А. Тут завжди знайдемо підтримку та гарний настрій [Текст] : [бки ЦБС м. Торецьк] / А. Шурпій // Шахтарський Торецьк. – 2020. – 2 жовт. – С.
3.
Не викинь книгу на смітник [Текст] : [день дарування книг у б-ці-філії №
1 ЦБС м. Лиман] // Зоря. – 2020. - № 81 (жовт.). - С. 3.
Виставка «Вікно в природу» в бібліотеці для дітей [Текст] : [ЦБС м.
Селидове] // Наша зоря. – 2020. - 8 жовт. - С. 8.
Леошко, Владислав. Книжки для бібліотек прифронтової зони [Текст] :
[заст. міністра культури та інформ. політики України Т. Шевченко передав
книжки від Держ. підприємства «Центр захисту інформаційного простору
України» б-кам смт Новгородське та ЗОШ № 24 м. Бахмут] / В. Леошко // Голос
України. – 2020. – 8 жовт. (№ 186). – С. 7.
Гайдук, Сергій. Сонячне: погортаємо сторінки історії [Текст] : [електрон.
копії списків переселенців до селища та ревизьких казок у чит. залі
Волноваської ЦРБ] / С. Гайдук // Наше слово. – 2020. – 9 жовт. (№ 41). – С. 4.
Доброволенко, Ірина. А музика звучить… [Текст] : [концерт просто неба
до Дня людей похилого віку і Дня музики у Волноваській ЦРБ] / І.
Доброволенко // Наше слово. – 2020. – 9 жовт. (№ 41). – С. 4.
Творчі канікули [Текст] : [читачка ЦДБ ім. Т. Г. Шевченка м. Лиман
Поліна Тендітна - переможниця Всеукр. дит. літ. конкурсу «Творчі канікули2020» у номінації «Безмежний світ моєї уяви»] // Зоря. - 2020. - № 84 (жовт.). С. 1.
Доброволенко, Ірина. З вдячністю до наших захисників [Текст] : [цикл
заходів до Дня захисника України у Волноваській ЦРБ] / І. Доброволенко //
Наше слово. – 2020. – 16 жовт. (№ 42). – С. 2.
Смачний день: їж та хвали, щоб не дали [Текст] : [Мангуш. РЦБС] //
Сельская новь. – 2020. - 16 окт. (№ 82-83). - С. 7.
Знавці української мови [ Текст] : [заходи до Дня укр. писемності та мови
у ЦДБ ім. Т. Г. Шевченка м. Лиман] // Зоря. - 2020. - № 87 (жовт.). - С. 1.
Вітаємо читачів-переможців [Текст] : [читачі б-к ЦБС м. Селидове переможці Всеукр. та регіон. конкурсів] // Наша зоря. - 2020. - 29 жовт. - С. 3.
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Лукахіна, В. Скажімо «Ні!» домашньому насильству [Текст] : [круглий
стіл у центр. б-ці ЦБС м. Торецьк] / В. Лукахіна // Шахтарський Торецьк. –
2020. – 30 жовт. – С. 15.
Листопад
Далекій мужності уклін [Текст] : [ЦБС Відділу культури Мирноград.
міськради] // Родной город. - 2020. - 4 нояб. - С. 6.
Про Україну - українською [Текст] : [нові надходження літ. до ЦМПБ м.
Костянтинівка] // Провiнцiя. - 2020. - 4 листоп. (№ 45). - С. 15.
Шкурко, Анна. Карантин любви к книгам не помеха [Текст] : с
соблюдением всех санитарных норм Центральная городская библиотека им.
Короленко открыта для своих читателей, однако только для приема и выдачи
книг / А. Шкурко // Приазовский рабочий. – 2020. – 4 нояб. (№ 80). – С. 8.
Лукахіна, В. Форми прояву насильства та його наслідки [Текст] :
[перегляд фільму «Насильство в сім’ї» у центр. б-ці ЦБС м. Торецьк в рамках
проєкту «ЖиттЯ моЄ» від ГО «Центр ініціатив підприємців м. Торецьк»] / В.
Лукахіна // Дзержинский уезд. – 2020. – 5 нояб. – С. 24.
Сучасна книга і читання в епоху цифрової культури [Текст] : [участь б-к
ЦБС м. Селидове у Всеукр. наук.-практ. семінарі] // Наша зоря. - 2020. - 5
листоп. - С. 8.
Тосхопаран, Н. М. За покликанням душі…: до відзначення Всеукр. Дня
працівників культури та майстрів нар. мистецтва [Текст] / Н. М. Тосхопаран //
Сельская новь. – 2020. - 6 нояб. (№ 89-90). – С. 3.
Чорна, Світлана. Міністр придбав книжки «Справа Василя Стуса» і
надіслав до бібліотек [Текст] / С. Чорна // Голос України. – 2020. – 6 листоп. (№
205). – С. 11.
Волошко, В. «Нафтогаз» упростил процедуру перехода к новому
поставщику [Текст] : [оказание бесплат. помощи населению по переходу к
новому поставщику газа и заключению договоров б-ками г. Константиновка] /
В. Волошко // Провінція. – 2020. - 11 листоп. (№ 46). - С. 4.
Сидоренко, Надежда. «Золотая пора – пора вдохновения» [Текст] : [выст.
рис. учеников и преподавателей худож. школы в ЦГПБ г. Краматорск] / Н.
Сидоренко // Краматорская правда. – 2020. – 11 нояб. (№ 45). – С. 2.
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Знайомтесь, Андрій Кокотюха - сучасний письменник-ювіляр [Текст] :
[заходи до 50-річного ювілею автора в б-ці-філії № 1 м. Українськ ЦБС м.
Селидове] // Наша зоря. - 2020. - 12 листоп. - С. 8.
Своєї мови не цурайтесь [Текст] : [заходи в б-ках ЦБС м. Селидове до
Дня укр. писемності та мови] // Наша зоря. - 2020. - 12 листоп. - С. 8.
Договор с газопоставщиком помогают заключить в библиотеке [Текст] :
[оказание бесплат. помощи населению б-ками г. Константиновка] // Новости
Донбасса. - 2020. - 18 нояб. - С. 7.
Астаф’єва, Д. Пенсійний фонд у твоєму смартфоні [Текст] : [практ.
заняття з комп’ютер. грамотності в центр. б-ці ЦБС м. Торецьк в рамках
проєкту «ЖиттЯ моЄ»] / Д. Астаф’єва // Дзержинский уезд. - 2020. - 19 нояб. С. 24.
Леошко, Владислав. Поповнилися фонди книгозбірень [Текст] :
[надходження книг від держ. установи «Український інститут книги» до б-к
Бахмут. р-ну] / В. Леошко // Голос України. – 2020. – 19 листоп. (№ 214). – С. 1.
Лукахіна, В. RAZOM проти насилля [Текст] / В. Лукахіна // Дзержинский
уезд. – 2020. – 19 нояб. – С. 5.
До рідного слова торкаюсь душею [Текст] : [заходи в б-ках ЦБС Відділу
культури Мирноград. міськради до Дня укр. писемності та мови] // Родной
город. - 2020. - 20 нояб. - С. 6.
Для читання та відпочинку [Текст] : [трансформація б-ки-філіалу № 3
ЦБС Відділу культури Військ.-цівіл. адмін. м. Авдіівка у мультисервіс. центр
завдяки перемозі у відкритому конкурсі інфраструктур. грантів від міжнар. орг.
House of Europe] // Донбас Інформ. – 2020. – № 20 (листоп.). – С. 9.
Ахметова, С. Година гідності [Текст] : [б-ки ЦБС м. Торецьк] / С.
Ахметова // Шахтарський Торецьк. – 2020. – 27 листоп. – С. 2.
Шаніна, Олена. Проєкт Вугледарської міської публічної бібліотеки
«Літературно-меморіальний простір «Анатолій Овсієнко. Зцілення сміхом»
[Текст] / О. Шаніна // Бібліотечна планета. – 2020. - № 4. - С. 24-26.
Грудень
Ларіна, О. Голодомор – чорна сповідь моєї Вітчизни [Текст] : [ЦБС м.
Торецьк] / О. Ларіна // Дзержинский уезд. – 2020. – 2 дек. – С. 1-2.
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Ларіна, О. У хустинку обернись – до традицій доторкнись [Текст] : [ЦБС
м. Торецьк] / О. Ларіна // Дзержинский уезд. – 2020. –10 дек. – С. 24.
Лукахіна, В. Протягни руку добра [Текст] : [заходи у ЦБС м. Торецьк] / В.
Лукахіна // Дзержинский уезд. – 2020. – 10 дек. – С. 5.
Моисеенко, А. Спешите делать добро [Текст] : [мероприятия в ЦБС г.
Торецк] / А. Моисеенко // Дзержинский уезд. – 2020. – 10 дек. – С. 4.
Гармаш, Н. Українська хустка [Текст] : [заходи у ЦБС м. Торецьк] / Н.
Гармаш // Шахтарський Торецьк. – 2020. – 13 груд. – С. 6.
Гайдук, Сергій. Микільське: погортаємо сторінки історії [Текст] :
[електрон. копії списків переселенців до селища та ревизьких казок у чит. залі
Волноваської ЦРБ] / С. Гайдук // Наше слово. – 2020. – 18 груд. (№ 51). – С. 3.
Зінченко, Олена. «Щеплення» медіаграмотності, або Як протистояти
інформаційним вірусам [Текст] : [зайняття у школах з медіаграмотності на базі
б-тек Волноваської ЦРБС в межах проєкту «Спроможні бібліотеки сприяють
досягненню цілей сталого розвитку ООН до 2030 року»] / О. Зінченко // Наше
слово. – 2020. – 18 груд. (№ 51). – С. 3.
На радіо

Котинська, Віра. Сіверська бібліотека стала тимчасовим хабом для
навчання робототехніці. І планують продовжувати [Електрон. ресурс] : [бесіда з
дир. Сівер. ЦБС Вірою Котинською про курси з робототехніки для місцевих
школярів] / записала Наталя Жукова // Вільне радіо [сайт]. – Текст. дані, фот. Бахмут, 2020. – 4 серп. – Режим доступу: https://cutt.ly/kzReN7K (дата звернення
26.12.2020). – Заголовок з екрана.
Біленко, Тетяна. За час карантину бібліотеки Бахмутської ОТГ заробили
близько 2 тисяч гривень на здачі макулатури [Електрон. ресурс] : [бесіда з дир.
Бахмут. ЦБС Тетяною Біленко] / записала Наталя Жукова // Вільне радіо [сайт].
- Текст. дані. – Бахмут, 2020. – 8 листоп. – Режим доступу:
https://freeradio.com.ua/za-chas-karantynu-biblioteky-bakhmutskoi-oth-zarobylyblyzko-2-tysiach-hryven-na-zdachi-makulatury/ (дата звернення 26.12.2020). –
Заголовок з екрана.
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На телебаченні
«Новорічні дива» відбулися у Костянтинівці [Електрон. ресурс] : [у т. ч.
проведення майстер-класів за участю працівників ЦМПБ м. Костянтинівка під
час благодійної акції] // Facebook. [Суспільне Донбас] [сайт]. – Електрон.
відеодані (1 файл: 2:37 хв.). – Сєвєродонецьк, 2020. – 5 січ. - Режим доступу:
https://www.facebook.com/suspilne.donbas/videos/2961724683846470/
(дата
звернення 5.01.2020). – Заголовок з екрана.
Донецька обласна бібліотека для дітей у програмі «Ранок Маріуполя»
[Електрон. ресурс] : [дир. Донецкої обл. б-теки для дітей Ю. Василенко, зав.
відділом підліт. читання Л. Адаменко розповіли про незвичайні книги в б-теці,
про інтеративності і про те, як цікаво провести час в її стінах] // YouТube [сайт].
– Електрон. відеодані (1 файл: 20:19 хв.). - Маріуполь, 2020. - 14 серп. - Режим
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=E-AdAz4CeBI (дата звернення
20.08.2020). - Заголовок з екрана.
Віртуальна екскурсія центральною міською бібліотекою м. Селидове
[Електронний ресурс] : [до Всеукр. дня б-тек] // YouТube [ТРК «Інфо-Центр»]
[сайт]. - Електрон. відеодані (1 файл: 10:13 хв.). – Селидово, 2020. – 6 жовт. –
Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=43AfoU1EFDk&t=12s (дата
звернення 10.12.2020). - Заголовок з екрана.
Книги на обсервации. Как работают библиотеки в Мариуполе в условиях
пандемии [Электрон. ресурс] // YouТube [Телеканал НАШ] [сайт]. – Электрон.
видеоданные (1 файл: 4:36 мин.). - Киев, 2020. - 11 нояб. - Режим доступа:
https://cutt.ly/1zRreGo (дата обращения 12.11.2020 р.). – Загл. с экрана.
ГО «Студія ідей 78» был(-а) в прямом эфире [Електрон. ресурс] : [прямий
ефір у соціал.-дослід. проєкті «КУЛіСа» з Оленою Шаніною, бібліотекарем,
громад. активісткою, керівником проєкту Вугледар. МПБ «Літературномеморіальний простір «Анатолій Овсієнко. Зцілення сміхом»] // Фейсбук
[сайт]. - Електрон відеодані (1 файл: 49:17 хв.). - Вугледар, 2020. - 20 листоп. Режим доступу: https://www.facebook.com/gosi78/videos/427300191999376
(дата звернення 26.12.2020). – Заголовок з екрана.
Мурали Волновахи та Вугледару [Електрон. ресурс] : [у т. ч. на стінах
бібліотек, виконані в рамках грант. програм] // Youtube Суспільне Донбас
[сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 13:00 хв.). – Сєвєродонецьк, 2020. – 26
листоп. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=5MaWUxkBD1A
(дата звернення 26.12.2020). – Заголовок з екрана.
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В Украине среди детей и подростков уменьшается спрос на книги
[Электрон. ресурс] : [опрос среди читателей, жителей, специалистов ЦГПБ им.
В. Короленко г. Мариуполь] // ТРКК «Сигма» [сайт]. - Электрон. видеоданные
(1 файл: 2:35 мин.). – Мариуполь, 2020. – 16 дек. – Режим доступа:
https://cutt.ly/vzRe8HQ (дата обращения 26.12.2020). – Загл. с экрана.
31.12. Новогодний выпуск программы «Зеркало» [Электрон. ресурс] :
[советы по украшению дома к новогод. праздникам, у т. ч. и от рук. клуба
«Хенд-мейд» при ЦГПБ им. В. Короленко г. Мариуполь] // ТРКК «Сигма»
[сайт]. - Электрон. видеоданные (1 файл: 3:19 мин.). – Мариуполь, 2020. – 31
дек. – Режим доступа: https://sigmatv.com.ua/ru/3112-novogodnij-vypuskprogrammy-zerkalo_n33955 (дата обращения 31.12.2020). – Загл. с экрана.
В Інтернет-виданнях
2019
Донецька обласна бібліотека для дітей. Свято до Дня захисту дітей
«Різнокольорове дитинство» [Електрон. ресурс] // Упр. культури і туризму
ДонОДА [сайт]. – Текст. дані. - Краматорськ, 2019. - 31 трав. – Режим доступу:
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/donecka-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-svyato-dodnya-zahistu-ditej-riznokolorove-ditinstvo (дата звернення 14.12.2020). –
Заголовок з екрана.
У м. Вугледар буде реалізовано проект «Літературно-меморіальний
простір «Анатолій Овсієнко. Зцілення сміхом» [Електрон. ресурс] : [ініціатор
проєкту – Вугледар. міська публ. б-ка] // Упр. культури і туризму ДонОДА
[сайт]. – Текст. дані. - Краматорськ, 2019. - 18 лип. – Режим доступу:
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/u-m-vugledar-bude-realizovano-proekt-literaturnomemorialnij-prostir-anatolij-ovsiyenko-zcilennya-smihom
(дата
звернення
14.12.2020). – Заголовок з екрана.
Вітаємо переможця обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Лідер
читання - 2019»! [Електрон. ресурс] : [переможцем обл. туру став Олексій
Грабовецький, користувач Донецької обл. б-ки для дітей] // Упр. культури і
туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані. - Краматорськ, 2019. - 16 серп. – Режим
доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/vitayemo-peremozhcya-oblasnogo-turuvseukrayinskogo-konkursu-lider-chitannya-2019 (дата звернення 14.12.2020). –
Заголовок з екрана.
Урочистий захід, присвячений святкуванню Всеукраїнського дня
бібліотек [Електрон. ресурс] : [поздоровлення і грамоти фахівцям б-к
Донеччини від Донецької облдержадміністрації з нагоди Всеукр. дня б-к] //
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Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані. - Краматорськ, 2019. - 27
верес. – Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/urochistij-zahidprisvyachenij-svyatkuvannyu-vseukrayinskogo-dnya-bibliotek (дата звернення
14.12.2020). – Заголовок з екрана.
Анатолій Овсієнко - Зцілення сміхом 2019 рік [Електрон. ресурс] : [у
всеукр. конкурсі культур.-мистец. проєктів «Малі міста - великі враження»
переміг проєкт Вугледар. міської публ. б-ки] // Youtube [сайт]. - Електрон.
відеодані (1 файл: 35:54 хв.). - Вугледар, 2019. - 1 листоп. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=keKbhbSBjAw&t=6s&fbclid=IwAR3S3gaAV7
mEipnxrp_t-KlyrQwAFanJzlhqIn5bAev9vF7IFSpyBpUjuqU
(дата
звернення
14.12.2020). – Заголовок з екрана.
У Вугледарській громаді відкрили літературний простір [Електрон.
ресурс] : [колектив міської б-ки - ініціатор відкриття літ.-мемор. комплексу
«Анатолій Овсієнко. Зцілення сміхом» в рамках всеукр. конкурсу культур.мистец. проєктів «Малі міста – великі враження»] // Децентралізація [сайт]. –
Текст. дані. – Київ, 2019. – 5 листоп. – Режим доступу:
https://decentralization.gov.ua/news/11803 (дата звернення 14.12.2020). –
Заголовок з екрана.
Харківська обласна бібліотека для дітей провела V обласний
патріотичний форум «Діти єднають Україну» [Електрон. ресурс] : [у проведенні
форуму взяла участь дир. Донецької обл. б-ки для дітей Ю. Василенко] // М-во
культури та інформ. політики України [сайт]. - Текст. дані. - Київ, 2019. – 5
листоп. – Режим доступу: https://cutt.ly/tzRudeV (дата звернення 14.11.2020). –
Заголовок з екрана.
Публічні бібліотеки Донеччини: стан та вектори реформування
[Електрон. ресурс] : [участь фахівців ЦБС м. Авдіївка в обл. семінарі-нараді
«Публічні бібліотеки області – пріоритети розвитку»] // Військ.-цивіл. адмін. м.
Авдіївка [сайт]. – Текст. дані. – Авдіївка, 2019. – 7 листоп. – Режим доступу:
http://avdeevca.gov.ua/avdiivka/kultura/5146-publichni-biblioteky-donechchynystan-ta-vektory-reformuvannia.html (дата звернення 26.11.2020). – Заголовок з
екрана.
Обласний семінар-нарада «Публічні бібліотеки області – пріоритети
розвитку» [Електрон. ресурс] : [фахівці Донецької обл. б-ки для дітей провели
семінар-нараду для керівників публ. б-к та заст. дир. по роботі з дітьми на базі
ЦМБ ім. Т. Шевченка м. Покровськ] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт].
– Текст. дані. - Краматорськ, 2019. - 14 листоп. – Режим доступу:
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/oblasnij-seminar-narada-publichni-bibliotekioblasti-prioriteti-rozvitku (дата звернення 26.11.2020). – Заголовок з екрана.
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Вугледарська громада стала переможцем Всеукраїнського конкурсу
культурно-мистецьких проєктів «Малі міста – великі враження» [Електрон.
ресурс] : [колектив міської б-ки - ініціатор відкриття літ.-меморіал. комплексу
«Анатолій Овсієнко. Зцілення сміхом»] // Упр. культури і туризму ДонОДА
[сайт]. – Текст. дані. - Краматорськ, 2019. - 13 груд. – Режим доступу:
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/vugledarska-gromada-stala-peremozhcemvseukrayinskogo-konkursu-kulturno-misteckih-proyektiv-mali-mista-velikivrazhennya (дата звернення 26.11.2020). – Заголовок з екрана.
В Авдеевке подарят новую жизнь городской библиотеке [Электрон.
ресурс] // avdeevka.city [сайт]. – Текстовые данные. - Авдеевка, 2019. – 16 дек. –
Режим доступа: http://avdeevka.city/news/view/v-avdeevke-podaryat-novuyu-zhizngorodskoj-biblioteke-fotofakt (дата обращения 18.11.2020). – Загл. с экрана.
Акція «Книжка в гості завітала - свято дітям влаштувала» [Електрон.
ресурс] : [презентація книги керівника-координатора гуманітар. проєктів
«Допомога йде», «Допомога Схід», «ARTПЕРЕМИР’Я» офіцера цивіл.-війск.
співробітництва Бориса Кутового «Листи здалеку» в Мар’їн. центр. район. б-ці]
// Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані. - Краматорськ, 2019. 20 груд. – Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/akciya-knizhka-vgosti-zavitala-svyato-dityam-vlashtuvala (дата звернення 26.11.2020). – Заголовок
з екрана.
2020
Січень
Праздники продолжаются: в Константиновке детям подарили
«Новогодние чудеса» [Электрон. ресурс] : [в т. ч. проведение мастер-классов
работниками ЦГПБ г. Константиновка] // Константиновка. Мой дом [сайт]. –
Текстовые данные, фот. –– Константиновка, 2020. – 4 янв. - Режим доступа:
https://cutt.ly/KzRrpEA (дата обращения 5.01.2020). – Загл. с экрана.
Відкриття костянтинівця - майстрині пензлю [Електрон. ресурс] :
[виставка картин художниці Н. Роспутько-Чеботарьової в Центр. міській публ.
б-ці м. Костянтинівка] // Провінція [сайт газети]. – Текст. дані. – Костянтинівка,
2020.
–
8
січ.
Режим
доступу:
https://www.konstantinovka.com.ua/news/2020/01/vidkrittya-kostyantinivcyamaystrini-penzlyu (дата звернення 18.01.2020). – Заголовок з екрана.
Єштокин, Павло. У Волновасі відбувся турнір з шахів [Електрон. ресурс]
: [шах. турнір, присвяч. першій річниці створення клубу «4 коня» у ЦРБ м.
Волноваха] / П. Єштокин // Волноваха. City [сайт]. – Текст. дані, фот. Волноваха, 2020. – 11 січ. – Режим доступу:
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https://volnovakha.city/read/city/65478/u-volnovasi-vidbuvsya-turnir-z-shahiv (дата
звернення 26.12.2020). – Заголовок з екрана.
Харіна, Анастасія. Всесвітній день «спасибі». Кому та за що вдячні
волновасьці [Електрон. ресурс] : [слова вдячності від працівників та
відвідувачів Волноваської ЦРБ] / А. Харіна // Волноваха. City [сайт]. – Текст.,
електрон. відеодані (1 файл: 2:14 хв.). - Волноваха, 2020. – 11 січ. – Режим
доступу: https://volnovakha.city/read/city/59822/vsesvitnij-den-spasibi-komu-ta-zascho-vdyachni-volnovasci-video (дата звернення 26.12.2020). – Заголовок з
екрана.
Чернышова, Марина. В Краматорске библиотеки получили в подарок
значки с изображением писателей [Электрон. ресурс] : [дар лит. объединения
им. Н. Рыбалко б-кам ЦСПБ г. Краматорск] / М. Чернышова // Восточный
проект [сайт]. – Текстовые данные, фот. - Краматорск, 2020. – 12 янв. – Режим
доступа: http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/78956-v-kramatorske-bibliotekipoluchili-v-podarok-znachki-s-izobrazheniem-pisatelej
(дата
обращения
26.12.2020). – Загл. с экрана.
У Костянтинівці відбудеться відкриття персональної виставки місцевої
художниці Наталії Роспутько [Електрон. ресурс] : [в Центр. міській публ. б-ці
м. Костянтинівка] // 06272.com.ua [сайт міста]. – Текст. дані, фот. –
Костянтинівка, 2020. – 14 січ. - Режим доступу: https://cutt.ly/YzRw73Q (дата
звернення 14.01.2020). – Заголовок з екрана.
У місті стартував краєзнавчий літературний флешмоб «Про
Костянтинівку в поезії» - [Електрон. ресурс] // 06272.com.ua [сайт міста] –
Текст. дані. – Костянтинівка, 2020. – 14 січ. - Режим доступу:
https://www.06272.com.ua/news/2634894/u-misti-startuvav-kraeznavcij-literaturnijflesmob-pro-kostantinivku-v-poezii (дата звернення 14.01.2020). – Заголовок з
екрана.
16 січня для працівників Костянтинівської ЦБС пройшов семінар-тренінг
«Проєкт «Дія. Цифрова освіта», «Національна кампанія з цифрової грамотності
«Будь на часі!» [Електрон. ресурс] // Фейсбук. Українська бібліотечна
асоціація. Донецьке регіональне відділення [сайт]. – Текст. дані, фот. ––
Краматорськ, 2020. – 16 січ. - Режим доступу: https://cutt.ly/EzRw0e5 (дата
звернення 16.01.2020). – Заголовок з екрана.
Костянтинівка – місто, де народжуються таланти. Наталія Роспутько
[Чеботарьова] [Електрон. ресурс] // 06272.com.ua [сайт міста]. – Текст. дані,
фот.
Костянтинівка,
2020.
–
17
січ.
Режим
доступу:
https://www.06272.com.ua/news/2634589/kostantinivka-misto-de-narodzuutsatalanti-natalia21

rosputko?fbclid=IwAR2tEeVVzr1cH8G2GywDlmUsPf4RL2Fm_Ois44QcPERrWne
c7tBJU4xe5kc (дата звернення 17.01.2020). – Заголовок з екрана.
Абетка Костянтинівки. Знайомство з містом [Електрон. ресурс] [у т. ч.
про Центр. міську публ. б-ку м. Костянтинівка] // 06272.com.ua [сайт міста]. –
Текст. дані. – Костянтинівка, 2020. – 24 січ. - Режим доступу:
https://www.06272.com.ua/news/2640777/abetka-kostantinivki-znajomstvo-zmistom?fbclid=IwAR18gmnl1i6IXDPhoqcdb69AhzA9fdRJ5N286in6L0GVouRqvRDkxMVqQ8
(дата
звернення 24.01.2020). – Заголовок з екрана.
В библиотеках Донетчины бесплатно обучают цифровой грамотности
[Электрон. ресурс] : [тренинги можно пройти в г. Бахмут, Волноваха,
Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мариуполь,
Селидово, Славянск, Торецк, Николаевской ОТГ, Покровском р-не, Славянском
р-не, Соледарской ОТГ] // Восточный вариант [сайт]. – Текстовые данные. –
Славянск, 2020. – 26 янв. - Режим доступа: https://v-variant.com.ua/vbyblyotekakh-donetchyn-besplatno-obuchaiut-tsyfrovoy-hramotnosty/
(дата
обращения 14.12.2020). – Загл. с экрана.
Новак, Богдан. В Краматорске свое творчество презентовал современный
украинский писатель Руслан Горовой [Электрон. ресурс] : [в центр. дет. б-ке
им. А. Пушкина ЦСПБ г. Краматорск] / Б. Новак // Восточный проект [сайт]. –
Текстовые, электрон. видеоданные (1 файл: 1:26 мин.), фот. - Краматорск, 2020.
– 28 янв. – Режим доступа: http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/79269-vkramatorske-svoe-tvorchestvo-prezentoval-sovremennyj-ukrainskij-pisatel-ruslangorovoj (дата обращения 26.12.2020). – Загл. с экрана.
Лютий
Гетц, Серж. Аудіозустріч від Горового [Електрон. ресурс] : [зустріч з
письменником Русланом Горовим в Центр. міській публ. б-ці м. Костянтинівка]
/ С. Гетц // Провінція [сайт газети]. – Текст. дані, фот. – Костянтинівка, 2020. –
4 лют. - Режим доступу: https://www.konstantinovka.com.ua/newspaper/donbasukrainskiy/audiozustrich-vid-gorovogo?fbclid=IwAR2IR_dUFVVCxuelX3O8KCTvULzDLQODDuTDDb-W4s-7_nWZ3dnv342B8k (дата
звернення 4.02.2020). – Заголовок з екрана.
Казкова тусовка «У палаці чарівних казок» [Електрон. ресурс] : [за
книгою В. Нестайка «В Країні Сонячних Зайчиків» у Донецькій обл. б-ці для
дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. - Текст. дані.– Краматорськ,
2020. – 18 лют. – Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/kazkovatusovka-u-palaci-charivnih-kazok?fbclid=IwAR0gZHXRu2hVXNuz22

ncR9VH7nRulK0E3KEEZ_r-_xUOySRPv2gIRp8cbuyM
14.11.2020). – Заголовок з екрана.

(дата

звернення

[Майстер-клас з виготовлення ляльки-масниці] [Електрон. ресурс] : [у
Донецькій обл. б-ці для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА
[сайт]. - Електрон. текст. дані. – Краматорськ, 2020. – 20 лют. – Режим доступу:
https://www.facebook.com/photo?fbid=970746953322463&set=p.970746953322463
(дата звернення 14.11.2020).
Пам’яті Героїв Небесної сотні [Електрон. ресурс] : [заходи у ЦМБ м.
Авдіївка] // Військ.-цивіл. адмін. м. Авдіївка [сайт]. – Текст. дані. – Авдіївка,
2020. – 20 лют. – Режим доступу: http://avdvca.gov.ua/avdiivka/kultura/5705pamiati-heroiv-nebesnoi-sotni.html (дата звернення 14.12.2020). – Заголовок з
екрана.
Харіна, Анастасія. Як змінилась Волноваська районна бібліотека за 85
років свого існування [Електрон. ресурс] / А. Харіна // Волноваха. City [сайт]. –
Текст. дані, фот. - Волноваха, 2020. – 20 лют. – Режим доступу:
https://volnovakha.city/read/people/65689/yak-zminilas-volnovaska-rajonnabiblioteka-za-85-rokiv-svogo-isnuvannya (дата звернення 26.12.2020). – Заголовок
з екрана.
[Запрошення на зайняття з «Казкотерапії»] [Електрон. ресурс] : [у
Донецькій обл. б-ці для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА
[сайт]. - Електрон. текст. дані. – Краматорськ, 2020. – 21 лют. – Режим доступу:
https://www.facebook.com/photo?fbid=971643486566143&set=p.971643486566143
(дата звернення 14.11.2020).
Літературна зустріч «Співуча та лагідна» [Електрон. ресурс] : [засідання
літ. об’єднання «Азов’є» у Донецькій обл. б-ці для дітей] // Упр. культури і
туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані. - Краматорськ, 2020. – 26 лют. – Режим
доступу:
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/literaturna-zustrich-spivucha-talagidna?fbclid=IwAR1Sjty05_i5BUgeDI4JLqBIqItXINFsQQjAyQNr4UGD7oUVYs617Yhqag (дата звернення 14.11.2020).
– Заголовок з екрана.

Березень
Виштикайло, Микита. У Волновасі відбувся районний етап обласного
конкурсу читців [Електрон. ресурс] : [район. етап обл. конкурсу читців «В сім’ї
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вольній, новій» у ЦРБ м. Волноваха] / М. Виштикайло // Волноваха. City [сайт].
– Текст. дані, фот. - Волноваха, 2020. – 2 берез. – Режим доступу:
https://volnovakha.city/read/city/67176/u-volnovasi-vidbuvsya-rajonnij-etapoblasnogo-konkursu-chitciv- (дата звернення 26.12.2020). – Заголовок з екрана.
Змиев, Анатолий. Краматорчан познакомили с историей украинского
движения на Донбассе и презентовали новый литературный альманах
[Электрон. ресурс] : [в центр. дет. б-ке им. А. Пушкина ЦСПБ г. Краматорск] /
А. Змиев // Kramatorsk Post [сайт]. – Текстовые данные, фот. - Краматорск,
2020. – 2 марта. – Режим доступа: https://www.kramatorskpost.com/kramatorchanpoznakomili-s-istoriej-ukrainskogo-dvizheniya-na-donbasse-i-prezentovali-novyjliteraturnyj-almanah (дата обращения 26.12.2020). – Загл. с экрана.
Пилипенко, Олександра. У Слов’янську змагалися за звання
«суперчитача» [Електрон. ресурс] : [читацькі «перегони» у Центр. дит. б-ці КЗ
«ЦСПБ м. Слов’янськ»] / О. Пилипенко // 6262.com.ua [сайт міста]. – Текст.
дані, фот. - Слов’янськ, 2020. – 5 берез. – Режим доступу:
https://www.6262.com.ua/news/2683218/u-slovansku-zmagalisa-za-zvannasupercitaca (дата звернення 26.12.2020). – Заголовок з екрана.
У Покровську відбувся конкурс «Слово Тарасове струнами б’ється»
[Електрон. ресурс] : [міськ. конкурс читців пройшов в Центр. міській б-ці ім. Т.
Г. Шевченка] // DDK.DN.UA [сайт]. - Текст. дані, фот. - Покровськ, 2020. – 5
берез. - Режим доступу: https://ddk.dn.ua/news/article/156934/ (дата звернення
14.12.2020). – Заголовок з екрана.
[Казка «Мишеня Читайлик» та розвивальна вправа від психологині пані
Олени] [Електрон. ресурс] : [у Донецькій обл. б-ці для дітей] // Фейсбук. Упр.
культури і туризму ДонОДА [сайт]. - Електрон. відеодані (1 файл: 02:19 хв.). –
Краматорськ,
2020.
–
30
берез.
–
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1003594376704387
(дата
звернення 30.03.2020).
Квітень
[Книга Івана Малковича «Мед для мами»] [Електрон. ресурс] : [онлайнчитальня у Донецькій обл. б-ці для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і туризму
ДонОДА [сайт]. - Електрон. відеодані (1 файл: 03:19 хв.). - Краматорськ, 2020. –
1
квіт.
–
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/oblbib.dn.ukr.net/videos/204764350817342
(дата
звернення 14.11.2020).
«Моїм друзям…» [Електрон. ресурс] : [віртуал. виставка графіч. робіт
маріупольчанки Юлії Фролової (ч. 3) у Донецькій обл. б-ці для дітей] //
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Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. - Електрон. відеодані (1
файл: 02:24 хв.). - Краматорськ, 2020. – 2 квіт. – Режим доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1006183436445481
(дата
звернення 14.11.2020). – Заголовок з екрана.
[Що ми знаємо про Азовське море?] [Електрон. ресурс] : [розповідь від
користувача Донецької обл. б-ки для дітей Леоніда Корейші] // Фейсбук. Упр.
культури і туризму ДонОДА [сайт]. - Електрон. відеодані (1 файл: 02:31 хв.). Краматорськ,
2020.
–
10
квіт.
–
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1012369259160232
(дата
звернення 14.11.2020).
Результати конкурсу за проєктом «Твори культуру: бібліотечні
інноваційні послуги» [Електрон. ресурс] : [Добропіл. міська ЦБС перемогла у
конкурсі і стала учасницею проєкту] // Українська бібліотечна асоціація [сайт].
– Текст. дані. – Київ, 2020. - 13 квіт. - Режим доступу:
https://ula.org.ua/news/4545-rezultaty-konkursu-za-proiektom-tvory-kulturubibliotechni-innovatsiini-posluhy (дата звернення 14.12.2020). – Заголовок з
екрана.
Спроможні бібліотеки сприяють досягненню Цілей сталого розвитку
ООН до 2030 року [Електрон. ресурс] : [б-ки Донецької та Луган. областей
взяли участь у конкурсі і стали учасниками проєкту] // Українська бібліотечна
асоціація [сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2020. - 15 квіт. - Режим доступу:
https://ula.org.ua/news/4547-spromozhni-biblioteki-spriyayut-dosyagnennyu-tsilejstalogo-rozvitku-oon-do-2030-roku (дата звернення 14.12.2020). – Заголовок з
екрана.
Торский, Эдуард. Архитектура, библиотеки города и парк Шелковичный
в Славянске. Исполком заслушал отчеты [Электрон. ресурс] : [в т. ч. Л.
Мамедовой - директора КУ «ЦСПБ г. Славянск»] / Э. Торский // Деловой
Славянск [сайт]. – Текстовые данные, фот. - Славянск, 2020. – 17 апр. – Режим
доступа: https://slavdelo.dn.ua/2019/04/17/arhitektura-biblioteki-i-shelkovichnyj-vslavyanske-ispolkom-zaslushal-otchety/ (дата обращения 26.12.2020). – Загл. с
экрана.
[Серія книг «Часодії» письменниці Наталі Щербини] [Електрон. ресурс] :
[онлайн-читання з користувачем Олексієм Грабовецьким від Донецької обл. бки для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. - Електрон.
відеодані (1 файл: 08:39 хв.). - Краматорськ, 2020. – 21 квіт. – Режим доступу:
https://www.facebook.com/oblbib.dn.ukr.net/videos/803029506771630
(дата
звернення 23.04.2020).
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[Книга Наталії Чуб «Казки-Пластилинчики»] [Електрон. ресурс] :
[читаємо вдома разом з Донецькою обл. б-кою для дітей, ч. 1] // Фейсбук. Упр.
культури і туризму ДонОДА [сайт]. - Електрон. відеодані (1 файл: 03:09 хв.). Краматорськ,
2020.
–
22
квіт.
–
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1022245418172616
(дата
звернення 22.04.2020).
[Книга Дагмар Хосфельд «Карлотта. Несподівані знайомства в інтернаті»]
[Електрон. ресурс] : [онлайн-читання у Донецькій обл. б-ці для дітей] //
Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. - Електрон. відеодані (1
файл: 00:52 хв.). - Краматорськ, 2020. – 23 квіт. – Режим доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1023092258087932
(дата
звернення 23.04.2020).
[Відеоказка про корисних і шкідливих мікробів та про те, що обов`язково
треба мити руки!] [Електрон. ресурс] : [онлайн-читальня від Донецької обл. бки для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. - Електрон.
відеодані (1 файл: 03:39 хв.). - Краматорськ, 2020. – 27 квіт. - Режим доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1026473181083173
(дата
звернення 30.04.2020).
[«Карантин – це не привід не читати»] [Електрон. ресурс] :
[відеопрезентація від Донецької обл. б-ки для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і
туризму ДонОДА [сайт]. - Електрон. відеодані (1 файл: 04:14 хв.). Краматорськ,
2020.
–
27
квіт.
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/kultura.dn/videos/243364350404697 (дата звернення
27.04.2020).
[Як почути природу?] [Електрон. ресурс] : [декілька простих порад від
користувача Донецької обл. б-ки для дітей Леоніда Корейші] // Фейсбук. Упр.
культури і туризму ДонОДА [сайт]. - Електрон. відеодані (1 файл: 00:59 хв.). Краматорськ,
2020.
–
27
квіт.
–
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1023933428003815
(дата
звернення 27.04.2020).
[Дослід «Чарівні малюнки»] [Електрон. ресурс] : [шалена лабораторія
«Похімічимо?» у Донецькій обл. б-ці для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і
туризму ДонОДА [сайт]. - Електрон. відеодані (1 файл: 02:22 хв.). Краматорськ,
2020.
–
30
квіт.
–
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1028801554183669
(дата
звернення 30.04.2020).
[Книга Наталії Чуб «Казки-Пластилинчики»] [Електрон. ресурс] :
[читаємо вдома разом з Донецькою обл. б-кою для дітей, ч. 2] // Фейсбук. Упр.
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культури і туризму ДонОДА [сайт]. - Електрон. відеодані (1 файл: 03:16 хв.). Краматорськ,
2020.
–
30
квіт.
–
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1028075797589578
(дата
звернення 30.04.2020).
Травень
[Книга Дагмар Хосфельд «Карлотта. Дубль тринадцятий»] [Електрон.
ресурс] : [онлайн-читання у Донецькій обл. б-ці для дітей] // Фейсбук. Упр.
культури і туризму ДонОДА [сайт]. - Електрон. відеодані (1 файл: 00:41 хв.). Краматорськ,
2020.
–
5
трав.
–
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1032723980458093
(дата
звернення 6.05.2020).
Вчать нас новому: заклади культури області на карантині [Електрон.
ресурс] // Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст., електрон.
відеодані (1 файл: 01:53 хв.). - Краматорськ, 2020. – 6 трав. – Режим доступу:
https://www.facebook.com/kultura.dn/videos/336047160706642 (дата звернення
6.05.2020). – Заголовок з екрана.
[«Кольорові перегони»] [Електрон. ресурс] : [майстер-клас від творчої
майстерні «Майстер_Я» у Донецькій обл. б-ці для дітей] // Фейсбук. Упр.
культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 02:24 хв.). Краматорськ,
2020.
–
6
трав.
–
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1033473113716513
(дата
звернення 7.05.2020).
Червоні маки: від Фландрії-1915 до України-2020 [Електрон. ресурс] :
[онлайн-майстер-клас з виготовлення червоних маків до Дня пам’яті та
примирення у б-ці-філії № 3 Відділу культури ВЦА м. Авдіївка] // Військ.цивіл. адмін. м. Авдіївка [сайт]. – Текст. дані. – Авдіївка, 2020. – 6 трав. –
Режим
доступу:
http://avdvca.gov.ua/avdiivka/kultura.html?start=84
(дата
звернення 15.08.2020). – Заголовок з екрана.
[Книга Сьюзен Фінден «Каспер, кіт-мандрівник»] [Електрон. ресурс] :
[буктрейлер від Донецької обл. б-ки для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і
туризму ДонОДА [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 02:38 хв.). Краматорськ,
2020.
–
8
трав.
–
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1034977406899417
(дата
звернення 8.05.2020).
[Казка «Мишеня Читайлик та квітка» від психологині пані Олени]
[Електрон. ресурс] : [онлайн-читальня від Донецької обл. б-ки для дітей //
Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Електрон. відеодані (1
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файл: 02:05 хв.). - Краматорськ, 2020. – 12 трав. – Режим доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1038220839908407
(дата
звернення 12.05.2020).
«Європа. Україна. Донеччина: відчуй себе вільним» [Електрон. ресурс] :
вітання з Днем Європи від Донецької обласної бібліотеки для дітей // Фейсбук.
Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 03:08
хв.).
Краматорськ,
2020.
–
13
трав.
–
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/kultura.dn/videos/245515633457516 (дата звернення
14.05.2020). – Заголовок з екрана.
[Книга відомого польського письменника, улюбленого автора дітей
дошкільного та молодшого шкільного віку Ґжеґожа Касдепке «Я не хочу бути
принцесою»] [Електрон. ресурс] : [читаємо вдома з Донецькою обл. б-кою для
дітей] // Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Електрон.
відеодані (1 файл: 05:30 хв.). - Краматорськ, 2020. – 13 трав. – Режим доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1038993693164455
(дата
звернення 14.05.2020).
[«Їжачок із солоного тіста»] [Електрон. ресурс] : [майстер-клас у творчій
майстерні «Майстер_Я» від Донецької обл. б-ки для дітей] // Фейсбук. Упр.
культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 02:56 хв.). Краматорськ,
2020.
–
14
трав.
–
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1039784726418685
(дата
звернення 18.05.2020).
«Вічна пісня барв і кольорів»: вишиванка на полотнах художників
[Електрон. ресурс] : [відеопрезентація від Донецької обл. б-ки для дітей] //
Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Електрон. відеодані (1
файл: 04:28 хв.). - Краматорськ, 2020. – 18 трав. – Режим доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1043166102747214
(дата
звернення 18.05.2020). – Заголовок з екрана.
[«Мені сорочку мама вишивала…»] [Електрон. ресурс] : [вірш про
вишиванку від Каміли - читачки Донецької обл. б-ки для дітей] // Фейсбук. Упр.
культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 00:24 хв.). Краматорськ,
2020.
–
18
трав.
–
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1043187276078430
(дата
звернення 18.05.2020).
«Вишивана моя Україна» [Електрон. ресурс] : [віртуал. бібліо-вернісаж
від Великоновосілківської ЦРБ] ] // Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА
[сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 01:58 хв.). - Краматорськ, 2020. – 20 трав.
–
Режим
доступу:
28

https://www.facebook.com/100013167517078/videos/913350849113824
звернення 21.05.2020). – Заголовок з екрана.

(дата

«Вічна пісня барв і кольорів»: вишиванка на полотнах художників
[Електрон. ресурс] : [відеопрезентація від Донецької обл. б-ки для дітей] //
Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Електрон. відеодані (1
файл: 04:28 хв.). - Краматорськ, 2020. – 20 трав. – Режим доступу:
https://www.facebook.com/kultura.dn/videos/1682455525237862 (дата звернення
21.05.2020). – Заголовок з екрана.
День вишиванки: Новогродівська міська бібліотека для дорослих
приєдналася до онлайн-флешмобу «День вишиванки-2020» [Електрон. ресурс]
// Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Електрон. відеодані (1
файл: 01:37 хв.). - Краматорськ, 2020. – 20 трав. – Режим доступу:
https://www.facebook.com/100023777226627/videos/685091355626766
(дата
звернення 21.05.2020). – Заголовок з екрана.
Донецька обласна бібліотека для дітей приєдналась до онлайн-флешмобу
«День вишиванки-2020» [Електрон. ресурс] // Фейсбук. Упр. культури і туризму
ДонОДА [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 00:24 хв.). - Краматорськ, 2020.
–
20
трав.
–
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/kultura.dn/videos/267953821064516 (дата звернення
21.05.2020). – Заголовок з екрана.
[Онлайн-флешмоб до Міжнародного дня вишиванки] [Електрон. ресурс] :
[від фахівців Мангушської РЦБС] // Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА
[сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 03:22 хв.). - Краматорськ, 2020. – 20 трав.
- Режим доступу: https://www.facebook.com/kultura.dn/videos/723975905015185
(дата звернення 21.05.2020).
«Цвітуть у ріднім краї вишиванки» [Електрон. ресурс] : [Степнянська сіл.
б-ка Волноваської РЦБС приєдналась до онлайн-флешмобу «День вишиванки2020»] // Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Фот. Краматорськ,
2020.
–
20
трав.
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1120499891638612&set=p.11204998916386
12 (дата звернення 21.05.2020). – Заголовок з екрана.
Підбито підсумки конкурсу «Я люблю вишиванку» [Електрон. ресурс] :
[фотоконкурс до Всесвіт. дня вишиванки у ЦМБ м. Селидове] // Наша зоря
[сайт газети]. – Текст. дані, фот. - Селидове, 2020. – 22 трав. - Режим доступу:
http://nashazorya.ucoz.ua/publ/miska_rada/pidbito_pidsumki_konkursu_ja_ljublju_vi
shivanku/12-1-0-1345 (дата звернення 26.05.2020). – Заголовок з екрана.
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«Апостоли слов’янської писемності» [Електрон. ресурс] : [віртуал.
виставка від Донецької обл. б-ки для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і туризму
ДонОДА [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 03:39 хв.). - Краматорськ, 2020.
–
25
трав.
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1048433842220440
(дата
звернення 26.05.2020). – Заголовок з екрана.
[Захоплююча історія від психолога і письменниці Наталії Чуб «Про
маленьку пташку»] [Електрон. ресурс] : [онлайн-читальня від Донецької обл. бки для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Електрон.
відеодані (1 файл: 01:34 хв.). - Краматорськ, 2020. – 26 трав. - Режим доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1049457918784699
(дата
звернення 26.05.2020).
Кулешов, Сергей. Новым клумбам в Славянске быть! И не только у
центральной библиотеки [Электрон. ресурс] : [благоустройство территории у
ЦГБ г. Славянск] / С. Кулешов // Деловой Славянск [сайт]. – Текстовые данные,
фот.
Славянск,
2020.
–
28
мая.
–
Режим
доступа:
https://slavdelo.dn.ua/2019/05/28/novym-klumbam-v-slavyanske-byt-i-ne-tolko-utsentralnoj-biblioteki/ (дата обращения 26.12.2020). – Загл. с экрана.
Червень
Донецька обласна бібліотека для дітей вітає з Днем захисту дітей
[Електрон. ресурс] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. - Текст. дані. –
Краматорськ,
2020.
–
1
черв.
–
Режим
доступу:
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/donecka-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-vitaye-zdnem-zahistu-ditej?fbclid=IwAR1uzYQv4UQWdXquoCRzDSWpDZlc9PWTQzdSlk6k8_v6CI736RdJWdi2p8 (дата звернення 1.06.2020). – Заголовок з екрана.
Радійте дитинству: вітальний флешмоб [до Міжнар. дня захисту дітей]
[Електрон. ресурс] : [від фахівців ЦБС смт Велика Новосілка] // YouТube [сайт].
– Електрон. відеодані (1 файл: 09:06 хв.). - Велика Новосілка, 2020. – 1 черв.
Режим
доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=lIltUjLfUlI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3eRfQiafW3bZwMG6fDPAdVcJS9K45L-twIVrZnCpibGJWUtd5waryfjE
(дата
звернення 1.06.2020). – Заголовок з екрана.
Віртуальна зустріч з підлітками у Донецькій обласній бібліотеці
[Електрон. ресурс] : [бесіда «Щоб завжди були щасливі діти» від фахівців
Донецької обл. б-ки для дітей та Сектору ювенальної пробації м. Маріуполь
(філії ДУ «Центр пробації» в Донецькій обл.)] // Упр. культури і туризму
ДонОДА [сайт]. - Текст. дані. – Краматорськ, 2020. – 3 черв. – Режим доступу:
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/virtualna-zustrich-z-pidlitkami-u-doneckij-oblasnij30

biblioteci?fbclid=IwAR2DlAcV4lkIxjnYo7GeKBGaTyq8aXWoaLv24IU4kYwS5M
Xfdpdj9-d7Z2I (дата звернення 4.06.2020). – Заголовок з екрана.
[Майстер-клас «Птах»] [Електрон. ресурс] : [етно-майстерня «Коло» у
Донецькій обл. б-ці для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА
[сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 13:52 хв.). - Краматорськ, 2020. – 3 черв. Режим
доступу:
https://www.facebook.com/oblbib.dn.ukr.net/videos/924077551369271
(дата
звернення 4.06.2020).
Нове надходження літератури для бібліотек області [Електрон. ресурс] //
Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. - Текст. дані. – Краматорськ, 2020. – 4
черв. – Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/nove-nadhodzhennyaliteraturi-dlya-bibliotekoblasti?fbclid=IwAR2ve9lIL5bAgtvL3rKDAg2BlpMbHdndEf2rczqIQGJJY7cVHOO7uDvxLk (дата звернення 5.06.2020). – Заголовок з екрана.
Схід-Захід-онлайн [Електрон. ресурс] : [привітання читачів та колег
SMART-б-ки (м. Львів) в Міжнар. день дружби від Донецької обл. б-ки для
дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. - Текст. дані. – Краматорськ,
2020. – 5 черв. – Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/shid-zahidonlajn?fbclid=IwAR3rP7bl7ShQ-2KH8iYPoFFVtG_oHY09K4pjFx8mFo7Ah3GP21qsad7XUw (дата звернення 5.06.2020). – Заголовок з екрана.
[«Влітку трапляються неочікувані дива»] [Електрон. ресурс] : [майстерклас від Донецької обл. б-ки для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і туризму
ДонОДА [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 06:51 хв.). - Краматорськ, 2020.
–
9
черв.
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1058469677883523
(дата
звернення 12.06.2020).
В Донецькій обласній бібліотеці для дітей з’явився власний сайт
[Електрон. ресурс] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. - Текст. дані. –
Краматорськ,
2020.
–
10
черв.
–
Режим
доступу:
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/v-doneckij-oblasnij-biblioteci-dlya-ditej-zyavivsyavlasnijsajt?fbclid=IwAR2WuY7kyedPvEBKeNIf3PaAmZaVm7D5AjQMYewyLY94xfvxCC80D6PGUQ (дата звернення 12.06.2020). – Заголовок з екрана.
Міжрегіональний конкурс дитячої листівки «Україна – це Європа»
[Електрон. ресурс] : [міжрегіонал. конкурс дит. листівки від Донецької та
Харків. обл. б-к для дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. - Текст.
дані. – Краматорськ, 2020. – 10 черв. – Режим доступу:
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/mizhregionalnij-konkurs-dityachoyi-listivki31

ukrayina-ceyevropa?fbclid=IwAR36toZi0GltmpZyxcNVMY_x5wt4_K7iRv5e_etEP8EmgODDg
hbchRzpxmI (дата звернення 12.06.2020). – Заголовок з екрана.
Подарунки для бібліотек від благодійного фонду «Бібліотечна країна»
[Електрон. ресурс] : [до Донецької обл. б-ки для дітей надійшли книги для дит.
б-к області від БФ «Бібліотечна країна»] // Упр. культури і туризму ДонОДА
[сайт]. - Текст. дані. – Краматорськ, 2020. – 12 черв. – Режим доступу:
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/podarunki-dlya-bibliotek-vid-blagodijnogo-fondubibliotechna-krayina?fbclid=IwAR3rP7bl7ShQ2KH8iYPoFFVtG_oHY09K4pjFx8m-Fo7Ah3GP21qsad7XUw (дата звернення
12.06.2020). – Заголовок з екрана.
[«Складу молитву тиху і святу»] [Електрон. ресурс] : [вірш у виконанні
Майї Вітковської (Курахівська міська б-ка КЗК «Мар’їнська ЦБС») до Дня
медич. працівника] // Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. –
Електрон. відеодані (1 файл: 00:52 хв.). - Краматорськ, 2020. – 17 черв. – Режим
доступу: https://www.facebook.com/KzkMarCBS/videos/560585168151458 (дата
звернення 18.06.2020).
[«Чи в світі є професія…»] [Електрон. ресурс] : [вірш у виконанні
Куделикіної Марини (Георгіївська сіл. б-ка КЗК «Мар’їнська ЦБС») до Дня
медич. працівника] // Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. –
Електрон. відеодані (1 файл: 00:56 хв.). - Краматорськ, 2020. – 17 черв. – Режим
доступу: https://www.facebook.com/KzkMarCBS/videos/296592514847823 (дата
звернення 18.06.2020).
Бібліотеки Волноваського району відновлюють обслуговування клієнтів
[Електрон. ресурс] // Волноваха. City [сайт]. – Текст. дані, фот. - Волноваха,
2020. – 18 черв. – Режим доступу:
https://volnovakha.city/read/city/86399/biblioteki-volnovaskogo-rajonuvidnovlyuyut-obslugovuvannya-klientiv (дата звернення 26.12.2020). – Заголовок з
екрана.
[Привітання з Міжнародним днем музики] [Електрон. ресурс] : [від
Донецької обл. б-ки для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА
[сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 02:03 хв.). - Краматорськ, 2020. – 22 черв.
–
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1069993143397843
(дата
звернення 25.06.2020).
Торский, Эдуард. Когда откроются библиотеки в Славянске. Актуальное
интервью [Электрон. ресурс] : [начальник отдела культуры Славянского
горсовета М. Олейник прокомментировала ситуацию] / Э. Торский // Деловой
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Славянск [сайт]. – Текстовые, электрон. аудиоданные (1 файл: 3:22 мин.), фот. Славянск,
2020.
–
26
июня.
–
Режим
доступа:
https://slavdelo.dn.ua/2020/06/26/kogda-otkroyutsya-uchrezhdeniya-kultury-vslavyanske-aktualnoe-intervyu/ (дата обращения 26.12.2020). – Загл. с экрана.
[Вітання з Днем Конституції України від Донецької обласної бібліотеки
для дітей] / [Електрон. ресурс] // Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА
[сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 03:18 хв.). - Краматорськ, 2020. – 30 черв.
–
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1075569392840218
(дата
звернення 30.06.2020).
«Конституція України – основний закон нашої держави» [Електрон.
ресурс] : [відеопрезентація від Донецької обл. б-ки для дітей] // Фейсбук. Упр.
культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 01:50 хв.). Краматорськ,
2020.
–
30
черв.
–
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1076656419398182
(дата
звернення 30.06.2020). – Заголовок з екрана.
Ладыка, Алексей. В Центральной библиотеке Краматорска приостановлен
ремонт [Электрон. ресурс] / А. Ладыка // Kramatorsk post [сайт]. – Текстовые
данные. - Краматорск, 2020. – 30 июня. – Режим доступа:
https://www.kramatorskpost.com/2020/06/30/v-centralnoy-biblioteke-kramatorskapriostanovlen-remont/ (дата обращения 17.07.2020). – Загл. с экрана.
Липень
Бібліотеки Маріуполя проводять різноманітні розважально-пізнавальні
заходи [Електрон. ресурс] : [заходи для дітей в б-ках-філіях МЦБС м.
Маріуполь та Донецькій обл. б-ці для дітей] // Маріупол. міськрада [сайт]. –
Текст. дані, фот. – Маріуполь, 2020. – 9 лип. – Режим доступу:
https://mariupolrada.gov.ua/news/biblioteki-mariupolja-provodjat-riznomanitnirozvazhalno-piznavalni-zahodi (дата звернення 26.12.2020). – Заголовок з екрана.
Торский, Эдуард. В Славянске открываются библиотеки и кинотеатры
[Электрон. ресурс] : [возобновление работы б-к после карантина с
соблюдением санитар. норм] / Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. –
Текстовые данные, фот. - Славянск, 2020. – 16 июля. – Режим доступа:
https://slavdelo.dn.ua/2020/07/16/v-slavyanske-budut-rabotat-biblioteki-i-kinoteatry/
(дата обращения 26.12.2020). – Загл. с экрана.
«Мальовнича Україна: Косівська кераміка»: мистецька подорож
[Електрон. ресурс] : [у Донецкій обл. б-ці для дітей] // Упр. культури і туризму
ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. - Краматорськ, 2020. – 17 лип. – Режим
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доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/malovnicha-ukrayina-kosivska-keramikamisteckapodorozh?fbclid=IwAR3SiGkbILyBE9JDr9xeZkx9fj7AsW0SXFSqwxzmtQYmH5u
GiY4_3cEUUYY (дата звернення 17.07.2020). – Заголовок з екрана.
Про Донецьку обласну бібліотеку для дітей в інтернет-енциклопедії
Вікіпедія [Електрон. ресурс] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. –
Текст. дані. - Краматорськ, 2020. – 21 лип. –. Режим доступу:
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/pro-donecku-oblasnu-biblioteku-dlya-ditej-vinternet-enciklopediyi-vikipediya?fbclid=IwAR17NjJS90maWixsAFMubKNcBTJTClZfXZvxwYpr_8E0m-TJjUGzJiosYI (дата звернення
22.07.2020). – Заголовок з екрана.
[Україна моя православна] [Електрон. ресурс] : [іст. круїз,
відеопрезентація до Дня хрещення Київської Русі-України від Донецької обл. бки для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. - Електрон.
відеодані (1 файл: 03:40 хв.). – Краматорськ, 2020. – 24 лип. – Режим доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1098484740548683
(дата
звернення 24.07.2020).
У Покровську оголосили про початок Всеукраїнського літературномистецького конкурсу «Покровський ЛітFest» [Електрон. ресурс] : [на базі
Покров. центр. міської б-ки ім. Т. Г. Шевченка] // DDK.DN.UA [сайт]. - Текст.
дані.
–
Покровськ,
2020.
–
24
лип.
–
Режим
доступу:
https://ddk.dn.ua/news/article/161108/ (дата звернення 14.12.2020). – Заголовок з
екрана.
[Човник] [Електрон. ресурс] : [майстер-клас від творчої майстерні
«Майстер_Я» у Донецькій обл. б-ці для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і
туризму ДонОДА [сайт]. - Електрон. відеодані (1 файл: 03:40 хв.). –
Краматорськ,
2020.
–
24
лип.
–
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1097788163951674
(дата
звернення 25.07.2020).
Літературний онлайн-гід «Умійте дружбою дорожити» [Електрон. ресурс]
: [у Донецькій обл. б-ці для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА
[сайт]. - Електрон. відеодані (1 файл: 02:13 хв.). – Краматорськ, 2020. – 31 лип.
–
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1103388766724947
(дата
звернення 31.07.2020). – Заголовок з екрана.
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Серпень
«Магічний світ Гаррі Поттера» [Електрон. ресурс] : [кн. виставка,
присвячена творчості Джоан Ролінґ у Донецькій обл. б-ці для дітей] // Фейсбук.
Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. - Електрон. відеодані (1 файл: 01:54
хв.).
–
Краматорськ,
2020.
–
5
серп.
–
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1108506996213124
(дата
звернення 31.07.2020). – Заголовок з екрана.
Харіна, Анастасія. Діти створили стінопис біля бібліотеки у Волновасі вийшов цілий витвір мистецтва [Електрон. ресурс] : [мурал на літньому
майданчику Волноваської ЦРБ від волонтерів та худож. Ольги Сабадін] / А.
Харіна // Волноваха. City [сайт]. – Текст. дані, фот. - Волноваха, 2020. – 6 серп.
– Режим доступу: https://volnovakha.city/read/city/94124/diti-stvorili-stinopisbilya-biblioteki-u-volnovasi-vijshov-cilij-vitvir-mistectva-foto (дата звернення
26.12.2020). – Заголовок з екрана.
Торский, Эдуард. Библиотека под открытым небом в м-не Химик в
Славянске [Электрон. ресурс] : [открыта в рамках проекта «Бюджет участия 2019»] / Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текстовые данные, фот. Славянск,
2020.
–
12
авг.
–
Режим
доступа:
https://slavdelo.dn.ua/2020/08/12/biblioteka-pod-otkrytym-nebom-v-m-ne-himik-vslavyanske/ (дата обращения 26.12.2020). – Загл. с экрана.
Молодь – майбутнє нашої країни [Електрон. ресурс] : [захід до Міжнар.
дня молоді у Молодіж. центрі «Молодь+» ЦМБ м. Селидове] // Наша зоря [сайт
газети]. - Текст. дані. - Селидове, 2020. – 14 серп. – Режим доступу:
http://nashazorya.ucoz.ua/publ/miska_rada/molod_majbutne_nashoji_krajini/12-1-01409 (дата звернення 26.12.2020). – Заголовок з екрана.
Крок за кроком до Незалежності [Електрон. ресурс] : патріотична
панорама до Дня Незалежності України [від Донецької обл. б-ки для дітей] //
Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. - Електрон. відеодані (1
файл: 05:33 хв.). – Краматорськ, 2020. – 18 серп. – Режим доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1120002778396879
(дата
звернення 18.08.2020). – Заголовок з екрана.
Культура Донеччини в умовах карантину [Електрон. ресурс] : [у т. ч.
заходи в онлайн-форматі у Донецькій обл. б-ці для дітей] // Упр. культури і
туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані. - Краматорськ, 2020. – 18 серп. – Режим
доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/kultura-donechchini-v-umovah-karantinu
(дата звернення 18.08.2020). – Заголовок з екрана.
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Про безпеку [Електрон. ресурс] : [онлайн-читання в Донецькій обл. б-ці
для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. - Електрон.
відеодані (1 файл: 02:40 хв.). – Краматорськ, 2020. – 18 серп. – Режим доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1116700138727143
(дата
звернення 18.08.2020). – Заголовок з екрана.
«Як у нас на Україні»: світлини районного конкурсу малюнків на
асфальті серед сільських бібліотек Великоновосілківської ЦБС до Дня
Незалежності України – 2020 [Електрон. ресурс] // Фейсбук. Упр. культури і
туризму ДонОДА [сайт]. - Електрон. відеодані (1 файл: 02:02 хв.). –
Краматорськ,
2020.
–
20
серп.
–
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/OksanaFilippenko77/videos/1530569807126507
(дата
звернення 22.08.2020). – Заголовок з екрана.
Вітання з Днем незалежності України від Донецької обласної бібліотеки
для дітей [Електрон. ресурс] : [патріот. панорама «Крок за кроком до
Незалежності»] // Управління культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст.,
електрон. відеодані (1 файл: 05:33 хв.). - Краматорськ, 2020. – 21 серп. – Режим
доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/vitannya-z-dnem-nezalezhnosti-ukrayinivid-doneckoyi-oblasnoyi-biblioteki-dlya-ditej (дата звернення 21.08.2020). –
Заголовок з екрана.
«Незалежність - сила українського духу» [Електрон. ресурс] : [виставкаперегляд до Дня Незалежності України в Донецькій обл. б-ці для дітей] //
Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. - Електрон. відеодані (1
файл: 03:21 хв.). – Краматорськ, 2020. – 24 серп. – Режим доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1123711541359336
(дата
звернення 28.08.2020). – Заголовок з екрана.
Бібліотекарі Донецької та Луганської областей дізнавались як створювати
інноваційні послуги [Електрон. ресурс] : [тренінг за темою «Бібліотечні
послуги у розвитку громад» в межах проєкту «Спроможні бібліотеки сприяють
досягненню цілей сталого розвитку ООН до 2030 року» на базі Дніпров. ЦМБ]
// Українська бібліотечна асоціація [сайт]. – Текст. дані. - Київ, 2020. - 26 серп. Режим доступу: https://ula.org.ua/news/4625-bibliotekari-donetskoi-ta-luhanskoioblastei-diznavalys-iak-stvoriuvaty-innovatsiini-posluhy
(дата
звернення
28.08.2020). – Заголовок з екрана.
«З янголами на плечах» [Електрон. ресурс] : [літ.-муз. композиція «З
янголами на плечах» до Дня пам’яті захисників України в Донецькій обл. б-ці
для дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот.,
електрон. відеодані (1 файл: 02:47 хв.). - Краматорськ, 2020. – 27 серп. – Режим
доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/z-yangolami-na-plechah (дата звернення
28.08.2020). – Заголовок з екрана.
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Маріупольським дітлахам розповіли про тих, хто боронить незалежність
України [Електрон. ресурс] : [зустріч читачів з військовослужбовцями
Донецького прикордон. загону в Донецькій обл. б-ці для дітей] // Маріупол.
міськрада [сайт]. – Текст. дані. - Маріуполь, 2020. – 27 серп. – Режим доступу:
https://mariupolrada.gov.ua/news/mariupolskim-ditlaham-rozpovili-pro-tih-htoboronit-nezalezhnistukraini?fbclid=IwAR1iHae3c4Su8zLEn4jhpR77An4oIsVvtPc1X3jxrFZCj9rHNQ0A
pCZhO1E (дата звернення 28.08.2020). – Заголовок з екрана.
Вересень
[Презентація дитячого журналу «Джміль»] [Електрон. ресурс] : [в
Донецькій обл. б-ці для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА
[сайт]. - Електрон. відеодані (1 файл: 02:25 хв.). – Краматорськ, 2020. – 1 верес.
–
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1132994547097702
(дата
звернення 18.09.2020).
«КнигоЛіто» [Електрон. ресурс] : [підведення підсумків програми літн.
читання 2020 р. в Донецькій обл. б-ці для дітей] // Упр. культури і туризму
ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. - Краматорськ, 2020. – 2 верес. – Режим
доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/knigolito (дата звернення 2.09.2020). –
Заголовок з екрана.
Культурний простір Донеччини в умовах карантину за період з 25.08.2020
по 01.09.2020 рр. [Електрон. ресурс] : [у т. ч. у б-ках області - майстер-класи з
виготовлення «Соняхів пам’яті», онлайн-майстер-класи з виготовлення захис.
масок] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані. - Краматорськ,
2020. – 2 верес. – Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/kulturnijprostir-donechchini-v-umovah-karantinu-za-period-z-25082020-po-01092020 (дата
звернення 2.09.2020). – Заголовок з екрана.
Переможець Всеукраїнського конкурсу «Лідер читання – 2020»
[Електрон. ресурс] : [Анастасія Дричак – користувач ЦДБ ім. О. Пушкіна м.
Краматорськ] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст., електрон.
відеодані (1 файл: 04:29 хв.). - Краматорськ, 2020. – 2 верес. – Режим доступу:
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/peremozhec-vseukrayinskogo-konkursu-liderchitannya-2020 (дата звернення 2.09.2020). – Заголовок з екрана.
[КнигоЛіто-2020] [Електрон. ресурс] : [відеоролик про програму літн.
читання 2020 р. у Донецькій обл. б-ці для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і
туризму ДонОДА [сайт]. - Електрон. відеодані (1 файл: 02:50 хв.). –
Краматорськ,
2020.
–
7
верес.
Режим
доступу:
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https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1135925243471299
звернення 10.09.2020).

(дата

На Донеччині заклади культури працюють в умовах карантинних
обмежень [Електрон. ресурс] : [у т. ч. б-ки області] // Упр. культури і туризму
ДонОДА [сайт]. – Текст. дані. - Краматорськ, 2020. – 9 верес. – Режим доступу:
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/na-donechchini-zakladi-kulturi-pracyuyut-vumovah-karantinnih-obmezhen (дата звернення 10.09.2020). – Заголовок з екрана.
В Краматорске оpганизовали пеpсональную выставку воспитанницы
местной станции юных техников [Электрон. ресурс] : [в б-ке им. Чехова] // ИА
Донбасс [сайт]. – Текстовые данные, фот. - Краматорск, 2020. – 14 сент. –
Режим доступа: https://dnl.com.ua/news/v-kramatorske-opganizovali-pepsonalnuyuvystavku-vospitannitsy-mestnoy-stantsii-yunykh-tekhnikov_145973
(дата
обращения 26.12.2020). – Загл. с экрана.
Заклади культури у Донецькій області проводять заходи в умовах
карантинних обмежень [Електрон. ресурс] : [у т. ч. б-ки області] // Донецька
облдержадміністрація [сайт]. – Текст. дані. - Краматорськ, 2020. – 16 верес. –
Режим
доступу:
https://dn.gov.ua/ua/news/zakladi-kulturi-u-doneckij-oblastiprovodyat-zahodi-v-umovah-karantinnihobmezhen?fbclid=IwAR2LukwGMjncL7GYhvn6I1OAd2JanN9d66m9Z24vRMYgb
wgfncyWYnuaiFU (дата звернення 16.09.2020). – Заголовок з екрана.
Презентація дитячого журналу «Смайлик» [Електрон. ресурс] : [в
Донецькій обл. б-ці для дітей] ] // Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА
[сайт]. - Електрон. відеодані (1 файл: 02:10 хв.). – Краматорськ, 2020. – 16
верес.
–
Режим
доступу:
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1147065392357284
(дата
звернення 18.09.2020). – Заголовок з екрана.
Василенко, Анастасия. В Краматорске открылась Школа эковолонтера
«Экослед» [Электрон. ресурс] : [ЦГПБ г. Краматорск] / А. Василенко //
Восточный проект [сайт]. – Текстовые данные, фот. - Краматорск, 2020. – 17
сент. – Режим доступа: http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/84952-vkramatorske-otkrylas-shkola-ekovolontera-ekoslid (дата обращения 26.12.2020). –
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