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Бібліотеки Донеччини у масмедіа – 2021 [Текст] : бібліогр. 

покажч. Вип. 2 / уклад. Н. В. Корабльова ; Комун. закл. культури 

«Донецька обласна бібліотека для дітей». – Маріуполь, 2022. – 146 с. 

 

 

 

 

 

 

До уваги користувачів – другий 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 і радіо у 2021 

році. 

Бібліографічні дані в покажчику розміщені в хронологічному порядку. 

Щорічник буде корисним 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 – 2021 

 

      На сторінках книг 

 

Адаменко, Людмила Володимирівна. Світ пригод і фантазій Всеволода 

Нестайка [Текст] : [заходи б-к Донецької обл. до ювілею письменника; історія б-

к, названих на честь В. Нестайка] / Л. В. Адаменко // Дивосвіт Нестайкових 

пригод: до 90-річчя від дня народження: матеріали Всеукр. круглого столу для 

організаторів дит. читання / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Т. М. Кузілова. – 

Київ, 2020. – С. 5–11. 

 

Марченко, Ірина Миколаївна. Казкова тусовка у бібілотеці – шлях до 

виховання добротою [Текст] : [інновац. форми роботи у Донецькій обл. б-ці для 

дітей] / І. М. Марченко // Дивосвіт Нестайкових пригод: до 90-річчя від дня 

народження: матеріали Всеукр. круглого столу для організаторів дит. читання / 

Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Т. М. Кузілова. – Київ, 2020. – С. 83–86. 

 

Адаменко, Людмила Володимирівна. Сучасні аспекти діяльності 

бібліотеки на допомогу екологічному вихованню користувачів [Текст] : [досвід 

Донецької обл. б-ки для дітей] / Л. В. Адаменко // Зелена хвиля екочитання : зб. 

матеріалів Всеукр. семінару-тренінгу (24–25 трав. 2021 р.) / Нац. б-ка України 

для дітей ; уклад. Т. М. Кузілова. – Київ, 2021. – С. 57–62. 

 

Книга і діти, екологія і світ: Всеукраїнський конкурс дитячого екомалюнка 

[Текст] : альманах твор. робіт [в т. ч. користувачів б-к Донецької обл.] / Нац. б-

ка України для дітей ; уклад. Т. М. Кузілова. – Київ, 2021. – 96 с. : іл. 

 

Козачук, Ірина Олександрівна. Стратегічне планування діяльності 

бібліотеки як основа її розвитку [Текст] : [Публічна бібліотека (ПБ) 

Добропільської міської територіальної громади (МТГ)] / І. О. Козачук // 

Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, 

сучасність, перспективи : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. (21–22 квіт. 

2021 р.) – Київ : [НАКККіМ], 2021. – С. 109–112. 
 

Незалежна і єдина – моя Україна!: Всеукраїнський конкурс дитячої 

творчості до 30-річчя незалежності України [Текст] : альманах твор. робіт [в т. ч. 

користувачів б-к Донецької обл.] / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Т. М. 

Кузілова. – Київ, 2021. – 87 с. : іл. 

 

Стан нових моделей діяльності бібліотечних закладів Донецької області (за 

результатами роботи у 2020 році): огляд матеріалів, представлених бібліотеками 

[Текст] / уклад. Л. М. Мельник. – Краматорськ, 2021. – 53 с. – В надзаг.: 

Громадська організація «Донецьке обласне відділення ВГО «Українська 

бібліотечна асоціація». 
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«Творчі канікули»: Всеукраїнський дитячий літературний конкурс [Текст] : 
[зб. творів учасників конкурсу, в т. ч. користувачів б-к Донецької обл.] / Нац. б-
ка України для дітей ; уклад. Н. А. Хльобас. – Київ, 2021. – 288 с. 

 
Як працює культура: фінальний звіт за результатами дослідження 

культурно-громадських центрів у Луганській та Донецькій областях [Електрон. 
ресурс] : [в т. ч. про б-ки Донецької обл.] / М. Борисова [та ін.] – [Б. м.], 2021. – 
87 с. : [іл.], фот. – Електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: 
https://drive.google.com/file/d/16NosUczapaIRxeLzw0fsuqDC7ANxq98e/view (дата 
звернення 27.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 
На сторінках періодичних видань 

 

Січень 
 
Книга на дом [Текст] : [б-ки Покровска на время карантина запустили 

услугу «Книга на дом»] // Знамя индустрии. – 2021. – 13 янв. (№ 2). – С. 2. 
 
Хухрянська, Валентина. Тепер бібліотека із «Зорею» [Текст] : [спонсорська 

підтримка міської б-ки-філ. № 7 КО «Публічна бібліотека Лиманської ОТГ»] / В. 
Хухрянська // Зоря. – 2021. – 13 січ. (№ 2). – С. 1. 

 
Максименко, Катерина. Локдаун у Покровську [Текст] : [Центральна 

міська бібліотека (ЦМБ) ім. Т. Г. Шевченка і б-ки-філ. пропонують послугу 
«Книга додому»] / К. Максименко // Маяк. – 2021. – 14 січ. (№ 1–2). – С. 12. 

 
Сарбей, Ірина. Продовжують зберігати традиції [Текст] : [нематеріальна 

культурна спадщина Донеччини «Збережи для нащадків»: інтерв’ю з директором 
КЗ «Мангушська публічна бібліотека» І. Сарбей] / записала К. Горбатько // 
Сільська новина. – 2021. – 15 січ. (№ 3–4). – С. 2. 

 
Ветошко, Оксана. Активні громадяни – візитівка села [Текст] : [керівник 

Громадської організації (ГО) «Джерело» Л. Мартиненко, проєкт BiblioHub в 
Лисівській б-ці-філ. № 18] / О. Ветошко // Маяк. – 2021. – 21 січ. (№ 3). – С. 3. 

 
Єдина духом Україна [Текст] : [відзначення Дня Соборності України у б-

ках м. Мирноград] // Рідне місто. – 2021. – 29 січ. (№ 4). – С. 6. 
 
Кущ, Павло. Мотивовані позитивними змінами [Текст] : [зокрема, про 

ініціативу депутатки міської ради А. Шостак щодо фінансування ремонту 
книгосховища Дит. центр. б-ки ім. О. С. Пушкіна м. Краматорськ ] / П. Кущ // 
Урядовий кур’єр. – 2021. – 29 січ. (№ 19). – С. 4. 

 
 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/16NosUczapaIRxeLzw0fsuqDC7ANxq98e/view
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Лютий 

 
Пам’ятай про Крути [Текст] : [заходи у б-ках м. Мирноград] // Рідне місто. 

– 2021. – 5 лют. (№ 5). – С. 6. 

 

Пінчук, Марія. Хочу, щоб наша країна була процвітаючою та передовою 

[Текст] : [інтерв’ю з бібліотекарем Комишуватської сільської бібліотеки 

М. Пінчук] / записала К. Горбатько // Сільська новина. – 2021. – 5 лют. (№ 10). – 

С. 2. 

 

Пізнавальний кінозал [Текст] : [заходи до Дня пам’яті героїв Крут у б-ці 

для дітей ім. Т. Г. Шевченка КО «Публічна бібліотека Лиманської ОТГ»] // Зоря. 

– 2021. – 6 лют. (№ 9). – С. 4. 

 

Любителів поезії запрошують до участі в конкурсі [Текст] : [міськ. конкурс 

«Слово Тарасове струнами б’ється» відбудеться у ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка м. 

Покровськ] // Маяк. – 2021. – 11 лют. (№ 6). – С. 12. 

 

Зізнайся бібліотеці в коханні [Текст] : [акція до Дня Святого Валентина в 

б-ці для дітей ім. Т. Г. Шевченка КО «Публічна бібліотека Лиманської ОТГ»] // 

Зоря. – 2021. – 17 лют. (№ 12). – С. 4. 

 

Буров, Сергей. Дом ученых на проспекте Металлургов, 29: первыми 

жильцами пятиэтажки стали горожане, имена которых вошли в историю нашего 

города [Текст] : [о здании, где размещена Донецкая обл. б-ка для детей] / С. Буров 

// Приазовский рабочий. – 2021. – 24 февр. (№ 14). – С. 6. 

 

Реквієм Небесній Сотні [Текст] : [заходи до Дня вшанування подвигу 

учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті героїв Небесної Сотні в б-ці 

для дітей ім. Т. Г. Шевченка КО «Публічна бібліотека Лиманської ОТГ»] // Зоря. 

– 2021. – 24 лют. (№ 14). – С. 3. 

 

Березень 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Горбатько, Катерина. Родзинкою заходів став фільм [Текст] : [спільна 

робота публ. б-к смт Мангуш (Маріупольський р-н), м. Христинівка (Черкаська 

обл.), смт Миколаївка (Слов’янський р-н) з нагоди 150-річчя Лесі Українки] / 

К. Горбатько // Сільська новина. – 2021. – 3 берез. (№ 17). – С.4. 

 

Кущ, Павло. Його творчість знають і знову відкривають [Текст] : у 

Слов’янську на Донеччині відбувся відкритий фестиваль-конкурс «Любіть 

Україну!» пам’яті Володимира Сосюри : [в ЦМБ м. Слов’янськ ] / П. Кущ // 

Урядовий кур’єр. – 2021. – 4 берез. (№ 43). – С. 1, 5. 
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Ларіна, Олена. Святкуємо Лесин ювілей [Текст] : [День бібліографії в 

Центр. міській б-ці м. Торецьк] / О. Ларіна // Дзержинский уезд. – 2021. – 4 марта 

(№ 9). – С. 3. 

 

Горить зоря її поезії над краєм [Текст] : [рік Лесі Українки у б-ках 

м. Мирноград] // Рідне місто. – 2021. – 5 берез. (№ 9). – С. 3. 

 

Теліус, Валентина. Вісті з бібліотеки-філії № 1 [Текст] : [міська б-ка-філ. 

№ 1 КО «Публічна бібліотека Лиманської ОТГ»] / В. Теліус // Зоря. – 2021. – 

6 берез. (№ 16–17). – С. 6. 

 

Максименко, Катерина. Визначено переможців конкурсу читців [Текст] : 

[в ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка підведено підсумки міськ. конкурсу читців «Слово 

Тарасове струнами б’ється», м. Покровськ] / К. Максименко // Маяк. – 2021. – 11 

берез. (№ 10). – С. 3. 

 

Хай вічно сяє Шевченкова весна [Текст] : [заходи до дня народження Т. Г. 

Шевченка в б-ках м. Торецьк] // Дзержинский уезд. – 2021. – 11 марта (№ 10). – 

С. 6. 

 

Роменська, Світлана. Вихід нового роману – це подія! [Текст] : 

[презентація роману Василя Краса «Руїна» в КО «Публічна бібліотека 

Лиманської ОТГ»] / С. Роменська // Зоря. – 2021. – 13 берез. (№ 19). – С. 3. 

 

Бордовська, Олена. Святогорівській бібліотеці 70 років [Текст] : 

[Добропільська міська територіальна громада (МТГ)] / О. Бордовська // Новий 

шлях. – 2021. – 18 берез. (№ 11). – С. 6. 

 

Краснощок, Ольга. Слов’янщина має свою шевченкіану [Текст] : [літ.-

краєзнав. захід «Пам’яті Тараса присвячується: презентація книги Валерія 

Романька «Слов’янщина вшановує Кобзаря: 1859–2019» у Центр. міській б-ці ім. 

М. Петренка м. Слов’янськ] / О. Краснощок, Т. Лисак // Слово Просвіти. – 2021. 

– 18–24 берез. (№ 11). – С. 9. 

 

Проблеми кібербулінгу у центрі уваги [Текст] : [зустріч учнів. молоді з 

фахівцями Торецького міського Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді (ЦСССДМ), працівниками б-ки-філ. № 5 м. Торецьк] // Дзержинский 

уезд. – 2021. – 18 марта (№ 11). – С. 4. 

 

Буду я навчатись мови золотої [Текст] : [заходи до Міжнарод. дня рідної 

мови у б-ках м. Мирноград] // Рідне місто. – 2021. – 19 берез. (№ 11). – С. 3. 

 

Жива історія героїв [Текст] : [вшанування героїв Небесної Сотні у б-ках м. 

Мирноград] // Рідне місто. – 2021. – 19 берез. (№ 11). – С. 3. 

 



 

7 
 

Бастирева, Любов. Вахтанг Кіпіані: «Опір злу – це щоденна потреба 

людини» [Текст] : [презентація кн. В. Кіпіані «Справа Василя Стуса» в ЦМБ 

ім. Т. Г. Шевченка м. Покровськ] / Л. Бастирева // Маяк. – 2021. – 25 берез. 

(№ 12). – С.12. 

 

Гук, Лариса. Сила поетичного слова [Текст] : [зустріч з місцевими поетами 

в Білицькій міській б-ці Добропільської МТГ] / Л. Гук, Ю. Великоіваненко, Т. 

Краснопольська // Новий шлях. – 2021. – 25 берез. (№ 12). – С. 4. 

 

Підоблікові Дружківського міського відділу прийняли участь у 

патріотичній годині «День українського добровольця» [Текст] : [міська центр. б-

ка ім. Лесі Українки м. Дружківка] // Дружковский рабочий. – 2021. – 25 марта 

(№ 12). – С. 4. 

 

Плекаючи високі почуття [Текст] : [поетичний марафон «У світі 

натхнення» до Всесвіт. дня поезії в ЦМБ ім. Т. Г. Шевчнка м. Покровськ] // Маяк. 

– 2021. – 25 берез. (№ 12). – С. 12. 

 

Поезії багато не буває… [Текст] : [телеміст до Всесвіт. Дня поезії членів 

Міжнарод. літ. клубу «Моряна», літ. клубу «Младой Пегас» (м. Маріуполь) з 

читачами Центр. міської б-ки м. Торецьк] // Дзержинский уезд. – 2021. – 25 марта 

(№ 12). – С. 4. 

 

Єднаймо душу словом Кобзаря [Текст] : [цикл заходів до Шевченківських 

днів у б-ках м. Мирноград] // Рідне місто. – 2021. – 26 берез. (№ 12). – С. 6. 

 

ІІ міський етап Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія – 

2021» [Текст] : [б-ка для дітей ім. Т. Г. Шевченка КО «Публічна бібліотека 

Лиманської ОТГ»] // Зоря. – 2021. – 27 берез. (№ 23). – С. 1. 

 

Осіпова, Тетяна. 800 з лишком нових книг – читачам Лиманщини [Текст] : 

[інтерв’ю з директором КО «Публічна бібліотека Лиманської ОТГ» Т. Осіповою 

про надходження книг від Українського інституту книги] / записала С. Роменська 

// Зоря. – 2021. – 31 берез. (№ 24). – С. 1. 

 

Ганжеєва, Валентина. Інформаційно-бібліографічні видання – надійний 

навігатор у просторі читацьких уподобань [Текст] : [з досвіду роботи Донецької 

обл. б-ки для дітей] / В. Ганжеєва // Бібліотечна планета. – 2021. – № 1 (91). – 

С. 9–12. 

 

Іванова, Олена. Бібліотека – місце, де народжуються традиції [Текст] : 

[досвід роботи відділу дитячого та сімейного читання Донецької обл. б-ки для 

дітей] / О. Іванова // Бібліотека у форматі Д˚. – 2021. – № 1. – С. 19–22. 
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Квітень 

 

2021-й – рік Лесі Українки [Текст] : [онлайн-конкурс «Чистий промінь 

Лесиного слова» в ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка м. Покровськ] // Маяк. – 2021. – 1 квіт. 

(№ 13). – С.12. 

 

Для вас відкриті наші двері до чарівного світу книги [Текст] : [День 

відкритих дверей до Всеукр. тижня дит. читання в б-ці-філії № 2 м. Торецьк] // 

Дзержинский уезд. – 2021. – 1 апр. (№ 13). – С. 5. 

 

Леошко, Владислав. Донеччина: у Краматорську розпочав роботу 

«Гончаренко центр-партнер» [Текст] : [у Дит. міській б-ці ім. О. С. Пушкіна] / В. 

Леошко // Голос України. – 2021. – 1 квіт. (№ 60). – С. 5. 

 

Онлайн-журнал для спогадів, роздумів, вражень [Текст] : [літ.-мистец. 

онлайн-журнал «Бібліотеці – 65» ініціювала ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка 

м. Покровськ] // Маяк. – 2021. – 1 квіт. (№ 13). – С.12. 

 

Сергію Прокоф’єву присвячується [Текст] : [онлайн-конкурс «Життя, 

освячне музикою» до 130-річчя композитора-земляка в ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка 

м. Покровськ] // Маяк. – 2021. – 1 квіт. (№ 13). – С.12. 

 

Немає дитинства без казки [Текст] : [список літ. для дітей з нагоди 

Міжнарод. дня дитячої книги, Мангушська б-ка для дітей] // Сільська новина. – 

2021. – 2 квіт. (№ 25). – С. 5. 

 

Прокопчук, Элина. Когда оживают сказки: как привить детям любовь к 

литературе и почему библиотеки – идеальное место для развития ребенка? 

[Текст] : [о Донецкой обл. б-ке для детей] / Э. Прокопчук // Приазовский рабочий. 

– 2021. – 2 апр. (№ 24). – С. 5. 

 

Пучкова, Лариса. Вернісаж талантів [Текст] : [виставка образотворчих 

робіт в б-ці для дітей ім. Т. Г. Шевченка КО «Публічна бібліотека Лиманської 

ОТГ»] / Л. Пучкова // Зоря. – 2021. – 3 квіт. (№ 25). – С. 2. 

 

Пучкова, Лариса. Всеукраїнський тиждень дитячого читання [Текст] : [б-ка 

для дітей ім. Т. Г. Шевченка КО «Публічна бібліотека Лиманської ОТГ»] / 

Л. Пучкова // Зоря. – 2021. – 3 квіт. (№ 25). – С. 2. 

 

Таланту карантин не перешкода [Текст] : [нагородження учасників Всеукр. 

конкурсу дит. малюнків та робіт декоративно-прикладної творчості на 

протипожеж. та техногенну тематику «Пожежі краще запобігти!» в б-ці для дітей 

ім. Т. Г. Шевченка КО «Публічна бібліотека Лиманської ОТГ»] // Зоря. – 2021. – 

7 квіт. (№ 26). – С. 2. 
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Читання – найкраще навчання [Текст] : [Всеукраїнський Тиждень дитячого 

читання в ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка м. Покровськ] // Маяк. – 2021. – 8 квіт. (№ 14). 

– С. 12. 

 

Шуман, Ольга. Дитина – найкращій читач [Текст] : [бесіда з зав. дитячою 

б-кою-філ. № 5 м. Добропілля О. Шуман] / записала К. Чала // Новий шлях. – 

2021. – 8 квіт. (№ 14). – С. 1. 

 

Прокопчук, Элина. Из книгохранилища в культурный центр : на новом 

месте главная библиотека города постоянно развивается – теперь читатели 

приходят сюда не только за книгами, но и за впечатлениями [Текст] : 

[Центральная городская публичная библиотека (ЦГПБ) им. В. Короленко 

г. Мариуполь] / Э. Прокопчук // Приазовский рабочий. – 2021. – 14 апр. (№ 27). – 

С. 1, 3. 

 

Теліус, Валентина. День визволення в’язнів фашистських концтаборів 

[Текст] : [в б-ці-філ. № 1 КО «Публічна бібліотека Лиманської ОТГ»] / В. Теліус 

// Зоря. – 2021. – 14 квіт. (№ 28). – С. 4. 

 

Вибираємо здоров’я [Текст] : [заходи до Всесвіт. дня здоров’я в б-ках 

м. Торецьк] // Дзержинский уезд. – 2021. – 15 апр. (№ 15). – С. 5. 

 

Лаврова, Д. Україна – це невід’ємна частина Європи… [Текст] : [«подорож 

країнами Європи» в б-ці-філії № 2 м. Торецьк] / Д. Лаврова // Дзержинский уезд. 

– 2021. – 20 апр. (№ 20). – С. 4. 

 

Екотренінг «Чи знаєш ти як природу берегти?» [Текст] : [тренінг до Дня 

довкілля в б-ці для дітей ім. Т. Г. Шевченка КО «Публічна бібліотека Лиманської 

ОТГ»] // Зоря. – 2021. – 21 квіт. (№ 30). – С. 1. 

 

Повєткіна, Ірина. Калейдоскоп заходів в Малинівській сільській бібліотеці 

[Текст] : [Малинівська сіл. б-ка КЗ «Нікольська публічна бібліотека»] / І. Повєткіна 

// Заря Приазов’я. – 2021. – 28 квіт. (№ 34). – С. 2. 

 

Прокопчук, Элина. Пасха на карантине: как пройдут праздничные дни в 

Мариуполе? [Текст] : [участие публич. б-к г. Мариуполь в фестивале 

«Мариупольская писанка 2021», выставка писанок в ЦГПБ им. В. Короленко] / 

Э. Прокопчук // Приазовский рабочий. – 2021. – 28 апр. (№ 31). – С. 8. 

 

Буряк, З. Хай ніколи це не повториться [Текст] : [еколог. репортаж «Чорна 

трагедія на кольоровій землі» за участю ліквідатора Чорнобил. АЕС 

О. Руденського в б-ці-філ. № 8 м. Торецьк] / З. Буряк // Дзержинский уезд. – 2021. 

– 29 апр. (№ 17). – С. 4. 
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«Кальміюс» знову в Добропіллі [Текст] : [V літ.-мистец. фестиваль 

«Кальміюс» у Добропіллі, в т. ч. в Центр. міській б-ці Добропільської МТГ] // 

Новий шлях. – 2021. – 29 квіт. (№ 17). – С. 3. 

 

Нехай земля квітує  всюди [Текст]  : [заходи до Міжнарод. дня Землі в б-

ках м. Торецьк] // Дзержинский уезд. – 2021. – 29 апр. (№ 17). – С. 5. 

 

Скорикова, Т. Чорнобиль – наша біль [Текст] : [захід в б-ці-філ. № 5 

м. Торецьк] / Т. Скорикова // Дзержинский уезд. – 2021. – 29 апр. (№ 17) . – С. 4. 

 

Чернявська, Людмила. Старіти? Немає часу! [Текст] : [навчання з 

комп’ютер. грамотності людей похилого віку в Білицькій міській б-ці-філ. 

Добропільської МТГ] / Л. Чернявська, К. Наддал // Новий шлях. – 2021. – 29 квіт. 

(№ 17). – С. 3. 

 

Перкова, Ірина. Саша. Річка. Фестиваль [Текст] : [про співзасновницю та 

організаторку міжрегіон. літ.-мистец. фестивалю «Кальміюс» О. Паніну, 

програму фестивалю, зокрема, зустрічі з письменниками у б-ках Донеччини] / 

І. Перкова // Громада Схід. – 2021. – № 6 (39). – С. 4. 

 

Травень 

 

Фестиваль «Кальміюс» пройшов у Добропіллі [Текст] : [зустріч з 

письменниками С. Дерманським, Є. Пірог та К. Кулик, фольк-рок гуртом 

«Очеретяний кіт» у Центр. міській б-ці м. Добропілля в рамках літ.-мистец. 

фестивалю «Кальміюс»] // Новини Донеччини. – 2021. – 5 мая (№ 18). – С. 3. 

 

Перемога у VIII Відкритому літературному конкурсі творів [Текст] : 

[нагородження учасниці VIII Відкритого літ. конкурсу творів у жанрі фантастики 

та фентезі «Фант-Фест» Поліни Тендітної в б-ці для дітей ім. Т. Г. Шевченка КО 

«Публічна бібліотека Лиманської ОТГ»] // Зоря. – 2021. – 7 трав. (№ 34–35). – С. 

3. 

 

Іванченко, О. Не загасити пам’яті вогонь… [Текст] : [патріот. «мандрівка» 

в б-ці-філ. № 2 м. Торецьк] / О. Іванченко // Дзержинский уезд. – 2021. – 13 мая 

(№ 19). – С. 3. 

 

Теліус, Валентина. Діти привітали ветеранів [Текст] : [в б-ці-філ. № 1 КО 

«Публічна бібліотека Лиманської ОТГ»] / В. Теліус // Зоря. – 2021. – 15 трав. (№ 

37). – С. 1. 

 

Бастирева, Любов. Привітання приймали музейники Покровська [Текст] : 

[вітання від директорки ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка Кристини Тумасової та 

керівниці творчого об’єднання «Суцвіття» Наталії Пилипенко] / Л. Бастирева // 

Маяк. – 2021. – 20 трав. (№ 20). – С. 6. 
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Лукахіна, Віра. Літописець долі народної [Текст] : [заходи до 150-річчя від 

дня народження В. Стефаника в б-ках м. Торецьк] / В. Лукахіна // Дзержинский 

уезд. – 2021. – 20 мая (№ 20). – С. 5. 

 

Максименко, Катерина. Презентація книги, присвяченої мамі [Текст] : 

[захід у Родинській б-ці-філ. № 4, Покровська територіальна громада (ТГ)] / 

К. Максименко // Маяк. – 2021. – 20 трав. (№ 20). – С. 12. 

 

Прокопчук, Еліна. Нас єднає вишиванка: Маріуполь відзначив всесвітнє 

свято – містяни вбралися у національний одяг та насолоджувалися концертом 

[Текст] : [зокрема, були представлені майстер-класи та книжкова толока від 

фахівців Донецької обл. б-ки для дітей, центр. міської публ. б-ки (ЦМПБ) 

ім. В. Короленка] / Е. Прокопчук // Приазовский рабочий. – 2021. – 21 мая (№ 36). 

– С. 1, 3. 

 

Дмитренко, С. Покровськ святкував День вишиванки [Текст] : [майстер-

класи, тематична виставка літ. від ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка та б-к-філ.] / 

С. Дмитренко // Маяк. – 2021. – 27 трав. (№ 21). – С.12. 

 

Натхненні вишиванкою [Текст] : [День вишиванки у Добропіллі, в т. ч. 

участь б-к Добропільської МТГ] // Новий шлях. – 2021. – 27 трав. (№ 21). – С. 3. 

 

Історія виникнення письма [Текст] : [заходи до Дня слов’ян. писемності в 

б-ці для дітей ім. Т. Г. Шевченка КО «Публічна бібліотека Лиманської ОТГ»] // 

Зоря. – 2021. – 29 трав. (№ 41). – С. 2. 

 

Найцікавіша професія – яка? [Текст ] : [профорієнтація в б-ці для дітей ім. 

Т. Г. Шевченка КО «Публічна бібліотека Лиманської ОТГ»] // Зоря. – 2021 – 29 

трав. (№ 41). – С. 2. 

 

Сьогодення мовою поезії  [Текст] : [зустріч з поетесою М. Василенко в б-ці 

для дітей ім. Т. Г. Шевченка КО «Публічна бібліотека Лиманської ОТГ»] // Зоря. 

– 2021. – 29 трав. (№ 41). – С. 2. 

 

Червень 

 

Зустріч з письменником [Текст] : [зустріч з письменником В. Красем в б-ці 

для дітей ім. Т. Г. Шевченка КО «Публічна бібліотека Лиманської ОТГ»] // Зоря. 

– 2021. – 2 черв. (№ 42). – С. 4. 

 

Бастирева, Любов. Бібліотеки громади: відповідати викликам сучасності 

[Текст] : [виїзний семінар «Інноваційна діяльність бібліотеки та шляхи 

підвищення її ролі в житті громади»; ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка м. Покровськ, б-ки 

ОТГ] / Л. Бастирева // Маяк. – 2021. – 3 черв. (№ 22). – С. 12. 
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Бояринова, Оксана. Про незвичне у бібліотеках [Текст] : [досвід роботи 

Сіверської б-ки для дітей з меценатами] / О. Бояринова // День. – 2021. – 9 черв. 

 

Переможцями визнали 14 проєктів Покровської громади [Текст] : [в т. ч. 

проєкт інформ.-бібл. центру «Litera»] // Маяк. – 2021. – 10 черв. (№ 23). – С. 7. 

 

Люби і знай свій рідний край [Текст] : [презентація проєкту «Спадщина 

Мирнограда» у б-ці-філ. № 1 ЦПБ м. Мирноград] // Рідне місто. – 2021. – 11 черв. 

(№ 23). – С. 7. 

 

Здрастуйте, канікули! [Текст] : [б-ка для дітей ім. Т. Г. Шевченка КО 

«Публічна бібліотека Лиманської ОТГ»] // Зоря. – 2021. – 12 черв. (№ 45). – С. 4. 

 

Повєткіна, Ірина. Новини Нікольської публічної бібліотеки [Текст] : 

[заходи в КЗ «Нікольська публічна бібліотека»] / І. Повєткіна // Заря Приазов’я. – 

2021. – 16 черв. (№ 48). – С. 3. 

 

Максименко, Катерина. Валерій Кордюков приймав привітання і ділився 

планами [Текст] : [краєзнавця і стоматолога вітали з 60-річ. ювілеєм у ЦМБ ім. Т. 

Г. Шевченка м. Покровськ] / К. Максименко // Маяк. – 2021. – 17 черв. (№ 24). – 

С.6. 

 

Максименко, Катерина. Поклик душі – малювання [Текст] : [перша 

персонал. виставка худож. Анатолія Нікітіна в ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка 

м. Покровськ] / К. Максименко // Маяк. – 2021. – 24 черв. (№ 25). – С. 12. 

 

Адаменко, Людмила. Інновації та досвід: як бібліотека щодня розвиває 

творчі здібності користувача [Текст] : [досвід роботи відділу розвитку 

підліткового читання Донецької обл. б-ки для дітей] / Л. Адаменко // Бібліотека 

у форматі Д˚ – 2021. – № 2. – С. 29–30. 

 

Козінченко, Лілія. Від конкурсу до творчості, або грані талантів юних 

читачів [Текст] : [участь б-к Донеччини в регіонал. та обл. конкурсах] / 

Л. Козінченко // Бібліотека у форматі Д˚ – 2021. – № 2. –. С. 19–20. 

 

Шалаєва, Юлія. Буктрейлер як ефективний медіаресурс сучасної 

бібліотеки [Текст] : [досвід фахівців Донецької обл. б-ки для дітей] / Ю. Шалаєва 

// Бібліотека у форматі Д˚ – 2021. – № 2. – С. 24–26. 

 

Горчинська, Валентина. ХIII Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Бібліотека і книга в контексті часу» [Текст] : [в т. ч. виступ 

директора Донецької обл. б-ки для дітей Ю. С. Василенко про стан б-к 

Донеччини] / В. Горчинська // Бібліотечна планета. – 2021. – № 2. – С. 16–19. 
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Липень 

 

День пам’яті, молитви і скорботи… [Текст] : [заходи до Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни в Україні у б-ках м. Мирноград] // Рідне місто. – 

2021. – 2 лип. (№ 26). – С. 7. 

 

Прокопчук, Элина. Новые возможности в городе у моря: с рабочим 

визитом город посетил Павел Кириленко – он оценил ход реконстукции парка 

Гурова, вручил ключи от квартир детям-сиротам и побывал в детской библиотеке 

[Текст] : [о Донецкой обл. б-ке для детей] / Э. Прокопчук // Приазовский рабочий. 

– 2021. – 2 июля (№ 46). – С. 6. 

 

В Мультицентре «Грайлик» дети приобщаются к изучению английского 

языка [Текст] : [в гор. центр. б-ке им. Леси Украинки г. Дружковка] // 

Дружковский рабочий. – 2021. – 8 июля (№ 27). – С. 4. 

 

Книга йде до читача [Текст] : [акція від ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка на вулицях 

м. Покровськ] // Маяк. – 2021. – 15 лип. (№ 28). – С.12. 

 

Максименко, Катерина. «Осінні зерна» Володимира Заїки [Текст] : 

[презентація кн. члена Нац. спілки журналістів, голов. редактора всеукр. газети 

«Хазяїн» В. Заїки в ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка м. Покровськ] / К. Максименко // 

Маяк. – 2021. – 15 лип. (№ 28). – С. 12. 

 

Поклонський, О. Бібліотека – авторитет серед односельців [Текст] : 

[Шандриголівська селищна б-ка КО «Публічна бібліотека Лиманської ОТГ»] / О. 

Поклонський // Зоря. – 2021. – 21 лип. (№ 55). – С. 3. 

 

Серпень 

 

З Україною в серці в Україні живу [Текст] : [заходи до Дня Державного 

прапора у б-ках м. Мирноград] // Рідне місто. – 2021. – 3 серп. (№ 35). – С. 6. 

 

Нилаева, Наталия. Творческих людей объединяет вдохновение [Текст] : 

[встреча с поэтом-аматором, художницей Галиной Компаниец-Лысовой, КУ 

«Мангушская публичная библиотека»] / Н. Нилаева // Сільська новина. – 2021. – 

4 серп. (№ 57). – С. 3. 

 

Кабанець, Юлія. Людина і книга: разом 50 років [Текст] : [Л. Мартиненко: 

зав. Лисівською б-кою-філ. №18 Покровської ТГ] / Ю. Кабанець // Маяк. – 2021. 

– 5 серп. (№ 31). – С. 7. 

 

Патронатне виховання [Текст] : [захід в б-ці-філ. № 4 м. Торецьк] // 

Дзержинский уезд. – 2021. – 5 авг. (№ 31). – С. 5. 
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День хрещення Русі: погляд через віки [Текст] : [заходи до Дня Хрещення 

Київської Русі-України у б-ках м. Мирноград] // Рідне місто. – 2021. – 6 серп. (№ 

31). – С. 6. 

 

Олена Теліга. Коротке життя довжиною у вічність [Текст] : [заходи до 115-

річчя від дня народження О. Теліги в Центральній публічній бібліотеці (ЦПБ) м. 

Мирноград] // Рідне місто. – 2021. – 6 серп. (№ 31). – С. 7. 

 

Бібліофреш «Літо з книгами» [Текст]: [до Дня книголюба в КЗ 

«Мангушська публічна бібліотека»] // Сільська новина. – 2021. – 11 серп. (№ 59). 

– С. 2. 

 

Мистецька мандрівка до світу книжок [Текст] : [година натхнення в Центр. 

міській б-ці м. Торецьк] // Дзержинский уезд. – 2021. – 19 авг. (№ 33). – С. 5. 

 

Сорокина, Наталия. Е-книга: как пользоваться? [Текст] : [Центральная 

городская публичная библиотека (ЦГПБ) им. В. Г. Короленко Мариупол. 

горсовета с филиалами] / Н. Сорокина // Приазовский рабочий. – 2021. – 20 авг. 

(№ 60). – С. 16. 

 

Україна – унікальна, Україна – надзвичайна [ Текст] : [заходи до Дня 

Незалежності України в б-ці для дітей ім. Т. Г. Шевченка КО «Публічна 

бібліотека Лиманської ОТГ»] // Зоря. – 2021. – 21 серп. (№ 64). – С. 2. 

 

Лясевич, Л. Літо з бібліотекою [Текст] : [заходи для дітей мікрорайону № 1 

від фахівців б-ки-філ. № 7 м. Торецьк] / Л. Лясевич, М. Федоніна // Дзержинский 

уезд. – 2021. – 26 авг. (№ 34). – С. 3. 

 

Ювілейний «Покровський Літfest» запрошує до участі [Текст] : 

[оголошення про проведення П’ятого Всеукр. фестивалю-конкурсу в ЦМБ ім. Т. 

Г. Шевченка м. Покровськ] // Маяк. – 2021. – 29 серп. (№ 29–30). – С. 12. 

 

Вересень 

 

Історія в марках та конвертах [Текст] : [зустріч з філателістом О. Канівцем 

у центр. міській б-ці Добропільської МТГ] // Новий шлях. – 2021. – 9 верес. (№ 

36). – С. 2. 

 

Переможці кінофестивалю: завершення Х кінофестивалю «Кіно і ТИ» 

[Текст]: [в. т. ч. КЗ «Мангушська публічна бібліотека»] // Сільська новина. – 

2021. – 10 верес. (№ 67). – С. 2. 

 

Пасічник, О. Номінанти – теж переможці [Текст] : [до щоріч. конкурсу 

«Людина року–2021» (міська б-ка-філ. № 7 КО «Публічна бібліотека Лиманської 

ОТГ»)] / О. Пасічник // Зоря. – 2021. – 15 верес. (№ 70). – С. 3. 
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Боровська, О. Оазис тепла, спокою і добра [Текст] : [клуб любителів книги 

«Берегиня» в б-ці-філ. № 7 м. Торецьк] / О. Боровська [та ін. ] // Дзержинский 

уезд. – 2021. – 16 сент. (№ 37). – С. 4. 

 

Кузминская, Светлана. Удивительный мир Ани Кашковой: много любви и 

света [Текст] : в мобильной галерее ЦГПБ им. В. Короленко проходит 

персональная выставка 15-летней мариупольской художницы / С. Кузминская // 

Приазовский рабочий. – 2021. – 17 сент. (№ 67). – С. 16. 

 

Поринь у книжковий світ: програма заходів фестивалю Mariupol Open 

Book [Текст] : [в т. ч. в ЦМПБ ім. В. Г. Короленка] // Приазовский рабочий. – 

2021. – 22 сент. (№ 68). – С. 6. 

 

У Маріуполі презентують новинки дитячої та дорослої літератури [Текст] : 

[на фестивалі Mariupol Open Book, в т. ч. в ЦМПБ ім. В. Г. Короленка] // 

Приазовский рабочий. – 2021. – 22 сент. (№ 68). – С. 6. 

 

Рамішвілі, Василь. Бібліотекарі – люди справи [Текст] : [міська  центр. б-

ка ім. Лесі Українки м. Дружківка ] / В. Рамішвілі // Дружковский рабочий. – 

2021. – 23, 30 сент. (№ 38, 39). – С. 2. 

 

Славетний ювілей майстра слова [Текст] : [захід до 100-річчя від дня 

народження В. Малика в Центр. міській б-ці м. Торецьк] // Дзержинский уезд. – 

2021. – 23 сент. (№ 38). – С. 5. 

 

Самченко, Валентина. Друге життя Маріка: як прифронтове місто за кілька 

років перетворилось на «культурну столицю» [Текст] : [в т. ч. про ЦМПБ ім. В. 

Короленка м. Маріуполь] / В. Самченко // Україна молода. – 2021. – 24 верес. (№ 

99). – С. 13. 

 

Глущенко, Марина. Від рідного порога – безпечна дорога [Текст] : [в б-ці-

філ. № 1 КО «Публічна бібліотека Лиманської ОТГ»] / М. Глущенко // Зоря. – 

2021. – 25 верес. (№ 73). – С. 1. 

 

Сорокина, Наталия. Город окунулся в захватывающий мир литературы: 

чем запомнился Mariupol Open Book [Текст] / Н. Сорокина // Приазовский 

рабочий. – 2021. – 29 сент. (№ 70). – С. 4. 

 

Богуш, Тетяна. Бібліотеки незалежної України [Текст] : [в т. ч. досвід 

відкриття Гончаренко центра education and culture у Дитячій центр. б-ці ім. О. С. 

Пушкіна м. Краматорськ] / Т. Богуш // БібліоТека: бюлетень Української 

бібліотечної асоціації. – 2021. – № 3. – С. 2–3. 
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Вилегжаніна, Тамара. Центри культурних послуг і публічні бібліотеки 

[Текст] : [зокрема, про проєкт «Центри культурних послуг як інструмент 

згуртованості громади» в Іллінівській сільській ТГ Донецької обл.] / 

Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2021. – № 3. – С. 4–6. 

 

Гордієнко, Алла. ДресКОД книжковий додержали гідно! [Текст] : [б-ки 

України до 30-річчя Незалежності України, в т. ч. флешмоб від Донецької обл. 

б-ки для дітей] / А. Гордієнко // Бібліотека у форматі Д˚. – 2021. – № 3. – С. 3–5. 

 
Кузілова, Тетяна. Народжені у незалежній вітають із ювілеєм [Текст] : 

[серед переможців Всеукр. конкурсу дитячої творчості «Незалежна і єдина – моя 
Україна!» – користувачі б-к Донецької обл.] / Т. Кузілова // Бібліотека у форматі 
Д˚. – 2021. – № 3. – С. 33–36. 

 
Переможці конкурсів та нагороджені відзнаками ВГО Українська 

бібліотечна асоціація [Текст] : [в т. ч. КО «Публічна бібліотека Добропільської 
міської територіальної громади», Центр. міська публ. б-ка ім. В. Г. Короленка м. 
Маріуполь] // БібліоТека: бюлетень Української бібліотечної асоціації. – 2021. – 
№ 3. – С. 4. 

 
Жовтень 
 
Мирноград – місто шахтарської слави [Текст] : [краєзнав. усний альм. у 

б-ці-філ. № 1 ЦПБ м. Мирноград] // Рідне місто. – 2021. – 1 жовт. (№ 39). – С. 6. 
 
Сарбей, Ірина. Бібліотека – світ нових можливостей [Текст] : [плани і 

можливості б-к громади, КЗ «Мангушська публічна бібліотека»] / І. Сарбей // 
Сільська новина. – 2021. – 1 жовт. (№ 73). – С. 5–6. 

 
Навчити дітей безпеці в Інтернеті [Текст] : [заходи в рамка Всеукр. тижня 

протидії булінгу в б-ці для дітей ім. Т. Г. Шевченка КО «Публічна бібліотека 
Лиманської ОТГ»] // Зоря. – 2021. – 2 жовт. (№ 75). – С. 4. 

 
Стежками рідного краю [Текст] : [б-ка для дітей ім. Т. Г. Шевченка КО 

«Публічна бібліотека Лиманської ОТГ»] // Зоря. – 2021. – 2 жовт. (№ 75). – С. 4. 
 
Вакула, Л. Свято «Магії книжкової країни» [Текст] : [75-річний ювілей 

Нікольської публ. б-ки для дітей КЗ «Нікольська публічна бібліотека»] / 
Л. Вакула // Заря Приазов’я. – 2021. – 6 жовт. (№ 85). – С. 3. 

 
Нілаєва, Наталя. З бібліотеки ми виходимо з гармонією [Текст] : [свято до 

Всеукр. дня бібліотек в КЗ «Мангушська публічна бібліотека»] / Н. Нілаєва // 
Сільська новина. – 2021. – 6 жовт. (№ 74). – С. 2. 

 
Романько, Валерій. Вшанували поета-романтика Михайла Петренка 

[Текст] : [свято «Живий у пісні, живий у віках» (за участю Центр. міської б-ки 
ім. М. Петренка м. Слов’янськ)] / В. Романько // Слово Просвіти. – 2021. – 
30 верес. – 6 жовт. (№ 39). – С. 14. 
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Лукахіна, Віра. Бібліотека – світ нових можливостей [Текст] : [Центр. 

міська б-ка м. Торецьк] / В. Лукахіна // Дзержинский уезд. – 2021. – 7 окт. (№ 41). 
– С. 5. 

 
Максименко, Катерина. У міській публічній бібліотеці відзначили 

подвійне свято [Текст] : [Всеукр. день б-к і 65-річний ювілей ЦМБ ім. 
Т. Г. Шевченка м. Покровськ] / К. Максименко // Маяк. – 2021. – 7 жовт. (№ 40). 
– С. 5. 

 

Евгеньева, Л. Ценные книги – победителям [Текст] : [награждение 

победителей конкурса видеороликов «Про свою бібліотеку і книгу» к юбилею 

Никольской публич. б-ки для детей] / Л. Евгеньева // Заря Приазов’я. – 8 жовт. 

(№ 86). – С. 4. 

 

Лаврова, Д. Хай живе козацька воля! [Текст] : [козацькі звитяги в б-ці-філ. 

№ 2 м. Торецьк] / Д. Лаврова // Дзержинский уезд. – 2021. – 14 окт. (№ 41). – С. 5. 

 

Ермишина, Людмила. Не отменяются, а переносятся: концерты, спектакли 

и выставки вновь поставлены на паузу [Текст] : [в т. ч. работа публич. б-к г. 

Мариуполь] / Л. Ермишина // Приазовский рабочий. – 2021. – 22 окт. (№ 76). – С. 

16. 

 

Листопад 

 

Ще довго пам’яттю болітиме війна [Текст] : [заходи до річниці визволення 

України від фашист. загарбників у б-ках м. Мирноград] // Рідне місто. – 2021. – 

12 листоп. (№ 45). – С. 6. 

 

Мовознавчий турнір «Українське party» [Текст] : [захід до Дня укр. 

писемності та мови в б-ці для дітей ім. Т. Г. Шевченка КО «Публічна бібліотека 

Лиманської ОТГ»] // Зоря. – 2021. – 13 листоп. (№ 86). – С. 1. 

 

Вісті з бібліотеки для дітей [Текст] : [захід в рамках Міжнарод. року овочів 

та фруктів в б-ці для дітей ім. Т. Г. Шевченка КО «Публічна бібліотека 

Лиманської ОТГ»] // Зоря. – 2021. – 27 листоп. (№ 90). – С. 4. 

 

Вісті з бібліотеки для дітей [Текст] : [Міжнарод. день толерантності в б-ці 

для дітей ім. Т. Г. Шевченка КО «Публічна бібліотека Лиманської ОТГ»] // Зоря. 

– 2021. – 27 листоп. (№ 90). – С. 4. 

 

Вісті з бібліотеки для дітей [Текст] : [правове виховання в б-ці для дітей ім. 

Т. Г. Шевченка КО «Публічна бібліотека Лиманської ОТГ»] // Зоря. – 2021. – 27 

листоп. (№ 90). – С. 4. 
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Грудень 

 

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки – ключ до інформації [Текст] 

: [урок-практикум в б-ці-філ. № 2 м. Торецьк] // Дзержинский уезд. – 2021. – 2 

дек. (№ 48). – С. 3. 

 

Ларіна, Олена. Пам’ятаємо, сумуємо, співчуваємо… [Текст] : [вечір 

пам’яті «Чорна тінь голодомору» в Центр. міській б-ці м. Торецьк] / О. Ларіна // 

Дзержинский уезд. – 2021. – 2 дек. (№ 48). – С. 24. 

 

«МАРШРУТНА МІСТОрія» – новий бібліо-туристичний центр [Текст] : 

[ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка м. Покровськ перемогла у конкурсі соціальних проєктів 

«Моє місто – 2021»] // Маяк. – 2 груд. (№ 48). – С.12. 

 

Не маємо права забути [Текст] : [вшанування пам’яті жертв голодоморів у 

б-ках м. Мирноград] // Рідне місто. – 2021. – 3 груд. (№ 48). – С. 7. 

 

СНІДу – НІ [Текст] : [захід до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом в б-ці 

для дітей ім. Т. Г. Шевченка КО «Публічна бібліотека Лиманської ОТГ»] // Зоря. 

– 2021. – 4 груд. (№ 92–93). – С. 6. 

 

Новини з дитячої бібліотеки [Текст] : [захід до Міжнарод. дня людей з 

інвалідністю в б-ці для дітей ім. Т. Г. Шевченка КО «Публічна бібліотека 

Лиманської ОТГ»] // Зоря. – 2021. – 8 груд. (№ 94). – С. 2. 

 

Рамішвілі, Василь. «Ніхто крім нас» [Текст] : [захід до Дня Збройних Сил 

України в міській центр. б-ці ім. Лесі Українки м. Дружківка ] / В. Рамішвілі // 

Дружковский рабочий. – 2021. – 9 дек. (№ 49). – С. 5. 

 

Повєткіна, Ірина. Бібліотечний калейдоскоп [Текст] : [заходи в КЗ 

«Нікольська публічна бібліотека»] / І. Повєткіна // Заря Приазов’я. – 2021. – 

22 груд. (№ 108). – С. 6. 

 

Горчинська, Валентина. VIII Всеукраїнська школа методиста [Текст] : [в т. 

ч. виступ заст. директора Донецької обл. б-ки для дітей Л. Козінченко про етапи 

налагодження метод.-практ. діяльності ДОБД] / В. Горчинська // Бібліотечна 

планета. – 2021. – № 4. – С. 27–30. 

 

Прокопенко, Надія. Внесок публічних бібліотек України в популяризацію 

української мови (напрями та форми роботи) [Текст] : [в. т. ч. діяльність Центр. 

міської публ. б-ки м. Костянтинівка] / Н. Прокопенко, О. Зозуля // Бібліотечна 

планета. – 2021. – № 4. – С. 11–15. 
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На радіо 

 

Горбатенко, Сергей. Штепа и Недава хотят сократить библиотекарей. «Это 

возврат в «русскомирское лоно»? [Электрон. ресурс] : [депутаты Славянской 

ОТГ Олег Недава и Неля Штепа предложили сократить штат библиотекарей и 

закрыть б-ку-фил. № 4 КЗ ЦСПБ г. Славянск] / С. Горбатенко // Радіо Свобода 

[сайт]. – Текстовые, электрон. видеоданные (2 файла: 09:02 мин.; 13:38 мин.), 

фот. – Киев, 2021. – 02 февр. – Режим доступа: 

https://www.radiosvoboda.org/a/shtepa-nedava-biblioteki-

slavyansk/31082417.html?fbclid=IwAR2v4SO4zbwXsf-

TdeyLDczTOxvYE3aX13I0_HQAG-pM3dGvZBt5Ai0q_WQ (дата обращения 

13.02.2021). – Загл. с экрана. 

 

Лагер, Олександр. Державна – українська. Як і де можна вивчити 

українську мешканцям північної Донеччини [Електрон. ресурс] : [в т. ч. про 

розмовні клуби в б-ках Краматорська, Добропілля, Авдіївки] / О. Лагер // Вільне 

радіо [сайт]. – Текст. дані, фот. – Київ; Бахмут, 2021. – 05 лют. – Режим доступу: 

https://freeradio.com.ua/ru/hosudarstvennyi-ukraynskyi-kak-y-hde-mozhno-vyuchyt-

ukraynskyi-zhyteliam-severnoi-donetchyny/ (дата звернення 26.08.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

На телебаченні 

 

Січень 
 

Певна, Аліна. Про важливе [Електрон. ресурс] : [бесіда з в.о. начальника 

управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації А. Певною про 

культуру Донеччини] / ведуча А. Амєлічева // Фейсбук. Донеччина TV [сайт]. – 

Електрон. відеодані (1 файл: 30:48 хв.). – Краматорськ, 2021. – 01 січ. – Режим 

доступу: https://www.facebook.com/DonechchynaTV/videos/389776138968864 

(дата звернення 04.01.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Магія зимових свят в Авдіївці [Електрон. ресурс] : [заходи в міськ. б-ках] // 

Донеччина TV [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 06 січ. – Режим 

доступу: https://www.dtv.dn.ua/2021/01/06/mahiia-zymovykh-sviat-v-avdiivtsi/ 

(дата звернення 08.07.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Книги з доставкою додому. На час локдауну бібліотеки впроваджують 

нову послугу [Електрон. ресурс] : [Центр. міська б-ка ім. Т. Г. Шевченка 

м. Покровськ] // Орбіта: телекомпанія [сайт]. – Текст., електрон. відеодані 

(1 файл: 02:33 хв.). – Покровськ, 2021. – 08 січ. – Режим доступу: 

https://orbita.dn.ua/knigi-z-dostavkoyu-dodomu-na-chas-lokdaunu-biblioteki-

vprovadzhuyut-novu-poslugu.html (дата звернення 20.10.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

https://www.radiosvoboda.org/a/shtepa-nedava-biblioteki-slavyansk/31082417.html?fbclid=IwAR2v4SO4zbwXsf-TdeyLDczTOxvYE3aX13I0_HQAG-pM3dGvZBt5Ai0q_WQ
https://www.radiosvoboda.org/a/shtepa-nedava-biblioteki-slavyansk/31082417.html?fbclid=IwAR2v4SO4zbwXsf-TdeyLDczTOxvYE3aX13I0_HQAG-pM3dGvZBt5Ai0q_WQ
https://www.radiosvoboda.org/a/shtepa-nedava-biblioteki-slavyansk/31082417.html?fbclid=IwAR2v4SO4zbwXsf-TdeyLDczTOxvYE3aX13I0_HQAG-pM3dGvZBt5Ai0q_WQ
https://freeradio.com.ua/ru/hosudarstvennyi-ukraynskyi-kak-y-hde-mozhno-vyuchyt-ukraynskyi-zhyteliam-severnoi-donetchyny/
https://freeradio.com.ua/ru/hosudarstvennyi-ukraynskyi-kak-y-hde-mozhno-vyuchyt-ukraynskyi-zhyteliam-severnoi-donetchyny/
https://www.facebook.com/DonechchynaTV/videos/389776138968864
https://www.dtv.dn.ua/2021/01/06/mahiia-zymovykh-sviat-v-avdiivtsi/
https://kapri.dn.ua/
https://orbita.dn.ua/knigi-z-dostavkoyu-dodomu-na-chas-lokdaunu-biblioteki-vprovadzhuyut-novu-poslugu.html
https://orbita.dn.ua/knigi-z-dostavkoyu-dodomu-na-chas-lokdaunu-biblioteki-vprovadzhuyut-novu-poslugu.html
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Машута, Юлія. Книгосховище в Краматорську потребує ремонту 

[Електрон. ресурс] : [у Дит. центр. б-ці ім. О. С. Пушкіна] / Ю. Машута // 

Суспільне Новини [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 02:32 хв.), фот. – 

Київ, 2021. – 11 січ. – Режим доступу: https://suspilne.media/95066-knigoshovise-

v-kramatorsku-potrebue-remontu/ (дата звернення 11.01.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Сіробаба, Юлія. У Слов’янську вітали ювілярів: журналістів Віктора 

Скрипника та Галину Жевжик [Електрон. ресурс] : [Центр. міська б-ка ім. 

М. Петренка] / Ю. Сіробаба // «С плюс»: телебачення Слов’янська [сайт]. – 

Текст., електрон. відеодані (1 файл: 02:13 хв.), фот. – Слов’янськ, 2021. – 11 січ. – 

Режим доступу: https://s-plus.tv/articles/121652/u-slovyansku-vitali-veteraniv-

zhurnalistiki- (дата звернення 23.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Юні таланти прифронтової Мар’їнки розвиваються попри війну [Електрон. 

ресурс] : [в т. ч. в б-ці Мар’їнського район. центру дит. творчості] // Донеччина 

TV [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 11 січ. – Режим доступу: 

https://www.dtv.dn.ua/2021/01/11/iuni-talanty-pryfrontovoi-mar-inky-rozvyvaiutsia-

popry-vijnu/ (дата звернення 08.07.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Триває поповнення бібліотечних фондів прифронтової Авдіївки 

[Електрон. ресурс] : [від «Українського інституту книги»] // Донеччина TV 

[сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 19 січ. – Режим доступу: 

https://www.dtv.dn.ua/2021/01/19/tryvaie-popovnennia-bibliotechnykh-fondiv-

pryfrontovoi-avdiivky/ (дата звернення 08.07.2021). – Заголовок з екрана. 

 

На Донеччині вишивають сорочки для немовлят [Електрон. ресурс] : [акція 

«Народжені у вишиванках» від майстринь громадської організації 

(ГО) «Український розмовний клуб ”Файно”» у Дитячій центр. б-ці ім. 

О. С. Пушкіна м. Краматорськ] // YouTube. [Суспільне Донбас] [сайт]. – 

Електрон. відеодані (1 файл: 02:19 хв.). – Київ, 2021. – 21 січ. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=zMHbQx_HXgY&t=48s (дата звернення 

08.07.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Селидове: Український інститут книги поповнив фонди бібліотек 

[Електрон. ресурс] // Донеччина TV [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 

2021. – 28 січ. – Режим доступу: https://www.dtv.dn.ua/2021/01/28/selydove-

ukrainskyj-instytut-knyhy-popovnyv-fondy-bibliotek/ (дата звернення 08.07.2021). – 

Заголовок з екрана. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCilT2-oVbLJjTFyCajxMOaQ
https://suspilne.media/95066-knigoshovise-v-kramatorsku-potrebue-remontu/
https://suspilne.media/95066-knigoshovise-v-kramatorsku-potrebue-remontu/
https://s-plus.tv/articles/121652/u-slovyansku-vitali-veteraniv-zhurnalistiki-
https://s-plus.tv/articles/121652/u-slovyansku-vitali-veteraniv-zhurnalistiki-
https://www.dtv.dn.ua/2021/01/11/iuni-talanty-pryfrontovoi-mar-inky-rozvyvaiutsia-popry-vijnu/
https://www.dtv.dn.ua/2021/01/11/iuni-talanty-pryfrontovoi-mar-inky-rozvyvaiutsia-popry-vijnu/
https://www.dtv.dn.ua/2021/01/19/tryvaie-popovnennia-bibliotechnykh-fondiv-pryfrontovoi-avdiivky/
https://www.dtv.dn.ua/2021/01/19/tryvaie-popovnennia-bibliotechnykh-fondiv-pryfrontovoi-avdiivky/
https://www.youtube.com/watch?v=zMHbQx_HXgY&t=48s
https://www.dtv.dn.ua/2021/01/28/selydove-ukrainskyj-instytut-knyhy-popovnyv-fondy-bibliotek/
https://www.dtv.dn.ua/2021/01/28/selydove-ukrainskyj-instytut-knyhy-popovnyv-fondy-bibliotek/
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Лютий 
 

Царевич, Дмитро. Мінкульт – не дозволимо скоротити роботу 

Слов’янських бібліотек [Електрон. ресурс] / Д. Царевич // «С плюс»: телебачення 

Слов’янська [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 03:16 хв.), фот. – 

Слов’янськ, 2021. – 09 лют. – Режим доступу: https://s-

plus.tv/articles/127039/minkult-ne-dozvolimo-skorotiti-robotu-slovyanskih-bibliotek 

(дата звернення 23.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Інклюзивний центр створять у маріупольській бібліотеці [Електрон. 

ресурс] : [Донецька обл. б-ка для дітей] // ТВ-7 [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Маріуполь, 2021. – 12 лют. – Режим доступу: https://tv7.ua/novosti/inklyuzivniyi–-

csentr-stvoryatq-u-mariupolqsqkiyi-bibliotecsi (дата звернення 12.07.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Мовні курси та європейська література: як живе Чеська ластівка в 

Краматорську [Електрон. ресурс] : [курси по вивченню чеської мови в Дит. 

центр. б-ці ім. О. С. Пушкіна м. Краматорськ] // YouТube. [Восточный Проект] 

[сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 02:44 хв.). – Краматорськ, 2021. – 16 лют. – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=F2Hai9hDc8c&t=7s (дата 

звернення 25.08.2021). – Заголовок з екрана. 
 

Березень 
 

Сіробаба, Юлія. «Любіть Україну» – у Слов’янську згадували поета-лірика 

Володимира Сосюру [Електрон. ресурс] : [Всеукр. фестиваль-конкурс в Центр. 

міській б-ці ім. М. Петренка] / Ю. Сіробаба // «С плюс»: телебачення Слов’янська 

[сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 03:46 хв.), фот. – Слов’янськ, 2021. 

– 02 берез. – Режим доступу: https://s-plus.tv/articles/130968/lyubit-ukrainu--u-

slovyansku-zgaduvali-poeta--lirika-volodimira-sosyuru (дата звернення 23.12.2021). 

– Заголовок з екрана. 

 

Сіробаба, Юлія. Як Слов’янщина вшановує Кобзаря – розповіли краєзнавці 

[Електрон. ресурс] : [Центр. міська б-ка ім. М. Петренка] / Ю. Сіробаба // «С 

плюс»: телебачення Слов’янська [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 

02:18 хв.), фот. – Слов’янськ, 2021. – 10 берез. – Режим доступу: https://s-

plus.tv/articles/132693/yak-slovyanschina-vshanovue-kobzarya--rozpovili-

kraeznavci- (дата звернення 23.12.2021). – Заголовок з екрана. 
 

Квітень 
 

Сіробаба, Юлія. У Слов’янську виступав Олег Петущак [Електрон. ресурс] 

: [вечір гумору в Центр. міській б-ці ім. М. Петренка] / Ю. Сіробаба // «С плюс»: 

телебачення Слов’янська [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 04:11 хв.), 

фот. – Слов’янськ, 2021. – 02 квіт. – Режим доступу: https://s-

plus.tv/articles/137051/u-slovyansku-vistupav-oleg-petuschak- (дата звернення 

23.12.2021). – Заголовок з екрана. 

https://s-plus.tv/articles/127039/minkult-ne-dozvolimo-skorotiti-robotu-slovyanskih-bibliotek
https://s-plus.tv/articles/127039/minkult-ne-dozvolimo-skorotiti-robotu-slovyanskih-bibliotek
https://tv7.ua/novosti/inklyuzivniyi-csentr-stvoryatq-u-mariupolqsqkiyi-bibliotecsi
https://tv7.ua/novosti/inklyuzivniyi-csentr-stvoryatq-u-mariupolqsqkiyi-bibliotecsi
https://www.youtube.com/watch?v=F2Hai9hDc8c&t=7s
https://s-plus.tv/articles/130968/lyubit-ukrainu--u-slovyansku-zgaduvali-poeta--lirika-volodimira-sosyuru
https://s-plus.tv/articles/130968/lyubit-ukrainu--u-slovyansku-zgaduvali-poeta--lirika-volodimira-sosyuru
https://s-plus.tv/articles/132693/yak-slovyanschina-vshanovue-kobzarya--rozpovili-kraeznavci-
https://s-plus.tv/articles/132693/yak-slovyanschina-vshanovue-kobzarya--rozpovili-kraeznavci-
https://s-plus.tv/articles/132693/yak-slovyanschina-vshanovue-kobzarya--rozpovili-kraeznavci-
https://s-plus.tv/articles/137051/u-slovyansku-vistupav-oleg-petuschak-
https://s-plus.tv/articles/137051/u-slovyansku-vistupav-oleg-petuschak-
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Машута, Юлія. У Маріуполі показали кіно для людей з порушеннями зору 

[Електрон. ресурс] : [у центр. міській публ. б-ці ім. В. Короленка] / Ю. Машута 

// Суспільне Донбас [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 02:12 хв.), фот. 

– Київ, 2021. – 16 квіт. – Режим доступу: https://suspilne.media/123243-u-

mariupoli-pokazali-kino-dla-ludej-z-porusennami-zoru/ (дата звернення 22.04.2021). 

– Заголовок з екрана. 

 

Новини Маріуполя від 16 квітня 2021 [Електрон. ресурс] : [кіно для людей 

з порушеннями зору показали у центр. міській публ. б-ці ім. В. Короленка] / 

YouТube [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 17:17 хв.). – Маріуполь, 2021. – 

16 квіт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=inVuWAZf9Iw (дата 

звернення 22.04.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Фестиваль «Маріупольська Писанка 2021» [Електрон. ресурс] : [в гостях 

програми «Ранок Маріуполя» Бузук Є. – нач. культур.-освіт. від. Департаменту 

культур.-гром. Розвитку, Тюхай Н. – заст. дир. Комунальної установи (КУ) 

«Центральна міська публічна бібліотека з філіями», Фесенко О. – керівник Нар. 

студії-клубу любителів вишивки «Рушничок»] // Фейсбук. Мариупольское 

телевидение [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 20:04 хв.). – Маріуполь, 2021. 

– 20 квіт. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/morning.live.mtv/videos/548505226555226 (дата 

звернення 22.04.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Чути все [Електрон. ресурс] : [кіно для людей з порушеннями зору 

показали у центр. міській публ. б-ці ім. В. Короленка м. Маріуполь] // Фейсбук. 

Мариупольское телевидение [сайт].– Електрон. відеодані (1 файл: 02:32 хв.). – 

Маріуполь, 2021. – 20 квіт. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/mariupolskoe.tv/videos/948714362542295 (дата 

звернення 22.04.2021). – Заголовок з екрана. 

 

«Місце сили»: Центральна бібліотека [Електрон. ресурс] : [екскурсія по 

ЦМПБ ім. В. Короленка м. Маріуполь] // Мариупольское ТВ [сайт]. – Електрон. 

відеодані (1 файл: 16:26 хв.). – Маріуполь, 2021. – 26 квіт. – Режим доступу: 

https://mariupolskoe.tv/videos/view/mistse-sili-tsentralna-biblioteka?fbclid=IwAR0-

rYc-ikhSohFfVIkoS0XTu4cve4_QF6cYHnHyQuwwptGaoFJWe9Z3xT8 дата 

звернення 27.04.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Добропільщина готується до Великодня: майстер-класи, виставки та 

святкова атмосфера міста [Електрон. ресурс] : [в т. ч. в публ. б-ці Добропільської 

МТГ] // YouTube. Телебачення КАПРІ [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 

файл: 07:23 хв.). – Добропілля, 2021. – 29 квіт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=0AR_saH7HsQ (дата звернення 15.12.2021). – 

Заголовок з екрана. 
 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCilT2-oVbLJjTFyCajxMOaQ
https://suspilne.media/123243-u-mariupoli-pokazali-kino-dla-ludej-z-porusennami-zoru/
https://suspilne.media/123243-u-mariupoli-pokazali-kino-dla-ludej-z-porusennami-zoru/
https://www.youtube.com/watch?v=inVuWAZf9Iw
https://www.facebook.com/morning.live.mtv/videos/548505226555226
https://www.facebook.com/mariupolskoe.tv/videos/948714362542295
https://mariupolskoe.tv/videos/view/mistse-sili-tsentralna-biblioteka?fbclid=IwAR0-rYc-ikhSohFfVIkoS0XTu4cve4_QF6cYHnHyQuwwptGaoFJWe9Z3xT8
https://mariupolskoe.tv/videos/view/mistse-sili-tsentralna-biblioteka?fbclid=IwAR0-rYc-ikhSohFfVIkoS0XTu4cve4_QF6cYHnHyQuwwptGaoFJWe9Z3xT8
https://www.youtube.com/watch?v=0AR_saH7HsQ
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Травень 

 

Деревягіна, Марія. Народжені у вишиванках: майстрині клубу «Файно» 

подарують немовлятам 300 оберегів [Електрон. ресурс] / М. Деревягіна // 

Донеччина TV [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 03:09 хв.). – Краматорськ, 

2021. – 12 трав. – Режим доступу: https://www.dtv.dn.ua/2021/05/12/narodzheni-u-

vyshyvankakh-majstryni-klubu-fajno-podaruiut-nemovliatam-300-oberehiv/ (дата 

звернення 01.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Скворцов, Антон. У Слов’янську презентували фотовиставку про 

полонених та зниклих безвісти [Електрон. ресурс] : [в Центр. міській б-ці ім. 

М. Петренка] / А. Скворцов // «С плюс»: телебачення Слов’янська [сайт]. – 

Текст., електрон. відеодані (1 файл: 04:21 хв.), фот. – Слов’янськ, 2021. – 14 трав. 

– Режим доступу: https://s-plus.tv/articles/144404/u-slovyansku-prezentuvali-

fotovistavku-pro-polonenih-ta-zniklih-bezvisti (дата звернення 23.12.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 
Муравльова, Оксана. Про важливе [Електрон. ресурс] : [бесіда з 

керівником ГО «Український розмовний клуб ”Файно”» О. Муравльовою у 
Дитячій Центральній бібліотеці (ДЦБ) ім. О. С. Пушкіна м. Краматорськ про 
створення клубу] / ведуча А. Амєлічева // YouTube. [Телеканал Донеччина TV ] 
[сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 24:05 хв.). – Краматорськ, 2021. – 17 трав. – 
Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=ka_GJbwJFD0 (дата звернення 
18.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Амєлічева, Анна. День вишиванки у Слов’янську: мешканці робили фото 

із ляльками у сорочках і сторічними рушниками [Електрон. ресурс] : [фотозона 
від центр. міської б-ки ім. М. Петренка] / А. Амєлічева // Донеччина TV [сайт]. – 
Текст., електрон. відеодані (1 файл: 04:01 хв.). – Краматорськ, 2021. – 21 трав. – 
Режим доступу: https://www.dtv.dn.ua/2021/05/21/den-vyshyvanky-u-slov-iansku-
meshkantsi-robyly-foto-iz-lialkamy-u-sorochkakh-i-storichnymy-rushnykamy/ (дата 
звернення 27.05.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Сіробаба, Юлія. У Слов’янську до Дня журналіста презентували «Газети 

звідусіль» [Електрон. ресурс] : [в Центр. міській б-ці ім. М. Петренка] / 
Ю. Сіробаба // «С плюс»: телебачення Слов’янська [сайт]. – Текст., електрон. 
відеодані (1 файл: 02:32 хв.), фот. – Слов’янськ, 2021. – 28 трав. – Режим доступу: 
https://s-plus.tv/articles/146868/u-slovyansku-do-dnya-zhurnalista-prezentuvali-
gazeti-zvidusil (дата звернення 23.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://www.dtv.dn.ua/2021/05/12/narodzheni-u-vyshyvankakh-majstryni-klubu-fajno-podaruiut-nemovliatam-300-oberehiv/
https://www.dtv.dn.ua/2021/05/12/narodzheni-u-vyshyvankakh-majstryni-klubu-fajno-podaruiut-nemovliatam-300-oberehiv/
https://s-plus.tv/articles/144404/u-slovyansku-prezentuvali-fotovistavku-pro-polonenih-ta-zniklih-bezvisti
https://s-plus.tv/articles/144404/u-slovyansku-prezentuvali-fotovistavku-pro-polonenih-ta-zniklih-bezvisti
https://www.youtube.com/channel/UCGozZn5_7Hu7iLC80FMAv-w
https://www.youtube.com/watch?v=ka_GJbwJFD0
https://www.dtv.dn.ua/2021/05/21/den-vyshyvanky-u-slov-iansku-meshkantsi-robyly-foto-iz-lialkamy-u-sorochkakh-i-storichnymy-rushnykamy/
https://www.dtv.dn.ua/2021/05/21/den-vyshyvanky-u-slov-iansku-meshkantsi-robyly-foto-iz-lialkamy-u-sorochkakh-i-storichnymy-rushnykamy/
https://s-plus.tv/articles/146868/u-slovyansku-do-dnya-zhurnalista-prezentuvali-gazeti-zvidusil
https://s-plus.tv/articles/146868/u-slovyansku-do-dnya-zhurnalista-prezentuvali-gazeti-zvidusil
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Червень 
 

Бібліотеку Маріуполя поповнять книжками на 4 млн гривень [Електрон. 
ресурс] : [голова Донецької облдержадміністрації П. Кириленко відвідав 
Донецьку обл. б-ку для дітей] // Донеччина TV [сайт]. – Текст., електрон. 
відеодані (1 файл: 02:04 хв.). – Краматорськ, 2021. – 29 черв. – Режим доступу: 
https://www.dtv.dn.ua/2021/06/29/biblioteku-mariupolia-popovniat-knyzhkamy-na-
4-mln-hryven/ (дата звернення 08.07.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Сучасна бібліотека [Електрон. ресурс] : [голова Донецької 

облдержадміністрації П. Кириленко відвідав Донецьку обл. б-ку для дітей] // 
Фейсбук. Мариупольское телевидение [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 
02:23 хв.). – Маріуполь, 2021. – 30 черв. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/mariupolskoe.tv/videos/134744065402036 (дата 
звернення 01.07.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Липень 
 

В Мариуполе отремонтируют областную Донецкую библиотеку 
[Электрон. ресурс] : [председатель Донецкой облгосадминистрации 
П. Кириленко посетил обл. б-ку для детей] // ТРКК «Сигма» [сайт]. – Текстовые, 
электрон. видеоданные (1 файл: 00:58 мин.). – Мариуполь, 2021. – 01 июля. – 
Режим доступа: https://sigmatv.com.ua/ru/v-mariupole-otremontiruyut-oblastnuyu-
doneckuyu-
biblioteku_n38609?fbclid=IwAR2QPVrAbdN277WRz_dYj3ONhmCpivWrcnh8Rj-
lamVy7KfM4jHREt6eMpo (дата обращения 06.07.2021). – Загл. с экрана. 

 

Сіробаба, Юлія. У Слов’янську відкриється центр вакцинації [Електрон. 

ресурс] : [в Центр. міській б-ці ім. М. Петренка] / Ю. Сіробаба // «С плюс»: 

телебачення Слов’янська [сайт]. – Текст. дані, фот. – Слов’янськ, 2021. – 01 лип. 

– Режим доступу: https://s-plus.tv/articles/152443/u-slovyansku-vidkriyetsya-centr-

vakcinacii (дата звернення 23.12.2021). – Заголовок з екрана.  

 

Будівлю бібліотеки передадуть на баланс області [Електрон. ресурс] : 

[голова Донецької облдержадміністрації П. Кириленко відвідав Донецьку обл. б-

ку для дітей м. Маріуполь] // Донбас online [сайт]. – Текст., електрон. відеодані 

(1 файл: 01:31 хв.). – Сєвєродонецьк, 2021. – 02 лип. – Режим доступу: 

https://www.donbas-online.com/news/doneczka/budivlyu-biblioteky-peredadut-na-

balans-oblasti-video/ (дата звернення 30.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Бібліотека Слов’янська поповнилася сучасними книгами про російсько-

українську війну [Електрон. ресурс] : [центр. міська б-ка ім. М. Петренка 

м. Слов’янськ] // Донеччина TV [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 

02:38 хв.). – Краматорськ, 2021. – 06 лип. – Режим доступу: 

https://www.dtv.dn.ua/2021/07/06/biblioteka-slov-ianska-popovnylasia-suchasnymy-

knyhamy-pro-rosijsko-ukrainsku-vijnu/ (дата звернення 08. 07.2021). – Заголовок з 

екрана. 

https://www.dtv.dn.ua/2021/06/29/biblioteku-mariupolia-popovniat-knyzhkamy-na-4-mln-hryven/
https://www.dtv.dn.ua/2021/06/29/biblioteku-mariupolia-popovniat-knyzhkamy-na-4-mln-hryven/
https://www.facebook.com/mariupolskoe.tv/videos/134744065402036
https://sigmatv.com.ua/ru/v-mariupole-otremontiruyut-oblastnuyu-doneckuyu-biblioteku_n38609?fbclid=IwAR2QPVrAbdN277WRz_dYj3ONhmCpivWrcnh8Rj-lamVy7KfM4jHREt6eMpo
https://sigmatv.com.ua/ru/v-mariupole-otremontiruyut-oblastnuyu-doneckuyu-biblioteku_n38609?fbclid=IwAR2QPVrAbdN277WRz_dYj3ONhmCpivWrcnh8Rj-lamVy7KfM4jHREt6eMpo
https://sigmatv.com.ua/ru/v-mariupole-otremontiruyut-oblastnuyu-doneckuyu-biblioteku_n38609?fbclid=IwAR2QPVrAbdN277WRz_dYj3ONhmCpivWrcnh8Rj-lamVy7KfM4jHREt6eMpo
https://sigmatv.com.ua/ru/v-mariupole-otremontiruyut-oblastnuyu-doneckuyu-biblioteku_n38609?fbclid=IwAR2QPVrAbdN277WRz_dYj3ONhmCpivWrcnh8Rj-lamVy7KfM4jHREt6eMpo
https://s-plus.tv/articles/152443/u-slovyansku-vidkriyetsya-centr-vakcinacii
https://s-plus.tv/articles/152443/u-slovyansku-vidkriyetsya-centr-vakcinacii
https://www.donbas-online.com/news/doneczka/budivlyu-biblioteky-peredadut-na-balans-oblasti-video/
https://www.donbas-online.com/news/doneczka/budivlyu-biblioteky-peredadut-na-balans-oblasti-video/
https://www.dtv.dn.ua/2021/07/06/biblioteka-slov-ianska-popovnylasia-suchasnymy-knyhamy-pro-rosijsko-ukrainsku-vijnu/
https://www.dtv.dn.ua/2021/07/06/biblioteka-slov-ianska-popovnylasia-suchasnymy-knyhamy-pro-rosijsko-ukrainsku-vijnu/
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Молодіжний центр відкрили у селищі Удачне Покровського району 

[Електрон. ресурс] : [за участю Удачненської селищ. б-ки Удачненської 

сільради] // YouTube. [Донеччина TV] [сайт]. – Текст., електрон. відеодані 

(1 файл: 02:27 хв.), фот. – Краматорськ, 2021. – 06 лип. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=aEl1uI4HFNI (дата звернення 08.07.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Поет з Покровська Володимир Заїка презентував збірку віршів про 

Донеччину [Електрон. ресурс] : [в центр. міській б-ці ім. Т. Г. Шевченка 

м. Покровськ] // Донеччина TV [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 

02:38 хв.). – Краматорськ, 2021. – 07 лип. – Режим доступу: 

https://www.dtv.dn.ua/2021/07/07/poet-z-pokrovska-volodymyr-zaika-prezentuvav-

zbirku-virshiv-pro-donechchynu/ (дата звернення 08.07.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Книгу пам’яті тележурналіста Ігоря Александрова презентували у 

Слов’янську [Електрон. ресурс] : [в центр. міській б-ці ім. М. Петренка м. 

Слов’янськ] // Донеччина TV [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 01:05 

хв.). – Краматорськ, 2021. – 13 лип. – Режим доступу: 

https://www.dtv.dn.ua/2021/07/13/knyhu-pam-iati-telezhurnalista-ihoria-

aleksandrova-prezentuvaly-u-slov-iansku/ (дата звернення 03.09.2021). – Заголовок 

з екрана. 

 
Сіробаба, Юлія. У Слов’янську презентували творчий доробок Геннадія 

Плотніченка [Електрон. ресурс] : [в Центр. міській б-ці ім. М. Петренка] / 
Ю. Сіробаба // «С плюс»: телебачення Слов’янська [сайт]. – Текст., електрон. 
відеодані (1 файл: 03:28 хв.), фот. – Слов’янськ, 2021. – 16 лип. – Режим доступу: 
https://s-plus.tv/articles/155043/u-slovyansku-prezentuvali-tvorchij-dorobok-
gennadiya-plotnichenka (дата звернення 23.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Серпень 
 

Майстри Донеччини виготовили дерев’яну мапу України [Електрон. 
ресурс] : [ГО «Український розмовний клуб ”Файно”» у ДЦБ ім. О. С. Пушкіна 
м. Краматорськ] // Фейсбук. Донеччина TV [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 
02:39 хв.). – Краматорськ, 2021. – 11 серп. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/DonechchynaTV/posts/984106632349648 (дата 
звернення 13.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Папіна, Олександра. Про важливе [Електрон. ресурс] : [бесіда «Про 

культурну Донеччину» з організаторкою фестивалю «Кальміюс» та 
співорганізаторкою Нью-Йоркського літ. фестивалю  О. Папіною, в. т. ч. про б-
ки смт Нью-Йорк] / ведуча А. Амєлічева // Фейсбук. Донеччина TV [сайт]. – 
Електрон. відеодані (1 файл: 14:35 хв.). – Краматорськ, 2021. – 13 серп. – Режим 
доступу: https://www.facebook.com/DonechchynaTV/videos/574431550400456 
(дата звернення 13.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aEl1uI4HFNI
https://www.dtv.dn.ua/2021/07/07/poet-z-pokrovska-volodymyr-zaika-prezentuvav-zbirku-virshiv-pro-donechchynu/
https://www.dtv.dn.ua/2021/07/07/poet-z-pokrovska-volodymyr-zaika-prezentuvav-zbirku-virshiv-pro-donechchynu/
https://www.dtv.dn.ua/2021/07/13/knyhu-pam-iati-telezhurnalista-ihoria-aleksandrova-prezentuvaly-u-slov-iansku/
https://www.dtv.dn.ua/2021/07/13/knyhu-pam-iati-telezhurnalista-ihoria-aleksandrova-prezentuvaly-u-slov-iansku/
https://s-plus.tv/articles/155043/u-slovyansku-prezentuvali-tvorchij-dorobok-gennadiya-plotnichenka
https://s-plus.tv/articles/155043/u-slovyansku-prezentuvali-tvorchij-dorobok-gennadiya-plotnichenka
https://www.youtube.com/channel/UCilT2-oVbLJjTFyCajxMOaQ
https://www.facebook.com/DonechchynaTV/posts/984106632349648
https://www.youtube.com/channel/UCilT2-oVbLJjTFyCajxMOaQ
https://www.facebook.com/DonechchynaTV/videos/574431550400456
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Железняк, Ганна. Краматорські майстрині збирають мапу, прикрашену 
вишиванками [Електрон. ресурс] : [ГО «Український розмовний клуб ”Файно”» 
у ДЦБ ім. О. С. Пушкіна м. Краматорськ] / Г. Железняк, Н. Задорожня // 
Суспільне Донбас [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 01:47 хв.). – Київ, 
2021. – 15 серп. – Режим доступу: https://suspilne.media/155176-kramatorski-
majstrini-zbiraut-mapu-prikrasenu-visivankami/ (дата звернення 16.08.2021). – 
Заголовок з екрана. 

 
Мапу-пазл України, прикрашену вишиванками, збирають майстрині 

Краматорська [Електрон. ресурс] : [ГО «Український розмовний клуб “Файно”» 
у ДЦБ ім. О. С. Пушкіна м. Краматорськ] // Фейсбук. Суспільне Донбас [сайт]. – 
Електрон. відеодані (1 файл: 01:04 хв.). – Київ, 2021. – 16 серп. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/suspilne.donbas/posts/4653683618017310 (дата 
звернення 16.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Літопис Донеччини [Історія Слов’янська] [Електрон. ресурс] : [в т. ч. 

розповідь журналіста, краєзнавця Дм. Журавльова про історію міста у 
приміщенні Центр. міської б-ки ім. М. Петренка м. Слов’янськ] // Фейсбук. 
Донеччина TV [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 17:09 хв.). – Краматорськ, 
2021. – 21 серп. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/DonechchynaTV/videos/531483128180300 (дата 
звернення 30.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Скворцов, Антон. «Слов’янським вечорницям» – 15 років [Електрон. 

ресурс] : [Клуб культури і дозвілля в Центр. міській б-ці ім. М. Петренка] / 

А. Скворцов // «С плюс»: телебачення Слов’янська [сайт]. – Текст., електрон. 

відеодані (1 файл: 03:48 хв.), фот. – Слов’янськ, 2021. – 26 серп. – Режим доступу: 

https://s-plus.tv/articles/161217/slovyanskim-vechornicyam-15-rokiv- (дата 

звернення 23.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Вересень 
 

У Покровську стартував ювілейний Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

«Покровський Літfest» [Електрон. ресурс] : [в ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка 

м. Покровськ] // Орбіта: телекомпанія [сайт]. – Текст., електрон. відеодані 

(1 файл: 03:26 хв.). – Покровськ, 2021. – 15 верес. – Режим доступу: 

http://orbita.dn.ua/u-pokrovsku-startuvav-yuvilejnij-vseukrayinskij-festival-konkurs-

pokrovskij-litfest.html (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Замість бібліотеки – Медіа Хаб. У Родинському втілено в життя проєкт 

«Моє місто» [Електрон. ресурс] : [Родинська міська б-ка-філ. для дітей № 5 

Покровської МПБ] // Орбіта: телекомпанія [сайт]. – Текст., електрон. відеодані 

(1 файл: 02:06 хв.). – Покровськ, 2021. – 22 верес. – Режим доступу: 

https://orbita.dn.ua/zamist-biblioteki-media-hab-u-rodinskomu-vtileno-v-zhittya-

proyekt-moye-misto.html (дата звернення 20.10.2021). – Заголовок з екрана. 
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Подвійне свято: у Покровську вітали бібліотекарів та відзначали 65-річчя 

міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка [Електрон. ресурс] // ТОВ Телебачення 

«КАПРІ» [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 03:38 хв.). – Покровськ, 

2021. – 29 верес. – Режим доступу: https://kapri.dn.ua/2021/09/29/podvijne-svjato-

u-pokrovsku-vitali-bibliotekariv-ta-vidznachali-65-richchja-miskoi-biblioteki-im-t-

shevchenka/ (дата звернення 20.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Донецька обласна бібліотека відзначає Всеукраїнське професійне свято 

[Електрон. ресурс] // Фейсбук. Донеччина TV [сайт]. – Текст., електрон. 

відеодані (1 файл: 03:24 хв.). – Краматорськ, 2021. – 30 верес. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/DonechchynaTV/videos/390058595891949 (дата 

звернення 05.10.2021). – Заголовок з екрана. 
 

Жовтень 
 

У Маріуполі відкрилася безкоштовна юридична клініка [Електрон. ресурс] 

: [в ЦМПБ ім. В. Короленка] // ТРКК «Сигма» [сайт]. – Текст., відеодані (1 файл: 

01:40 хв.), фот. – Маріуполь, 2021. – 06 жовт. – Режим доступу: 

https://sigmatv.com.ua/u-mariupoli-vidkrilasya-bezkoshtovna-yuridichna-

klinika_n40943?fbclid=IwAR0ATZEQjjOVEuTb1VjwWI9xZjfR8r7N_9gesttJXqly4

iLGcfOOq8ISMT4 (дата звернення 11.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Особливі митці: від териконів до Карпат. Оксана Муравльова: Ясинувата – 

Краматорськ [Електрон. ресурс] : [ГО «Український розмовний клуб “Файно”» у 

ЦДБ ім. О. Пушкіна м. Краматорськ] // YouTube [сайт]. – Текст., електрон. 

відеодані (1 файл: 20:28 хв.). – 2021. – 16 жовт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=38WMRw484ew (дата звернення 18.10.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Листопад 

 

Трагічна історія селища Рубці: як жителі населеного пункту пережили 

голодомор [Електрон. ресурс] : [у т. ч. розповідь бібліотекаря Рубцівської 

сільської б-ки-філ. КО «Публічна бібліотека Лиманської ОТГ» О. Пономаренко 

про роботи свого дідуся Віктора Коноплі, місцевого митця, скульптора та 

художника, присвячені голодомору та Другій світовій війні] // Facebook. 

Донеччина TV [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 05:39 хв.). – 

Краматорськ, 2021. – 24 листоп. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/DonechchynaTV/videos/871288436920914/ (дата 

звернення 02.12.2021). – Заголовок з екрана. 
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https://www.facebook.com/DonechchynaTV/videos/871288436920914/
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Швецова, Алєвтина. #місце_сили. Газета «Приазовський робочий» – 

справжня візитівка Маріуполя! [Електрон. ресурс] : [в т. ч. про оцифрування 

архіву газети фахівцями ЦМПБ ім. В. Короленка] / А. Швецова // YouTube. 

[Маріупольське телебачення] [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл:15:10 хв.). – 

Маріуполь, 2021. – 24 листоп. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/mariupolskoe.tv/videos/286884883447209/ (дата 

звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Сіробаба, Юлія. Слов’янці примірили на себе традиційний український 

одяг [Електрон. ресурс] : [фотовиставка в Центр. міській б-ці ім. М. Петренка] / 

Ю. Сіробаба // «С плюс»: телебачення Слов’янська [сайт]. – Текст., електрон. 

відеодані (1 файл: 04:28 хв.), фот. – Слов’янськ, 2021. – 26 листоп. – Режим 

доступу: https://s-plus.tv/articles/177075/slovyanci-primirili-na-sebe-tradicijnij-

ukrainskij-odyag (дата звернення 23.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Попова, Наталія. Лариса Мамедова у студії HARD: про нові послуги у 

бібліотеках Слов’янська та про Євроінтеграцію [Електрон. ресурс] / Н. Попова // 

«С плюс»: телебачення Слов’янська [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 

30:57 хв.), фот. – Слов’янськ, 2021. – 28 листоп. – Режим доступу: https://s-

plus.tv/articles/177270/larisa-mamedova-pro-novi-poslugi-u-bibliotekah-slovyanska-

ta-pro-yevrointegraciyu-u-studii-hard (дата звернення 23.12.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Грудень 
 

Більше ніж бібліотека, де складають іспити, танцюють та одружуються 

[Електрон. ресурс] : [міська публ. б-ка ім. Т. Г. Шевченка м. Покровськ] // Донбас 

online [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 06:48 хв.). – Сєвєродонецьк, 

2021. – 02 груд. – Режим доступу: https://www.donbas-

online.com/news/doneczka/bilshe-nizh-biblioteka-de-skladayut-ispyty-tanczyuyut-ta-

odruzhuyutsya-video/ (дата звернення 30.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

 

В Інтернет-виданнях 

 

Січень 

 

Воронцова, Дарья. В Авдеевке пройдут литературно-музыкальные 

посиделки [Электрон. ресурс] : [в б-ке-фил. № 3] / Д. Воронцова // avdeevka.city 

[сайт]. – Текстовые данные, фот. – Авдеевка, 2021. – 04 янв. – Режим доступа: 

http://avdeevka.city/news/view/v-avdeevke-projdut-literaturno-muzykalnye-posidelki 

(дата обращения 06.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

 

 

https://www.facebook.com/mariupolskoe.tv/videos/286884883447209/
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http://avdeevka.city/news/view/v-avdeevke-projdut-literaturno-muzykalnye-posidelki
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Воронцова, Дарья. Филиал городской библиотеки проводит 

перерегистрацию читателей онлайн [Электрон. ресурс] : [в б-ке-фил. № 3] / 

Д. Воронцова // avdeevka.city [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Авдеевка, 2021. – 

04 янв. – Режим доступа: http://avdeevka.city/news/view/filial-gorodskoj-biblioteki-

provodit-pereregistratsiyu-chitatelej-onlajn (дата обращения 06.12.2021). – Загл. с 

экрана. 

 

Воронцова, Дарья. В Авдеевке школьники устроили рождественские 

посиделки [Электрон. ресурс] : [в б-ке-фил. № 3] / Д. Воронцова // avdeevka.city 

[сайт]. – Текстовые данные, фот. – Авдеевка, 2021. – 05 янв. – Режим доступа: 

http://avdeevka.city/news/view/v-avdeevke-shkolniki-ustroili-rozhdestvenskie-

posidelki (дата обращения 06.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Кулешов, Сергей. В Славянске отметили 80-летний юбилей Виктора 

Скрипника [Электрон. ресурс] : [юбилей краеведа В. Скрипника в Центр. гор. б-

ке им. М. Петренко г. Славянск] / С. Кулешов // Деловой Славянск [сайт]. – 

Текстовые, электрон. видеоданные (1 файл: 03:56 мин.), фот. – Славянск, 2021. – 

05 янв. – Режим доступа: https://slavdelo.dn.ua/2021/01/05/v-slavyanske-otmetili-

80-i-letnij-yubilej-viktora-skripnika/ (дата обращения 16.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Палагута, Павел. Різдвяні традиції, обряди, страви та казки – у міській 

бібліотеці Слов’янська працює тематична виставка [Електрон. ресурс] : [Центр. 

міська б-ка ім. М. Петренка] П. Палагута // Славянские ведомости [сайт]. – Текст. 

дані, фот. – Славянск, 2021. – 05 січ. – Режим доступу: 

https://slavinfo.dn.ua/novosti/novosti-slavyanska/rizdvyani-traditsiji-obryadi-stravi-

ta-kazki-u-miskij-bibliotetsi-slov-yanska-pratsyue-tematichna-vistavka дата 

звернення 23.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Палагута, Павел. Славянский  журналист Виктор Скрипник отметил 80-

летний юбилей [Электрон. ресурс] : [встреча в Центр. гор. б-ке им. М. Петренко] 

П. Палагута // Славянские ведомости [сайт]. – Текстовые данные, фот. – 

Славянск, 2021. – 05 янв. – Режим доступа: https://slavinfo.dn.ua/novosti/novosti-

slavyanska/slavyanskij-zhurnalist-viktor-skripnik-otmetil-80-letnij-yubilej (дата 

обращения 23.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Слов’янські журналісти Віктор Скрипник та Галина Жевжик відзначили 

своє 80-річчя [Електрон. ресурс] : [захід в Центр. міській б-ці ім. М. Петренка] // 

Слов’янська міська ВЦА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Слов’янськ, 2021. – 05 січ. – 

Режим доступу: http://slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=27421 (дата 

звернення 23.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

В Бахмуте презентовали Программу соцэконом развития [Электрон. 

ресурс] : [в т. ч. и б-к] // Наш Донбасс [сайт]. – Текстовые данные, фот. – 

[Краматорськ], 2021. – 06 янв. – Режим доступа: https://nashdonbass.com/v-

bahmute-prezentovali-programmu-sotsekonom-razvitiya/ (дата обращения 

26.04.2021). – Загл. с экрана. 
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Леденева, Владлена. Рождественский вертеп: в Центральной библиотеке 

Славянска колядовали [Электрон. ресурс] / В. Леденева // Деловой Славянск 

[сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск, 2021. – 06 янв. – Режим доступа: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/01/06/rozhdestvenskij-vertep-v-tsentralnoj-biblioteke-

slavyanska-kolyadovali/ (дата обращения 16.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Леденева, Владлена. ТОП-5 самых популярных книг по версии жителей 

Славянска [Электрон. ресурс] : [от специалистов Центр. гор. б-ки им. 

М. Петренко г. Славянск] / В. Леденева // Деловой Славянск [сайт]. – Текстовые, 

электрон. видеоданные (1 файл: 00:58 мин.), фот. – Славянск, 2021. – 06 янв. – 

Режим доступа: https://slavdelo.dn.ua/2021/01/18/top-5-samyh-populyarnyh-knig-

po-versii-zhitelej-slavyanska/ (дата обращения 16.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Палагута, Павел. История рождественской переписки – в славянской 

библиотеке работает тематическая выставка  [Электрон. ресурс] : [Центр . гор. б-

ка им. М. Петренко] П. Палагута // Славянские ведомости [сайт]. – Текстовые 

данные, фот. – Славянск, 2021. – 07 янв. – Режим доступа: 

https://slavinfo.dn.ua/novosti/novosti-slavyanska/istoriya-rozhdestvenskoj-perepiski-

v-slavyanskoj-biblioteke-rabotaet-tematicheskaya-vystavka (дата обращения 

23.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Різдвяні заходи у бібліотеках міста [Електрон. ресурс] // Селидівська 

міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст., електрон. відеодані (2 файли: 00:24 хв.; 

06:40 хв.), фот. – Селидове, 2021. – 07 січ. – Режим доступу: https://selidovo-

rada.gov.ua/novini/rizdvyani-zakhodi-u-bibliotekakh-mista (дата звернення 

19.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Кузьмина, Виктория. Покровские библиотеки на время локдауна 

запускают услугу «Книга на дом» [Электрон. ресурс] / В. Кузьмина // 

pokrovsk.news [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Покровск, 2021. – 08 янв. – 

Режим доступа: https://pokrovsk.news/news/view/pokrovskie-biblioteki-na-vremya-

lokdauna-zapuskayut-uslugu-kniga-na-dom (дата обращения 04.03.2021). – Загл. с 

экрана. 

Культура онлайн під час зимового локдауну [Електрон. ресурс] : [онлайн-

заходи, що проводяться закладами культури області, в т. ч. б-ками] // Упр. 

культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 12 

січ. – Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/kultura-onlajn-pid-chas-

zimovogo-lokdaunu?fbclid=IwAR0msWc-CNAzx0djGks06oyz4CnVI-

5IcWLmyEsQi3H1UOj23pqvDd7Q-DY (дата звернення 13.01.2021). – Заголовок з 

екрана. 
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Ладика, Олексій. В Краматорске власти подают иск в суд против чешской 

компании на 24 млн грн. [Электрон. ресурс] : «БАК строительная компания» не 

выполнила работы по термомодернизации [в т. ч. Центр. гор. публич. б-ки] / 

О. Ладика // Kramatorsk Post: інтернет-видання [сайт]. – Текст. данные, фот. – 

Краматорск, 2021. – 13 янв. – Режим доступа: https://www.kramatorskpost.com/v-

kramatorske-vlasti-podayut-isk-v-sud-protiv-cesskoi-kompanii-na-24-mln-grn_82867 

(дата обращения 30.04.2021). – Загл. с экрана. 

 

Як скористатись послугами бібліотеки в період карантину у Добропiллi? 

[Електрон. ресурс] : [б-ки Добропільської МТГ] // Доброполье online [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Доброполье, 2021. – 13 січ. – Режим доступу: 

https://www.dobrepole.com.ua/news/jak_skoristatis_poslugami_biblioteki_v_period_

karantinu_u_dobropilli/2021-01-13-34751 (дата звернення 15.12.2021). – Заголовок 

з екрана. 

 

Бібліотеки міста в умовах обмежень пропонують нову послугу [Електрон. 

ресурс] : [послуга міських бібліотек м. Покровськ «Книга додому»] // 

Pokrovsk.City [сайт]. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 14 січ. – Режим 

доступу: http://pokrovsk.city/read/articles/article/19666 (дата звернення 

29.04.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Леошко, Владислав. «Вечорниці», що зігрівають серця [Електрон. ресурс] : 

[про діяльність центру культури та духовності «Слов’янщина» в м. Слов’янську, 

зокрема, проведення «Слов’янських вечорниць» у Центр. міській б-ці] / В. 

Леошко // Голос України: газета Верховної Ради України [сайт газети]. – Текст. 

дані, фот. – Київ, 2021. – 14 січ. – Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/340636 (дата звернення 24.03.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Представники Покровської влади продовжують вивчення питань розвитку 

сільських територій [Електрон. ресурс] : [в т. ч. стан б-ки у колишній Лисівській 

сільській раді та її участь у конкурсі соціальних проектів] // Покровська міська 

рада: офіційний SMART-портал. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 15 січ. 

– Режим доступу: https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/3527/predstavniki-

pokrovskoi-vladi-prodovzhuyut-vivchennya-pitan-rozvitku-silskih-teritorij- (дата 

звернення 29.06.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Воронцова, Дарья. Авдіївську міську бібліотеку поповнили сучасні книги 

[Електрон. ресурс] : [від «Українського інституту книги»] / Д. Воронцова // 

avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 2021. – 18 січ. – Режим 

доступу: http://avdeevka.city/news/view/avdiivsku-misku-biblioteku-popovnili-

suchasni-knigi (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 
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Онлайн заходи на період локдауну продовжуються! [Електрон. ресурс] : [в 

т. ч. онлайн-заходи б-тек області] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 19 січ. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/onlajn-zahodi-na-period-lokdaunu-

prodovzhuyutsya?fbclid=IwAR05gsY2XcmHKGTOBlMkh3S1_eewtKFfj6chtvUq6p

vHSCJ8ds6vgTUsJFE (дата звернення 19.01.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Заходи у бібліотеках міста до Всесвітнього дня книги та авторського права 

[Електрон. ресурс] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст., 

електрон. відеодані (1 файл: 01:47 хв.), фот. – Селидове, 2021. – 21 січ. – Режим 

доступу: https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-dnya-sobornosti-ukrajini-u-

bibliotekakh-mista (дата звернення 18.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Леденева, Владлена. Ко Дню Соборности в Центральной библиотеке 

Славянска проходит выставка [Электрон. ресурс] / В. Леденева // Деловой 

Славянск [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск, 2021. – 21 янв. – Режим 

доступа: https://slavdelo.dn.ua/2021/01/21/ko-dnyu-sobornosti-v-tsentralnoj-

biblioteke-slavyanska-prohodit-vystavka/ (дата обращения 16.12.2021). – Загл. с 

экрана. 

 

Леошко, Владислав. Бібліотека прифронтової Авдіївки отримала 

бестселери [Електрон. ресурс] : [поповнення фондів б-ки-філ. № 3 Авдіївської 

міської б-ки у межах програми Укр. ін-ту книги] / В. Леошко // Голос України: 

газета Верховної Ради України [сайт газети]. – Текст. дані, фот. – Київ, 2021. – 

21 січ. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/341012 (дата звернення 

24.03.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Воронцова, Дарья. До Авдіївки завітала команда музею АТО із Дніпра 

[Електрон. ресурс] : [дарування книг до фондів б-к м. Авдіївка від Музею АТО] / 

Д. Воронцова // avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 2021. – 22 січ. 

– Режим доступу: http://avdeevka.city/news/view/do-avdiivki-zavitala-komanda-

muzeyu-ato-iz-dnipra (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

[Книжкові виставки до Дня Соборності у бібліотеках Удачненської 

селищної ради] [Електрон. ресурс] // Фейсбук. Удачненська селищна рада: 

Донецька область, Покровський район [сайт]. – Текст. дані, фот. – Удачне, 2021. 

– 22 січ. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/Udachnoe2020/posts/443648097005548 (дата звернення 

20.10.2021). 
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Ломакін, Олег. Планують дарувати до Дня вишиванки: на Донеччині 

вишивають сорочки для немовлят [Електрон. ресурс] : [від майстринь ГО 

«Український розмовний клуб “Файно”» у Дит. центр. б-ці ім. О. С. Пушкіна 

м. Краматорськ] / О. Ломакін // Суспільне Донбас [сайт]. – Текст., електрон. 

відеодані (1 файл: 02:19 хв.), фот. – Київ, 2021. – 23 січ. – Режим доступу: 

https://suspilne.media/98195-planuut-daruvati-do-dna-visivanki-na-doneccini-

visivaut-sorocki-dla-nemovlat/ (дата звернення 27.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 

На Донеччині 250 вишиванок подарують немовлятам до Дня вишиванки: 

відео [Електрон. ресурс] : [акція майстринь ГО «Український розмовний клуб 

“Файно”» в ДЦБ ім. О. С. Пушкіна м. Краматорськ] // Восточный вариант [сайт]. 

– Текст., електрон. відеодані (1 файл: 02:18 хв.), фот. – Славянск, 2021. – 23 січ. 

– Режим доступу: https://v-variant.com.ua/uk/na-donechchyni-250-vyshyvanok-

podaruiut-nemovliatam-do-dnia-vyshyvanky-video/ (дата звернення 27.08.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Прихно, Артур. Безкоштовні курси української мови: як вдосконалюють 

солов’їну на Донбасі [Електрон. ресурс] : [в т. ч. в ЦМПБ м. Костянтинівка та 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна м. Краматорськ] / А. Прихно // Восточный вариант [сайт]. 

– Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 25 січ. – Режим доступу: https://v-

variant.com.ua/uk/article/don-mova-

kurs/?fbclid=IwAR1bH2s7Uqx0SeKQtVN3qB41oZVK9q_EeYaVgYdWO1QB9Xf

QZJzDe6Chw8Y (дата звернення 30.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту [Електрон. ресурс] : [інформ. 

відеоролик від Донецької обл. б-ки для дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА 

[сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 01:16 хв.), фот. – Краматорськ, 2021. 

– 27 січ. – Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/mizhnarodnij-den-

pamyati-zhertv-

golokostu?fbclid=IwAR0JhRpPZ9LDEffHDQRl2toTlIUfM0NhJJXL6YJO6OpCYis

dNES-TWtEr88 (дата звернення 19.01.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Леденева, Владлена. В День памяти Холокоста правоохранители 

Славянска с подростками посетили центральную библиотеку [Электрон. ресурс] 

/ В. Леденева // Деловой Славянск [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск, 

2021. – 28 янв. – Режим доступа: https://slavdelo.dn.ua/2021/01/28/v-den-pamyati-

holokosta-pravoohraniteli-slavyanska-s-podrostkami-posetili-tsentralnuyu-biblioteku/ 

(дата обращения 16.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Історичний відеогід «Бій за майбутнє України...» [Електрон. ресурс] : 

[відеоролик від Донецької обл. б-ки для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і 

туризму ДонОДА [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 03:12 хв.). – 

Краматорськ, 2021. – 29 січ. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1257405524656603 (дата 

звернення 29.01.2021). – Заголовок з екрана. 

 

https://suspilne.media/98195-planuut-daruvati-do-dna-visivanki-na-doneccini-visivaut-sorocki-dla-nemovlat/
https://suspilne.media/98195-planuut-daruvati-do-dna-visivanki-na-doneccini-visivaut-sorocki-dla-nemovlat/
https://v-variant.com.ua/uk/na-donechchyni-250-vyshyvanok-podaruiut-nemovliatam-do-dnia-vyshyvanky-video/
https://v-variant.com.ua/uk/na-donechchyni-250-vyshyvanok-podaruiut-nemovliatam-do-dnia-vyshyvanky-video/
https://v-variant.com.ua/uk/article/don-mova-kurs/?fbclid=IwAR1bH2s7Uqx0SeKQtVN3qB41oZVK9q_EeYaVgYdWO1QB9XfQZJzDe6Chw8Y
https://v-variant.com.ua/uk/article/don-mova-kurs/?fbclid=IwAR1bH2s7Uqx0SeKQtVN3qB41oZVK9q_EeYaVgYdWO1QB9XfQZJzDe6Chw8Y
https://v-variant.com.ua/uk/article/don-mova-kurs/?fbclid=IwAR1bH2s7Uqx0SeKQtVN3qB41oZVK9q_EeYaVgYdWO1QB9XfQZJzDe6Chw8Y
https://v-variant.com.ua/uk/article/don-mova-kurs/?fbclid=IwAR1bH2s7Uqx0SeKQtVN3qB41oZVK9q_EeYaVgYdWO1QB9XfQZJzDe6Chw8Y
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/mizhnarodnij-den-pamyati-zhertv-golokostu?fbclid=IwAR0JhRpPZ9LDEffHDQRl2toTlIUfM0NhJJXL6YJO6OpCYisdNES-TWtEr88
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/mizhnarodnij-den-pamyati-zhertv-golokostu?fbclid=IwAR0JhRpPZ9LDEffHDQRl2toTlIUfM0NhJJXL6YJO6OpCYisdNES-TWtEr88
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/mizhnarodnij-den-pamyati-zhertv-golokostu?fbclid=IwAR0JhRpPZ9LDEffHDQRl2toTlIUfM0NhJJXL6YJO6OpCYisdNES-TWtEr88
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/mizhnarodnij-den-pamyati-zhertv-golokostu?fbclid=IwAR0JhRpPZ9LDEffHDQRl2toTlIUfM0NhJJXL6YJO6OpCYisdNES-TWtEr88
https://slavdelo.dn.ua/2021/01/28/v-den-pamyati-holokosta-pravoohraniteli-slavyanska-s-podrostkami-posetili-tsentralnuyu-biblioteku/
https://slavdelo.dn.ua/2021/01/28/v-den-pamyati-holokosta-pravoohraniteli-slavyanska-s-podrostkami-posetili-tsentralnuyu-biblioteku/
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1257405524656603
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Светлова, Алена. Авдіївські малюки можуть креативно відсвяткувати День 

народження: нова послуга від бібліотеки [Електрон. ресурс] : [в б-ці-філ. № 3 від. 

культури м. Авдіївка] / А. Светлова // avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Авдіївка, 2021. – 29 січ. – Режим доступу: http://avdeevka.city/news/view/yak-

avdiivskim-malyukam-kreativno-vidsvyatkuvati-den-narodzhennya-nova-posluga-

vid-biblioteki (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Торский, Эдуард. До 103 річниці Дня пам’яті Героїв Крут військові 

15 Слов’янського полку завітали до центральної бібліотеки [Електрон. ресурс] / 

Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 30 

січ. – Режим доступу: https://slavdelo.dn.ua/2021/01/30/naperedodni-103-richnitsi-

dnya-pam-yati-geroyiv-krut-vijskovosluzhbovtsi-15-slov-yanskogo-polku-zavitali-

do-tsentralnoyi-biblioteki-im-m-petrenka/ (дата звернення 16.12.2021). – Заголовок 

з екрана. 

 

Торский, Эдуард. «Слов’янські вечерниці» продовжують традиції 

вивчення спадщини [Електрон. ресурс] : [засідання клуба сімейного дозвілля в 

Центр. міській б-ці ім. М. Петренка] / Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 30 січ. – Режим доступу: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/01/30/slov-yanski-vechernitsi-prodovzhuyut-traditsiyi-

vivchennya-spadshhini/ (дата звернення 16.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Лютий 

 

Гофман, Ернест Теодор Амадей. «Лускунчик і Мишачий король»: до 200-

річчя з часу публікації [Електрон. ресурс] : [буктрейлер від Донецької обл. б-ки 

для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Електрон. 

відеодані (1 файл: 02:41 хв.). – Краматорськ, 2021. – 01 лют. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1258147521249070 (дата 

звернення 01.02.2021). – Заголовок з екрана. 

 

[Тренінгові заняття «Торгівля людьми. Як не стати жертвою?»] [Електрон. 

ресурс] : [в межах проєкту «ТериторіЯ» ініціативна група публ. б-ки провела 

серію тренінгів для студентів Лиман. професійно-технічного училища] // Facebook. 

Лиманське професійно-технічне училище [сайт]. – Текст. дані, фот. – Лиман, 

2021. – 04 лют. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/groups/347608636015048/permalink/897603891015517/ 

(дата звернення 03.12.2021). 

 
У Слов’янську депутати Штепа та Недава запропонували заощадити 

бюджетні гроші: звільнити бібліотекарів та скоротити часи роботи бібліотек 
[Електрон. ресурс] // Восточный вариант [сайт]. – Текст. дані, фот. – Славянск, 
2021. – 04 лют. – Режим доступу: https://v-variant.com.ua/uk/u-slov-iansku-
deputaty-zaproponuvaly-zaoshchadyty-biudzhetni-hroshi-na-bibliotekakh/ (дата 
звернення 06.07.2021). – Заголовок з екрана. 

 

http://avdeevka.city/news/view/yak-avdiivskim-malyukam-kreativno-vidsvyatkuvati-den-narodzhennya-nova-posluga-vid-biblioteki
http://avdeevka.city/news/view/yak-avdiivskim-malyukam-kreativno-vidsvyatkuvati-den-narodzhennya-nova-posluga-vid-biblioteki
http://avdeevka.city/news/view/yak-avdiivskim-malyukam-kreativno-vidsvyatkuvati-den-narodzhennya-nova-posluga-vid-biblioteki
https://slavdelo.dn.ua/2021/01/30/naperedodni-103-richnitsi-dnya-pam-yati-geroyiv-krut-vijskovosluzhbovtsi-15-slov-yanskogo-polku-zavitali-do-tsentralnoyi-biblioteki-im-m-petrenka/
https://slavdelo.dn.ua/2021/01/30/naperedodni-103-richnitsi-dnya-pam-yati-geroyiv-krut-vijskovosluzhbovtsi-15-slov-yanskogo-polku-zavitali-do-tsentralnoyi-biblioteki-im-m-petrenka/
https://slavdelo.dn.ua/2021/01/30/naperedodni-103-richnitsi-dnya-pam-yati-geroyiv-krut-vijskovosluzhbovtsi-15-slov-yanskogo-polku-zavitali-do-tsentralnoyi-biblioteki-im-m-petrenka/
https://slavdelo.dn.ua/2021/01/30/slov-yanski-vechernitsi-prodovzhuyut-traditsiyi-vivchennya-spadshhini/
https://slavdelo.dn.ua/2021/01/30/slov-yanski-vechernitsi-prodovzhuyut-traditsiyi-vivchennya-spadshhini/
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1258147521249070
https://www.facebook.com/groups/347608636015048/permalink/897603891015517/
https://v-variant.com.ua/uk/u-slov-iansku-deputaty-zaproponuvaly-zaoshchadyty-biudzhetni-hroshi-na-bibliotekakh/
https://v-variant.com.ua/uk/u-slov-iansku-deputaty-zaproponuvaly-zaoshchadyty-biudzhetni-hroshi-na-bibliotekakh/
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Журавлев, Дмитрий. «Робитимемо свою справу, поки є необхідність»: у 
Слов’янську волонтери сьомий рік плетуть маскування військовим [Електрон. 
ресурс] : [в Центр. міській б-ці ім. М. Петренка] / Д. Журавлев // Восточный 
вариант [сайт]. – Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 05 лют. – Режим доступу: 
https://v-variant.com.ua/uk/article/slav-volonter/ (дата звернення 06.07.2021). – 
Заголовок з екрана. 

 
Повержук, Вікторія. «Ніяких зменшень та скорочень не передбачається» – 

голова Слов’янська про бібліотеки [Електрон. ресурс] / В. Повержук // 
6262.com.ua: сайт міста Слов’янська. – Текст. дані, фот. – Слов’янськ, 2021. – 05 
лют. – Режим доступу: https://www.6262.com.ua/news/3015038/niakih-zmensen-ta-
skorocen-ne-peredbacaetsa-golova-slovanska-pro-biblioteki (дата звернення 
18.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 
У 2020 році Український Інститут Книги адміністрував Програму 

поповнення бібліотечних фондів публічних бібліотек [Електрон. ресурс] : [в т. ч. 
Центр. міської б-ки м. Торецьк] // Торецька міська військово-цивільна 
адміністрація Бахмутського району Донецької області [сайт]. – Текст. дані, фот. – 
Торецьк, 2021. – 05 лют. – Режим доступу: https://toretsk-vca.gov.ua/2021/02/05/u-
2020-rotsi-ukrajinskij-institut-knigi-administruvav-programu-popovnennya-
bibliotechnikh-fondiv-publichnikh-bibliotek/ (дата звернення 13.12.2021). – 
Заголовок з екрана. 

 
4 лютого в приміщенні центральної бібліотеки для дорослих міста Торецьк 

відбулася презентація фотопроєкту при фінансуванні ПРООН і Посольства 
Королівства Нідерландів «Скажи «Так» життю після збройного конфлікту» 
[Електрон. ресурс] // Торецька міська військово-цивільна адміністрація 
Бахмутського району Донецької області [сайт]. – Текст. дані, фот. – Торецьк, 2021. 
– 05 лют. – Режим доступу: https://toretsk-vca.gov.ua/2021/02/05/4-lyutogo-v-
primishchenni-tsentralnoji-biblioteki-dlya-doroslikh-mista-toretsk-vidbulasya-
prezentatsiya-fotoproektu-pri-finansuvanni-proon-i-posolstva-korolivstva-
niderlandiv-skazhi-tak-zhittyu-pislya/ (дата звернення 13.12.2021). – Заголовок з 
екрана. 

 
Торский, Эдуард. Закроют ли библиотеки Славянска? Читатели волнуются 

и переживают [Электрон. ресурс] : [коммент. головы Славянской ОТГ В. Ляха] / 
Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текстовые, электрон. видеоданные (1 
файл: 02:30 мин.), фот. – Славянск, 2021. – 06 февр. – Режим доступа: 
https://slavdelo.dn.ua/2021/02/06/zakroyut-li-biblioteki-slavyanska-chitateli-
volnuyutsya-i-perezhivayut/ (дата обращения 25.02.2021). – Загл. с экрана. 

 

У Волновасі відновив роботу шаховий клуб. Гравців у шахи запрошують 

на щотижневі турніри [Електрон. ресурс] : [в центральній районній бібліотеці 

(ЦРБ) м. Волноваха] // Волноваха.City [сайт]. – Текст. дані, фот. – [Волноваха], 

2021. – 06 лют. – Режим доступу: https://volnovakha.city/articles/126427/vidnoviv-

robotu-shahovij-klub-u-volnovasi (дата звернення 09.04.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

https://v-variant.com.ua/uk/author/dmitry-zhuravlev/
https://v-variant.com.ua/uk/article/slav-volonter/
https://www.6262.com.ua/author/viktoria-poverzuk
https://www.6262.com.ua/news/3015038/niakih-zmensen-ta-skorocen-ne-peredbacaetsa-golova-slovanska-pro-biblioteki
https://www.6262.com.ua/news/3015038/niakih-zmensen-ta-skorocen-ne-peredbacaetsa-golova-slovanska-pro-biblioteki
https://toretsk-vca.gov.ua/2021/02/05/u-2020-rotsi-ukrajinskij-institut-knigi-administruvav-programu-popovnennya-bibliotechnikh-fondiv-publichnikh-bibliotek/
https://toretsk-vca.gov.ua/2021/02/05/u-2020-rotsi-ukrajinskij-institut-knigi-administruvav-programu-popovnennya-bibliotechnikh-fondiv-publichnikh-bibliotek/
https://toretsk-vca.gov.ua/2021/02/05/u-2020-rotsi-ukrajinskij-institut-knigi-administruvav-programu-popovnennya-bibliotechnikh-fondiv-publichnikh-bibliotek/
https://toretsk-vca.gov.ua/2021/02/05/4-lyutogo-v-primishchenni-tsentralnoji-biblioteki-dlya-doroslikh-mista-toretsk-vidbulasya-prezentatsiya-fotoproektu-pri-finansuvanni-proon-i-posolstva-korolivstva-niderlandiv-skazhi-tak-zhittyu-pislya/
https://toretsk-vca.gov.ua/2021/02/05/4-lyutogo-v-primishchenni-tsentralnoji-biblioteki-dlya-doroslikh-mista-toretsk-vidbulasya-prezentatsiya-fotoproektu-pri-finansuvanni-proon-i-posolstva-korolivstva-niderlandiv-skazhi-tak-zhittyu-pislya/
https://toretsk-vca.gov.ua/2021/02/05/4-lyutogo-v-primishchenni-tsentralnoji-biblioteki-dlya-doroslikh-mista-toretsk-vidbulasya-prezentatsiya-fotoproektu-pri-finansuvanni-proon-i-posolstva-korolivstva-niderlandiv-skazhi-tak-zhittyu-pislya/
https://toretsk-vca.gov.ua/2021/02/05/4-lyutogo-v-primishchenni-tsentralnoji-biblioteki-dlya-doroslikh-mista-toretsk-vidbulasya-prezentatsiya-fotoproektu-pri-finansuvanni-proon-i-posolstva-korolivstva-niderlandiv-skazhi-tak-zhittyu-pislya/
https://slavdelo.dn.ua/2021/02/06/zakroyut-li-biblioteki-slavyanska-chitateli-volnuyutsya-i-perezhivayut/
https://slavdelo.dn.ua/2021/02/06/zakroyut-li-biblioteki-slavyanska-chitateli-volnuyutsya-i-perezhivayut/
https://volnovakha.city/articles/126427/vidnoviv-robotu-shahovij-klub-u-volnovasi
https://volnovakha.city/articles/126427/vidnoviv-robotu-shahovij-klub-u-volnovasi
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Мешканців Покровська запрошують взяти участь у конкурсі читців «Слово 

Тарасове струнами б’ється» [Електрон. ресурс] : [від ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка м. 

Покровськ] // pokrovsk.news [сайт]. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 07 

лют. – Режим доступу: https://pokrovsk.news/news/view/meshkantsiv-pokrovska-

zaproshuyut-vzyati-uchast-u-konkursi-chittsiv-slovo-tarasove-strunami-betsya (дата 

звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Минкульт раскритиковал предложение Штепы по сокращению библиотек 

в Славянске [Электрон. ресурс] // Восточный вариант [сайт]. – Текстовые 

данные, фот. – Славянск, 2021. – 07 февр. – Режим доступа: https://v-

variant.com.ua/mynkult-raskrytykoval-predlozhenye-shtep-po-sokrashchenyiu-

byblyotek-v-slavianske/ (дата обращения 04.03.2021). – Загл. с экрана. 

 

Торский, Эдуард. Бібліотеки Слов’янська плідно працюють незважаючі на 

виклики. Огляд [Електрон. ресурс] / Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Слов’янськ, 2021. – 07 лют. – Режим доступу: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/02/07/biblioteki-slov-yanska-plidno-pratsyuyut-

nezvazhayuchi-na-vikliki/ (дата звернення 16.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

«Лесине вбрання» для книжкового годинника центральної бібліотеки 

[Електрон. ресурс] : [Центральна міська бібліотека (ЦМБ) м. Селидове] // 

Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Селидове, 

2021. – 08 лют. – Режим доступу: https://selidovo-rada.gov.ua/novini/lesine-

vbrannya-dlya-knizhkovogo-godinnika-tsentralnoji-biblioteki (дата звернення 

26.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Министр культуры и информационной политики Ткаченко заявил, что 

идея сокращения библиотекарей в Славянске является нарушением закона 

[Электрон. ресурс] // Восточный вариант [сайт]. – Текстовые данные, фот. – 

Славянск, 2021. – 08 февр. – Режим доступа: https://v-variant.com.ua/mynystr-

kultur-y-ynformatsyonnoy-polytyky-tkachenko-zaiavyl-chto-ydeia-sokrashchenyia-

byblyotekarey-v-slavianske-iavliaetsia-narushenyem-zakona/ (дата обращения 

04.03.2021). – Загл. с экрана. 

 

Папіна, Олександра. Міністерство не дозволить скоротити роботу 

бібліотек у Слов’янську – Ткаченко [Електрон. ресурс] / О. Папіна // Суспільне 

Культура [сайт]. – Текст. дані, фот. – Слов’янськ, 2021. – 08 лют. – Режим 

доступу: https://suspilne.media/186407-mistectvo-z-solanogo-mista-privezli-u-

stolicu-u-kievi-projsla-vistavka-art-proektu-zazemlenna/ (дата звернення 

23.12.2021). – Заголовок з екрана. 
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https://v-variant.com.ua/mynkult-raskrytykoval-predlozhenye-shtep-po-sokrashchenyiu-byblyotek-v-slavianske/
https://v-variant.com.ua/mynkult-raskrytykoval-predlozhenye-shtep-po-sokrashchenyiu-byblyotek-v-slavianske/
https://slavdelo.dn.ua/2021/02/07/biblioteki-slov-yanska-plidno-pratsyuyut-nezvazhayuchi-na-vikliki/
https://slavdelo.dn.ua/2021/02/07/biblioteki-slov-yanska-plidno-pratsyuyut-nezvazhayuchi-na-vikliki/
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/lesine-vbrannya-dlya-knizhkovogo-godinnika-tsentralnoji-biblioteki
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/lesine-vbrannya-dlya-knizhkovogo-godinnika-tsentralnoji-biblioteki
https://v-variant.com.ua/mynystr-kultur-y-ynformatsyonnoy-polytyky-tkachenko-zaiavyl-chto-ydeia-sokrashchenyia-byblyotekarey-v-slavianske-iavliaetsia-narushenyem-zakona/
https://v-variant.com.ua/mynystr-kultur-y-ynformatsyonnoy-polytyky-tkachenko-zaiavyl-chto-ydeia-sokrashchenyia-byblyotekarey-v-slavianske-iavliaetsia-narushenyem-zakona/
https://v-variant.com.ua/mynystr-kultur-y-ynformatsyonnoy-polytyky-tkachenko-zaiavyl-chto-ydeia-sokrashchenyia-byblyotekarey-v-slavianske-iavliaetsia-narushenyem-zakona/
https://suspilne.media/186407-mistectvo-z-solanogo-mista-privezli-u-stolicu-u-kievi-projsla-vistavka-art-proektu-zazemlenna/
https://suspilne.media/186407-mistectvo-z-solanogo-mista-privezli-u-stolicu-u-kievi-projsla-vistavka-art-proektu-zazemlenna/
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Повержук, Вікторія. У Слов’янську не дозволять скорочувати роботу 

бібліотек – Міністр культури [Електрон. ресурс] / В. Повержук // 6262.com.ua: 

сайт міста Слов’янська. – Текст. дані, фот. – Слов’янськ, 2021. – 08 лют. – Режим 

доступу: https://www.6262.com.ua/news/3017302/u-slovansku-ne-dozvolat-

skorocuvati-robotu-bibliotek-ministr-kulturi (дата звернення 18.10.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

14 лютого – Міжнародний день дарування книг [Електрон. ресурс] : 

[запрошення долучитися до акції «Подаруй книгу бібліотеці» від Донецької обл. 

б-ки для дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Краматорськ, 2021. – 08 лют. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/14-lyutogo-mizhnarodnij-den-daruvannya-

knig?fbclid=IwAR2Tg4p_ZAZKkYT3nawuo-y-

s8uhNNI4WruLdJvbJmcHvshvsbCNpY5lH_M (дата звернення 09.02.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

В Славянске предложили экономить на библиотеках, потому что туда 

«никто не ходит». Вот реакция [Министерства культуры и информационной 

политики Украины] [Электрон. ресурс] // Свои.City [сайт]. – Текстовые данные, 

фот. – Киев, 2021. – 10 февр. – Режим доступа: 

https://svoi.city/read/korotko/126880/pochemu-hotyat-zakrit-biblioteki-v-slavyanske 

(дата обращения 13.02.2021). – Загл. с экрана. 

 

Мініна, Ксенія. 5 ненудних дитячих книжок: неможливо ні відірватися, ні 

перестати сміятися [Електрон. ресурс] / К. Мініна // Волноваха.City [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – [Волноваха], 2021. – 10 лют. – Режим доступу: 

https://volnovakha.city/blogs/127025/5-nenudnih-dityachih-knizhok-nemozhlivo-ni-

vidirvatisya-ni-perestati-smiyatisya (дата звернення 09.04.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Юлія Костюніна відвідала обласні заклади культури в Маріуполі 

[Електрон. ресурс] : [заст. голови Донецької облдержадміністрації Ю. Костюніна 

у Донецькій обл. б-ці для дітей] // Донецька облдержадміністрація [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 11 лют. – Режим доступу: 

https://dn.gov.ua/ua/news/yuliya-kostyunina-vidvidala-oblasni-zakladi-kulturi-v-

mariupoli?fbclid=IwAR0O9AyFOcY7S5ZgwDFac3SBf7aBEu2JqcxfUBnxiQnB70v

hnV-llfQQhuY (дата звернення 12.02.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Барабанов, Богдан. Інклюзивний центр відкриють у маріупольській 

дитячій бібліотеці [Електрон. ресурс] : [заст. голови Донецької 

облдержадміністрації Ю. Костюніна у Донецькій обл. б-ці для дітей] / 

Б. Барабанов // pr.ua: портал якісних новин [Приазовський робочий] [сайт 

газети]. – Текст. дані, фот. – Маріуполь, 2021. – 12 лют. – Режим доступу:  

https://pr.ua/news/inklyuzivniyi-csentr-vidkriyutq-u-mariupolqsqkiyi-dityachiyi-

bibliotecsi (дата звернення 12.02.2021). – Заголовок з екрана. 

 

https://www.6262.com.ua/author/viktoria-poverzuk
https://www.6262.com.ua/news/3017302/u-slovansku-ne-dozvolat-skorocuvati-robotu-bibliotek-ministr-kulturi
https://www.6262.com.ua/news/3017302/u-slovansku-ne-dozvolat-skorocuvati-robotu-bibliotek-ministr-kulturi
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/14-lyutogo-mizhnarodnij-den-daruvannya-knig?fbclid=IwAR2Tg4p_ZAZKkYT3nawuo-y-s8uhNNI4WruLdJvbJmcHvshvsbCNpY5lH_M
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/14-lyutogo-mizhnarodnij-den-daruvannya-knig?fbclid=IwAR2Tg4p_ZAZKkYT3nawuo-y-s8uhNNI4WruLdJvbJmcHvshvsbCNpY5lH_M
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/14-lyutogo-mizhnarodnij-den-daruvannya-knig?fbclid=IwAR2Tg4p_ZAZKkYT3nawuo-y-s8uhNNI4WruLdJvbJmcHvshvsbCNpY5lH_M
https://svoi.city/read/korotko/126880/pochemu-hotyat-zakrit-biblioteki-v-slavyanske
https://volnovakha.city/blogs/127025/5-nenudnih-dityachih-knizhok-nemozhlivo-ni-vidirvatisya-ni-perestati-smiyatisya
https://volnovakha.city/blogs/127025/5-nenudnih-dityachih-knizhok-nemozhlivo-ni-vidirvatisya-ni-perestati-smiyatisya
https://dn.gov.ua/ua/news/yuliya-kostyunina-vidvidala-oblasni-zakladi-kulturi-v-mariupoli?fbclid=IwAR0O9AyFOcY7S5ZgwDFac3SBf7aBEu2JqcxfUBnxiQnB70vhnV-llfQQhuY
https://dn.gov.ua/ua/news/yuliya-kostyunina-vidvidala-oblasni-zakladi-kulturi-v-mariupoli?fbclid=IwAR0O9AyFOcY7S5ZgwDFac3SBf7aBEu2JqcxfUBnxiQnB70vhnV-llfQQhuY
https://dn.gov.ua/ua/news/yuliya-kostyunina-vidvidala-oblasni-zakladi-kulturi-v-mariupoli?fbclid=IwAR0O9AyFOcY7S5ZgwDFac3SBf7aBEu2JqcxfUBnxiQnB70vhnV-llfQQhuY
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fpr.ua%2Fnews%2Finklyuzivniyi-csentr-vidkriyutq-u-mariupolqsqkiyi-dityachiyi-bibliotecsi
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fpr.ua%2Fnews%2Finklyuzivniyi-csentr-vidkriyutq-u-mariupolqsqkiyi-dityachiyi-bibliotecsi
https://pr.ua/news/inklyuzivniyi-csentr-vidkriyutq-u-mariupolqsqkiyi-dityachiyi-bibliotecsi
https://pr.ua/news/inklyuzivniyi-csentr-vidkriyutq-u-mariupolqsqkiyi-dityachiyi-bibliotecsi
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Василишин, Роман. Работа клубов возобновляется [Электрон. ресурс] : [в 

б-ках г. Дружковка] / Р. Василишин // dru.city [сайт]. – Текстовые данные, фот. – 

Дружковка, 2021. – 12 февр. – Режим доступа: https://dru.city/news/culture/rabota-

klubov-vozobnovljaetsja-494295/ (дата обращения 28.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Невская, Александра. В детской библиотеке Мариуполя откроют 

инклюзивный центр, а в колледже культуры и искусств обучат режиссуре 

[Электрон. ресурс] : [зам. главы Донецкой облгосадмин. Ю. Костюнина посетила 

Донецкую обл. б-ку для детей] / А. Невская // mrpl.city [сайт]. – Текстовые 

данные. – Мариуполь, 2021. – 12 февр. – Режим доступа: 

https://mrpl.city/news/view/v-detskoj-biblioteke-mariupolya-otkroyut-inklyuzivnyj-

tsentr-a-v-kolledzhe-kultury-i-iskusstv-obuchat-

rezhissure?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=social

network&fbclid=IwAR2Q_7npB7YLAqgSlc5R1E_JZluf4EVKoR9s6qXkxsQMpgF

RKjZFPpyyZHc (дата обращения 13.02.2021). – Загл. с экрана. 

 

ТОП-7 найгарячіших книжок про кохання з Волноваської бібліотеки 

[Електрон. ресурс] // Волноваха.City [сайт]. – Текст. дані, фот. – [Волноваха], 

2021. – 12 лют. – Режим доступу: https://volnovakha.city/articles/127403/erotichni-

knizhki-pro-kohannya-seks-ta-pristrast (дата звернення 09.04.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Литовченко, Дарья. Бібліотеки під загрозою. Як Штепа та Недава вирішили  

«скоротити культуру» Слов’янска [Електрон. ресурс] / Д. Литовченко // 

Восточный вариант [сайт]. – Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 13 лют. – Режим 

доступу: https://v-variant.com.ua/uk/article/slavyansk-biblioteka/  (дата звернення 

16.02.2021). – Заголовок з екрана. 

 

«Бібліотека – простір для душі» [Електрон. ресурс] : [екскурсія до цент. 

дит. б-ки м. Селидове] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. 

дані, фот. – Селидове, 2021. – 16 лют. – Режим доступу: https://selidovo-

rada.gov.ua/novini/biblioteka-prostir-dlya-dushi (дата звернення 19.10.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Воронцова, Дарья. В Авдіївці готуються до акції «Ангели пам’яті» 

[Електрон. ресурс] : [майстер-клас в б-ці-філ. № 3 від. культури м. Авдіївка] / 

Д. Воронцова // avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 2021. – 17 лют. 

– Режим доступу: http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-gotuyutsya-do-aktsii-

angeli-pamyati (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Леденева, Владлена. Встреча поколений: в Славянске прошло собрание 

волонтеров [Электрон. ресурс] : [в Центр. гор. б-ке им. М. Петренко] / 

В. Леденева // Деловой Славянск [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск, 

2021. – 17 февр. – Режим доступа: https://slavdelo.dn.ua/2021/02/17/vstrecha-

pokolenij-v-slavyanske-proshlo-sobranie-volonterov/ (дата обращения 16.12.2021). – 

Загл. с экрана. 

https://dru.city/news/culture/rabota-klubov-vozobnovljaetsja-494295/
https://dru.city/news/culture/rabota-klubov-vozobnovljaetsja-494295/
https://mrpl.city/news/view/v-detskoj-biblioteke-mariupolya-otkroyut-inklyuzivnyj-tsentr-a-v-kolledzhe-kultury-i-iskusstv-obuchat-rezhissure?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR2Q_7npB7YLAqgSlc5R1E_JZluf4EVKoR9s6qXkxsQMpgFRKjZFPpyyZHc
https://mrpl.city/news/view/v-detskoj-biblioteke-mariupolya-otkroyut-inklyuzivnyj-tsentr-a-v-kolledzhe-kultury-i-iskusstv-obuchat-rezhissure?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR2Q_7npB7YLAqgSlc5R1E_JZluf4EVKoR9s6qXkxsQMpgFRKjZFPpyyZHc
https://mrpl.city/news/view/v-detskoj-biblioteke-mariupolya-otkroyut-inklyuzivnyj-tsentr-a-v-kolledzhe-kultury-i-iskusstv-obuchat-rezhissure?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR2Q_7npB7YLAqgSlc5R1E_JZluf4EVKoR9s6qXkxsQMpgFRKjZFPpyyZHc
https://mrpl.city/news/view/v-detskoj-biblioteke-mariupolya-otkroyut-inklyuzivnyj-tsentr-a-v-kolledzhe-kultury-i-iskusstv-obuchat-rezhissure?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR2Q_7npB7YLAqgSlc5R1E_JZluf4EVKoR9s6qXkxsQMpgFRKjZFPpyyZHc
https://mrpl.city/news/view/v-detskoj-biblioteke-mariupolya-otkroyut-inklyuzivnyj-tsentr-a-v-kolledzhe-kultury-i-iskusstv-obuchat-rezhissure?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR2Q_7npB7YLAqgSlc5R1E_JZluf4EVKoR9s6qXkxsQMpgFRKjZFPpyyZHc
https://volnovakha.city/articles/127403/erotichni-knizhki-pro-kohannya-seks-ta-pristrast
https://volnovakha.city/articles/127403/erotichni-knizhki-pro-kohannya-seks-ta-pristrast
https://v-variant.com.ua/uk/article/slavyansk-biblioteka/
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/biblioteka-prostir-dlya-dushi
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/biblioteka-prostir-dlya-dushi
http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-gotuyutsya-do-aktsii-angeli-pamyati
http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-gotuyutsya-do-aktsii-angeli-pamyati
https://slavdelo.dn.ua/2021/02/17/vstrecha-pokolenij-v-slavyanske-proshlo-sobranie-volonterov/
https://slavdelo.dn.ua/2021/02/17/vstrecha-pokolenij-v-slavyanske-proshlo-sobranie-volonterov/
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Леденева, Владлена. Школьники Славянска окунулись в книжный мир в 

детской библиотеке [Электрон. ресурс] : [экскурсия в центр. дет. б-ку 

г. Славянск] / В. Леденева // Деловой Славянск [сайт]. – Текстовые данные, фот. – 

Славянск, 2021. – 17 февр. – Режим доступа: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/02/17/shkolniki-slavyanska-okunulis-v-knizhnyj-mir-v-

detskoj-biblioteke/ (дата обращения 17.05.2021). – Загл. с экрана. 

 

ТОП-7 книжок «Про гроші» з Волноваської бібліотеки [Електрон. ресурс] // 

Волноваха.City [сайт]. – Текст. дані, фот. – [Волноваха], 2021. – 17 лют. – Режим 

доступу: https://volnovakha.city/articles/128105/pidbirka-knizhok-po-ekonomici-ta-

biznesu-vid-volnovaskoi-biblioteki (дата звернення 09.04.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Леденева, Владлена. В Славянске пожилые люди – активные члены 

общества [Электрон. ресурс] : [социальная мастерская «Стратегія державної 

політики з питань здорового та активного довголіття населення» в Центр. гор. б-

ке им. М. Петренко] / В. Леденева // Деловой Славянск [сайт]. – Текстовые 

данные, фот. – Славянск, 2021. – 18 февр. – Режим доступа: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/02/18/v-slavyanske-pozhilye-lyudi-aktivnye-chleny-

obshhestva/ (дата обращения 16.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Торский, Эдуард. «Події, що змінили долю України». В бібліотеці 

Слов’янська пройшла година пам’яті [Електрон. ресурс] : [Центр. міська б-ка ім. 

М. Петренка] / Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Славянск, 2021. – 18 лют. – Режим доступу: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/02/18/429090/ (дата звернення 16.12.2021). – Заголовок 

з екрана. 

 

Торский, Эдуард. Колорит души Василия Бомбизы – художника и поэта из 

Славянска [Электрон. ресурс] : [презентация новой кн. в Центр. гор. б-ке им. М. 

Петренко г. Славянск] / Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текстовые, 

электрон. видеоданные (1 файл: 05:46 мин.), фот. – Славянск, 2021. – 19 февр. – 

Режим доступа: https://slavdelo.dn.ua/2021/02/19/kolorit-dushi-vasiliya-bombizy-

hudozhnika-i-poeta-iz-slavyanska/ (дата обращения 16.12.2021). – Загл. с экрана. 

 
Василенко, Анастасия. Языковые курсы и европейская литература: как 

живет Чешская ласточка в Краматорске [Электрон. ресурс] : [курсы по изучению 
чеш. языка от обществ. орг. (ОО) в Дет. центр. б-ке им. А. С. Пушкина г. 
Краматорск] / А. Василенко // Восточный проект [сайт]. – Текстовые, электрон. 
видеоданные (1 файл: 02:45 мин.), фот. – Краматорск, 2021. – 20 февр. – Режим 
доступа: http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/89819-yazykovye-kursy-i-
evropejskaya-literatura-kak-zhivet-cheshskaya-lastochka-v-kramatorske (дата 
обращения 25.08.2021). – Загл. с экрана. 
 

 

https://slavdelo.dn.ua/2021/02/17/shkolniki-slavyanska-okunulis-v-knizhnyj-mir-v-detskoj-biblioteke/
https://slavdelo.dn.ua/2021/02/17/shkolniki-slavyanska-okunulis-v-knizhnyj-mir-v-detskoj-biblioteke/
https://volnovakha.city/articles/128105/pidbirka-knizhok-po-ekonomici-ta-biznesu-vid-volnovaskoi-biblioteki
https://volnovakha.city/articles/128105/pidbirka-knizhok-po-ekonomici-ta-biznesu-vid-volnovaskoi-biblioteki
https://slavdelo.dn.ua/2021/02/18/v-slavyanske-pozhilye-lyudi-aktivnye-chleny-obshhestva/
https://slavdelo.dn.ua/2021/02/18/v-slavyanske-pozhilye-lyudi-aktivnye-chleny-obshhestva/
https://slavdelo.dn.ua/2021/02/18/429090/
https://slavdelo.dn.ua/2021/02/19/kolorit-dushi-vasiliya-bombizy-hudozhnika-i-poeta-iz-slavyanska/
https://slavdelo.dn.ua/2021/02/19/kolorit-dushi-vasiliya-bombizy-hudozhnika-i-poeta-iz-slavyanska/
http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/89819-yazykovye-kursy-i-evropejskaya-literatura-kak-zhivet-cheshskaya-lastochka-v-kramatorske
http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/89819-yazykovye-kursy-i-evropejskaya-literatura-kak-zhivet-cheshskaya-lastochka-v-kramatorske
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Максименко, Олена. Поки уряд гальмує: як волонтери провадять безплатні 
курси української мови на сході, півдні й півночі [Електрон. ресурс] : [в т. ч. в 
Центр. міській публ. б-ці м. Костянтинівка] / О. Максименко // Новинарня [сайт]. 
– Текст. дані, фот. – Київ, 2021. – 21 лют. – Режим доступу: 
https://novynarnia.com/2021/02/21/kursy-
ukrmovy/?fbclid=IwAR1viHa93Oc1hqzmp_HWm8IHo5N6bQZGaQfgkmIyBTGWz
eCs2ibZwmCSH4o (дата звернення 30.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Хаустова, Лідія. «Я думаю вже українською». Історія Катерини, яка 

перейшла на рідну мову у Слов’янську [Електрон. ресурс] : [фахівець Центр. 
міської б-ки ім. М. Петренка м. Слов’янськ] / Л. Хаустова // 6262.com.ua: сайт 
міста Слов’янська. – Текст. дані, фот. – Слов’янськ, 2021. – 21 лют. – Режим 
доступу: https://www.6262.com.ua/news/3000743/a-dumau-vze-ukrainskou-istoria-
katerini-aka-perejsla-na-ridnu-movu-u-slovansku (дата звернення 18.10.2021). – 
Заголовок з екрана. 

 
Гімназисти завітали до центральної міської бібліотеки [Електрон. ресурс] : 

[захід пам’яті Л. Українки у центр. міській б-ці м. Селидове] // Селидівська 
міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Селидове, 2021. – 22 лют. – 
Режим доступу: https://selidovo-rada.gov.ua/novini/gimnazisti-zavitali-do-
tsentralnoji-miskoji-biblioteki-2 (дата звернення 06.07.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Шановні мешканці Новогродівської громади! Чудова новина для 

користувачів бібліотек! [Електрон. ресурс] : [надходження кн. від Українського 
інституту книги для б-к м. Новогродівка] // Новогродівка: офіційний сайт 
Новогродівської міської ради. – Текст. дані, фот. – Новогродівка, 2021. – 22 лют. 
– Режим доступу: https://novogrodovka-rada.gov.ua/4286-shanovni-meshkantsi-
novogrodivskoji-gromadi-chudova-novina-dlya-koristuvachiv-bibliotek (дата 
звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Заходи до Дня рідної мови у бібліотеках міста [Електрон. ресурс] // 

Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст., електрон. відеодані 
(1 файл: 02:33 хв.), фот. – Селидове, 2021. – 23 лют. – Режим доступу: 
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-dnya-ridnoji-movi-u-bibliotekakh-
mista (дата звернення 19.10.2021). – Заголовок з екрана. 
 

Торский, Эдуард. ВАШ ДЕПУТАТ. Что ожидает библиотеки и 
квартальных Славянска. В. Патлачук [Электрон. ресурс] / Э. Торский // Деловой 
Славянск [сайт]. – Текстовые, электрон. видеоданные (1 файл: 12:29 мин.), фот. – 
Славянск, 2021. – 23 февр. – Режим доступа: 
https://slavdelo.dn.ua/2021/02/23/vash-deputat-chto-ozhidaet-biblioteki-i-kvartalnyh-
slavyanska-v-patlachuk/ (дата обращения 25.02.2021). – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

https://novynarnia.com/2021/02/21/kursy-ukrmovy/?fbclid=IwAR1viHa93Oc1hqzmp_HWm8IHo5N6bQZGaQfgkmIyBTGWzeCs2ibZwmCSH4o
https://novynarnia.com/2021/02/21/kursy-ukrmovy/?fbclid=IwAR1viHa93Oc1hqzmp_HWm8IHo5N6bQZGaQfgkmIyBTGWzeCs2ibZwmCSH4o
https://novynarnia.com/2021/02/21/kursy-ukrmovy/?fbclid=IwAR1viHa93Oc1hqzmp_HWm8IHo5N6bQZGaQfgkmIyBTGWzeCs2ibZwmCSH4o
https://www.6262.com.ua/author/lidia-khaustova
https://www.6262.com.ua/news/3000743/a-dumau-vze-ukrainskou-istoria-katerini-aka-perejsla-na-ridnu-movu-u-slovansku
https://www.6262.com.ua/news/3000743/a-dumau-vze-ukrainskou-istoria-katerini-aka-perejsla-na-ridnu-movu-u-slovansku
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/gimnazisti-zavitali-do-tsentralnoji-miskoji-biblioteki-2
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/gimnazisti-zavitali-do-tsentralnoji-miskoji-biblioteki-2
https://novogrodovka-rada.gov.ua/4286-shanovni-meshkantsi-novogrodivskoji-gromadi-chudova-novina-dlya-koristuvachiv-bibliotek
https://novogrodovka-rada.gov.ua/4286-shanovni-meshkantsi-novogrodivskoji-gromadi-chudova-novina-dlya-koristuvachiv-bibliotek
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-dnya-ridnoji-movi-u-bibliotekakh-mista
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-dnya-ridnoji-movi-u-bibliotekakh-mista
https://slavdelo.dn.ua/2021/02/23/vash-deputat-chto-ozhidaet-biblioteki-i-kvartalnyh-slavyanska-v-patlachuk/
https://slavdelo.dn.ua/2021/02/23/vash-deputat-chto-ozhidaet-biblioteki-i-kvartalnyh-slavyanska-v-patlachuk/
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«Від Лесиного творчого натхнення до сьогочасних творів для дітей» 

[Електрон. ресурс] : [інформ. видання Комунального закладу культури (КЗК) 

«Донецька обласна бібліотека для дітей» про письменників-ювілярів 2021 року – 

лауреатів премії ім. Лесі Українки] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 24 лют. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/vid-lesinogo-tvorchogo-nathnennya-do-

sogochasnih-tvoriv-dlya-

ditej?fbclid=IwAR0f4ioFiYSrJFS442uY3w4_1Nc4Ckn78GrrJlFOzQE3i4sHvfsEXd

YMyvs (дата звернення 25.02.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Воркшоп на тему «Реалізація Глобальної Флагманської ініціативи ООН 

Жінки «Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок та дівчат» 

[Електрон. ресурс] : [в центр. район. б-ці смт Велика Новосілка] // 

Великоновосілківська громада: Донецька область, Волноваський район [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Велика Новосілка, 2021. – 24 лют. – Режим доступу: https://vn-

gromada.gov.ua/news/1614158747/ (дата звернення 22.10.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Воронцова, Дарья. Школяри Авдіївки приєдналися до святкування ювілея 

Лесі Українки [Електрон. ресурс] : [літ. читання та кн. виставка в б-ці-філ. № 3 

від. культури м. Авдіївка] / Д. Воронцова // avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, 

фот. – Авдіївка, 2021. – 24 лют. – Режим доступу: 

http://avdeevka.city/news/view/shkolyari-avdiivki-priednalisya-do-svyatkuvannya-

yuvileya-lesi-ukrainki (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Літературний вечір, присвячений 150-річчю з дня народження відомої 

української поетеси Лесі Українки [Електрон. ресурс] : [в ЦРБ м. Волноваха] // 

Волноваське професійно-технічне училище [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Волноваха, 2021. – 24 лют. – Режим доступу: https://volnovaha-ptu.org.ua/news/13-

02-40-24-02-2021/ (дата звернення 05.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Події [Електрон. ресурс] : [спеціалістами Торецького міського Центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з працівниками б-ки-філ. № 5 

м. Торецьк для учнів. молоді проведено лекцію стосовно булінгу] // Торецька 

міська військово-цивільна адміністрація Бахмутського району Донецької області 

[сайт]. – Текст. дані, фот. – Торецьк, 2021. – 24 лют. – Режим доступу: 

https://toretsk-vca.gov.ua/2021/02/24/podiji/ (дата звернення 13.12.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 
Поэты Константиновки открывают все новые и новые таланты [Электрон. 

ресурс] : [заседание лит. объединения «Зеркало» в Центральной городской 
публичной библиотеке (ЦГПБ) г. Константиновка] // Zi [Знамя индустрии]: 
новостной портал [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Константиновка, 2021. – 24 
февр. – Режим доступа: https://zi.ua/news/poety-konstantinovki-otkryvayut-vse-
novye-i-novye-talanty_156267/ (дата обращения 18.03.2021). – Загл. с экрана. 
 

https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/vid-lesinogo-tvorchogo-nathnennya-do-sogochasnih-tvoriv-dlya-ditej?fbclid=IwAR0f4ioFiYSrJFS442uY3w4_1Nc4Ckn78GrrJlFOzQE3i4sHvfsEXdYMyvs
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/vid-lesinogo-tvorchogo-nathnennya-do-sogochasnih-tvoriv-dlya-ditej?fbclid=IwAR0f4ioFiYSrJFS442uY3w4_1Nc4Ckn78GrrJlFOzQE3i4sHvfsEXdYMyvs
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/vid-lesinogo-tvorchogo-nathnennya-do-sogochasnih-tvoriv-dlya-ditej?fbclid=IwAR0f4ioFiYSrJFS442uY3w4_1Nc4Ckn78GrrJlFOzQE3i4sHvfsEXdYMyvs
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/vid-lesinogo-tvorchogo-nathnennya-do-sogochasnih-tvoriv-dlya-ditej?fbclid=IwAR0f4ioFiYSrJFS442uY3w4_1Nc4Ckn78GrrJlFOzQE3i4sHvfsEXdYMyvs
https://vn-gromada.gov.ua/
https://vn-gromada.gov.ua/news/1614158747/
https://vn-gromada.gov.ua/news/1614158747/
http://avdeevka.city/news/view/shkolyari-avdiivki-priednalisya-do-svyatkuvannya-yuvileya-lesi-ukrainki
http://avdeevka.city/news/view/shkolyari-avdiivki-priednalisya-do-svyatkuvannya-yuvileya-lesi-ukrainki
https://volnovaha-ptu.org.ua/news/13-02-40-24-02-2021/
https://volnovaha-ptu.org.ua/news/13-02-40-24-02-2021/
https://toretsk-vca.gov.ua/2021/02/24/podiji/
https://zi.ua/news/poety-konstantinovki-otkryvayut-vse-novye-i-novye-talanty_156267/
https://zi.ua/news/poety-konstantinovki-otkryvayut-vse-novye-i-novye-talanty_156267/
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[Прийом депутатами міськради громадян в б-ці с. Тетянівка] [Електрон. 
ресурс] // Фейсбук. Святогірська міська рада [сайт]. – Текст. дані, фот. – 
Святогірськ, 2021. – 24 лют. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=114373547329689&id=10189
1868577857 (дата звернення 22.10.2021). 

 
[Про предачу майна, що знаходиться на балансі КЗ «Централізована 

система публічних бібліотек м. Слов’янська» до комунальної власності 
Святогірської міської територіальної громади] [Електрон. ресурс] : [рішення 
сесії Слов’янської міської ради] // Фейсбук. Святогірська міська рада [сайт]. – 
Текст., електрон. відеодані (1 файл: 07:59 хв.). – Святогірськ, 2021. – 24 лют. – 
Режим доступу: 
https://www.facebook.com/101891868577857/videos/152739703348134 (дата 
звернення 22.10.2021). 

 
24 лютого в приміщенні центральної бібліотеки ЦБС м. Торецька відбувся 

захід щодо презентації книги коміксів «Протистояння. Червоний терор» 
[Електрон. ресурс] // Торецька міська військово-цивільна адміністрація 
Бахмутського району Донецької області [сайт]. – Текст. дані, фот. – Торецьк, 
2021. – 25 лют. – Режим доступу: https://toretsk-vca.gov.ua/2021/02/25/24-lyutogo-
v-primishchenni-tsentralnoji-biblioteki-tsbs-m-toretska-vidbuvsya-zakhid-shchodo-
prezentatsiji-knigi-komiksiv-protistoyannya-chervonij-teror/ (дата звернення 
13.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Торский, Эдуард. Літературна  зустріч у бібліотеці Слов’янська до 150-

річчя Лесі Українки [Електрон. ресурс] : [Центр. міська б-ка ім. М. Петренка] / 
Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 25 
лют. – Режим доступу: https://slavdelo.dn.ua/2021/02/25/literaturnij-zahid-u-
bibliotetsi-slov-yanska-do-yuvileya-lesi-ukrayinki/ (дата звернення 16.12.2021). – 
Заголовок з екрана. 

 
В Константиновке отметили юбилей Леси Украинки [Электрон. ресурс] : 

[лит.-музык. композиция «Стояла я и слушала весну» в ЦГПБ г. Константиновка] 
// Zi [Знамя индустрии]: новостной портал [сайт]. – Текстовые данные, фот. – 
Константиновка, 2021. – 26 февр. – Режим доступа: https://zi.ua/news/v-
konstantinovke-otmetili-yubiley-lesi-ukrainki_156500/ (дата обращения 
18.03.2021). – Загл. с экрана. 

 
З нагоди відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки у закладах 

культури Новогродівської територіальної громади пройшла низка заходів 
[Електрон. ресурс] // Новогродівка: офіційний сайт Новогродівської міської 
ради. – Текст. дані, фот. – Новогродівка, 2021. – 26 лют. – Режим доступу: 
https://novogrodovka-rada.gov.ua/4308-z-nagodi-vidznachennya-150-richchya-z-
dnya-narodzhennya-lesi-ukrajinki-u-zakladakh-kulturi-novogrodivskoji-teritorialnoji-
gromadi-projshla-nizka-zakhod (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=114373547329689&id=101891868577857
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=114373547329689&id=101891868577857
https://www.facebook.com/101891868577857/videos/152739703348134
https://toretsk-vca.gov.ua/2021/02/25/24-lyutogo-v-primishchenni-tsentralnoji-biblioteki-tsbs-m-toretska-vidbuvsya-zakhid-shchodo-prezentatsiji-knigi-komiksiv-protistoyannya-chervonij-teror/
https://toretsk-vca.gov.ua/2021/02/25/24-lyutogo-v-primishchenni-tsentralnoji-biblioteki-tsbs-m-toretska-vidbuvsya-zakhid-shchodo-prezentatsiji-knigi-komiksiv-protistoyannya-chervonij-teror/
https://toretsk-vca.gov.ua/2021/02/25/24-lyutogo-v-primishchenni-tsentralnoji-biblioteki-tsbs-m-toretska-vidbuvsya-zakhid-shchodo-prezentatsiji-knigi-komiksiv-protistoyannya-chervonij-teror/
https://slavdelo.dn.ua/2021/02/25/literaturnij-zahid-u-bibliotetsi-slov-yanska-do-yuvileya-lesi-ukrayinki/
https://slavdelo.dn.ua/2021/02/25/literaturnij-zahid-u-bibliotetsi-slov-yanska-do-yuvileya-lesi-ukrayinki/
https://zi.ua/news/v-konstantinovke-otmetili-yubiley-lesi-ukrainki_156500/
https://zi.ua/news/v-konstantinovke-otmetili-yubiley-lesi-ukrainki_156500/
https://novogrodovka-rada.gov.ua/4308-z-nagodi-vidznachennya-150-richchya-z-dnya-narodzhennya-lesi-ukrajinki-u-zakladakh-kulturi-novogrodivskoji-teritorialnoji-gromadi-projshla-nizka-zakhod
https://novogrodovka-rada.gov.ua/4308-z-nagodi-vidznachennya-150-richchya-z-dnya-narodzhennya-lesi-ukrajinki-u-zakladakh-kulturi-novogrodivskoji-teritorialnoji-gromadi-projshla-nizka-zakhod
https://novogrodovka-rada.gov.ua/4308-z-nagodi-vidznachennya-150-richchya-z-dnya-narodzhennya-lesi-ukrajinki-u-zakladakh-kulturi-novogrodivskoji-teritorialnoji-gromadi-projshla-nizka-zakhod
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Кулешов, Сергей. Пам’яті Володимира Сосюри. У Слов’янську відбувся 

Фестиваль поетів та читців [Електрон. ресурс] : [в Центр. міській б-ці ім. 

М. Петренка м. Слов’янськ] / С. Кулешов // Деловой Славянск [сайт]. – Текст., 

електрон. відеодані (1 файл: 05:07 хв.), фот. – Славянск, 2021. – 26 лют. – Режим 

доступу: https://slavdelo.dn.ua/2021/02/26/pam-yati-volodimira-sosyuri-u-slov-

yansku-vidbuvsya-festival-poetiv-ta-chittsiv/ (дата звернення 16.12.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Повержук, Вікторія. У слов’янській бібліотеці відбувся всеукраїнський 

фестиваль пам’яті Сосюри [Електрон. ресурс] : [на базі Центр. міської б-ки ім. 

М. Петренка] / В. Повержук // 6262.com.ua: сайт міста Слов’янська. – Текст. дані, 

фот. – Слов’янськ, 2021. – 26 лют. – Режим доступу: 

https://www.6262.com.ua/news/3034461/u-slovanskij-biblioteci-vidbuvsa-

vseukrainskij-festival-pamati-sosuri (дата звернення 18.10.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Торский, Эдуард. В библиотеке Славянска открылась филателистическая 

выставка [Электрон. ресурс] : [выставка открыток и др. материалов к 150-летию 

со дня рождения Леси Украинки в Центр. гор. б-ке им. М. Петренко] / Э. Торский 

// Деловой Славянск [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск, 2021. – 26 

февр. – Режим доступа: https://slavdelo.dn.ua/2021/02/26/v-biblioteke-slavyanska-

otkrylas-filatelisticheskaya-vystavka/ (дата обращения 16.12.2021). – Загл. с экрана. 

– Текст ст. на укр. яз. 

 

В Константиновке отметили 150-летие Леси Украинки [Электрон. ресурс] : 

[лит.-музык. композиция «Стояла я и слушала весну» в ЦГПБ г. Константиновка] 

// Восточный вариант [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск, 2021. – 27 

февр. – Режим доступа: https://v-variant.com.ua/v-konstantynovke-otmetyly-150-

letye-lesy-ukraynky/ (дата обращения 04.03.2021). – Загл. с экрана. 

 

В Славянске клуб филателистов представил выставку открыток и почтовой 

атрибутики (фото) [Электрон. ресурс] : [ в чит. зале Центр. б-ки им. М. Петренко] 

// Восточный вариант [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск, 2021. – 27 

февр. – Режим доступа: https://v-variant.com.ua/v-slavianske-klub-fylatelystov-

predstavyl-v-stavku-otkr-tok-y-pochtovoy-atrybutyky-foto/ (дата обращения 

04.03.2021). – Загл. с экрана. 

 

Торский, Эдуард. Кібербулінг та кібербезпека. Бесіда в бібліотеці 

Слов’янська [Електрон. ресурс] : [Центр. міська б-ка ім. М. Петренка 

м. Слов’янськ] / Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текст., електрон. 

відеодані (1 файл: 05:07 хв.), фот. – Славянск, 2021. – 27 лют. – Режим доступу: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/02/27/kiberbuling-ta-kiberbezpeka-besida-v-bibliotetsi-

slov-yanska/ (дата звернення 16.12.2021). – Заголовок з екрана. 
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Торский, Эдуард. Видатні земляки-слов’янці. На вечорницях у 

Слов’янську пригадали усіх [Електрон. ресурс] : [засідання клубу сімейного 

дозвілля в Центр. міській б-ці ім. М. Петренка] / Э. Торский // Деловой Славянск 

[сайт]. – Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 28 лют. – Режим доступу: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/02/28/vidatni-zemlyaki-slov-yantsi-na-vechornitsyah-u-

slov-yansku-prigadali-usih/ (дата звернення 20.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Березень 

 

Аленькова, Наталья. В Краматорске состоялась премьера спектакля 

«Житейская история» [Электрон. ресурс] : [Народный театр книги «Эспада», 

Центральная городская публичная библиотека (ЦГПБ) г. Краматорск] / 

Н. Аленькова // Восточный проект [сайт]. – Текстовые данные, фот. – 

Краматорск, 2021. – 01 марта. – Режим доступа: http://vp.donetsk.ua/gorod-

region/gorod/90053-v-kramatorske-sostoyalas-premera-spektaklya-zhitejskaya-

istoriya (дата обращения 25.08.2021). – Загл. с экрана. 

 

Заходи до ювілею Лесі Українки в бібліотеках міста [Електрон. ресурс] // 

Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст., електрон. відеодані 

(4 файли: 04:18 хв.; 02:15 хв.; 04:18 хв.; 04:20 хв.), фот. – Селидове, 2021. – 

01 берез. – Режим доступу: https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-

yuvileyu-lesi-ukrajinki-v-bibliotekakh-mista (дата звернення 19.10.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Відбулась презентація книги Василя Краса [Електрон. ресурс] : [секретар 

міської ради Надія Ляшко відвідала публ. б-ку Лиманської ОТГ, де відбулась 

презентація кн. «Руїни» В. Краса] // Лиманська ОТГ: офіційний сайт Лиманської 

міської ради. – Текст. дані, фот. – Лиман, 2021. – 04 берез. – Режим доступу: 

https://krliman.gov.ua/uk/articles/item/4720/vidbulas-prezentaciya-knigi-vasilya-

krasa (дата звернення 07.12.2021).  – Заголовок з екрана. 

 

Торский, Эдуард. У бібліотеці Слов’янська шанували Тараса Шевченка 

[Електрон. ресурс] : [літ.-муз. захід «Ім’я Тараса у серці народнім» в Центр. 

міській б-ці ім. М. Петренка] / Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текст. 

дані, фот. – Славянск, 2021. – 05 берез. – Режим доступу: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/03/05/u-bibliotetsi-slov-yanska-shanuvali-tarasa-

shevchenka/ (дата звернення 20.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Леденева, Владлена. Бібліотека – інструмент для розвитку або зайві 

витрати: чи потрібні книгозбірні у Слов’янську? [Електрон. ресурс] : [Центр. 

міська б-ка ім. М. Петренка] / В. Леденева // Деловой Славянск [сайт]. – Текст., 

електрон. відеодані (1 файл: 21:07 хв.), фот. – Славянск, 2021. – 06 берез. – Режим 

доступа: https://slavdelo.dn.ua/2021/03/06/biblioteka-instrument-dlya-rozvitku-abo-

zajvi-vitrati-chi-potribni-knigozbirni-u-slov-yansku/ (дата звернення 30.12.2021). – 

Заголовок з екрана. 
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Торский, Эдуард. Читайте и учитесь! Новые форматы и услуги библиотек 

Славянска. Марина Олейник [Электрон. ресурс] : [в т. ч. видеоинтервью с 

начальником отдела культуры Славянского горсовета М. Олейник] / Э. Торский // 

Деловой Славянск [сайт]. – Текстовые, электрон. видеоданные (1 файл: 04:11 

мин.), фот. – Славянск, 2021. – 07 марта. – Режим доступа: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/03/07/chitajte-i-uchites-novye-formaty-i-uslugi-bibliotek-

slavyanska-marina-olejnik/ (дата обращения 20.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Авдеева, Тина. В Авдіївці провели майстер-клас «Фоторамка для матусі» 

[Електрон. ресурс] : [в б-ці-філ. № 3 від. культури м. Авдіївка] / Т. Авдеева // 

avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 2021. – 08 берез. – Режим 

доступу: http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-proveli-majster-klas-fotoramka-

dlya-matusi (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Нагородження Грамотами виконавчого комітету Великоновосілківської 

селищної ради з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня – 8 березня 

[Електрон. ресурс] : [в т. ч. фахівця Улаклицької сільск. публ. б-ки] // 

Великоновосілківська громада: Донецька область, Волноваський район [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Велика Новосілка, 2021. – 09 берез. – Режим доступу: 

https://vn-gromada.gov.ua/news/1615272287/ (дата звернення 22.10.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

У Покровську пройшло змагання у мистецтві читання віршів Тараса 

Шевченка [Електрон. ресурс] : [конкурс читців «Слово Тарасове струнами 

б’ється» у центр. міській б-ці ім. Т. Г. Шевченка м. Покровськ] // Покровська 

міська рада: офіційний SMART-портал. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 

09 берез. – Режим доступу: https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/3704/u-

pokrovsku-projshlo-zmagannya-u-mistectvi-chitannya-virshiv-tarasa-shevchenka 

(дата звернення 29.06.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Торский, Эдуард. «Гірську жінку на війні» показали у Слов’янську 

[Електрон. ресурс] : [перегляд фільму, кн. виставки в Центр. міській б-ці ім. 

М. Петренка] / Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Славянск, 2021. – 10 берез. – Режим доступу: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/03/10/girsku-zhinku-na-vijni-pokazali-u-slov-yansku/ 

(дата звернення 20.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Торский, Эдуард. У Слов’янську відбувся літературно-краєзнавчий захід 

«Пам’яті Тараса Шевченка» [Електрон. ресурс] : [презентація книги В. Романька 

«Слов’янщина вшановує Кобзаря» в Центр. міській б-ці ім. М. Петренка] / Э. 

Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 10 

берез. – Режим доступу: https://slavdelo.dn.ua/2021/03/10/u-slov-yansku-

vidbuvsya-literaturno-krayeznavchij-zahid-pam-yati-tarasa-shevchenka/ (дата 

звернення 20.12.2021). – Заголовок з екрана. 
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Хаустова, Лідія. «Слов’янщина вшановує Кобзаря». У місті вийшла нова 

краєзнавча книжка [Електрон. ресурс] : [презентація кн. В. Романька в Центр. 

міській б-ці ім. М. Петренка] / Л. Хаустова // 6262.com.ua: сайт міста 

Слов’янська. – Текст. дані, фот. – Слов’янськ, 2021. – 10 берез. – Режим доступу: 

https://www.6262.com.ua/news/3044711/slovansina-vsanovue-kobzara-u-misti-

vijsla-nova-kraeznavca-knizka (дата звернення 21.12.2021). – Заголовок з екрана. 
 

Читачів Донеччини запрошують долучатись до флешмобу, 

започаткованого Міністерством культури та інформаційної політики України 

[Електрон. ресурс] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. 

– Краматорськ, 2021. – 10 берез. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/chitachiv-donechchini-zaproshuyut-doluchatis-do-

fleshmobu-zapochatkovanogo-ministerstvom-kulturi-ta-informacijnoyi-politiki-

ukrayini (дата звернення 11.03.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Визначено переможців конкурсу читців [Електрон. ресурс] : [конкурс 

читців «Слово Тарасове струнами б’ється» у центр. міській б-ці ім. Тараса 

Шевченка м. Покровськ] // Pokrovsk.City [сайт]. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 

2021. – 11 берез. – Режим доступу: http://pokrovsk.city/read/articles/article/19805 

(дата звернення 29.04.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Відбулося нагородження переможців відкритого міського онлайн-

конкурсу «Шевченкове слово лунає крізь віки» [Електрон. ресурс] : [в рамках 

обл. конкурсу читців «В сім’ї вольній, новій» відбувся міський етап конкурсу] // 

Лиманська ОТГ: офіційний сайт Лиманської міської ради. – Текст. дані, фот. – 

Лиман, 2021. – 11 берез. – Режим доступу: 

https://krliman.gov.ua/uk/articles/item/4771/vidbulosya-nagorodzhennya-

peremozhciv-vidkritogo-miskogo-onlajn-konkursu-shevchenkove-slovo-lunae-kriz-

viki (дата звернення 07.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Відеозвіт «Любіть Україну!» [Електрон. ресурс] : [у т. ч. участь у 

Відкритому фестивалі-конкурсі читців, поетів, художників та фотохудожників 

пам’яті В. Сосюри КО «Публічна бібліотека Лиманської ОТГ»] // YouТube. 

DONMCK [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 38:07 хв.). – Краматорськ, 2021. 

– 11 берез. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=dFKXAfI_a_I&ab_channel=DONMCK (дата 

звернення 02.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Інформування про виконання бюджету за 2020 рік [Електрон. ресурс] : 

[звіт міського відділу культури в Новогродівській міській б-ці для дітей] // 

Новогродівка: офіційний сайт Новогродівської міської ради. – Текст. дані, фот. – 

Новогродівка, 2021. – 11 берез. – Режим доступу: https://novogrodovka-

rada.gov.ua/4368-informuvannya-pro-vikonannya-byudzhetu-za-2020-rik (дата 

звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

https://www.6262.com.ua/news/3044711/slovansina-vsanovue-kobzara-u-misti-vijsla-nova-kraeznavca-knizka
https://www.6262.com.ua/news/3044711/slovansina-vsanovue-kobzara-u-misti-vijsla-nova-kraeznavca-knizka
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/chitachiv-donechchini-zaproshuyut-doluchatis-do-fleshmobu-zapochatkovanogo-ministerstvom-kulturi-ta-informacijnoyi-politiki-ukrayini
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/chitachiv-donechchini-zaproshuyut-doluchatis-do-fleshmobu-zapochatkovanogo-ministerstvom-kulturi-ta-informacijnoyi-politiki-ukrayini
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/chitachiv-donechchini-zaproshuyut-doluchatis-do-fleshmobu-zapochatkovanogo-ministerstvom-kulturi-ta-informacijnoyi-politiki-ukrayini
http://pokrovsk.city/read/articles/article/19805
https://krliman.gov.ua/uk/articles/item/4771/vidbulosya-nagorodzhennya-peremozhciv-vidkritogo-miskogo-onlajn-konkursu-shevchenkove-slovo-lunae-kriz-viki
https://krliman.gov.ua/uk/articles/item/4771/vidbulosya-nagorodzhennya-peremozhciv-vidkritogo-miskogo-onlajn-konkursu-shevchenkove-slovo-lunae-kriz-viki
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Авдеева, Тина. В Авдіївці провели патріотичну акцію «Лист українському 

герою» [Електрон. ресурс] : [в б-ці-філ. № 3 від. культури м. Авдіївка] / 

Т. Авдеева // avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 2021. – 12 берез. 

– Режим доступу: http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-proveli-patriotichnu-

aktsiyu-list-ukrainskomu-geroyu (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Авдеева, Тина. Як в Авдіївці весну закликали [Електрон. ресурс] : [в б-ках-

філ. від. культури м. Авдіївка] / Т. Авдеева // avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, 

фот. – Авдіївка, 2021. – 12 берез. – Режим доступу: 

http://avdeevka.city/news/view/yak-v-avdiivtsi-vesnu-zaklikali (дата звернення 

27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Богородичанська бібліотека вітає вас з Масляною! [Електрон. ресурс] // 

Фейсбук. Святогірська міська рада [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 01:08 

хв.). – Святогірськ, 2021. – 12 берез. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/101891868577857/videos/1363458844020922 (дата 

звернення 22.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

В Константиновке выставка фиалок состоится в библиотеке [Электрон. 

ресурс] // Zi [Знамя индустрии]: новостной портал [сайт]. – Текстовые данные, 

фот. – Константиновка, 2021. – 12 марта. – Режим доступа: https://zi.ua/news/v-

konstantinovke-vystavka-fialok-sostoitsya-v-biblioteke_157191/ (дата обращения 

18.03.2021). – Загл. с экрана. 

 

В Константиновке пройдет выставка фиалок [Электрон. ресурс] : [в гор. 

публич. б-ке] // Восточный вариант [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск, 

2021. – 12 марта. – Режим доступа: https://v-variant.com.ua/v-konstantynovke-

proydet-v-stavka-fyalok/ (дата обращения 18.03.2021). – Загл. с экрана. 

 

Поетична подорож для дітей «Шевченківські читання» [Електрон. ресурс] : 

[в Новогродівській міській б-ці для дітей] // Новогродівка: офіційний сайт 

Новогродівської міської ради. – Текст. дані, фот. – Новогродівка, 2021. – 

12 берез. – Режим доступу: https://novogrodovka-rada.gov.ua/4376-poetichna-

podorozh-dlya-ditej-shevchenkivski-chitannya (дата звернення 27.09.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

У Маріуполі пройшов літературний вечір #mій_Shev4enko [Електрон. 

ресурс] : [ЦМПБ ім. В. Короленка] // Маріуполь: офіційний сайт міської ради. – 

Текст. дані, фот. – Маріуполь, 2021. – 12 берез. – Режим доступу: 

https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/u-mariupoli-projshov-literaturnij-vechir-

mij_shev4enko (дата звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-proveli-patriotichnu-aktsiyu-list-ukrainskomu-geroyu
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https://v-variant.com.ua/v-konstantynovke-proydet-v-stavka-fyalok/
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https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/u-mariupoli-projshov-literaturnij-vechir-mij_shev4enko
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Чернышова, Марина. В центральной городской библиотеке прошел 

праздник «Млинцями пригощаємо весну» [Электрон. ресурс] : [ЦГПБ 

г. Краматорск] / М. Чернышова // Восточный проект [сайт]. – Текстовые данные, 

фот. – Краматорск, 2021. – 12 марта. – Режим доступа: 

https://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/90455-v-tsentralnoj-gorodskoj-biblioteke-

proshel-prazdnik-mlintsyami-prigoshchaemo-vesnu (дата обращения 01.12.2021). – 

Загл. с экрана. 

 

Торский, Эдуард. Виставка-пошана до Дня українського добровольця 

«Добровольці – незламні сини України» у Слов’янську [Електрон. ресурс] : 

[Центр. міська б-ка ім. М. Петренка] / Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 13 берез. – Режим доступу: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/03/13/vistavka-poshanu-do-dnya-ukrayinskogo-

dobrovoltsya-dobrovoltsi-nezlamni-sini-ukrayini-u-slov-yansku/ (дата звернення 

20.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

14 березня – День українського добровольця [Електрон. ресурс] : [в т. ч. 

презентація кн. О. Добровольского «Від УНР до ОУН: український рух на 

Донеччині 1917–1959 рр.» в Центр. міській публ. б-ці м. Костянтинівка] // 

Фейсбук [сайт]. – Текст. дані, фот. – Костянтинівка, 2021. – 14 берез. – Режим 

доступу: https://www.facebook.com/events/548353076070728/ (дата звернення 

30.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

В Краматорске открылся второй на Донетчине центр Гончаренко: видео 

[Электрон. ресурс] : [открытие «Гончаренко центр» в Детской центральной 

библиотеке им. А. С. Пушкина г. Краматорск] // Восточный вариант [сайт]. – 

Текстовые, электрон. видеоданные (1 файл: 02:08 мин.), фот. – Славянск, 2021. – 

15 марта. – Режим доступа: https://v-variant.com.ua/v-kramatorske-otkr-lsia-vtoroy-

na-donetchyne-tsentr-honcharenko-vydeo/ (дата обращения 19.03.2021). – Загл. с 

экрана. 

 

Бібліотеки Донеччини у масмедіа [Електрон. ресурс] : [бібліогр. покажч. 

КЗК «Донецька обласна бібліотека для дітей» про публікації у засобах масової 

інформації (ЗМІ) відомостей щодо діяльності б-к області у 2020 р.] // Упр. 

культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 16 

берез. – Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/biblioteki-donechchini-u-

masmedia?fbclid=IwAR0up2Mdk2Tr-

7CcwcwQJAFJU86G8pItJLffOhSRszpgWfeflorVJk7Ktl4 (дата звернення 

17.03.2021). – Заголовок з екрана. 
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Василенко, Анастасия. Подготовка к ВНО, изучение английского для 

взрослых и курсы финансовой грамотности: в Краматорске открылся Гончаренко 

центр-партнер [Электрон. ресурс] : [в Дет. центр. б-ке им. А. С. Пушкина, г. 

Краматорск] / А. Василенко // Восточный проект [сайт]. – Текстовые данные, 

фот. – Краматорск, 2021. – 16 марта. – Режим доступа: http://vp.donetsk.ua/gorod-

region/gorod/90528-podgotovka-k-vno-izuchenie-anglijskogo-dlya-vzroslykh-i-

kursy-finansovoj-gramotnosti-v-kramatorske-otkrylsya-goncharenko-tsentr-partner 

(дата обращения 25.08.2021). – Загл. с экрана. 

 

Донецька обласна бібліотека для дітей продовжує цикл телемостів з 

бібліотеками України [Електрон. ресурс] // Упр. культури і туризму ДонОДА 

[сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 16 берез. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/donecka-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-

prodovzhuye-cikl-telemostiv-z-bibliotekami-

ukrayini?fbclid=IwAR0JWWq4mNsp2lGAeyTtZhfWXtGKFBdAOZr4GFs4BLCP8

XonG2u_MSjA2fw (дата звернення 17.03.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Заходи для підлітків у бібліотеках м. Українськ [Електрон. ресурс] // 

Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Селидове, 

2021. – 16 берез. – Режим доступу: https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-

dlya-pidlitkiv-u-bibliotekakh-m-ukrajinsk (дата звернення 19.10.2021). – Заголовок 

з екрана. 

 

Ломакін, Олег. Прифронтові села Донеччини отримали комп’ютери від 

благодійників [Електрон. ресурс] : [в т. ч. б-ка с. Старогнатівка Волноваського р-

ну] / О. Ломакін // Суспільне Новини [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 

01:58 хв.), фот. – Київ, 2021. – 16 берез. – Режим доступу: 

https://suspilne.media/114056-prifrontovi-sela-doneccini-otrimali-komputeri-vid-

blagodijnikiv/ (дата звернення 24.03.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Торский, Эдуард. У дитячій бібліотеці Краматорська відкрився новий 

освітньо-культурний простір [Електрон. ресурс] : [відкриття освітньо-культур. 

простору «Гончаренко центр-партнер education and culture»] / Э. Торский // 

Деловой Славянск [сайт]. – Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 16 берез. – 

Режим доступу: https://slavdelo.dn.ua/2021/03/16/u-dityachij-bibliotetsi-

kramatorska-vidkrivsya-novij-osvitno-kulturnij-

prostir/?fbclid=IwAR3ZEA3eVU20roxLTs8Twj6l-GxsIydJlxF9dqMZ2xKZmPkq-

pABqU5izCA (дата звернення 19.03.2021). – Заголовок з екрана. 

 

В библиотеке Константиновки школьников бесплатно научат английскому 

языку [Электрон. ресурс] // ИА ДОНБАСС [сайт]. – Текстовые данные, фот. – 

Дружковка, 2021. – 17 марта. – Режим доступа: https://dnl.com.ua/news/v-

biblioteke-konstantinovki-shkolnikov-besplatno-nauchat-angliyskomu-yazyku-

_157462 (дата обращения 18.03.2021). – Загл. с экрана. 

 

http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/90528-podgotovka-k-vno-izuchenie-anglijskogo-dlya-vzroslykh-i-kursy-finansovoj-gramotnosti-v-kramatorske-otkrylsya-goncharenko-tsentr-partner
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Леденева, Владлена. Фестиваль кукол «Славянска-веснянка» проходит в 

Центральной библиотеке Славянска [Электрон. ресурс] / В. Леденева // Деловой 

Славянск [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск, 2021. – 17 марта. – Режим 

доступа: https://slavdelo.dn.ua/2021/03/17/festival-kukol-slavyanska-vesnyanka-

prohodit-v-tsentralnoj-biblioteke-slavyanska/ (дата обращения 20.12.2021). – Загл. с 

экрана. 

 

Школьников Константиновки бесплатно научат английскому языку в 

библиотеке [Электрон. ресурс] // Zi [Знамя индустрии]: новостной портал [сайт]. 

– Текстовые данные, фот. – Константиновка, 2021. – 17 марта. – Режим доступа: 

https://zi.ua/news/shkolnikov-konstantinovki-repetitor-besplatno-nauchit-

angliyskomu-yazyku-v-biblioteke_157437/ (дата обращения 18.03.2021). – Загл. с 

экрана. 

 

Збірка віршів «Поетичний ланцюг Соборності» [Електрон. ресурс] : [в т. ч. 

вірші читачів КЗ «Мангушська публічна бібліотека»] // ДОНМЦК: сайт 

комунальної установи «Донецький обласний навчально-методичний центр 

культури». – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 18 берез. – Режим доступу: 

https://doumck.wordpress.com/2021/03/18/збірка-віршів-поетичний-ланцюг-

собо/?fbclid=IwAR0zLIpwixJe2fePed6nL5u4bczh4w_UyuRUNU1IkhLTxB50wfq-

Ix3x-mE (дата звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Пилипенко, Олександра. У Слов’янській дитячій бібліотеці проходить 

тиждень дитячого читання [Електрон. ресурс] / О. Пилипенко // 6262.com.ua: 

сайт міста Слов’янська. – Текст. дані, фот. – Слов’янськ, 2021. – 18 берез. – 

Режим доступу: https://www.6262.com.ua/news/3051367/u-slovanskij-ditacij-

biblioteci-prohodit-tizden-ditacogo-citanna (дата звернення 18.10.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Поетичні онлайн читання «Струни поезії – струни душі» [Електрон. 

ресурс] : [в Донецькій обл. б-ці для дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА 

[сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 06:58 хв.), фот. – Краматорськ, 2021. 

– 18 берез. – Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/poetichni-onlajn-

chitannya-struni-poeziyi-struni-dushi?fbclid=IwAR2Y_tzqdvzW-

8C3njIfZII7EvPtT0B6Os8SPAw0zxXDNIsRI2dQy46Z6GE (дата звернення 

18.03.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Новицкая, Анна. Спектакль, созданный краматорским театром «Эспада», 

можно посмотреть в интернете [Электрон. ресурс] : [Народный театр книги 

«Эспада» в ЦГПБ г. Краматорск] / А. Новицкая // Восточный проект [сайт]. – 

Текстовые, электрон. видеоданные (1 файл: 21:00 мин.), фот. – Краматорск, 2021. 

– 20 марта. – Режим доступа: http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/90721-

spektakl-sozdannyj-kramatorskim-teatrom-espada-mozhno-posmotret-v-internete 

(дата обращения 25.08.2021). – Загл. с экрана. 
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Бібліотекарі радять прочитати! [Електрон. ресурс] : [відеопоради від 

фахівців ЦМБ м. Селидове] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – 

Текст., електрон. відеодані (1 файл: 06:41 хв.), фот. – Селидове, 2021. – 22 берез. 

– Режим доступу: https://selidovo-rada.gov.ua/novini/bibliotekari-radyat-prochitati 

(дата звернення 19.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

До Дня поезії Покровська публічна бібліотека зібрала друзів [Електрон. 

ресурс] : [поетич. марафон «У світі натхнення» у Центр. міській б-ці ім. Тараса 

Шевченка м. Покровськ] // Pokrovsk.City [сайт]. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 

2021. – 22 берез. – Режим доступу: http://pokrovsk.city/read/articles/article/19850 

(дата звернення 29.04.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Європейський тиждень цифрової грамотності 2021: досвід центральної 

міської бібліотеки [Електрон. ресурс] // Селидівська міська рада: офіційний веб-

сайт. – Текст. дані, фот. – Селидове, 2021. – 22 берез. – Режим доступу: 

https://selidovo-rada.gov.ua/novini/evropejskij-tizhden-tsifrovoji-gramotnosti-2021-

dosvid-tsentralnoji-miskoji-biblioteki (дата звернення 06.07.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Леденева, Владлена. В Центральной библиотеке прошел литературно-

музыкальный час, посвященный Лесе Украинке [Электрон. ресурс] / В. Леденева 

// Деловой Славянск [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск, 2021. – 23 

марта. – Режим доступа: https://slavdelo.dn.ua/2021/03/23/v-tsentralnoj-biblioteke-

proshel-literaturno-muzykalnyj-chas-posvyashhennyj-lese-ukrainke/ (дата 

обращения 20.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Прифронтовые села Донецкой области получили компьютеры. Пригодятся 

для дистанционного обучения [Электрон. ресурс] : [б-ка с. Старогнатовка] // 

Свои.City [сайт]. – Текстовые, электрон. видеоданные (1 файл: 01:58 мин.), фот. 

– Киев, 2021. – 23 марта. – Режим доступа: 

https://svoi.city/articles/133866/prifrontovie-sela-doneckoj-oblasti-poluchili-

kompyuteri- (дата обращения 24.03.2021). – Загл. с экрана. 

 

У Новоекономічному поетичним словом уквітчали весну [Електрон. 

ресурс] : [співробітники селищ. б-ки, центру творчості та дозвілля провели 

зустріч з місцевими поетами] // Pokrovsk.City [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Покровськ, 2021. – 23 берез. – Режим доступу: 

http://pokrovsk.city/read/articles/article/19844 (дата звернення 29.04.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Жители Константиновской ОТГ могут посмотреть выставку самоцветов 

[Электрон. ресурс] : [в ЦГПБ г. Константиновка] // Zi [Знамя индустрии]: 

новостной портал [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Константиновка, 2021. – 24 

марта. – Режим доступа: https://zi.ua/news/zhiteli-konstantinovskoy-otg-mogut-

posmotret-vystavku-samotsvetov_157902/ (дата обращения 29.03.2021). – Загл. с 

экрана. 
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Тиждень дитячого читання у бібліотеках міста [Електрон. ресурс] // 

Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Селидове, 

2021. – 25 берез. – Режим доступу: https://selidovo-rada.gov.ua/novini/tizhden-

dityachogo-chitannya-u-bibliotekakh-mista (дата звернення 19.10.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 
Бастирева, Любов. Вахтанг Кіпіані: «Опір злу – це щоденна потреба 

людини» [Електрон. ресурс] : [презентація кн. В. Кіпіані «Справа Василя Стуса» 
у Центр. міській б-ці ім. Т. Г. Шевченка м. Покровськ] / Л. Бастирева // 
Pokrovsk.City [сайт]. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 26 берез. – Режим 
доступу: http://pokrovsk.city/read/articles/article/19855 (дата звернення 
29.04.2021). – Заголовок з екрана. 

 
В библиотеке Мариуполя будут показывать кинофильмы с тифлопереводом 

[Электрон. ресурс] : [в ЦГПБ им. В. Короленко] // Мариуполь: официальный сайт 
городского совета. – Текстовые данные, фот. – Мариуполь, 2021. – 26 марта. – 
Режим доступа: https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/u-biblioteci-mariupolja-
pokazuvatimut-kinofilmi-z-tifloperekladom (дата обращения 06.12.2021). – Загл. с 
экрана. 
 

В Мариуполе начнут показывать фильмы для слабовидящих [Электрон. 
ресурс] : [в ЦГПБ им. В. Короленко] // Мариупольские новости [сайт]. – 
Текстовые данные. – Мариуполь, 2021. – 26 марта. – Режим доступа: 
http://mariupolnews.com.ua/news/view/v-mariupole-nachnut-pokazyvat-filmy-dlya-
slabovidyashhih (дата обращения 06.12.2021). – Загл. с экрана. 

 
Коваленко, Богдан. «Слушать, чтобы видеть»: в Мариуполе начнут 

показывать фильмы с комментариями [Электрон. ресурс] : [кинопоказы с 
тифлокомментированием для слабовидящих людей в ЦГПБ им. В. Короленко] / 
Б. Коваленко // mrpl.city [сайт]. – Текстовые данные. – Мариуполь, 2021. – 
26 марта. – Режим доступа: https://mrpl.city/news/view/slushat-chtoby-videt-v-
mariupole-nachnut-pokazyvat-filmy-s-kommentariyami (дата обращения 
01.12.2021). – Загл. с экрана. 

 
Культурний календар на квітень 2021 року [Електрон. ресурс] : [заходи, що 

проводяться закладами культури області, в т. ч. б-ками] // Упр. культури і 
туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 26 берез. – 
Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/kulturnij-kalendar-na-kviten-2021-
roku (дата звернення 02.08.2021). – Заголовок з екрана. 
 

Представляємо письменницю Оксану Стоміну [Електрон. ресурс] : [в 
рамках Нац. піар-акції з нагоди відкриття Всеукр. тижня дит. читання–2021 
«Коло читання» від Донецької обл. б-ки для дітей] // YouTube.  
Національна Бібліотека України для дітей [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 
07:19 хв.). – Київ, 2021. – 26 берез. – Режим доступу: 
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Заголовок з екрана. 
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У бібліотеці Маріуполя будуть показувати фільми для слабозорих 
[Електрон. ресурс] : [ЦМПБ ім. В. Короленка м. Маріуполь] // Восточный 
вариант [сайт]. – Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 26 берез. – Режим доступу: 
https://v-variant.com.ua/uk/u-bibliotetsi-mariupolia-budut-pokazuvaty-filmy-dlia-
slabozorykh/ (дата звернення 29.03.2021). – Заголовок з екрана. 

 
«Бюджет участі» – важлива позиція кожного [Електрон. ресурс] : [інформ. 

майданчик «Бюджет участі» на базі Новогродівської міської б-ки для дорослих] // 
Новогродівка: офіційний сайт Новогродівської міської ради. – Текст. дані, фот. – 
Новогродівка, 2021. – 27 берез. – Режим доступу: https://novogrodovka-
rada.gov.ua/4448-byudzhet-uchasti-vazhliva-pozitsiya-kozhnogo (дата звернення 
27.09.2021). – Заголовок з екрана. 
 

Воронцова, Дарья. В Авдіївці презентували книгу про видатних жінок 
[Електрон. ресурс] : [в б-ці-філ. № 3 від. культури м. Авдіївка] / Д. Воронцова // 
avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 2021. – 27 берез. – Режим 
доступу: http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-prezentuvali-knigu-pro-vidatnih-
zhinok (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 
 

Леденева, Елена. Фильм для слабовидящих будут показывать в библиотеке 
Мариуполя [Электрон. ресурс] : [в ЦГПБ им. В. Короленко] / Е. Леденева // 
Деловой Славянск [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск, 2021. – 27 марта. 
– Режим доступа: https://slavdelo.dn.ua/2021/03/27/film-dlya-slabovidyashhih-
budut-pokazyvat-v-biblioteke-mariupolya/ (дата обращения 02.12.2021). – Загл. с 
экрана. 

 
Здобувачі освіти Волноваського професійно-технічного училища 

прийняли участь у заході «Про читання і не тільки» [Електрон. ресурс] : [в ЦРБ 
м. Волноваха] // Волноваське професійно-технічне училище [сайт]. – Текст. дані, 
фот. – Волноваха, 2021. – 29 берез. – Режим доступу: https://volnovaha-
ptu.org.ua/news/14-55-40-29-03-2021/ (дата звернення 05.10.2021). – Заголовок з 
екрана. 
 

Новицкая, Анна. За кулисами народного театра [Электрон. ресурс] : 
[Народный театр книги «Эспада» в ЦГПБ г. Краматорск] / А. Новицкая // 
Восточный проект [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Краматорск, 2021. – 
29 марта. – Режим доступа: http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/91023-za-
kulisami-narodnogo-teatra (дата обращения 25.08.2021). – Загл. с экрана. 
 

До 65-річчя Покровської центральної бібліотеки: онлайн-журнал для 
спогадів, роздумів, вражень [Електрон. ресурс] // Pokrovsk.City [сайт]. – Текст. 
дані, фот. – Покровськ, 2021. – 31 берез. – Режим доступу: 
http://pokrovsk.city/read/articles/article/19864 (дата звернення 29.04.2021). – 
Заголовок з екрана. 
 

 
 

https://v-variant.com.ua/uk/u-bibliotetsi-mariupolia-budut-pokazuvaty-filmy-dlia-slabozorykh/
https://v-variant.com.ua/uk/u-bibliotetsi-mariupolia-budut-pokazuvaty-filmy-dlia-slabozorykh/
https://novogrodovka-rada.gov.ua/4448-byudzhet-uchasti-vazhliva-pozitsiya-kozhnogo
https://novogrodovka-rada.gov.ua/4448-byudzhet-uchasti-vazhliva-pozitsiya-kozhnogo
http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-prezentuvali-knigu-pro-vidatnih-zhinok
http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-prezentuvali-knigu-pro-vidatnih-zhinok
https://slavdelo.dn.ua/2021/03/27/film-dlya-slabovidyashhih-budut-pokazyvat-v-biblioteke-mariupolya/
https://slavdelo.dn.ua/2021/03/27/film-dlya-slabovidyashhih-budut-pokazyvat-v-biblioteke-mariupolya/
https://volnovaha-ptu.org.ua/news/14-55-40-29-03-2021/
https://volnovaha-ptu.org.ua/news/14-55-40-29-03-2021/
http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/91023-za-kulisami-narodnogo-teatra
http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/91023-za-kulisami-narodnogo-teatra
http://pokrovsk.city/read/articles/article/19864
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Конкурс дитячого читання «Книгоманія – 2021» [Електрон. ресурс] : 
[призер конкурсу (II місце) – Марія Мелеш, 7-А клас ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, 
користувач б-ки для дітей ім. Т. Г. Шевченка КО «Публічна бібліотека 
Лиманської ОТГ»] // YouТube. [Здесь и сейчас] [сайт]. – Електрон. відеодані 
(1 файл: 04:41 хв.). – 2021. – 31 берез. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=sAZ9qkfUzyw&ab_channel=%D0%97%D0%B4
%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0
%B0%D1%81 (дата звернення 02.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Традиційно у Бібліотеці для дітей ім. Т. Г. Шевченка в межах 

Всеукраїнського тижня дитячого читання відбувся дистанційно ІІ (міський) етап 

Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія» серед учнів 6 та 7 

класів закладів загальної середньої освіти [Електрон. ресурс] : [переможниця 

конкурсу (I місце) – Емілія Лобода, 7 клас НВК «гімназія – ЗОШ I ступеня», 

користувачка б-ки для дітей ім. Т. Г. Шевченка КО «Публічна бібліотека 

Лиманської ОТГ»] // Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської 

ради [сайт]. – Текст. дані, електрон. відеодані (1 файл: 05:42 хв.). – 2021. – 31 

берез. – Режим доступу: 

https://osvitalyman.gov.ua/%D0%9A%D0%9D%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%9

C%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%AF-2021/ (дата звернення 02.12.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Квітень 

 

До ювілею бібліотеки створять онлайн-журнал [Електрон. ресурс] : [в 

Центр. міській публ. б-ці ім. Т. Г. Шевченка м. Покровськ] // Покровська міська 

рада: офіційний SMART-портал. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 02 квіт. 

– Режим доступу: https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/3834/do-yuvileyu-

biblioteki-stvoryat-onlajn-zhurnal (дата звернення 29.06.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Круглова, Олена. 9 квітня стартує щорічний східноукраїнський 

літературно-мистецький фестиваль «Кальміюс» [Електрон. ресурс] : [програма 

фестивалю, в. т. ч. заходи в б-ках Донеччини] / О. Круглова // Kramatorsk Post: 

інтернет-видання [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 02 квіт. – 

Режим доступу: 

https://www.kramatorskpost.com/9-kvitnya-startuje-shhoricnii-sxidnoukrayinskii-

literaturno-misteckii-festival-kalmiyus_83187 (дата звернення 31.05.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Ліцкевич, Ольга. На Сході відбудеться літературний фестиваль 

«Кальміюс»: список  гостей та програма [Електрон. ресурс] : [в т. ч. заходи в б-

ках Донецької обл.] / О. Ліцкевич // Суспільне Новини [сайт]. – Текст. дані, фот. 

– Київ, 2021. – 02 квіт. – Режим доступу: https://suspilne.media/119113-na-shodi-

vidbudetsa-literaturnij-festival-kalmius-spisok-gostej-ta-programa/ (дата звернення 

30.12.2021). – Заголовок з екрана. 

https://www.youtube.com/watch?v=sAZ9qkfUzyw&ab_channel=%D0%97%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=sAZ9qkfUzyw&ab_channel=%D0%97%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=sAZ9qkfUzyw&ab_channel=%D0%97%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81
https://osvitalyman.gov.ua/%D0%9A%D0%9D%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%AF-2021/
https://osvitalyman.gov.ua/%D0%9A%D0%9D%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%AF-2021/
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/3834/do-yuvileyu-biblioteki-stvoryat-onlajn-zhurnal
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/3834/do-yuvileyu-biblioteki-stvoryat-onlajn-zhurnal
https://www.kramatorskpost.com/9-kvitnya-startuje-shhoricnii-sxidnoukrayinskii-literaturno-misteckii-festival-kalmiyus_83187
https://www.kramatorskpost.com/9-kvitnya-startuje-shhoricnii-sxidnoukrayinskii-literaturno-misteckii-festival-kalmiyus_83187
https://suspilne.media/119113-na-shodi-vidbudetsa-literaturnij-festival-kalmius-spisok-gostej-ta-programa/
https://suspilne.media/119113-na-shodi-vidbudetsa-literaturnij-festival-kalmius-spisok-gostej-ta-programa/
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Майбутнім пенсіонерам про нові сервіси [Електрон. ресурс] : [заняття 

«Школи майбутнього пенсіонера» в публ. б-ці Волховаської МТГ] // Instagram. 

[Волноваське об’єднане управління Пенсійного фонду України Донецької 

області] [сайт]. – Волноваха, 2021. – 02 квіт. – Режим доступу: 

https://www.instagram.com/p/CNKNTu1BbTP/?utm_medium=copy_link (дата 

звернення 11.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Торский, Эдуард. «Гумор на всі смаки» від талановитого гумориста, 

сатирика Олега Петущака у Слов’янську [Електрон. ресурс] : [вечір в Центр. 

міській б-ці ім. М. Петренка] / Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текст. 

дані, фот. – Славянск, 2021. – 02 квіт. – Режим доступу: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/04/02/gumor-na-vsi-smaki-vid-talanovitogo-gumorista-

satirika-olega-petushhaka-u-slov-yansku/ (дата звернення 20.12.2021). – Заголовок 

з екрана. 

 

Хаустова, Лідія. У Слов’янську пройшов виступ коміка-сатирика 

[Електрон. ресурс] : [зустріч в Центр. міській б-ці ім. М. Петренка м. Слов’янськ 

з Олегом Петущаком] / Л. Хаустова // 6262.com.ua: сайт міста Слов’янська. – 

Текст. дані, фот. – Слов’янськ, 2021. – 02 квіт. – Режим доступу: 

https://www.6262.com.ua/news/3065726/u-slovansku-projsov-vistup-komika-satirika 

(дата звернення 18.10.2021). – Заголовок з екрана. 

Щорічник краєзнавчих надходжень «Літературні обрії Донеччини» 

[Електрон. ресурс] : [видання КЗК «Донецька обласна бібліотека для дітей» за 

2020 р.] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Краматорськ, 2021. – 02 квіт. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/shchorichnik-krayeznavchih-nadhodzhen-

literaturni-obriyi-

donechchini?fbclid=IwAR2K9KiVU0uSJUtulsDRKF1Vsqgmm6EpISTizRk3daJ0hT

JaCJ_jJAozTUA (дата звернення 02.04.2021). – Заголовок з екрана. 

 

До ювілею бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка створять онлайн-журнал 

[Електрон. ресурс] : [ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка м. Покровськ] // pokrovsk.news 

[сайт]. – Текст. дані. – Покровськ, 2021. – 03 квіт. – Режим доступу: 

https://pokrovsk.news/news/view/do-yuvileyu-biblioteki-im-tgshevchenka-stvoryat-

onlajn-zhurnal (дата звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Аленькова, Наталья. В Детской центральной библиотеке Краматорска 

проходит выставка иллюстраций [Электрон. ресурс] : [худож. Мария 

Безкоровайная, г. Краматорск] / Н. Аленькова // Восточный проект [сайт]. – 

Текстовые данные, фот. – Краматорск, 2021. – 05 апр. – Режим доступа: 

http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/91274-v-detskoj-tsentralnoj-biblioteke-

kramatorska-prokhodit-vystavka-illyustratsij (дата обращения 25.08.2021). – Загл. с 

экрана. 

https://www.instagram.com/p/CNKNTu1BbTP/?utm_medium=copy_link
https://slavdelo.dn.ua/2021/04/02/gumor-na-vsi-smaki-vid-talanovitogo-gumorista-satirika-olega-petushhaka-u-slov-yansku/
https://slavdelo.dn.ua/2021/04/02/gumor-na-vsi-smaki-vid-talanovitogo-gumorista-satirika-olega-petushhaka-u-slov-yansku/
https://www.6262.com.ua/author/lidia-khaustova
https://www.6262.com.ua/news/3065726/u-slovansku-projsov-vistup-komika-satirika
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/shchorichnik-krayeznavchih-nadhodzhen-literaturni-obriyi-donechchini?fbclid=IwAR2K9KiVU0uSJUtulsDRKF1Vsqgmm6EpISTizRk3daJ0hTJaCJ_jJAozTUA
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/shchorichnik-krayeznavchih-nadhodzhen-literaturni-obriyi-donechchini?fbclid=IwAR2K9KiVU0uSJUtulsDRKF1Vsqgmm6EpISTizRk3daJ0hTJaCJ_jJAozTUA
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/shchorichnik-krayeznavchih-nadhodzhen-literaturni-obriyi-donechchini?fbclid=IwAR2K9KiVU0uSJUtulsDRKF1Vsqgmm6EpISTizRk3daJ0hTJaCJ_jJAozTUA
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/shchorichnik-krayeznavchih-nadhodzhen-literaturni-obriyi-donechchini?fbclid=IwAR2K9KiVU0uSJUtulsDRKF1Vsqgmm6EpISTizRk3daJ0hTJaCJ_jJAozTUA
http://www.golos.com.ua/news/143229
http://www.golos.com.ua/news/143229
https://pokrovsk.news/news/view/do-yuvileyu-biblioteki-im-tgshevchenka-stvoryat-onlajn-zhurnal
https://pokrovsk.news/news/view/do-yuvileyu-biblioteki-im-tgshevchenka-stvoryat-onlajn-zhurnal
http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/91274-v-detskoj-tsentralnoj-biblioteke-kramatorska-prokhodit-vystavka-illyustratsij
http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/91274-v-detskoj-tsentralnoj-biblioteke-kramatorska-prokhodit-vystavka-illyustratsij
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Світ захоплень: читання – найкраще навчання [Електрон. ресурс] : 

[Тиждень дитячої і юнацької книги у центр. міській б-ці ім. Тараса Шевченка 

м. Покровськ] // Pokrovsk.City [сайт]. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 

05 квіт. – Режим доступу: http://pokrovsk.city/read/articles/article/19886 (дата 

звернення 29.04.2021). – Заголовок з екрана. 

 

У громаді обирають керівників сільських клубів [Електрон. ресурс] : 

[засідання конкурс. комісії щодо заміщення вакант. посад керівників комунал. 

закладів культури сіл Новоєлізаветівка та Лисівка в міській публ. б-ці ім. 

Т. Г. Шевченка м. Покровськ] // Покровська міська рада: офіційний SMART-

портал. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 05 квіт. – Режим доступу: 

https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/3841/u-gromadi-obirayut-kerivnikiv-

silskih-klubiv- (дата звернення 29.06.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Хаустова, Лідія. Карантин у Слов’янську. Як у місті працюють заклади 

культури і спорту [Електрон. ресурс] : [в т. ч. б-ки м. Слов’янськ] / Л. Хаустова // 

6262.com.ua: сайт міста Слов’янська. – Текст. дані, фот. – Слов’янськ, 2021. – 05 

квіт. – Режим доступу: https://www.6262.com.ua/news/3068131/karantin-u-

slovansku-ak-u-misti-pracuut-zakladi-kulturi-i-sportu (дата звернення 18.10.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Zoom-година для молоді «Магніти Донеччини» Електрон. ресурс] : [у КЗК 

«Донецька обласна бібліотека для дітей»] // Упр. культури і туризму ДонОДА 

[сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 06 квіт. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/zoom-godina-dlya-molodi-magniti-

donechchini?fbclid=IwAR0PwWyNZacyLQI_-

S98ulhhwCb4fAxYWVKo4DoQV58vKY4RH3YXd7paZTo (дата звернення 

07.04.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Коваленко, Богдан. Найти книгу онлайн: в мариупольских библиотеках 

оцифровали все фонды [Электрон. ресурс] : [автоматизир. система «Е–книга» в 

б-ках г. Мариуполь] / Б. Коваленко // mrpl.city [сайт]. – Текстовые данные. – 

Мариуполь, 2021. – 06 апр. – Режим доступа: https://mrpl.city/news/view/najti-

knigu-onlajn-v-mariupolskih-bibliotekah-otsifrovali-vse-fondy (дата обращения 

06.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

У бібліотеках Маріуполя діє система онлайн пошуку книг [Електрон. 

ресурс] // Маріуполь: офіційний сайт міської ради. – Текст. дані, фот. – 

Маріуполь, 2021. – 06 квіт. –. Режим доступу: 

https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/u-bibliotekah-mariupolja-die-sistema-onlajn-

poshuku-knig (дата звернення 09.04.2021). – Заголовок з екрана. 

 

 

 

http://pokrovsk.city/read/articles/article/19886
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/3841/u-gromadi-obirayut-kerivnikiv-silskih-klubiv-
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/3841/u-gromadi-obirayut-kerivnikiv-silskih-klubiv-
https://www.6262.com.ua/author/lidia-khaustova
https://www.6262.com.ua/news/3068131/karantin-u-slovansku-ak-u-misti-pracuut-zakladi-kulturi-i-sportu
https://www.6262.com.ua/news/3068131/karantin-u-slovansku-ak-u-misti-pracuut-zakladi-kulturi-i-sportu
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/zoom-godina-dlya-molodi-magniti-donechchini?fbclid=IwAR0PwWyNZacyLQI_-S98ulhhwCb4fAxYWVKo4DoQV58vKY4RH3YXd7paZTo
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/zoom-godina-dlya-molodi-magniti-donechchini?fbclid=IwAR0PwWyNZacyLQI_-S98ulhhwCb4fAxYWVKo4DoQV58vKY4RH3YXd7paZTo
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/zoom-godina-dlya-molodi-magniti-donechchini?fbclid=IwAR0PwWyNZacyLQI_-S98ulhhwCb4fAxYWVKo4DoQV58vKY4RH3YXd7paZTo
https://mrpl.city/news/view/najti-knigu-onlajn-v-mariupolskih-bibliotekah-otsifrovali-vse-fondy
https://mrpl.city/news/view/najti-knigu-onlajn-v-mariupolskih-bibliotekah-otsifrovali-vse-fondy
https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/u-bibliotekah-mariupolja-die-sistema-onlajn-poshuku-knig
https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/u-bibliotekah-mariupolja-die-sistema-onlajn-poshuku-knig
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Григорій Антонов [Електрон. ресурс] : [поетична вітальня у центр. міській 

б-ці м. Селидове] // YouTube. [Selidovo Rada] [сайт]. – Електрон. відеодані (1 

файл: 10:12 хв.). – Селидове, 2021. – 07 квіт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zdali1gWMt8&t=6s (дата звернення 

06.07.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Зустріч в бібліотеці з місцевим поетом Григорієм Антоновим [Електрон. 

ресурс] : [центр. міська б-ка м. Селидове] // Селидівська міська рада: офіційний 

веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Селидове, 2021. – 07 квіт. – Режим доступу: 

https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zustrich-v-bibliotetsi-z-mistsevim-poetom-

grigoriem-antonovim (дата звернення 06.07.2021). – Заголовок з екрана. 

 
У бібліотеках Маріуполя діє система онлайн-пошуку книг [Електрон. 

ресурс] // Guru.ua [сайт]. – Текст. дані, фот. – Київ, 2021. – 07 квіт. – Режим 
доступу: 
https://news.guru.ua/news/632969/U_bibliotekakh_Mariupolja_di_sistema_onlajn_p
oshuku_knig.html?fbclid=IwAR0rj3adM42fNvBf_M1NYQ3BzmtH_Pg0d_XT_y7m
ZwrRAsUYGkZGNZCTtr0 (дата звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Школа майбутнього пенсіонера. «Електронна трудова книжка – зручний 

сервіс для кожного» [Електрон. ресурс] : [заняття «Школи майбутнього 
пенсіонера» в публ. б-ці Волховаської МТГ] // Instagram. [Волноваське об’єднане 
управління Пенсійного фонду України Донецької області] [сайт]. – Волноваха, 
2021. – 08 квіт. – Режим доступу: 
https://www.instagram.com/p/CNaJLywlm3d/?utm_medium=copy_link (дата 
звернення 11.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Відділ культури, туризму, молоді, сім’ї та спорту Мангушської селищної 

ради з 09.04.2021 року оголошує конкурс на посаду директора Комунального 
закладу «Мангушська публічна бібліотека» Мангушської селищної ради 
[Електрон. ресурс] // Мангушська громада: Донецька область, Маріупольський 
район [сайт]. – Текст. дані. – Мангуш, 2021. – 09 квіт. – Режим доступу: 
https://mangush-gromada.gov.ua/news/1617966680/ (дата звернення 06.12.2021). – 
Заголовок з екрана. 

 
Лагута, Людмила. Відібрано громади-учасниці проєкту «Центри 

культурних послуг» [Електрон. ресурс] : [в т. ч. Іллінівська сільська ТГ 
Краматорськ. р-ну Донецької обл.] / Л. Лагута // Публічна бібліотека об’єднаної 
територіальної громади: Блог Національної бібліотеки України ім. Ярослава 
Мудрого [сайт]. – Текст. дані, фот. – Київ, 2021. – 10 квіт. – Режим доступу: 
https://oth.nlu.org.ua/?p=4777&fbclid=IwAR36cOpzgFZdEY78Jhf0mRo3RNIfvDM
QsStAD-Kvd-geugz123nHaweuu3Y (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з 
екрана. 
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Мы – уголь. Какие события пятого «Кальміюса» стоит увидеть: полная 
афиша [Электрон. ресурс] : [в б-ках г. Бахмут, Доброполье, Торецк] // Свои.City 
[сайт]. – Текстовые, электрон. видеоданные (2 файла: 76:41 мин.; 72:06 мин.), 
фот. – Киев, 2021. – 14 апр. – Режим доступа: https://svoi.city/articles/138542/mi-
ugol-kakie-sobitiya-pyatogo-kalmiyusa-stoit-uvidet-polnaya-afisha (дата обращения 
22.04.2021). – Загл. с экрана. 

 
Шило, Олена. Хто створює неповторну атмосферу у волноваській 

бібліотеці, а також про книги, вареники та іграшки [Електрон. ресурс] : [ЦРБ 
м. Волноваха] / О. Шило // Волноваха.City [сайт]. – Текст. дані, фот. – 
[Волноваха], 2021. – 14 квіт. – Режим доступу: 
https://volnovakha.city/blogs/137776/hto-stvoryue-nepovtornu-atmosferu-u-
volnovaskij-biblioteci-a-takozh-pro-knigi-vareniki-ta-
igrashki?fbclid=IwAR0enQo92DsPDxStYl7PK8Owd33Q1Jfy4j4E6ZrS1jJe3wPyEp
LUu7qW9hA (дата звернення 15.04.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Ляшко, Наталья. Весенняя феерия цветов: в Покровске проходит выставка 

фиалок [Электрон. ресурс] : [в Центр. гор. б-ке им. Т. Г. Шевченко, г. Покровск] 

/ Н. Ляшко // pokrovsk.news [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Покровск, 2021. – 

15 апр. – Режим доступа: https://pokrovsk.news/news/view/vesennyaya-feeriya-

tsvetov-v-pokrovske-prohodit-vystavka-fialok (дата обращения 08.12.2021). – Загл. 

с экрана. 

 

В Маріуполі вперше відбудеться інклюзивний кінопоказ: маріупольцям з 

порушенням зору покажуть документальний фільм «Іон» бельгійського 

режисера Олів’є Мажі з тифлокоментарем в реальному часі [Електрон. ресурс] : 

[в центр. міській публ. б-ці ім. В. Короленка] // ТРКК «Сигма» [сайт]. – Текст. 

дані, фот. – Маріуполь, 2021. – 15 квіт. – Режим доступу: https://sigmatv.com.ua/v-

mariupoli-vpershe-vidbudetsya-inklyuzivnij-kinopokaz_n36828 (дата звернення 

06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Робоча зустріч спеціалістів «ДОНМЦК» з представниками закладів 

культури Покровської МТГ [Електрон. ресурс] : [в міській публ. б-ці 

м. Покровськ] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Краматорськ, 2021. – 16 квіт. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/robocha-zustrich-specialistiv-donmck-z-

predstavnikami-zakladiv-kulturi-pokrovskoyi-

mtg?fbclid=IwAR1Xq7dV0KXSDxUkDoVm9XUmDv1yek456tOFSm-

efCEKRDucxarOHC9kD1I (дата звернення 22.04.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Воронцова, Дарья. В Авдіївці пройшов екологічний пікнік «З любов’ю до 

природи» [Електрон. ресурс] : [від б-ки-філ. № 3 від. культури м. Авдіївка] / 

Д. Воронцова // avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 2021. – 17 квіт. 

– Режим доступу: http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-projshov-ekologichnij-

piknik-z-lyubovyu-do-prirodi (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 
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Новицкая, Анна. Премьера детского спектакля состоится 18 апреля 

[Электрон. ресурс] : [в ЦГПБ г. Краматорск] / А. Новицкая // Восточный проект 

[сайт]. – Текстовые данные, фот. – Краматорск, 2021. – 17 апр. – Режим доступа: 

http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/91782-premera-detskogo-spektaklya-

sostoitsya-18-aprelya (дата обращения 25.08.2021). – Загл. с экрана. 

 

Барабанов, Богдан. У маріупольській бібліотеці вперше відбувся кінопоказ 

для людей з вадами зору [Електрон. ресурс] : [у центр. міській публ. б-ці ім. В. 

Короленка] / Б. Барабанов // pr.ua: портал якісних новин [Приазовський робочий] 

[сайт газети]. – Текст. дані, фот. – Маріуполь, 2021. – 19 квіт. – Режим доступу: 

https://pr.ua/news/u-mariupolqsqkiyi-bibliotecsi-vperswe-vidbuvsya-kinopokaz-dlya-

lyudeyi-z-vadami-zoru (дата звернення 22.04.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Бібліотекарі радять прочитати! [Електрон. ресурс] : [відеопоради від 

фахівців ЦМБ м. Селидове] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – 

Текст., електрон. відеодані (1 файл: 04:39 хв.), фот. – Селидове, 2021. – 19 квіт. – 

Режим доступу: https://selidovo-rada.gov.ua/novini/bibliotekari-radyat-prochitati-2 

(дата звернення 19.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Соколова, Елена. В Мариуполе показали, как люди с нарушением зрения 

могут «смотреть» фильмы, – ФОТО [Электрон. ресурс] : [в центр. гор. публич. б-

ке им. В. Короленко] / Е. Соколова // 0629.come.ua: сайт города Мариуполя. – 

Текстовые данные, фот. – Мариуполь, 2021. – 19 апр. – Режим доступа: 

https://www.0629.com.ua/news/3080858/v-mariupole-pokazali-kak-ludi-s-

naruseniem-zrenia-mogut-smotret-filmy-foto (дата обращения 22.04.2021). – Загл. с 

экрана. 

 

Хаустова, Лідія. Куди піти. Що у Слов’янську почало працювати після 

карантину [Електрон. ресурс] : [в т. ч. Центр. міська б-ка ім. М. Петренка 

м. Слов’янськ] / Л. Хаустова // 6262.com.ua: сайт міста Слов’янська. – Текст. дані, 

фот. – Слов’янськ, 2021. – 20 квіт. – Режим доступу: 

https://www.6262.com.ua/news/3081354/kudi-piti-so-u-slovansku-pocalo-pracuvati-

pisla-karantinu (дата звернення 18.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

З нагоди ювілею видатного композитора Донецька обласна бібліотека для 

дітей підготувала мистецький нарис «Симфонія життя» [Електрон. ресурс] // 

Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. 

– 21 квіт. – Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/z-nagodi-yuvileyu-

vidatnogo-kompozitora-donecka-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-pidgotuvala-misteckij-

naris-simfoniya-

zhittya?fbclid=IwAR2F_Qk5xoC_EVThuXNP20Q5Avupp57h9wluN-

ZDsWIVIBFL5_R2TyTm0L0 (дата звернення 22.04.2021). – Заголовок з екрана. 
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Премьера детского спектакля прошла в Центральной городской публичной 

библиотеке Краматорска [Электрон. ресурс] : [по кн. И. Андрусяка «Стэфа и 

Чакалка» в исполнении артистов Народного театра книги «Эспада»] // 

Восточный проект [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Краматорск, 2021. – 21 апр. 

– Режим доступа: http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/92020-premera-detskogo-

spektaklya-proshla-v-tsentralnoj-gorodskoj-publichnoj-biblioteke-kramatorska (дата 

обращения 25.08.2021). – Загл. с экрана. 

 

Хаустова, Лідія. У Слов’янську пройшла перша зустріч стосовно 

«Бюджету участі»-2021 [Електрон. ресурс] : [у Центр. міській б-ці ім. 

М. Петренка] / Л. Хаустова // 6262.com.ua: сайт міста Слов’янська. – Текст. дані, 

фот. – Слов’янськ, 2021. – 21 квіт. – Режим доступу: 

https://www.6262.com.ua/news/3082512/u-slovansku-projsla-persa-zustric-sodo-

budzetu-ucasti-2021 (дата звернення 21.12.2021). – Заголовок з екрана. 
 

У Добропіллі для дорослих працює Школа цифрової грамотності 

[Електрон. ресурс] : [в міській дит. б-ці Добропільської МТГ] // Доброполье 

online [сайт]. – Текст. дані, фот. – Доброполье, 2021. – 22 квіт. – Режим доступу: 

https://www.dobrepole.com.ua/news/shkola_cifrovoji_gramotnosti_dlja_doroslikh_v

_biblioteci_dopomozhe/2021-04-22-35641 (дата звернення 15.12.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

«Школа майбутнього пенсіонера» продовжує свою роботу [Електрон. 

ресурс] : [заняття «Школи майбутнього пенсіонера» в публ. б-ці Волховаської 

МТГ] // Instagram. [Волноваське об’єднане управління Пенсійного фонду 

України Донецької області] [сайт]. – Волноваха, 2021. – 22 квіт. – Режим доступу: 

https://www.instagram.com/p/COAn7GPl9Xb/?utm_medium=copy_link (дата 

звернення 11.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Заходи у бібліотеках міста до Всесвітнього дня книги та авторського права 

[Електрон. ресурс] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст., 

електрон. відеодані (2 файли: 01:21 хв.; 04:37 хв.), фот. – Селидове, 2021. – 23 

квіт. – Режим доступу: https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-u-bibliotekakh-

mista-do-vsesvitnogo-dnya-knigi-ta-avtorskogo-prava (дата звернення 18.10.2021). 

– Заголовок з екрана. 

 

Культурний календар на травень 2021 року [Електрон. ресурс] : [заходи, 

що проводяться закладами культури області, в т. ч. б-ками] // Упр. культури і 

туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 23 квіт. – 

Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/kulturnij-kalendar-na-traven-2021-

roku (дата звернення 02.08.2021). – Заголовок з екрана. 
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Сартанська ВЦА продовжує заходи з благоустрою і прибирання (ФОТО) 

[Електрон. ресурс] : [толока за участю фахівців публич. б-ки ім. М. Лермонтова 

смт Сартана] // sanews.com.ua [сайт]. – Текст. дані, фот. – Сартана, 2021. – 23 квіт. 

– Режим доступу: http://sanews.com.ua/sartanska-vtsa-prodovzhuye-zahodi-z-

blagoustroyu-i-pribirannya-foto/2021/04/23/ (дата звернення 27.09.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Творча майстерня прифронтового села Чермалик [Електрон. ресурс] : 

[творчий гурток для дітей та дорослих у б-ці селища] // Наш Донбасс [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – [Маріуполь], 2021. – 23 квіт. – Режим доступу: 

https://nashdonbass.com/tvorcha-majsternya-prifrontovogo-sela-

chermalik/?fbclid=IwAR1PFuNqfRB3ysfRR02kJyLrOFdmSEFFo7WLBN9o8_SKo

RAd5-k2M7s1W8Q (дата звернення 26.04.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Круглова, Олена. Краматорськ відвідали дитячі письменники та фолк-рок 

музиканти: щорічний літературно-мистецький фестиваль «Кальміюс» триває 
[Електрон. ресурс] : [зокрема, зустріч з письменником Сашком Дерманським у 
Дит. центр. б-ці ім. О. С. Пушкіна] / О. Круглова // Kramatorsk Post [сайт]. – 
Текст., електрон. відеодані (1 файл: 66:24 хв.), фот. – Краматорськ, 2021. – 
24 квіт. – Режим доступу: https://www.kramatorskpost.com/kramatorsk-vidvidali-
dityaci-pismenniki-ta-folkrok-muzikanti_83287 (дата звернення 30.04.2021). – 
Заголовок з екрана. 

 
«Очеретяні коти» співали для Добропілля! [Електрон. ресурс] : [виступ 

муз. гурту «Очеретяний кіт» в публ. б-ці Добропільської МТГ] // Facebook. 
Фестиваль Кальміюс [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 54:16 хв.). – 
Добропілля, 2021. – 24 квіт. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/kalmijusfest/posts/907149179857363 (дата звернення 
15.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 
В Соледарській громаді відбулася зустріч із учасниками ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС [Електрон. ресурс] : [в міській б-ці 
м. Соледар] // Соледарська міська територіальна громада: офіційний сайт. – 
Текст. дані, фот. – Соледар, 2021. – 26 квіт. – Режим доступу: 
http://www.solerada.gov.ua/index.php/uk/novyny/2546-vidbulasia-zustrich-iz-
uchasnykamy-likvidatsii-naslidkiv-avarii-na-chornobylskii-aes-opublikovano-
26042021r (дата звернення 19.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 
26 квітня 2021 року на базі Волноваської центральної районної бібліотеки 

здобувачі освіти Волноваського професійно-технічного училища прийняли 
участь у заході, присвяченому до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи 
«Чорнобиль. Чорний біль Землі» [Електрон. ресурс] // Волноваське професійно-
технічне училище [сайт]. – Текст. дані, фот. – Волноваха, 2021. – 26 квіт. – Режим 
доступу: https://volnovaha-ptu.org.ua/news/12-52-12-26-04-2021/ (дата звернення 
05.10.2021). – Заголовок з екрана. 
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26 квітня – День пам’яті Чорнобильської трагедії [Електрон. ресурс] : [вірш 
Дм. Павличка «На Чорнобиль журавлі летіли» від фахівців Донецької обл. б-ки 
для дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст., електрон. 
відеодані (1 файл: 01:31 хв.). – Краматорськ, 2021. – 26 квіт. – Режим доступу: 
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/26-kvitnya-den-pamyati-chornobilskoyi-
tragediyi?fbclid=IwAR2dMKEazCel_SJ-
95daeOD6QXqKijUG7nd7jnnLU78OaW2NxAumG7kmivw (дата звернення 
26.04.2021). – Заголовок з екрана. 
 

Заходи до Дня Чорнобильської трагедії у бібліотеках міста [Електрон. 
ресурс] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, фот. – 
Селидове, 2021. – 26 квіт. – Режим доступу: https://selidovo-
rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-dnya-chornobilskoji-tragediji-u-bibliotekakh-mista 
(дата звернення 18.10.2021). – Заголовок з екрана. 
 

Ковальова, Світлана. Відкриваємо дітям віконце пізнання [Електрон. 
ресурс] : [співпраця Новоекономічної селищ. б-ки та педагогів ЗОШ] / 
С. Ковальова // Pokrovsk. City [сайт]. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 
27 квіт. – Режим доступу: https://pokrovsk.city/articles/186628/vidkrivayemo-
dityam-vikonce-piznannya (дата звернення 29.04.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Котенко, Елена. Мероприятия в городской библиотеке к празднованию 

Пасхи [Электрон. ресурс] : [ЦГБ г. Селидово] / Е. Котенко // 06237.com.ua: сайт 
городов Новогродовка и Селидово. – Текстовые, электрон. видеоданные (1 файл: 
07:03 мин.), фот. – Новогродовка; Селидово, 2021. – 28 апр. – Режим доступа: 
https://www.06237.com.ua/news/3089176/meropriatia-v-gorodskoj-biblioteke-k-
prazdnovaniu-pashi (дата обращения 27.09.2021). – Загл. с экрана. 

 
Круглий стіл «Актуальні проблеми соціального та медичного забезпечення 

учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС» [Електрон. ресурс] : [в 
приміщенні Центр. міської публ. б-ки м. Костянтинівка] // Костянтинівська 
міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Костянтинівка, 2021. – [28 
квіт.] – Режим доступу: https://konstrada.gov.ua/novini/2495-kruglij-stil-aktualni-
problemi-sotsialnogo-ta-medichnogo-zabezpechennya-uchasnikiv-likvidatsiji-avariji-
na-chornobilskij-aes (дата звернення 30.12.2021). – Заголовок з екрана. 
 

Пасхальні заходи у міській бібліотеці [Електрон. ресурс] : [ЦМБ для дітей 
м. Селидове] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст., електрон. 
відеодані (1 файл: 07:03 хв.), фот. – Селидове, 2021. – 28 квіт. – Режим доступу: 
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/paskhalni-zakhodi-u-miskij-bibliotetsi (дата 
звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 
 

Тримаємо Східний культурний фронт разом! #Кальміюс [Електрон ресурс] 
: [Сашко Дерманський про фестиваль] // Фейсбук. Фестиваль Кальміюс [сайт]. – 
Текст. дані, фот. – Добропілля, 2021. – 29 квіт. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/kalmijusfest/posts/909566252948989 (дата звернення 
15.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/26-kvitnya-den-pamyati-chornobilskoyi-tragediyi?fbclid=IwAR2dMKEazCel_SJ-95daeOD6QXqKijUG7nd7jnnLU78OaW2NxAumG7kmivw
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/26-kvitnya-den-pamyati-chornobilskoyi-tragediyi?fbclid=IwAR2dMKEazCel_SJ-95daeOD6QXqKijUG7nd7jnnLU78OaW2NxAumG7kmivw
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/26-kvitnya-den-pamyati-chornobilskoyi-tragediyi?fbclid=IwAR2dMKEazCel_SJ-95daeOD6QXqKijUG7nd7jnnLU78OaW2NxAumG7kmivw
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-dnya-chornobilskoji-tragediji-u-bibliotekakh-mista
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-dnya-chornobilskoji-tragediji-u-bibliotekakh-mista
https://pokrovsk.city/articles/186628/vidkrivayemo-dityam-vikonce-piznannya
https://pokrovsk.city/articles/186628/vidkrivayemo-dityam-vikonce-piznannya
https://www.06237.com.ua/news/3089176/meropriatia-v-gorodskoj-biblioteke-k-prazdnovaniu-pashi
https://www.06237.com.ua/news/3089176/meropriatia-v-gorodskoj-biblioteke-k-prazdnovaniu-pashi
https://konstrada.gov.ua/novini/2495-kruglij-stil-aktualni-problemi-sotsialnogo-ta-medichnogo-zabezpechennya-uchasnikiv-likvidatsiji-avariji-na-chornobilskij-aes
https://konstrada.gov.ua/novini/2495-kruglij-stil-aktualni-problemi-sotsialnogo-ta-medichnogo-zabezpechennya-uchasnikiv-likvidatsiji-avariji-na-chornobilskij-aes
https://konstrada.gov.ua/novini/2495-kruglij-stil-aktualni-problemi-sotsialnogo-ta-medichnogo-zabezpechennya-uchasnikiv-likvidatsiji-avariji-na-chornobilskij-aes
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/paskhalni-zakhodi-u-miskij-bibliotetsi
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%96%D1%8E%D1%81?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA6Eld7NuXG_Wwhu5ZuooRLTtzU1S0GeMVBhDdnQlkWgUoGzmr_BIwxwizpOjkEp1PV8m725opwisWDhYXR86mecbVJFPsNoNBPXN8jJa_70p8mYi2h6wtOgvoGzc20_fnmc6bqCossiTqTxPX86_X2ToSDjpmJe5hngMMTphs0VpNLIawT_njBlRVg_jTV__Un807wNdAVtkmIMOFuV4HFGxtqxIHGbACRTNDiRp5oLv3VwA6Kq-gSybBfneReg4T6CAaBUEYJH85Tw_BDxpdbBOcXJOvcaJC9aGAts2ArZEK8fpc&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/kalmijusfest/posts/909566252948989


 

63 
 

У Добропіллі відбувся літературно-мистецький фестиваль [Електрон. 
ресурс] : [зустріч з письменниками О. Дерманським, К. Кулик, Є. Пиріг, фольк-
рок гуртом «Очеретяний кіт» в Центр. міській б-ці м. Добропілля] // 
ДоброNews.City [сайт]. – Текст. дані, фот. – Добропілля, 2021. – 29 квіт. – Режим 
доступу: https://dobronews.city/articles/142122/u-dobropilli-vidbuvsya-literaturno-
misteckij-festival (дата звернення 27.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Фестиваль «Кальміюс» в Добропіллі [Електрон. ресурс] : [зустріч з 

письменниками Сашком Дерманським, К. Кулик, Є. Пиріг, фольк-рок гуртом 
«Очеретяний кіт» в Центр. міській б-ці м. Добропілля] // Добропільська міська 
рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Добропілля, 2021. – 29 квіт. – 
Режим доступу: https://mrd.gov.ua/novyny/8225-festival-kal-m-yus-v-dobrop-ll 
(дата звернення 31.05.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Воронцова, Дарья. Для дітей старої частини Авдіївки провели творчий 

майстер-клас [Електрон. ресурс] : [майстер-клас «Писанка чарівна – символ 
України» в ЦМБ м. Авдіївка] / Д. Воронцова // avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, 
фот. – Авдіївка, 2021. – 30 квіт. – Режим доступу: 
http://avdeevka.city/news/view/dlya-ditej-staroi-chastini-avdiivki-proveli-tvrchij-
majster-klas (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

Коробова, Марія. Фестиваль «Кальміюс» пройшов у Добропіллі [Електрон. 

ресурс] : [зустріч з письменниками О. Дерманським, Є. Пиріг та К. Кулик, фольк-

рок гуртом «Очеретяний кіт» у Центр. міській б-ці м. Добропілля в рамках літ.-

мистец. фестивалю «Кальміюс»] / М. Коробова // 06277.com.ua: сайт города 

Доброполья. – Текст. дані, фот. – Доброполье, 2021. – 30 квіт. – Режим доступу: 

https://www.06277.com.ua/news/3091447/festival-kalmius-projsov-u-dobropilli 

(дата звернення 06.05.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Светлова, Алена. До Великодніх свят в бібліотеці-філії № 3 відбувся ряд 

майстер-класів [Електрон. ресурс] / А. Светлова // avdeevka.city [сайт]. – Текст. 

дані, фот. – Авдіївка, 2021. – 30 квіт. – Режим доступу: 

http://avdeevka.city/news/view/do-velikodnih-svyat-v-bibliotetsi-filii-no3-vidbuvsya-

ryad-majster-klasiv (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Фестиваль «Кальміюс» в Добропіллі + ФОТО [Електрон. ресурс] : [в т. ч. 

зустріч з письменниками та музикантами в ЦМБ Добропільської МТГ] // 

Доброполье online [сайт]. – Текст. дані, фот. – Доброполье, 2021. – 30 квіт. – 

Режим доступу: 

https://www.dobrepole.com.ua/news/festival_kalmijus_v_dobropilli/2021-04-30-

35728 (дата звернення 15.12.2021). – Заголовок з екрана. 
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Травень 

 

Які розваги підготували маріупольцям до Великодня? [Електрон. ресурс] : 

[в т. ч. виставка писанок в ЦМПБ ім. В. Короленка] // Телеканал Сигма [сайт]. – 

Електрон. відеодані (1 файл: 02:06 хв.). – Мариуполь, 2021. – 01 трав. – Режим 

доступу: https://ru-

ru.facebook.com/941079029383552/videos/481023499995308/?__so__=channel_tab

&__rv__=all_videos_card (дата звернення 18.05.2021). – Заголовок з екрана. 

 

В Доброполье на Донетчине состоялся фестиваль «Кальмиюс» [Электрон. 

ресурс] : [встреча с писателями А. Дерманским, Е. Кулик, Е. Пирог, фольк-рок 

группой «Очеретяный кот» в Центр. гор. б-ке г. Доброполья] // Восточный 

вариант [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск, 2021. – 03 мая. – Режим 

доступа: https://v-variant.com.ua/v-dobropole-proshel-festyval-kalmyiu/ (дата 

обращения 06.05.2021). – Загл. с экрана. 

 

Новак, Богдан. В Краматорске на капремонт книгохранилища детской 

библиотеки им. А. Пушкина выделили 600 тыс. грн. [Электрон. ресурс] / Б. Новак // 

Восточный проект [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Краматорск, 2021. – 03 мая. 

– Режим доступа: http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/92422-v-kramatorske-na-

kapremont-knigokhranilishcha-detskoj-biblioteki-im-a-pushkina-vydelili-600-tys-grn 

(дата обращения 25.08.2021). – Загл. с экрана. 

 

 

В Краматорске на капремонт книгохранилища детской библиотеки им. 

Пушкина выделили 600 тыс гривен [Электрон. ресурс] // Новости Краматорска 

[сайт]. – Текстовые данные, фот. – Краматорск, 2021. – 04 мая. – Режим доступа: 

https://hi.dn.ua/novosti/novosti-kramatorska/v-kramatorske-na-kapremont-

knigokhranilishcha-detskoj-biblioteki-im-a-pushkina-vydelili-600-tys-grn (дата 

обращения 01.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Аленькова, Наталья. В Краматорске пройдет акция «Народжені у 

вишиванках» [Электрон. ресурс] : [от ОО «Український розмовний клуб 

“Файно”», ДЦБ им. А. С. Пушкина] / Н. Аленькова // Восточный проект [сайт]. – 

Текстовые данные, фот. – Краматорск, 2021. – 05 мая. – Режим доступа: 

https://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/%2092440-v-kramatorske-projdet-aktsiya-

narodzheni-u-vishivankakh (дата обращения 09.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Воронцова, Дарья. Бібліотекарі Авдіївки провели майстер-класи з 

виготовлення маків [Електрон. ресурс] : [в б-ках-філ. № 2, № 3 від. культури 

м. Авдіївка] / Д. Воронцова // avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 

2021. – 06 трав. – Режим доступу: http://avdeevka.city/news/view/bibliotekari-

avdiivki-proveli-majster-klasi-z-vigotovlennya-makiv (дата звернення 27.09.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

https://m.facebook.com/tvsigma/?locale2=ru_RU&__tn__=C
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В містах Донеччини та Луганщини продовжується літературно-

мистецький фестиваль «Кальміюс» [Електрон. ресурс] : [в т. ч. в б-ках 

Донеччини] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Краматорськ, 2021. – 07 трав. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/v-mistah-donechchini-ta-luganshchini-

prodovzhuyetsya-literaturno-misteckij-festival-kalmiyus (дата звернення 

12.05.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Неймовірний подарунок бібліотекам Донеччини [Електрон. ресурс] : 

[комплекти повного академіч. зібр. творів Л. Українки у 14-ти томах від Держ. 

установи «Український інститут книги»] // Упр. культури і туризму ДонОДА 

[сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 07 трав. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/nejmovirnij-podarunok-bibliotekam-

donechchini?fbclid=IwAR1kd0h-

RgzTKRVA6bw6PwfVkeMRi1rGhNDFwkz8BM99D0gDLHAR420zGEY (дата 

звернення 12.05.2021). – Заголовок з екрана. 

 

В Славянске пройдет фотовыставка пропавших без вести бойцов 

[Электрон. ресурс] : [ЦГБ им. М. Петренко] // Slavgorod.com.ua [сайт]. – 

Текстовые данные, фот. – Славянск; Святогорск, 2021. – 11 мая. – Режим 

доступа: https://slavgorod.com.ua/news/article/25228/ (дата обращения 18.10.2021). 

– Загл. с экрана. 

 
Прем’єра пісні – до Дня пам’яті та примирення [Електрон. ресурс] : 

[зустріч «У пам’яті минуле оживає» в ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка м. Покровськ] // 
Pokrovsk.City [сайт]. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 11 трав. – Режим 
доступу: http://pokrovsk.city/read/articles/article/19969 (дата звернення 
18.05.2021). – Заголовок з екрана. 
 

У Родинському презентували книгу, присвячену мамі [Електрон. ресурс] : 
[презентація зб. «О маме задушевный разговор» поетеси, секретаря всеукр. 
літоб’єднання «Сфера» Ірини Левенцової у Родинській б-ці-філ. № 4, КЗ 
«Покровська міська публічна бібліотека»] // Pokrovsk.City [сайт]. – Текст. дані, 
фот. – Покровськ, 2021. – 11 трав. – Режим доступу: 
http://pokrovsk.city/read/articles/article/19988 (дата звернення 05.08.2021). – 
Заголовок з екрана. 

 
ВІДЕО. «Народжені в вишиванках»: волонтери Донеччини дарують 

немовлятам вишиті сорочки [Електрон. ресурс] : [акція від майстринь ГО 
«Український розмовний клуб “Файно”» у Дит. центр. б-ці ім. О. С. Пушкіна 
м. Краматорськ] // Вчасно: інформаційне агенство [сайт]. – Текст., електрон. 
відеодані (1 файл: 03:09 хв.), фот. – Покровськ, 2021. – 13 трав. – Режим доступу: 
https://vchasnoua.com/donbass/69463-video-narodzheni-v-vishivankakh-volonteri-
donechchini-daruyut-nemovlyatam-vishiti-sorochki (дата звернення 27.08.2021). – 
Заголовок з екрана. 
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Иванова, Анна. Майские мероприятия в центральной городской 
библиотеке [Электрон. ресурс] : [ЦГБ г. Селидово] / А. Иванова // 06237.com.ua: 
сайт городов Новогродовка и Селидово. – Текстовые данные, фот. – 
Новогродовка; Селидово, 2021. – 13 мая. – Режим доступа: 
https://www.06237.com.ua/news/3101904/majskie-meropriatia-v-centralnoj-
gorodskoj-biblioteke (дата обращения 27.09.2021). – Загл. с экрана. 

 
Травневі заходи у центральній міській бібліотеці [Електрон. ресурс] // 

Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст., електрон. відеодані 
(1 файл: 03:12 хв.), фот. – Селидове, 2021. – 13 трав. – Режим доступу: 
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/travnevi-zakhodi-u-tsentralnij-miskij-bibliotetsi 
(дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 
День семьи в Константиновской громаде прошел на «Ура» [Электрон. 

ресурс] : [в т. ч. мастер-класс от сотрудников Центр. дет. б-ки] // Zi [Знамя 
индустрии]: новостной портал [сайт]. – Текстовые данные, фот. – 
Константиновка, 2021. – 14 мая. – Режим доступа: https://zi.ua/news/den-semi-v-
konstantinovskoy-gromade-proshel-na-ura_161596/ (дата обращения 17.04.2021). – 
Загл. с экрана. 

 
Донецька обласна бібліотека для дітей підготувала інформаційний 

путівник «Мандруємо до Європи» [Електрон. ресурс] // Упр. культури і туризму 
ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 14 трав. – Режим 
доступу: https://cutt.ly/LO0BmK7 (дата звернення 17.05.2021). – Заголовок з 
екрана. 

Костянтинівська громада відсвяткувала Міжнародний День сім’ї 

[Електрон. ресурс] : [в т. ч. за участю Центр. дит. б-ки м. Костянтинівка] // 

Костянтинівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, фот. – 

Костянтинівка, 2021. – 14 трав. – Режим доступу: 

https://konstrada.gov.ua/novini/2539-kostyantinivska-gromada-vidsvyatkuvala-

mizhnarodnij-den-sim-ji (дата звернення 30.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Романенко, Анна. Ночь музеев в Мариуполе: куда идти, на чем ехать, что 

смотреть, – ПОДРОБНЫЙ ПЛАН [Электрон. ресурс] : [в т. ч. мастер-классы от 

гор. б-к] / А. Романенко // 0629.come.ua: сайт города Мариуполя. – Текстовые 

данные, фот. – Мариуполь, 2021. – 14 мая. – Режим доступа: 

https://www.0629.com.ua/news/3102538/noc-muzeev-v-mariupole-kuda-idti-na-cem-

ehat-cto-smotret-podrobnyj-plan (дата обращения 17.05.2021). – Загл. с экрана. 

 

Светлова, Алена. До Дня Європи авдіївцям влаштували творчі пізнавальні 

заходи [Електрон. ресурс] : [вікторини, майстер-клас «Квітка співдружності» в 

б-ці-філ. № 3 м. Авдіївка] / А. Светлова // avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. 

– Авдіївка, 2021. – 14 трав. – Режим доступу: http://avdeevka.city/news/view/do-

dnya-evropi-avdiivtsyam-vlashtuvali-tvorchi-piznavalni-zahodi (дата звернення 

27.09.2021). – Заголовок з екрана. 
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У бібліотеці ім. М. Петренка відкрилася фотовиставка «Ми вас шукаємо. 

Ми вас чекаємо. Не забуваємо» [Електрон. ресурс] // Слов’янська міська ВЦА 

[сайт]. – Текст. дані, фот. – Слов’янськ, 2021. – 14 трав. – Режим доступу:  

http://slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=28394 (дата звернення 23.12.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

У бібліотеці ім. М. Петренка відкрилася фотовиставка «Ми вас шукаємо. Ми 

вас чекаємо. Не забуваємо» [Електрон. ресурс] // Славянские ведомости [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 14 трав. – Режим доступу: 

https://slavinfo.dn.ua/novosti/novosti-slavyanska/u-bibliotetsi-im-m-petrenka-

vidkrilasya-fotovistavka-mi-vas-shukaemo-mi-vas-chekaemo-ne-zabuvaemo (дата 

звернення 23.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Хаустова, Лідія. «Вони повинні знати, що за них боряться». У Слов’янську 

пройшла фотовиставка пропавших безвісти захисників України [Електрон. 

ресурс] : [Центр. міська б-ка ім. М. Петренка] / Л. Хаустова // 6262.com.ua: сайт 

міста Слов’янська. – Текст. дані, фот. – Слов’янськ, 2021. – 14 трав. – Режим 

доступу: https://www.6262.com.ua/news/3102582/voni-povinni-znati-so-za-nih-

boratsa-u-slovansku-projsla-fotovistavka-propavsih-bezvisti-zahisnikiv-ukraini (дата 

звернення 21.12.2021). – Заголовок з екрана. 
 

Кулешов, Сергей. Фотовиставку «МИ ВАС ШУКАЄМО. МИ ВАС 

ЧЕКАЄМО. НЕ ЗАБУВАЄМО» відкрито у Центральній бібліотеці [Електрон. 

ресурс] : [у Центр. міській б-ці ім. М. Петренка м. Слов’янськ] / С. Кулешов // 

Деловой Славянск [сайт]. – Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 15 трав. – Режим 

доступу: https://slavdelo.dn.ua/2021/05/15/450146/ (дата звернення 20.12.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Молошна, Марина. Про людей-невидимок, що живуть, працюють та 

творять поряд з нами [Електрон. ресурс] : [в т. ч. заходи для людей з інвалідністю 

у ЦМПБ ім. В. Короленка м. Маріуполь] / М. Молошна // 0629.com.ua: сайт 

города Мариуполя. – Текст. дані, фот. – Мариуполь, 2021. – 15 трав. – Режим 

доступу : https://www.0629.com.ua/news/3103134/pro-ludej-nevidimok-so-zivut-

pracuut-ta-tvorat-porad-z-nami (дата звернення 02.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Швэцова, Аля. Ночь музеев в Мариуполе / Велика культурна столиця 

України [Электрон. ресурс] : [в т. ч. мастер-классы от ЦГПБ им. В. Короленко г. 

Мариуполь] / А. Швэцова // YouTube. [Аля Швэцова] [сайт]. – Электрон. 

видеоданные (1 файл: 04:20 мин.). – Мариуполь, 2021. – 15 мая. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=NyJtk43qciw (дата обращения 18.05.2021). – 

Загл. с экрана. 

 

 

 

 

http://slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=28394
https://slavinfo.dn.ua/novosti/novosti-slavyanska/u-bibliotetsi-im-m-petrenka-vidkrilasya-fotovistavka-mi-vas-shukaemo-mi-vas-chekaemo-ne-zabuvaemo
https://slavinfo.dn.ua/novosti/novosti-slavyanska/u-bibliotetsi-im-m-petrenka-vidkrilasya-fotovistavka-mi-vas-shukaemo-mi-vas-chekaemo-ne-zabuvaemo
https://www.6262.com.ua/news/3102582/voni-povinni-znati-so-za-nih-boratsa-u-slovansku-projsla-fotovistavka-propavsih-bezvisti-zahisnikiv-ukraini
https://www.6262.com.ua/news/3102582/voni-povinni-znati-so-za-nih-boratsa-u-slovansku-projsla-fotovistavka-propavsih-bezvisti-zahisnikiv-ukraini
https://slavdelo.dn.ua/2021/05/15/450146/
https://www.0629.com.ua/news/3103134/pro-ludej-nevidimok-so-zivut-pracuut-ta-tvorat-porad-z-nami
https://www.0629.com.ua/news/3103134/pro-ludej-nevidimok-so-zivut-pracuut-ta-tvorat-porad-z-nami
https://www.youtube.com/watch?v=NyJtk43qciw
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Фестиваль Кальміус – 15.05.21 р. в ЦМБ [Електрон. ресурс] : [зустріч з 

письменниками О. Лотоцькою та С. Синюком в Центр. міській б-ці м. Бахмут в 

рамках фестивалю «Кальміюс»] // YouTube. [Библиотека Бахмут] [сайт]. – 

Електрон. відеодані (1 файл: 44:41 хв.). – Бахмут, 2021. – 16 трав. – Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=dP9me6WpkrI (дата звернення 

17.05.2021). – Заголовок з екрана. 

 

[Поетична вітальня «Уклін тобі, ненько!» до Дня матері в бібліотеці 

Святогірська] [Електрон. ресурс] // Фейсбук. Святогірська міська рада [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Святогірськ, 2021. – 17 трав. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=148897077210669&id=10189

1868577857 (дата звернення 22.10.2021). 

 

В Славянске рассказали, как будут отмечать День вышиванки [Электрон. 

ресурс] : [в т. ч. фотозона от Центр. б-ки им. М. Петренко] // Восточный вариант 

[сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск, 2021. – 18 мая. – Режим доступа: 

https://v-variant.com.ua/v-slavianske-rasskazaly-kak-budut-otmechat-den-v-

shyvanky/ (дата обращения 19.05.2021). – Загл. с экрана. 
 

Хаустова, Лідія. У Слов’янську пройде фестиваль вуличної етномузики 

[Електрон. ресурс] : [в т. ч. захід в Центр. міській б-ці ім. М. Петренка] / 

Л. Хаустова // 6262.com.ua: сайт міста Слов’янська. – Текст. дані, фот. – 

Слов’янськ, 2021. – 18 трав. – Режим доступу: 

https://www.6262.com.ua/news/3105308/u-slovansku-projde-festival-vulicnoi-

etnomuziki (дата звернення 21.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Бібліотеки Донеччини долучилися до науково-практичної конференції 

«Бібліотека і книга в контексті часу» [Електрон. ресурс] // Упр. культури і 
туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 19 трав. – 
Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/biblioteki-donechchini-
doluchilisya-do-naukovo-praktichnoyi-konferenciyi-biblioteka-i-kniga-v-konteksti-
chasu?fbclid=IwAR1bciDTSi9Nq_I0f9xt0fg581P4-im1waY1-
3njWh95D7zCWp_qHOJH67M (дата звернення 20.05.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Вишиванка – одяг вільних [Електрон. ресурс] : [відео від Донецької обл. б-

ки для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Електрон. 
відеодані (1 файл: 03:04 хв.). – Краматорськ, 2021. – 19 трав. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1335895476807607 (дата 
звернення 21.05.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Відділ культури, туризму, молоді, сім’ї та спорту Мангушської селищної 

ради з 19.05.2021 року оголошує конкурс на посаду директора Комунального 
закладу «Мангушська публічна бібліотека» Мангушської селищної ради 
[Електрон. ресурс] // Мангушська громада: Донецька область, Маріупольський 
район [сайт]. – Текст. дані, фот. – Мангуш, 2021. – 19 трав. – Режим доступу: 
https://mangush-gromada.gov.ua/news/1621405095/ (дата звернення 06.12.2021). – 
Заголовок з екрана. 

https://www.youtube.com/watch?v=dP9me6WpkrI
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=148897077210669&id=101891868577857
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=148897077210669&id=101891868577857
https://v-variant.com.ua/v-slavianske-rasskazaly-kak-budut-otmechat-den-v-shyvanky/
https://v-variant.com.ua/v-slavianske-rasskazaly-kak-budut-otmechat-den-v-shyvanky/
https://www.6262.com.ua/news/3105308/u-slovansku-projde-festival-vulicnoi-etnomuziki
https://www.6262.com.ua/news/3105308/u-slovansku-projde-festival-vulicnoi-etnomuziki
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/biblioteki-donechchini-doluchilisya-do-naukovo-praktichnoyi-konferenciyi-biblioteka-i-kniga-v-konteksti-chasu?fbclid=IwAR1bciDTSi9Nq_I0f9xt0fg581P4-im1waY1-3njWh95D7zCWp_qHOJH67M
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/biblioteki-donechchini-doluchilisya-do-naukovo-praktichnoyi-konferenciyi-biblioteka-i-kniga-v-konteksti-chasu?fbclid=IwAR1bciDTSi9Nq_I0f9xt0fg581P4-im1waY1-3njWh95D7zCWp_qHOJH67M
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/biblioteki-donechchini-doluchilisya-do-naukovo-praktichnoyi-konferenciyi-biblioteka-i-kniga-v-konteksti-chasu?fbclid=IwAR1bciDTSi9Nq_I0f9xt0fg581P4-im1waY1-3njWh95D7zCWp_qHOJH67M
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/biblioteki-donechchini-doluchilisya-do-naukovo-praktichnoyi-konferenciyi-biblioteka-i-kniga-v-konteksti-chasu?fbclid=IwAR1bciDTSi9Nq_I0f9xt0fg581P4-im1waY1-3njWh95D7zCWp_qHOJH67M
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1335895476807607
https://mangush-gromada.gov.ua/news/1621405095/
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До Дня вишиванки запрошуємо мешканців та гостей міста взяти участь у 
святкових заходах [Електрон. ресурс] : [в т. ч. майстер-клас, онлайн-презентація 
від центр. міської б-ки м. Добропілля] // Добропільська міська рада: офіційний 
веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Добропілля, 2021. – 19 трав. – Режим доступу: 
https://mrd.gov.ua/novyny/8266-do-dnya-vishivanki-zaproshuemo-meshkants-v-ta-
gostej-m-sta-vzyati-uchast-u-svyatkovikh-zakhodakh (дата звернення 31.05.2021). – 
Заголовок з екрана. 

 
Донецька обласна бібліотека для дітей підготувала етнографічно-

мистецьку панораму «На вістрі голки – вся земна краса…» до Дня вишиванки 
[Електрон. ресурс] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. 
– Краматорськ, 2021. – 19 трав. – Режим доступу: 
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/donecka-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-pidgotuvala-
etnografichno-mistecku-panoramu-na-vistri-golki-vsya-zemna-krasa-do-dnya-
vishivanki?fbclid=IwAR2H3tXMQqmTOCb4deb-
ll43Fp4HUzm4lNcJ8qIrZvZP5GMq50FYcqx276Y (дата звернення 19.05.2021). – 
Заголовок з екрана. 

 
Соколова, Елена. Праздник в «оранжевой зоне». Как в Мариуполе пройдет 

День вышиванки [Электрон. ресурс] : [в т. ч. мастер-классы, кн. толока от 
Донецкой обл. б-ки для детей] / Е. Соколова // 0629.come.ua: сайт города 
Мариуполя. – Текстовые данные, фот. – Мариуполь, 2021. – 19 мая. – Режим 
доступа: https://www.0629.com.ua/news/3106641/prazdnik-v-oranzevoj-zone-kak-v-
mariupole-projdet-den-vysivanki (дата обращения 19.05.2021). – Загл. с экрана. 

 

Аленькова, Наталья. 300 сорочок для немовлят України – до свята 

вишиванки [Електронний ресурс] : [від ГО «Український розмовний клуб 

“Файно”», ДЦБ ім. О. С. Пушкіна м. Краматорськ] / Н. Аленькова // Восточный 

проект [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 02:24 хв.), фот. – Краматорск, 

2021. – 20 трав. – Режим доступу: https://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/93105-

300-sorochok-dlya-nemovlyat-ukrajini-do-svyata-vishivanki (дата звернення 

09.12.2021). – Назва з екрана. 

 

Донецьк 98-го, об’єднання патріотів і сорочки для немовлят: п’ять історій з 

Донеччини до Дня вишиванки [Електрон. ресурс] : [в т. ч. акція від майстринь ГО 

«Український розмовний клуб “Файно”» у Дит. центр. б-ці ім. О. С. Пушкіна м. 

Краматорськ] // Вчасно [сайт]. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 20 трав. – 

Режим доступу: https://vchasnoua.com/articles/69511-donetsk-98-ho-obiednannia-

patriotiv-i-sorochky-dlia-nemovliat-piat-istorii-z-donechchyny-do-dnia-vyshyvanky 

(дата звернення 27.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Мариупольцы отметили день вышиванки [Электрон. ресурс] : [в т. ч. 

мастер-классы, кн. толока от Донецкой обл. б-ки для детей, ЦГПБ им. 

В. Короленко] // Маріуполь: офіційний сайт міської ради. – Текстовые данные, 

фот. – Мариуполь, 2021. – 20 мая. – Режим доступа: 

https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/mariupolci-vidznachili-den-vishivanki- (дата 

обращения 24.05.2021). – Загл. с экрана. 

https://ula.org.ua/news/4640-peremozhtsi-konkursiv-ta-nahorodzheni-vidznakamy-ukrainskoi-bibliotechnoi-asotsiatsii-2020?fbclid=IwAR0BaSczT9VUzxxWh7TaMUFZz9LZR0xXk0E10jqZ1xI_XYJu0pHNssd-uD8
https://mrd.gov.ua/novyny/8266-do-dnya-vishivanki-zaproshuemo-meshkants-v-ta-gostej-m-sta-vzyati-uchast-u-svyatkovikh-zakhodakh
https://mrd.gov.ua/novyny/8266-do-dnya-vishivanki-zaproshuemo-meshkants-v-ta-gostej-m-sta-vzyati-uchast-u-svyatkovikh-zakhodakh
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/donecka-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-pidgotuvala-etnografichno-mistecku-panoramu-na-vistri-golki-vsya-zemna-krasa-do-dnya-vishivanki?fbclid=IwAR2H3tXMQqmTOCb4deb-ll43Fp4HUzm4lNcJ8qIrZvZP5GMq50FYcqx276Y
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/donecka-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-pidgotuvala-etnografichno-mistecku-panoramu-na-vistri-golki-vsya-zemna-krasa-do-dnya-vishivanki?fbclid=IwAR2H3tXMQqmTOCb4deb-ll43Fp4HUzm4lNcJ8qIrZvZP5GMq50FYcqx276Y
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/donecka-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-pidgotuvala-etnografichno-mistecku-panoramu-na-vistri-golki-vsya-zemna-krasa-do-dnya-vishivanki?fbclid=IwAR2H3tXMQqmTOCb4deb-ll43Fp4HUzm4lNcJ8qIrZvZP5GMq50FYcqx276Y
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/donecka-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-pidgotuvala-etnografichno-mistecku-panoramu-na-vistri-golki-vsya-zemna-krasa-do-dnya-vishivanki?fbclid=IwAR2H3tXMQqmTOCb4deb-ll43Fp4HUzm4lNcJ8qIrZvZP5GMq50FYcqx276Y
https://www.0629.com.ua/news/3106641/prazdnik-v-oranzevoj-zone-kak-v-mariupole-projdet-den-vysivanki
https://www.0629.com.ua/news/3106641/prazdnik-v-oranzevoj-zone-kak-v-mariupole-projdet-den-vysivanki
https://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/93105-300-sorochok-dlya-nemovlyat-ukrajini-do-svyata-vishivanki
https://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/93105-300-sorochok-dlya-nemovlyat-ukrajini-do-svyata-vishivanki
https://vchasnoua.com/articles/69511-donetsk-98-ho-obiednannia-patriotiv-i-sorochky-dlia-nemovliat-piat-istorii-z-donechchyny-do-dnia-vyshyvanky
https://vchasnoua.com/articles/69511-donetsk-98-ho-obiednannia-patriotiv-i-sorochky-dlia-nemovliat-piat-istorii-z-donechchyny-do-dnia-vyshyvanky
https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/mariupolci-vidznachili-den-vishivanki-
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Обласний етап конкурсу дитячого читання [Електрон. ресурс] : 

[«Книгоманія – 2021» в режимі ZOOM-конференції в Донецькій обл. б-ці для 

дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Краматорськ, 2021. – 20 трав. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/oblasnij-etap-konkursu-dityachogo-

chitannya?v=60a66df2d1aac&fbclid=IwAR0iP0pHXNSvgr7VxD4OZXeTcFXQ4I9o

bFVU876AZHm1Tc1Lg7BR9uzhn40 (дата звернення 21.05.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Торский, Эдуард. В Славянске проходит День вышиванки [Электрон. 

ресурс] : [в т. ч. при участии Центр. гор. б-ки им. М. Петренко] / Э. Торский // 

Деловой Славянск [сайт]. – Текстовые, электрон. видеоданные (1 файл: 04:11 

мин.), фот. – Славянск, 2021. – 20 мая. – Режим доступа: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/05/20/v-slavyanske-prohodit-den-vyshivanki/ (дата 

обращения 20.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Хаустова, Лідія. У Слов’янську розпочалося святкування Дня вишиванки 

[Електрон. ресурс] : [в т. ч. локація Центр. міської б-ки ім. М. Петренка 

м. Слов’янськ] / Л. Хаустова // 6262.com.ua: сайт міста Слов’янська. – Текст. дані, 

фот. – Слов’янськ, 2021. – 20 трав. – Режим доступу: 

https://www.6262.com.ua/news/3108072/u-slovansku-rozpocalosa-svatkuvanna-dna-

visivanki (дата звернення 18.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

[Черговий прийом громадян з земельних та інших правових питань] 

[Електрон. ресурс] : [в Сіверській б-ці для дітей] // Фейсбук. Краматорський 

місцевий центр з надання БВПД [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 

20 трав. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/Kramatorsk.Legal.Aid/posts/1569626273244473 (дата 

звернення 30.12.2021). 

 

Я душу одягну у вишиванку [Електрон. ресурс] : [інтерактивна презентація 

про особливості вишивки на Донеччині від публ. б-ки Добропільської МТГ] // 

Добропільська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. данні. – Добропілля, 

2021. – 20 трав. – Режим доступу: https://mrd.gov.ua/novyny/8268-ya-dushu-

odyagnu-u-vishivanku (дата звернення 15.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Барабанов, Богдан. Концерти, ярмарки та селфі: як Маріуполь відзначив 

День вишиванки [Електрон. ресурс] : [в т. ч. майстер-класи та кн. виставки від 

Донецької обл. б-ки для дітей, ЦМПБ ім. В. Короленка] / Б. Барабанов // pr.ua: 

портал якісних новин [Приазовський робочий] [сайт газети]. – Текст. дані, фот. – 

Маріуполь, 2021. – 21 трав. – Режим доступу: https://pr.ua/news/koncserti-

yarmarki-ta-selfi-yak-mariupolq-vidznachiv-denq-viswivanki (дата звернення 

14.02.2021). – Заголовок з екрана. 

 

 

https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/oblasnij-etap-konkursu-dityachogo-chitannya?v=60a66df2d1aac&fbclid=IwAR0iP0pHXNSvgr7VxD4OZXeTcFXQ4I9obFVU876AZHm1Tc1Lg7BR9uzhn40
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/oblasnij-etap-konkursu-dityachogo-chitannya?v=60a66df2d1aac&fbclid=IwAR0iP0pHXNSvgr7VxD4OZXeTcFXQ4I9obFVU876AZHm1Tc1Lg7BR9uzhn40
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/oblasnij-etap-konkursu-dityachogo-chitannya?v=60a66df2d1aac&fbclid=IwAR0iP0pHXNSvgr7VxD4OZXeTcFXQ4I9obFVU876AZHm1Tc1Lg7BR9uzhn40
https://slavdelo.dn.ua/2021/05/20/v-slavyanske-prohodit-den-vyshivanki/
https://www.6262.com.ua/author/lidia-khaustova
https://www.6262.com.ua/news/3108072/u-slovansku-rozpocalosa-svatkuvanna-dna-visivanki
https://www.6262.com.ua/news/3108072/u-slovansku-rozpocalosa-svatkuvanna-dna-visivanki
https://www.facebook.com/Kramatorsk.Legal.Aid/?__cft__%5b0%5d=AZWUYhyl7pyV2CCtEw0zl4sU5RwfFR7CVlPNoz46fWDcj3iy6P-AFdCJ4uIpVd9ZqjlK2n2MAiOScxZp684yP5E_NqH7X1bVRcsMJv5bZbc_5ECpbpJS2no2U6qPLskG3WKSVbxhOWDkhqAQmwyD99l7&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Kramatorsk.Legal.Aid/?__cft__%5b0%5d=AZWUYhyl7pyV2CCtEw0zl4sU5RwfFR7CVlPNoz46fWDcj3iy6P-AFdCJ4uIpVd9ZqjlK2n2MAiOScxZp684yP5E_NqH7X1bVRcsMJv5bZbc_5ECpbpJS2no2U6qPLskG3WKSVbxhOWDkhqAQmwyD99l7&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Kramatorsk.Legal.Aid/posts/1569626273244473
https://mrd.gov.ua/novyny/8268-ya-dushu-odyagnu-u-vishivanku
https://mrd.gov.ua/novyny/8268-ya-dushu-odyagnu-u-vishivanku
https://pr.ua/news/koncserti-yarmarki-ta-selfi-yak-mariupolq-vidznachiv-denq-viswivanki
https://pr.ua/news/koncserti-yarmarki-ta-selfi-yak-mariupolq-vidznachiv-denq-viswivanki
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Донецька обласна бібліотека для дітей долучилася до святкування 

Всесвітнього Дня вишиванки [Електрон. ресурс] // Упр. культури і туризму 

ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 21 трав. – Режим 

доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/donecka-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-

doluchilasya-do-svyatkuvannya-vsesvitnogo-dnya-

vishivanki?fbclid=IwAR3CU1HVBGsalFehndZR3j48lHJ_OHvAF-

tiaodSt5q_BwYOHameKZqSPUE (дата звернення 21.05.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Покровськ долучився до святкування 15-го ювілейного Дня вишиванки 

[Електрон. ресурс] : [майстер-класи, кн. виставки від ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка 

м. Покровськ] // Pokrovsk.City [сайт]. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 

21 трав. – Режим доступу: http://pokrovsk.city/read/articles/article/20002 (дата 

звернення 05.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Хаустова, Лідія. Як пройшов День вишиванки у Слов’янську. Відео 

[Електрон. ресурс] : [в т. ч. локація Центр. міської б-ки ім. М. Петренка 

м. Слов’янськ] / Л. Хаустова // 6262.com.ua: сайт міста Слов’янська. – Текст., 

електрон. відеодані (1 файл: 04:20 хв.), фот. – Слов’янськ, 2021. – 21 трав. – 

Режим доступу: https://www.6262.com.ua/news/3108453/ak-projsov-den-visivanki-

u-slovansku-video (дата звернення 18.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

У Покровську вшановують Героїв України [Електрон. ресурс] : [патріотич. 

година до Дня Героїв України для учнів ст. кл. багатопрофіл. гімназії м. 

Покровськ в міській публ. б-ці ім. Т. Г. Шевченка] // Покровська міська рада: 

офіційний SMART-портал. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 23 трав. – 

Режим доступу: https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4082/u-pokrovsku-

vshanovuyut-geroiv-ukraini (дата звернення 29.06.2021). – Заголовок з екрана.  

 

Торский, Эдуард. В Славянске создавали волонтерскую команду 

[Электрон. ресурс] : [семинар в Центр. гор. б-ке им. М. Петренко] / Э. Торский // 

Деловой Славянск [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск, 2021. – 24 мая – 

Режим доступа: https://slavdelo.dn.ua/2021/05/24/v-slavyanske-sozdavali-

volonterskuyu-komandu/ (дата обращения 20.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

В Славянске открыта выставка «Газеты отовсюду» [Электрон. ресурс] : 

[ЦГБ им. М. Петренко] // Slavgorod.com.ua [сайт]. – Текстовые, электрон. 

видеоданные (1 файл: 03:41 мин.), фот. – Славянск; Святогорск, 2021. – 25 мая. – 

Режим доступа: https://slavgorod.com.ua/news/article/25279/ (дата обращения 

18.10.2021). – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/donecka-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-doluchilasya-do-svyatkuvannya-vsesvitnogo-dnya-vishivanki?fbclid=IwAR3CU1HVBGsalFehndZR3j48lHJ_OHvAF-tiaodSt5q_BwYOHameKZqSPUE
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/donecka-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-doluchilasya-do-svyatkuvannya-vsesvitnogo-dnya-vishivanki?fbclid=IwAR3CU1HVBGsalFehndZR3j48lHJ_OHvAF-tiaodSt5q_BwYOHameKZqSPUE
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/donecka-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-doluchilasya-do-svyatkuvannya-vsesvitnogo-dnya-vishivanki?fbclid=IwAR3CU1HVBGsalFehndZR3j48lHJ_OHvAF-tiaodSt5q_BwYOHameKZqSPUE
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/donecka-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-doluchilasya-do-svyatkuvannya-vsesvitnogo-dnya-vishivanki?fbclid=IwAR3CU1HVBGsalFehndZR3j48lHJ_OHvAF-tiaodSt5q_BwYOHameKZqSPUE
http://pokrovsk.city/read/articles/article/20002
https://www.6262.com.ua/author/lidia-khaustova
https://www.6262.com.ua/news/3108453/ak-projsov-den-visivanki-u-slovansku-video
https://www.6262.com.ua/news/3108453/ak-projsov-den-visivanki-u-slovansku-video
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4082/u-pokrovsku-vshanovuyut-geroiv-ukraini
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4082/u-pokrovsku-vshanovuyut-geroiv-ukraini
https://slavdelo.dn.ua/2021/05/24/v-slavyanske-sozdavali-volonterskuyu-komandu/
https://slavdelo.dn.ua/2021/05/24/v-slavyanske-sozdavali-volonterskuyu-komandu/
https://slavgorod.com.ua/news/article/25279/
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Виставка вразила своєю різноманітністю, естетичним виглядом та 

художнім різнобарв’ям експонатів [Електрон. ресурс] : [виставка творч. робіт 

нар. умільців в Б-ці-Центрі еколог. виховання ім. Героя України О. Г. Лелеченка] 

// Миколаївська міська територіальна громада: Краматорський район Донецька 

область [сайт]. – Текст. дані, фот. – Миколаївка, 2021. – 25 трав. – Режим 

доступу: https://mk-otg.gov.ua/news/1622006996/ (дата звернення 22.10.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

«Спадщина тисячоліть...» [Електрон. ресурс] : [іст. екскурс від Донецької 

обл. б-ки для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – 

Електрон. відеодані (1 файл: 03:02 хв.). – Краматорськ, 2021. – 25 трав. – Режим 

доступу: https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1339936199736868 

(дата звернення 25.05.2021). – Заголовок з екрана. 

 

В Славянске рассказали, как будут праздновать День защиты детей 

[Электрон. ресурс] : [в т. ч. мероприятия б-к г. Славянск] // Восточный вариант 

[сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск, 2021. – 26 мая. – Режим доступа: 

https://v-variant.com.ua/v-slavianske-rasskazaly-kak-budut-prazdnovat-den-

zashchyt-detey/ (дата обращения 27.05.2021). – Загл. с экрана. 

Відбувся обласний етап конкурсу дитячого читання «Книгоманія – 2021» 

[Електрон. ресурс] : [в Донецькій обл. б-ці для дітей] // Упр. культури і туризму 

ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 26 трав. – Режим 

доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/vidbuvsya-oblasnij-etap-konkursu-

dityachogo-chitannya-knigomaniya-

2021?fbclid=IwAR3pLbfI9K6yYx0G9pWwdFCmq7vu3XjGaUZ_QstJxzMxeDw57

R7vVCHKfC8 (дата звернення 27.05.2021). – Заголовок з екрана. 

 

29–30 мая в Северодонецке пройдут День города и День химика: 

расписание мероприятий [Электрон. ресурс] : [в т. ч. мастер-классы от б-к 

г. Северодонецк] // Восточный вариант [сайт]. – Текстовые данные, фот. – 

Славянск, 2021. – 26 мая. – Режим доступа: https://v-variant.com.ua/29-30-maia-v-

severodonetske-proydut-den-horoda-y-den-khymyka-raspysanye-meropryiat/ (дата 

обращения 27.05.2021). – Загл. с экрана. 

 

Леошко, Владислав. Презентували проект «Порядок денний: 

деколонізація» [Електрон. ресурс] : у Краматорську Володимир В’ятрович та 

співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда презентували проект 

під назвою «Порядок денний: деколонізація» [в ДЦБ ім. О. С. Пушкіна 

м. Краматорськ] / В. Леошко // Голос України: газета Верховної Ради України 

[сайт газети]. – Текст. дані, фот. – Київ, 2021. – 26 трав. – Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/346463 (дата звернення 01.12.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

 

 

https://mk-otg.gov.ua/news/1622006996/
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1339936199736868
https://v-variant.com.ua/v-slavianske-rasskazaly-kak-budut-prazdnovat-den-zashchyt-detey/
https://v-variant.com.ua/v-slavianske-rasskazaly-kak-budut-prazdnovat-den-zashchyt-detey/
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/vidbuvsya-oblasnij-etap-konkursu-dityachogo-chitannya-knigomaniya-2021?fbclid=IwAR3pLbfI9K6yYx0G9pWwdFCmq7vu3XjGaUZ_QstJxzMxeDw57R7vVCHKfC8
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/vidbuvsya-oblasnij-etap-konkursu-dityachogo-chitannya-knigomaniya-2021?fbclid=IwAR3pLbfI9K6yYx0G9pWwdFCmq7vu3XjGaUZ_QstJxzMxeDw57R7vVCHKfC8
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/vidbuvsya-oblasnij-etap-konkursu-dityachogo-chitannya-knigomaniya-2021?fbclid=IwAR3pLbfI9K6yYx0G9pWwdFCmq7vu3XjGaUZ_QstJxzMxeDw57R7vVCHKfC8
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/vidbuvsya-oblasnij-etap-konkursu-dityachogo-chitannya-knigomaniya-2021?fbclid=IwAR3pLbfI9K6yYx0G9pWwdFCmq7vu3XjGaUZ_QstJxzMxeDw57R7vVCHKfC8
https://v-variant.com.ua/29-30-maia-v-severodonetske-proydut-den-horoda-y-den-khymyka-raspysanye-meropryiat/
https://v-variant.com.ua/29-30-maia-v-severodonetske-proydut-den-horoda-y-den-khymyka-raspysanye-meropryiat/
http://www.golos.com.ua/article/346463
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Бібліотекарі радять прочитати! [Електрон. ресурс] : [відеопоради від 

фахівців ЦМБ м. Селидове] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – 

Текст., електрон. відеодані (1 файл: 01:55 хв.), фот. – Селидове, 2021. – 27 трав. – 

Режим доступу: https://selidovo-rada.gov.ua/novini/bibliotekari-radyat-prochitati-3  

(дата звернення 18.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Відбулось перше засідання громадської ради [Електрон. ресурс] : [в ЦМБ 

ім. Т. Г. Шевченка м. Покровськ] // Pokrovsk.City [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Покровськ, 2021. – 27 трав. – Режим доступу: 

http://pokrovsk.city/read/articles/article/20013 (дата звернення 04.08.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Жителей Константиновской ГТГ приглашают на «Праздник детства» 

[Электрон. ресурс] : [в т. ч. конкурс рисунков на асфальте, мастер-классы от 

сотрудников центр. гор. публич. б-ки] // Zi [Знамя индустрии]: новостной портал 

[сайт]. – Текстовые данные, фот. – Константиновка, 2021. – 27 мая. – Режим 

доступа: 

https://zi.ua/news/zhiteley-konstantinovskoy-gtg-priglashayut-na-prazdnik-

detstva_162294/ (дата обращения 31.05.2021). – Загл. с экрана. 

 

Константиновцев ждут на «Празднике детства» [Электрон. ресурс] : [в т. ч. 

мероприятия центр. гор. публич. б-ки] // ИА ДОНБАСС [сайт] – Текстовые 

данные, фот. – Дружковка, 2021. – 27 мая. – Режим доступа: 

https://dnl.com.ua/news/konstantinovtsev-zhdut-na-prazdnike-detstva_162312 (дата 

обращения 03.06.2021). – Загл. с экрана. 

 

Діяльність Донецького обласного відділення ВГО Українська бібліотечна 

асоціація у 2017–2020 рр. (28.05.2021) [Електрон. ресурс] : [звітно-виборна 

конференція громадської організації (ГО) «Донецьке обласне відділення 

Всеукраїнської громадської організації (ВГО) Українська бібліотечна асоціація», 

вибори нового складу, голови] // Українська бібліотечна асоціація [сайт]. – Текст. 

дані, фот. – Київ, 2021. – 28 трав. – Режим доступу: https://ula.org.ua/news/4824-

diialnist-donetskoho-oblasnoho-viddilennia-vho-ukrainska-bibliotechna-asotsiatsiia-

u-2017-2020-rr (дата звернення 31.05.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Звітно-виборна конференція громадської організації «Донецьке обласне 

відділення Всеукраїнської громадської організації Українська бібліотечна 

асоціація» [Електрон. ресурс] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. 

дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 28 трав. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/zvitno-viborna-konferenciya-gromadskoyi-

organizaciyi-donecke-oblasne-viddilennya-vseukrayinskoyi-gromadskoyi-

organizaciyi-ukrayinska-bibliotechna-

asociaciya?fbclid=IwAR1MQkCvruiro7lbHaPFM8YzBw3hA_wpjDxwBwv2IO02L

XhHvEI2Zar9f8A (дата звернення 31.05.2021). – Заголовок з екрана. 
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https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/zvitno-viborna-konferenciya-gromadskoyi-organizaciyi-donecke-oblasne-viddilennya-vseukrayinskoyi-gromadskoyi-organizaciyi-ukrayinska-bibliotechna-asociaciya?fbclid=IwAR1MQkCvruiro7lbHaPFM8YzBw3hA_wpjDxwBwv2IO02LXhHvEI2Zar9f8A
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/zvitno-viborna-konferenciya-gromadskoyi-organizaciyi-donecke-oblasne-viddilennya-vseukrayinskoyi-gromadskoyi-organizaciyi-ukrayinska-bibliotechna-asociaciya?fbclid=IwAR1MQkCvruiro7lbHaPFM8YzBw3hA_wpjDxwBwv2IO02LXhHvEI2Zar9f8A
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/zvitno-viborna-konferenciya-gromadskoyi-organizaciyi-donecke-oblasne-viddilennya-vseukrayinskoyi-gromadskoyi-organizaciyi-ukrayinska-bibliotechna-asociaciya?fbclid=IwAR1MQkCvruiro7lbHaPFM8YzBw3hA_wpjDxwBwv2IO02LXhHvEI2Zar9f8A
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/zvitno-viborna-konferenciya-gromadskoyi-organizaciyi-donecke-oblasne-viddilennya-vseukrayinskoyi-gromadskoyi-organizaciyi-ukrayinska-bibliotechna-asociaciya?fbclid=IwAR1MQkCvruiro7lbHaPFM8YzBw3hA_wpjDxwBwv2IO02LXhHvEI2Zar9f8A
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Культурний календар на червень 2021 року [Електрон. ресурс] : [заходи, 

що проводяться закладами культури області, в т. ч. б-ками] // Упр. культури і 

туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 28 трав. – 

Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/kulturnij-kalendar-na-cherven-2021-

roku (дата звернення 02.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Торский, Эдуард. «Зіркі освячені музикою». У Слов’янську пригадали 

відомих земляків [Електрон. ресурс] : [засідання Клубу сімейного дозвілля в 

Центр. міській б-ці ім. М. Петренка] / Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 29 трав. – Режим доступу: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/05/29/dusha-osvyachena-muzikoyu-u-slov-yansku-

prigadali-vidomih-zemlyakiv/ (дата звернення 20.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

[Посещение членами Мариупольской территориальной первичной 

организации (ТПО) общества слепых спектакля театра «Театромания»] 

[Электрон. ресурс] : [сопровождение людей с функциональными ограничениями 

по зрению и тифлокомментирование спектакля сотрудниками ЦГПБ им. В. 

Короленко г. Мариуполь] // Фейсбук. УТОС. Мариупольская территориальная 

первичная организация [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Мариуполь, 2021. – 30 

мая. – Режим доступа: 

https://www.facebook.com/UTOSMariupol/posts/1785205648306677 (дата 

обращения 19.08.2021). 

 

Бастирева, Любов. Бібліотеки громади мають відповідати викликам 

сучасності [Електрон. ресурс] : [виїзний район. семінар «Інноваційна діяльність 

бібліотеки та шляхи підвищення її ролі в житті громади», ЦМБ ім. 

Т. Г. Шевченка м. Покровськ] / Л. Бастирева // Pokrovsk.City [сайт]. – Текст. дані, 

фот. – Покровськ, 2021. – 31 трав. – Режим доступу: 

http://pokrovsk.city/read/articles/article/20023 (дата звернення 05.08.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

В Константиновке открывают образовательное пространство для взрослых 

и детей «Гончаренко Центр» [Электрон. ресурс] : [на базе центр. гор. б-ки г. 

Константиновка] // Восточный вариант [сайт]. – Текстовые данные, фот. – 

Славянск, 2021. – 31 мая. – Режим доступа: https://v-variant.com.ua/v-

konstantynovke-otkr-vaiut-obrazovatelnoe-prostranstvo-dlia-vzrosl-kh-y-detey-

honcharenko-tse/ (дата обращения 01.06.2021). – Загл. с экрана. 

 

В Константиновке состоялось открытие образовательно-культурного 

пространства «Гончаренко центр» [Электрон. ресурс] : [на базе центр. гор. 

публич. б-ки г. Константиновка] // Восточный вариант [сайт]. – Текстовые 

данные, фот. – Славянск, 2021. – 31 мая. – Режим доступа: https://v-

variant.com.ua/v-konstantynovke-sostoialos-otkr-tye-obrazovatelno-kulturnoho-

prostranstva-honcharenko-tsentr/?fbclid=IwAR38-

wBSHOWdZncXq0tsOYc_XD9jlieOHhoFUQ1e20EpWFC_JBJAMtNlVno (дата 

обращения 01.06.2021). – Загл. с экрана. 

https://kultura.dn.gov.ua/news/kulturnij-kalendar-na-cherven-2021-roku
https://kultura.dn.gov.ua/news/kulturnij-kalendar-na-cherven-2021-roku
https://slavdelo.dn.ua/2021/05/29/dusha-osvyachena-muzikoyu-u-slov-yansku-prigadali-vidomih-zemlyakiv/
https://slavdelo.dn.ua/2021/05/29/dusha-osvyachena-muzikoyu-u-slov-yansku-prigadali-vidomih-zemlyakiv/
https://www.facebook.com/UTOSMariupol/posts/1785205648306677
http://pokrovsk.city/read/articles/article/20023
https://v-variant.com.ua/v-konstantynovke-otkr-vaiut-obrazovatelnoe-prostranstvo-dlia-vzrosl-kh-y-detey-honcharenko-tse/
https://v-variant.com.ua/v-konstantynovke-otkr-vaiut-obrazovatelnoe-prostranstvo-dlia-vzrosl-kh-y-detey-honcharenko-tse/
https://v-variant.com.ua/v-konstantynovke-otkr-vaiut-obrazovatelnoe-prostranstvo-dlia-vzrosl-kh-y-detey-honcharenko-tse/
https://v-variant.com.ua/v-konstantynovke-sostoialos-otkr-tye-obrazovatelno-kulturnoho-prostranstva-honcharenko-tsentr/?fbclid=IwAR38-wBSHOWdZncXq0tsOYc_XD9jlieOHhoFUQ1e20EpWFC_JBJAMtNlVno
https://v-variant.com.ua/v-konstantynovke-sostoialos-otkr-tye-obrazovatelno-kulturnoho-prostranstva-honcharenko-tsentr/?fbclid=IwAR38-wBSHOWdZncXq0tsOYc_XD9jlieOHhoFUQ1e20EpWFC_JBJAMtNlVno
https://v-variant.com.ua/v-konstantynovke-sostoialos-otkr-tye-obrazovatelno-kulturnoho-prostranstva-honcharenko-tsentr/?fbclid=IwAR38-wBSHOWdZncXq0tsOYc_XD9jlieOHhoFUQ1e20EpWFC_JBJAMtNlVno
https://v-variant.com.ua/v-konstantynovke-sostoialos-otkr-tye-obrazovatelno-kulturnoho-prostranstva-honcharenko-tsentr/?fbclid=IwAR38-wBSHOWdZncXq0tsOYc_XD9jlieOHhoFUQ1e20EpWFC_JBJAMtNlVno


 

75 
 

Відкриття Гончаренко Центру в Костянтинівці [Електрон. ресурс] : [в 

приміщенні Центр. міської публ. б-ки м. Костянтинівка] // Костянтинівська 

міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Костянтинівка, 2021. – 

31 трав. – Режим доступу: https://konstrada.gov.ua/novini/2636-vidkrittya-

goncharenko-tsentru-v-kostyantinivtsi (дата звернення 30.12.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Літо. Книга. Бібліотека [Електрон. ресурс] : [конкурс на кращого 

користувача ЦМБ для дітей м. Селидове] // Селидівська міська рада: офіційний 

веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Селидове, 2021. – 31 трав. – Режим доступу:  

HTTPS://SELIDOVO-RADA.GOV.UA/NOVINI/LITO-KNIGA-BIBLIOTEKA 

(дата звернення 18.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Червень 

 

Как в Константиновке отметили День защиты детей–2021 [Электрон. 

ресурс] : [в т. ч. мастер-классы от сотрудников центр. гор. публич. б-ки] // ИА 

ДОНБАСС [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Дружковка, 2021. – 01 июня. – 

Режим доступа: https://dnl.com.ua/news/kak-v-konstantinovke-otmetili-den-

zashchity-detey-2021_162601 (дата обращения 03.06.2021). – Загл. с экрана. 

 

Копылов, Артем. День защиты детей в Дружковском парке культуры и 

отдыха и не только [Электрон. ресурс] : [в т. ч. мероприятия б-к г. Дружковка] / 

А. Копылов // dru.city [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Дружковка, 2021. – 

01 июня. – Режим доступа: https://dru.city/news/culture/den-zashhity-detej-v-

druzhkovskom-parke-kultury-i-otdyha-i-ne-tolko-495140/ (дата обращения 

28.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Миколаївська територіальна громада святкує Міжнародний день захисту 

дітей [Електрон. ресурс] : [в т. ч. за участю працівників Б-ки-Центру еколог. 

виховання ім. Героя України О. Г. Лелеченка] // Миколаївська міська 

територіальна громада: Краматорський район Донецька область [сайт]. – Текст., 

електрон. відеодані (1 файл: 01:09 хв.), фот. – Миколаївка, 2021. – 01 черв. – 

Режим доступу: https://mk-otg.gov.ua/news/1622548331/ (дата звернення 

30.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Обмін досвідом: бібліотур Покровською громадою [Електрон. ресурс] : 

[виїзний район. семінар «Інноваційна діяльність бібліотеки та шляхи підвищення 

її ролі в житті громади», ознайомлення зі станом б-к-філ., розташованих на 

приєднаних до громади територіях] // Покровська міська рада: офіційний 

SMART-портал. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 01 черв. – Режим 

доступу: https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4110/obmin-dosvidom-

bibliotur-pokrovskoyu-gromadoyu- (дата звернення 29.06.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

https://konstrada.gov.ua/novini/2636-vidkrittya-goncharenko-tsentru-v-kostyantinivtsi
https://konstrada.gov.ua/novini/2636-vidkrittya-goncharenko-tsentru-v-kostyantinivtsi
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/lito-kniga-biblioteka
https://dnl.com.ua/news/kak-v-konstantinovke-otmetili-den-zashchity-detey-2021_162601
https://dnl.com.ua/news/kak-v-konstantinovke-otmetili-den-zashchity-detey-2021_162601
https://dru.city/news/culture/den-zashhity-detej-v-druzhkovskom-parke-kultury-i-otdyha-i-ne-tolko-495140/
https://dru.city/news/culture/den-zashhity-detej-v-druzhkovskom-parke-kultury-i-otdyha-i-ne-tolko-495140/
https://mk-otg.gov.ua/news/1622548331/
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4110/obmin-dosvidom-bibliotur-pokrovskoyu-gromadoyu-
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4110/obmin-dosvidom-bibliotur-pokrovskoyu-gromadoyu-
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Светлова, Алена. Авдіївським малюкам у центральній бібліотеці відділу 

культури підготуваги розважальну програму до Дня захисту дітей [Електрон. 

ресурс] / А. Светлова // avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 2021. – 

01 черв. – Режим доступу: http://avdeevka.city/news/view/avdiivskim-malyukam-u-

tsentralnij-bibliotetsi-viddilu-kulturi-pidgotuvagi-rozvazhalnu-programu-do-dnya-

zahistu-ditej (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

[Святкування Міжнародного дня захисту дітей в Святогірській громаді] 

[Електрон. ресурс] : [в т. ч. заходи б-к громади] // Фейсбук. Святогірська міська 

рада [сайт]. – Текст. дані, фот. – Святогірськ, 2021. – 01 черв. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157793632987680&id=10189

1868577857 (дата звернення 22.10.2021). 

 

Як Дружківка Міжнародний день захисту дітей відзначала! [Електрон. 

ресурс] : [в т. ч. цикл культур.-просвітн. заходів від б-к міста] // Дружківська 

міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Дружківка, 2021. – 01 черв. 

– Режим доступу: https://druisp.gov.ua/novini/3005-yak-druzhkivka-mizhnarodnij-

den-zakhistu-ditej-vidznachala (дата звернення 29.06.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Діти Донеччини серед переможців Всеукраїнського конкурсу дитячого 

екомалюнка «Книга і діти, екологія і світ» [Електрон. ресурс] // Упр. культури і 

туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 02 черв. – 

Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/diti-donechchini-sered-

peremozhciv-vseukrayinskogo-konkursu-dityachogo-ekomalyunka-kniga-i-diti-

ekologiya-i-

svit?fbclid=IwAR3MJqPFdWPoCO2b9OWmiFcF5sWjitoWdiw89QHv6pCEGkrMrl

gOcY_Ojso (дата звернення 03.06.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Інформаційно-бібліографічне есе «Пейзажна майстерня Архипа Куїнджі» 

[Електрон. ресурс] : [видання Донецької обл. б-ки для дітей] // Упр. культури і 

туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 03 черв. – 

Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/informacijno-bibliografichne-ese-

pejzazhna-majsternya-arhipa-kuyindzhi?fbclid=IwAR1x4V-

o5fHlCJQcoDy3S9rnme3TE3w18UwSz3_iz8a9k9clWRnwMBNBfUE (дата 

звернення 03.06.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Донецька обласна бібліотека для дітей отримала унікальні книги від колег 

з Івано-Франківщини [Електрон. ресурс] : [в межах проєкту єднання «Змінимо 

країну разом» та меморандуму про співпрацю між Львівською, Івано-

Франківською, Луганською, Донецькою обл.] // Упр. культури і туризму 

ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 04 черв. – Режим 

доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/donecka-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-

otrimala-unikalni-knigi-vid-koleg-z-ivano-

frankivshchini?fbclid=IwAR019sbiW92Eid9TrsO907BXKSWyxiBgzBMXErR_oaR

xp6nIKVWRFnzX3wM (дата звернення 11.06.2021). – Заголовок з екрана. 

 

http://avdeevka.city/news/view/avdiivskim-malyukam-u-tsentralnij-bibliotetsi-viddilu-kulturi-pidgotuvagi-rozvazhalnu-programu-do-dnya-zahistu-ditej
http://avdeevka.city/news/view/avdiivskim-malyukam-u-tsentralnij-bibliotetsi-viddilu-kulturi-pidgotuvagi-rozvazhalnu-programu-do-dnya-zahistu-ditej
http://avdeevka.city/news/view/avdiivskim-malyukam-u-tsentralnij-bibliotetsi-viddilu-kulturi-pidgotuvagi-rozvazhalnu-programu-do-dnya-zahistu-ditej
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157793632987680&id=101891868577857
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157793632987680&id=101891868577857
https://druisp.gov.ua/novini/3005-yak-druzhkivka-mizhnarodnij-den-zakhistu-ditej-vidznachala
https://druisp.gov.ua/novini/3005-yak-druzhkivka-mizhnarodnij-den-zakhistu-ditej-vidznachala
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/diti-donechchini-sered-peremozhciv-vseukrayinskogo-konkursu-dityachogo-ekomalyunka-kniga-i-diti-ekologiya-i-svit?fbclid=IwAR3MJqPFdWPoCO2b9OWmiFcF5sWjitoWdiw89QHv6pCEGkrMrlgOcY_Ojso
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/diti-donechchini-sered-peremozhciv-vseukrayinskogo-konkursu-dityachogo-ekomalyunka-kniga-i-diti-ekologiya-i-svit?fbclid=IwAR3MJqPFdWPoCO2b9OWmiFcF5sWjitoWdiw89QHv6pCEGkrMrlgOcY_Ojso
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/diti-donechchini-sered-peremozhciv-vseukrayinskogo-konkursu-dityachogo-ekomalyunka-kniga-i-diti-ekologiya-i-svit?fbclid=IwAR3MJqPFdWPoCO2b9OWmiFcF5sWjitoWdiw89QHv6pCEGkrMrlgOcY_Ojso
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/diti-donechchini-sered-peremozhciv-vseukrayinskogo-konkursu-dityachogo-ekomalyunka-kniga-i-diti-ekologiya-i-svit?fbclid=IwAR3MJqPFdWPoCO2b9OWmiFcF5sWjitoWdiw89QHv6pCEGkrMrlgOcY_Ojso
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/diti-donechchini-sered-peremozhciv-vseukrayinskogo-konkursu-dityachogo-ekomalyunka-kniga-i-diti-ekologiya-i-svit?fbclid=IwAR3MJqPFdWPoCO2b9OWmiFcF5sWjitoWdiw89QHv6pCEGkrMrlgOcY_Ojso
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/informacijno-bibliografichne-ese-pejzazhna-majsternya-arhipa-kuyindzhi?fbclid=IwAR1x4V-o5fHlCJQcoDy3S9rnme3TE3w18UwSz3_iz8a9k9clWRnwMBNBfUE
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/informacijno-bibliografichne-ese-pejzazhna-majsternya-arhipa-kuyindzhi?fbclid=IwAR1x4V-o5fHlCJQcoDy3S9rnme3TE3w18UwSz3_iz8a9k9clWRnwMBNBfUE
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/informacijno-bibliografichne-ese-pejzazhna-majsternya-arhipa-kuyindzhi?fbclid=IwAR1x4V-o5fHlCJQcoDy3S9rnme3TE3w18UwSz3_iz8a9k9clWRnwMBNBfUE
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/donecka-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-otrimala-unikalni-knigi-vid-koleg-z-ivano-frankivshchini?fbclid=IwAR019sbiW92Eid9TrsO907BXKSWyxiBgzBMXErR_oaRxp6nIKVWRFnzX3wM
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/donecka-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-otrimala-unikalni-knigi-vid-koleg-z-ivano-frankivshchini?fbclid=IwAR019sbiW92Eid9TrsO907BXKSWyxiBgzBMXErR_oaRxp6nIKVWRFnzX3wM
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/donecka-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-otrimala-unikalni-knigi-vid-koleg-z-ivano-frankivshchini?fbclid=IwAR019sbiW92Eid9TrsO907BXKSWyxiBgzBMXErR_oaRxp6nIKVWRFnzX3wM
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/donecka-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-otrimala-unikalni-knigi-vid-koleg-z-ivano-frankivshchini?fbclid=IwAR019sbiW92Eid9TrsO907BXKSWyxiBgzBMXErR_oaRxp6nIKVWRFnzX3wM
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Перші проєктні ластівки [Електрон. ресурс] : [перемога проєкту «Сучасна 

бібліотека» від Удачненської селищ. б-ки в Конкурсі соціал. проєктів «Моє місто 

2021»] // Удачненська селищна рада: Донецька область, Покровський район 

[сайт]. – Текст. дані, фот. – Удачне, 2021. – 04 черв. – Режим доступу: 

https://udachnenska-gromada.gov.ua/news/1623086295/ (дата звернення 

20.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Торский, Эдуард. З нагоди Дня журналіста. В бібліотеці Слов’янська 

представили «Донбасію» [Електрон. ресурс] : [презентація кн. І. Зоца в Центр. 

міській б-ці ім. М. Петренка] / Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текст. 

дані, фот. – Славянск, 2021. – 04 черв. – Режим доступу: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/06/04/z-nagodi-dnya-zhurnalista-v-bibliotetsi-slov-

yanska-predstavili-donbasiyu/ (дата звернення 20.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Аленькова, Наталья. В Краматорске проведут конкурсы на должности 

директоров учреждений культуры [Электрон. ресурс] : [в т. ч. директора Центр. 

гор. публич. б-ки] / Н. Аленькова // Восточный проект [сайт]. – Текстовые 

данные, фот. – Краматорск, 2021. – 06 июня. – Режим доступа: 

http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/93603-v-kramatorske-provedut-konkursy-

na-dolzhnosti-direktorov-uchrezhdenij-kultury (дата обращения 25.08.2021). – Загл. 

с экрана. 

 

[Посещение членами Мариупольской ТПО общества слепых киноклуба 

при ЦГПБ им. В. Короленко] [Электрон. ресурс] // Фейсбук. УТОС. 

Мариупольская территориальная первичная организация [сайт]. – Текстовые 

данные, фот. – Мариуполь, 2021. – 06 июня. – Режим доступа: 

https://www.facebook.com/UTOSMariupol/posts/1790076537819588 (дата 

обращения 19.08.2021). 

 
Центральна публічна бібліотека м. Краматорськ отримала книжки від 

колег з Івано-Франківщини [Електрон. ресурс] // Упр. культури і туризму 
ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 07 черв. – Режим 
доступу: https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/centralna-publichna-biblioteka-
mkramatorsk-otrimala-knizhki-vid-koleg-z-ivano-
frankivshchini?fbclid=IwAR0QWl9g9fMdAtZngWR3-pHgoR7s1LY-
QH7W8hkZVbCI5aYn0qTAYQ09Sr8 (дата звернення 11.06.2021). – Заголовок з 
екрана. 

 
4 червня у світі відзначають Міжнародний день дітей – безневинних жертв 

агресії] [Електрон. ресурс] : [в т. ч. заходи б-к м. Торецьк] // Торецька міська 
військово-цивільна адміністрація Бахмутського району Донецької області [сайт]. 
– Текст. дані. – Торецьк, 2021. – 07 черв. – Режим доступу: https://toretsk-
vca.gov.ua/2021/06/07/4-chervnya-u-sviti-vidznachayut-mizhnarodnij-den-ditej-
beznevinnikh-zhertv-agresiji/ (дата звернення 20.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 
 

https://udachnenska-gromada.gov.ua/news/1623086295/
https://slavdelo.dn.ua/2021/06/04/z-nagodi-dnya-zhurnalista-v-bibliotetsi-slov-yanska-predstavili-donbasiyu/
https://slavdelo.dn.ua/2021/06/04/z-nagodi-dnya-zhurnalista-v-bibliotetsi-slov-yanska-predstavili-donbasiyu/
http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/93603-v-kramatorske-provedut-konkursy-na-dolzhnosti-direktorov-uchrezhdenij-kultury
http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/93603-v-kramatorske-provedut-konkursy-na-dolzhnosti-direktorov-uchrezhdenij-kultury
https://www.facebook.com/UTOSMariupol/posts/1790076537819588
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/centralna-publichna-biblioteka-mkramatorsk-otrimala-knizhki-vid-koleg-z-ivano-frankivshchini?fbclid=IwAR0QWl9g9fMdAtZngWR3-pHgoR7s1LY-QH7W8hkZVbCI5aYn0qTAYQ09Sr8
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/centralna-publichna-biblioteka-mkramatorsk-otrimala-knizhki-vid-koleg-z-ivano-frankivshchini?fbclid=IwAR0QWl9g9fMdAtZngWR3-pHgoR7s1LY-QH7W8hkZVbCI5aYn0qTAYQ09Sr8
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/centralna-publichna-biblioteka-mkramatorsk-otrimala-knizhki-vid-koleg-z-ivano-frankivshchini?fbclid=IwAR0QWl9g9fMdAtZngWR3-pHgoR7s1LY-QH7W8hkZVbCI5aYn0qTAYQ09Sr8
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/centralna-publichna-biblioteka-mkramatorsk-otrimala-knizhki-vid-koleg-z-ivano-frankivshchini?fbclid=IwAR0QWl9g9fMdAtZngWR3-pHgoR7s1LY-QH7W8hkZVbCI5aYn0qTAYQ09Sr8
https://toretsk-vca.gov.ua/2021/06/07/4-chervnya-u-sviti-vidznachayut-mizhnarodnij-den-ditej-beznevinnikh-zhertv-agresiji/
https://toretsk-vca.gov.ua/2021/06/07/4-chervnya-u-sviti-vidznachayut-mizhnarodnij-den-ditej-beznevinnikh-zhertv-agresiji/
https://toretsk-vca.gov.ua/2021/06/07/4-chervnya-u-sviti-vidznachayut-mizhnarodnij-den-ditej-beznevinnikh-zhertv-agresiji/
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У центральній дитячій бібліотеці Слов’янська дітей навчали етикету 
[Електрон. ресурс] // 6262.com.ua: сайт міста Слов’янська. – Текст. дані, фот. – 
Слов’янськ, 2021. – 09 черв. – Режим доступу: 
https://www.6262.com.ua/news/3125317/u-centralnij-ditacij-biblioteci-slovanska-
ditej-navcali-etiketu (дата звернення 18.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Досвід Донецької обласної бібліотеки для дітей на сторінках «Бібліотечної 

планети» [Електрон. ресурс] : [про роботу інформаційно-бібліографічного 
відділу (ІБВ) Донецької обл. б-ки для дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА 
[сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 10 черв. – Режим доступу: 
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/dosvid-doneckoyi-oblasnoyi-biblioteki-dlya-ditej-
na-storinkah-bibliotechnoyi-planeti?fbclid=IwAR0rgek6RxhKtRXr9SVfNPx-
uIhZmT1A_VrL2KJkzNGFE5dXhYlNWvULq0Q дата звернення 11.06.2021). – 
Заголовок з екрана. 

 
Иванова, Яна. Мариуполь 50-х: доступен электронный архив 

«Приазовского рабочего» [Электрон. ресурс] : [оцифровка газеты специалистами 
Центр. гор. публич. б-ки им. В. Г. Короленко г. Мариуполь] / Я. Иванова // pr.ua: 
портал якісних новин [Приазовський робочий] [сайт газети]. – Текстовые данные, 
фот. – Мариуполь, 2021. – 10 июня. – Режим доступа: 
https://pr.ua/ru/news/mariupolq-50-h-dostupniyi-elektronniyi-arhiv-priazovsqkogo-
robochogo?fbclid=IwAR1qY4KE3OWjfaIDFa4wt4sTSgRfGEwu03n39dLgbKvLdQ
eY6kg-X5yVFok (дата обращения 11.06.2021). – Загл. с экрана. 

 
Фонд бібліотеки поповнився книгами сучасних українських авторів 

[Електрон. ресурс] : [публ. б-ка смт Мангуш] // Мангушська громада: Донецька 
область, Маріупольський район [сайт]. – Текст. дані, фот. – Мангуш, 2021. – 
10 черв. – Режим доступу: https://mangush-gromada.gov.ua/news/1623333014/ 
(дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 
БібліоГід для допитливих: Мрій. Активуйся. Навчайся (МАН) → на шляху 

до МАН (Мала академія наук)» [Електрон. ресурс] : [видання Донецької обл. б-
ки для дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст., електрон. 
відеодані (1 файл: 02:39 хв.), фот. – Краматорськ, 2021. – 11 черв. – Режим 
доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/bibliogid-dlya-dopitlivih-mrij-aktivujsya-
navchajsya-man-na-shlyahu-do-man-mala-akademiya-
nauk?fbclid=IwAR1UZLyeic622RPsVT-
NdKGMH4827UNlnK3opXtrtUQVHbtgEvduy7nT0ak (дата звернення 11.06.2021). 
– Заголовок з екрана. 

 
Перспективи працевлаштування молоді відкривали в Мангушській громаді 

[Електрон. ресурс] : [презентація виставки-експозиції «Самореалізація та 
креативне рукоділля», майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки і 
бісероплетіння від публ. б-ки смт Мангуш] // Мангушська громада: Донецька 
область, Маріупольський район [сайт]. – Текст. дані, фот. – Мангуш, 2021. – 
11 черв. – Режим доступу: https://mangush-gromada.gov.ua/news/1623406693/ 
(дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

https://www.6262.com.ua/news/3125317/u-centralnij-ditacij-biblioteci-slovanska-ditej-navcali-etiketu
https://www.6262.com.ua/news/3125317/u-centralnij-ditacij-biblioteci-slovanska-ditej-navcali-etiketu
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/dosvid-doneckoyi-oblasnoyi-biblioteki-dlya-ditej-na-storinkah-bibliotechnoyi-planeti?fbclid=IwAR0rgek6RxhKtRXr9SVfNPx-uIhZmT1A_VrL2KJkzNGFE5dXhYlNWvULq0Q
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/dosvid-doneckoyi-oblasnoyi-biblioteki-dlya-ditej-na-storinkah-bibliotechnoyi-planeti?fbclid=IwAR0rgek6RxhKtRXr9SVfNPx-uIhZmT1A_VrL2KJkzNGFE5dXhYlNWvULq0Q
https://kultura.dn.gov.ua/ua/news/dosvid-doneckoyi-oblasnoyi-biblioteki-dlya-ditej-na-storinkah-bibliotechnoyi-planeti?fbclid=IwAR0rgek6RxhKtRXr9SVfNPx-uIhZmT1A_VrL2KJkzNGFE5dXhYlNWvULq0Q
https://pr.ua/ru/news/mariupolq-50-h-dostupniyi-elektronniyi-arhiv-priazovsqkogo-robochogo?fbclid=IwAR1qY4KE3OWjfaIDFa4wt4sTSgRfGEwu03n39dLgbKvLdQeY6kg-X5yVFok
https://pr.ua/ru/news/mariupolq-50-h-dostupniyi-elektronniyi-arhiv-priazovsqkogo-robochogo?fbclid=IwAR1qY4KE3OWjfaIDFa4wt4sTSgRfGEwu03n39dLgbKvLdQeY6kg-X5yVFok
https://pr.ua/ru/news/mariupolq-50-h-dostupniyi-elektronniyi-arhiv-priazovsqkogo-robochogo?fbclid=IwAR1qY4KE3OWjfaIDFa4wt4sTSgRfGEwu03n39dLgbKvLdQeY6kg-X5yVFok
https://mangush-gromada.gov.ua/news/1623333014/
https://kultura.dn.gov.ua/news/bibliogid-dlya-dopitlivih-mrij-aktivujsya-navchajsya-man-na-shlyahu-do-man-mala-akademiya-nauk?fbclid=IwAR1UZLyeic622RPsVT-NdKGMH4827UNlnK3opXtrtUQVHbtgEvduy7nT0ak
https://kultura.dn.gov.ua/news/bibliogid-dlya-dopitlivih-mrij-aktivujsya-navchajsya-man-na-shlyahu-do-man-mala-akademiya-nauk?fbclid=IwAR1UZLyeic622RPsVT-NdKGMH4827UNlnK3opXtrtUQVHbtgEvduy7nT0ak
https://kultura.dn.gov.ua/news/bibliogid-dlya-dopitlivih-mrij-aktivujsya-navchajsya-man-na-shlyahu-do-man-mala-akademiya-nauk?fbclid=IwAR1UZLyeic622RPsVT-NdKGMH4827UNlnK3opXtrtUQVHbtgEvduy7nT0ak
https://kultura.dn.gov.ua/news/bibliogid-dlya-dopitlivih-mrij-aktivujsya-navchajsya-man-na-shlyahu-do-man-mala-akademiya-nauk?fbclid=IwAR1UZLyeic622RPsVT-NdKGMH4827UNlnK3opXtrtUQVHbtgEvduy7nT0ak
https://mangush-gromada.gov.ua/news/1623406693/
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У Волноваській бібліотеці з’явилися книжки шрифтом Брайля [Електрон. 
ресурс] : [подарунок Благодійного фонду «Місія добра України» та ТОВ фірма 
«Антологія»] // Волноваха.City [сайт]. – Текст. дані, фот. – [Волноваха], 2021. – 
11 черв. – Режим доступу: https://volnovakha.city/articles/149205/u-volnovasi-
zyavilisya-knizhki-dlya-lyudej-z-porushennyam-zoru (дата звернення 29.06.2021). – 
Заголовок з екрана. 
 

Інтернет-субвенція у 483,8 млн гривень буде розподiлена на 
670 територіальних громад [Електрон. ресурс] : [в т. ч. б-ку смт Велика 
Новосілка] // Великоновосілківська громада: Донецька область, Волноваський 
район [сайт]. – Текст. дані, фот. – Велика Новосілка, 2021. – 14 черв. – Режим 
доступу: https://vn-gromada.gov.ua/news/1623669844/ (дата звернення 
22.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Барабанов, Богдан. В Мариуполе впервые прошла инклюзивная 
историческая прогулка для слабовидящих [Электрон. ресурс] : [специалисты 
центр. публич. б-ки им. В. Короленко сопровождали экскурсантов в качестве 
тифлокомментаторов] / Б. Барабанов // pr.ua: портал якісних новин 
[Приазовський робочий] [сайт газети]. – Текстовые данные, фот. – Мариуполь, 
2021. – 15 июня. – Режим доступа: https://pr.ua/ru/news/u-mariupoli-vperswe-
proyiswla-inklyuzivna-istorichna-progulyanka-dlya-lyudeyi-z-vadami-zoru (дата 
обращения 29.06.2021). – Загл. с экрана. 

 
«Бібліотекарі радять прочитати!» [Електрон. ресурс] : [відеопоради від 

фахівців ЦМБ м. Селидове] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – 
Текст., електрон. відеодані (1 файл: 04:09 хв.), фот. –  Селидове, 2021. – 15 черв. – 
Режим доступу: https://selidovo-rada.gov.ua/novini/bibliotekari-radyat-prochitati-4  
(дата звернення 18.10.2021). – Заголовок з екрана. 
 

В Мариуполе прошла экскурсия для людей с нарушением зрения 

[Электрон. ресурс] : [в сопровождении специалистов ЦГПБ им. В. Короленко и 

гидов] // Мариупольские новости [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Мариуполь, 

2021. – 15 июня. – Режим доступа : http://mariupolnews.com.ua/news/view/v-

mariupole-proshla-e-kskursiya-dlya-lyudej-s-narusheniem-zreniya- (дата обращения 

02.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Невская, Александра. В Мариуполе впервые организовали экскурсию для 

людей с нарушениями зрения [Электрон. ресурс] : [специалисты центр. публич. 

б-ки им. В. Короленко сопровождали экскурсантов в качестве 

тефлокомментаторов] / А. Невская // mrpl.city [сайт]. – Текстовые данные, фот. – 

Мариуполь, 2021. – 15 июня. – Режим доступа: https://mrpl.city/news/view/v-

mariupole-vpervye-organizovali-e-kskursiyu-dlya-lyudej-s-narusheniyami-zreniya 

(дата обращения 29.06.2021). – Загл. с экрана. 
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https://mrpl.city/news/view/v-mariupole-vpervye-organizovali-e-kskursiyu-dlya-lyudej-s-narusheniyami-zreniya
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Стратегії розвитку бібліотек як вектор змін і орієнтир діяльності 

[Електрон. ресурс] : [проведення фахівцями Донецької обл. б-ки для дітей обл. 

онлайн-семінару для керівників б-к області та заст. директорів по роботі з 

дітьми] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Краматорськ, 2021. – 16 черв. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/news/strategiyi-rozvitku-bibliotek-yak-vektor-zmin-i-

oriyentir-

diyalnosti?fbclid=IwAR0RSf2B9tEPIZt_4hnw45dkO6mr3Jhqf1YWRga2fmw3gbnJ

TwXzWvr1qXI (дата звернення 29.06.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Чернышева, Марина. Путешествие странами Европы в стенах библиотеки 

[Электрон. ресурс] / М. Чернышова // Восточный проект [сайт]. – Текстовые 

данные, фот. – Краматорск, 2021. – 17 июня. – Режим доступа: 

http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/94072-puteshestvie-stranami-evropy-v-

stenakh-biblioteki (дата обращения 25.08.2021). – Загл. с экрана. 

 

Валерій Кордюков приймав привітання з ювілеєм [Електрон. ресурс] : 

[зустріч з краєзнавцем В. Кордюковим в ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка м. Покровськ] 

// Pokrovsk.City [сайт]. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 18 черв. – Режим 

доступу: http://pokrovsk.city/read/articles/article/20070 (дата звернення 

05.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Заходи до Дня батька у бібліотеках міста [Електрон. ресурс] // Селидівська 

міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Селидове, 2021. – 18 черв. 

– Режим доступу: https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-dnya-batka-u-

bibliotekakh-mista (дата звернення 18.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Ладика, Олексій. Натермомодернізували: Краматорськ розірвав договори з 

«БАК будівельною компанією» [Електрон. ресурс] : [про будівельну компанію, 
яка робила ремонт ЦМБ м. Краматорськ] / О. Ладика // Кramatorskpost: інтернет-
видання. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 04:15 хв.), фот. – Краматорськ, 
2021. – 18 черв. – Режим доступу: 
https://www.kramatorskpost.com/natermomodernizuvali-kramatorsk-rozirvav-
dogovori-z-bak-budivelnoyu-kompanijeyu_83523 (дата звернення 27.09.2021). – 
Заголовок з екрана. 
 

В Селидово прошел вечер памяти, посвященный поэту и композитору 
Виталию Куприенко [Электрон. ресурс] // girnyk.dn.ua [сайт]. – Текстовые 
данные, фот. – 2021. – 21 июня. – Режим доступа: 
http://girnyk.dn.ua/news/v_selidovo_proshel_vecher_pamjati_posvjashhennyj_poeht
u_i_kompozitoru_vitaliju_kuprienko/2021-06-21-18282 (дата обращения 
30.12.2021). – Загл. с экрана. 
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Торский, Эдуард. У Слов’янську представлять проєкт «ОбійМи» 
[Електрон. ресурс] : [прес-конференція в рамках Школи соціальних ініціатив в 
Центр. міській б-ці ім. М. Петренка] / Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – 
Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 21 черв. – Режим доступу: 
https://slavdelo.dn.ua/2021/06/21/u-slov-yansku-predstavlyat-proyekt-obijmi/ (дата 
звернення 20.12.2021). – Заголовок з екрана. 
 

В місті Мар’їнка відбувся мітинг до Дня скорботи і вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні [Електрон. ресурс] : [в б-ці була оформлена кн. виставка] // 
Мар’їнська міська військово-цивільна адміністрація Покровського району 
Донецької області [сайт]. – Текст. дані, фот. – Мар’їнка, 2021. – 22 черв. – Режим 
доступу: https://maryinska-gromada.gov.ua/news/1624350236/ (дата звернення 
22.10.2021). – Заголовок з екрана. 
 

Поклик душі – малювання. Персональна виставка Анатолія Нікітіна 
[Електрон. ресурс] : [в ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка м. Покровськ] // Pokrovsk.City 
[сайт]. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 23 черв. – Режим доступу: 
http://pokrovsk.city/read/articles/article/20076 (дата звернення 05.08.2021). – 
Заголовок з екрана. 
 

Члени Громадської ради при Покровській міській раді зустрілися з 
експертами USAID [Електрон. ресурс] : [в конференц-залі міської публ. б-ки ім. 
Т. Г. Шевченка м. Покровськ] // Покровська міська рада: офіційний SMART-
портал. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 23 черв. – Режим доступу: 
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4232/chleni-gromadskoi-radi-pri-
pokrovskij-miskij-radi-zustrilisya-z-ekspertami-usaid (дата звернення 29.06.2021). – 
Заголовок з екрана. 
 

Щиро вітаємо працівників державної служби України з професійним 
святом! [Електрон. ресурс] : [привітання від Донецької обл. б-ки для дітей] // 
Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 
1:25 хв.). – Краматорськ, 2021. – 23 черв. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1359886044408550 (дата 
звернення 29.06.2021). – Заголовок з екрана. 
 

Канікули в бібліотеках міста [Електрон. ресурс] // Селидівська міська рада: 

офіційний веб-сайт. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 01:37 хв.), фот. – 

Селидове, 2021. – 24 черв. – Режим доступу: https://selidovo-

rada.gov.ua/novini/kanikuli-v-bibliotekakh-mista (дата звернення 18.10.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Онлайн-тренінг для бібліотечних фахівців, які працюють з молоддю 

[Електрон. ресурс] : [від фахівців Донецької обл. б-ки для дітей] // Упр. культури 

і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 24 черв. – 

Режим доступу: https://cutt.ly/GO0B2yD (дата звернення 29.06.2021). – Заголовок 

з екрана. 
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Торский, Эдуард. Щоб стати успішним та не сваритися. Тренінг у 

центральній бібліотеці Слов’янська [Електрон. ресурс] : [в рамках проєкту 

«Діалог задля вирішення конфлікту» в Центр. міській б-ці ім. М. Петренка] / 

Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 24 

черв. – Режим доступу: https://slavdelo.dn.ua/2021/06/24/shhob-stati-uspishnim-ta-

ne-svaritisya-trening-u-tsentralnij-bibliotetsi-slov-yanska/ (дата звернення 

20.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

В Мар’їнському Будинку культури відбувся урочистий захід «Суверенна 

моя Україна», присвячений 25-й річниці Конституції України [Електрон. ресурс] 

: [в т. ч. кн. виставка від б-ки] // Мар’їнська міська військово-цивільна 

адміністрація Покровського району Донецької області [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Мар’їнка, 2021. – 25 черв. – Режим доступу: https://maryinska-

gromada.gov.ua/news/1624614353/ (дата звернення 22.10.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Василенко, Анастасия. В Краматорске начал работу Центр обслуживания 

клиентов ГК «Нафтогаз Украина» [Электрон. ресурс] / А. Василенко // 

Восточный проект [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Краматорск, 2021. – 

25 июня. – Режим доступа: http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/94367-v-

kramatorske-nachal-rabotu-tsentr-obsluzhivaniya-klientov-gk-naftogaz-ukraina (дата 

обращения 25.08.2021). – Загл. с экрана. 

 

Воронцова, Дарья. В центральній бібліотеці Авдіївки готуються до Дня 

Констітуції [Електрон. ресурс] / Д. Воронцова // avdeevka.city [сайт]. – Текст. 

дані, фот. – Авдіївка, 2021. – 25 черв. – Режим доступу: 

http://avdeevka.city/news/view/v-tsentralnij-bibliotetsi-avdiivki-gotuyutsya-do-dnya-

konstitutsii (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

До Дня Конституції України гуманітарним відділом Криворізької сільської 

ради заплановано низку заходів [Електрон. ресурс] : [в т. ч. в б-ках громади] // 

Криворізька громада: Покровський район [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Криворіжжя, 2021. – 25 черв. – Режим доступу: 

http://kryvorizka.gromada.org.ua/news/1624617603/ (дата звернення 22.10.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Заходи до Дня Конституції в бібліотеках Селидівської територіальної 

громади [Електрон. ресурс] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – 

Текст., електрон. відеодані (2 файли: 04:52; 02:17 хв.), фот. – Селидове, 2021. – 

25 черв. – Режим доступу: https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-dnya-

konstitutsiji-u-bibliotekakh-selidivskoji-teritorialnoji-gromadi (дата звернення 

18.10.2021). – Заголовок з екрана. 
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Конституція – основний закон держави [Електрон. ресурс] : [привітання 

від Донецької обл. б-ки для дітей з нагоди 25-річчя Конституції України] // 

Фейсбук. Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 

03:30 хв.). – Краматорськ, 2021. – 25 черв. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/100011254928414/videos/529253548268304 (дата 

звернення 29.06.2021). – Заголовок з екрана. 

 

В Краматорске начал работу Центр обслуживания клиентов «Нафтогаза» 

[Электрон. ресурс] : [на базе центр. гор. б-ки г. Краматорск] // Восточный 

вариант [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск, 2021. – 26 июня. – Режим 

доступа: https://v-variant.com.ua/v-kramatorske-nachal-rabotu-tsentr-

obsluzhyvanyia-klyentov-naftohaza/ (дата обращения 30.06.2021). – Загл. с экрана. 

 

Торский, Эдуард. У Слов’янську завершився проєкт «ОбійМи». 

Підсумкова презентація [Електрон. ресурс] : [в Центр. міській б-ці ім. 

М. Петренка] / Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текст., електрон. 

відеодані (1 файл: 03:39 хв.), фот. – Славянск, 2021. – 26 черв. – Режим доступу: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/06/26/u-slov-yansku-zavershivsya-proekt-obijmi-

pidsumkova-prezentatsiya/ (дата звернення 20.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

[Тренировка любителей шашек и шахмат, членов Мариупольской ТПО 

общества слепых] [Электрон. ресурс] : [ЦГПБ им. В. Короленко г. Мариуполь] // 

Фейсбук. УТОС. Мариупольская территориальная первичная организация 

[сайт]. – Текстовые данные, фот. – Мариуполь, 2021. – 26 июня. – Режим доступа: 

https://www.facebook.com/UTOSMariupol/posts/1804425689718006 (дата 

обращения 19.08.2021). 

 

Культурний календар на липень 2021 року [Електрон. ресурс] : [заходи, що 

проводяться закладами культури області, в т. ч. б-ками] // Упр. культури і 

туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 27 черв. – 

Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/kulturnij-kalendar-na-lipen-2021-

roku (дата звернення 02.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Працівники бібліотеки-філії № 1 організували книжкову викладку 

«Конституція – оберіг нашої державності» [Електрон. ресурс] // Доброполье 

online [сайт]. – Текст. дані, фот. – Доброполье, 2021. – 27 черв. – Режим доступу: 

https://www.dobrepole.com.ua/news/pracivniki_biblioteki_filiji_1_do_dnja_konstitu

ciji_ukrajini_organizuvali_knizhkovu_vikladku_konstitucija_oberig_nashoji_derzhav

nosti/2021-06-27-36208 (дата звернення 15.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Голова Донецької облдержадміністрації відвідав обласну бібліотеку для 

дітей у Маріуполі [Електрон. ресурс] // Донецька облдержадміністрація [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 29 черв. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/8O0B4RN (дата звернення 29.06.2021). – Заголовок з екрана. 
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Голова Донецької облдержадміністрації відвідав обласну бібліотеку для 

дітей у Маріуполі [Електрон. ресурс] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. 

– Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 29 черв. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/news/golova-doneckoyi-oblderzhadministraciyi-vidvidav-

oblasnu-biblioteku-dlya-ditej-u-

mariupoli?fbclid=IwAR0qWs7SQv4eOgiKmttrcSKfEddmAfTaL-XXWQPWO-

LCx3QIWBr7cIrisvY (дата звернення 30.06.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Ермоленко, Елена. В Покровске появились современные велопарковки. 

Вот, как повторить такой проект в своем городе [Электрон. ресурс] : [в т. ч. возле 

б-к] / Е. Ермоленко // Свои.City [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Киев, 2021. – 

29 июня. – Режим доступа: https://svoi.city/articles/151913/veloparkovki-v-

pokrovske (дата обращения 30.06.2021). – Загл. с экрана. 

 

Иванова, Яна. Мариупольцы нарисовали Марика и Маричку для детских 

приключений по Украине [Электрон. ресурс] : [презентация кн. О. Стоминой 

«Дивовижна подорож із Маріком і Марічкою» в Донецкой обл. б-ке для детей] / 

Я. Иванова // pr.ua: портал якісних новин [Приазовський робочий] [сайт газети]. – 

Текстовые данные, фот. – Мариуполь, 2021. – 29 июня. – Режим доступа: 

https://pr.ua/ru/news/mariupolqcsi-namalyuvali-marika-ta-marichku-dlya-dityachih-

prigod-po-ukraiyni (дата обращения 30.06.2021). – Загл. с экрана. 

 

Коваленко, Богдан. В Мариуполе детскую библиотеку пополнят книгами 

почти на 4 млн гривен [Электрон. ресурс] : [председатель Донецкой 

облгосадминистрации П. Кириленко посетил обл. б-ку для детей] / Б. Коваленко 

// mrpl.city [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Мариуполь, 2021. – 29 июня. – 

Режим доступа: https://mrpl.city/news/view/v-mariupole-detskuyu-biblioteku-

popolnyat-knigami-pochti-na-4-mln-griven (дата обращения 30.06.2021). – Загл. с 

экрана. 

 

Перше засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на 

посаду керівника Комунального закладу «Мангушська публічна бібліотека» 

[Електрон. ресурс] // Мангушська громада: Донецька область, Маріупольський 

район [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 17:43 хв.), фот. – Мангуш, 

2021. – 29 черв. – Режим доступу: https://mangush-

gromada.gov.ua/news/1625038117/ (дата звернення 06.12.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Святкування дня Конституції у Зайцево [Електрон. ресурс] : [передача 

патріот. л-ри до б-ки Зайцівської ОТГ] // Бахмут IN.UA: громадський 

медіапортал. – Текст. дані, фот. – Бахмут, 2021. – 29 черв. – Режим доступу: 

https://bahmut.in.ua/novosti/v-artemovske/3290-svyatkuvannya-dnya-konstitutsiji-u-

zajtsevo (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 
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У Маріуполі дитяча бібліотека закупила понад 30 тисяч книжок [Електрон. 

ресурс] : [голова Донецької облдержадміністрації відвідав обл. б-ку для дітей] // 

Маріуполь: офіційний сайт міської ради. – Текст. дані, фот. – Маріуполь, 2021. – 

30 черв. – Режим доступу: https://mariupolrada.gov.ua/news/u-mariupoli-ditjacha-

biblioteka-zakupila-ponad-30-tisjach-knizhok- (дата звернення 30.06.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Червневий тиждень наших учасників АТО [Електрон. ресурс] : [зустріч 

учасників АТО в Центр. міській публ. б-ці м. Костянтинівка] // Провінція [сайт 

газети]. – Текст. дані, фот. – Костянтинівка, 2021. – 30 черв. – Режим доступу: 

https://konstantinovka.news/newspaper/obschestvennyy-klimat/chervneviy-tizhden-

nashikh-uchasnikiv-ato?fbclid=IwAR1XOt_Y-JbrQ8N2--

6c2ZY2lRYDX4IuVJriT1MtIMHOaWdToDN1Tk4JWaI (дата звернення 

30.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Липень 

 

Привітання від міського голови [Електрон. ресурс] : [для зав. 

Новогродівської міської б-ки для дорослих] // Новогродівка: офіційний сайт 

Новогродівської міської ради. – Текст. дані, фот. – Новогродівка, 2021. – 01 лип. 

– Режим доступу: https://novogrodovka-rada.gov.ua/4962-privitannya-vid-miskogo-

golovi-3 (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Торский, Эдуард. В центральной библиотеке Славянска начнет работать 

Центр вакцинации [Электрон. ресурс] / Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – 

Текстовые данные, фот. – Славянск, 2021. – 01 июля. – Режим доступа: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/07/01/tsentr-vaktsinatsiyi-rozpochne-svoyu-robotu-v-

bibliotetsi-slov-yanska/ (дата обращения 20.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

В Мариупольскую областную библиотеку приобрели более 30 тысяч книг 

[Электрон. ресурс] // Мариуполь-Экспресс: сайт Северного Приазовья. – 

Текстовые данные, фот. – Мариуполь, 2021. – 02 июля. – Режим доступа: 

http://mariupol-

express.com.ua/38236?fbclid=IwAR3dsSuTonWHlCCPwqUM4NGW8zOI2AJhICu

wzPQzy_3mGubE5C_-35N0-FY (дата обращения 07.06.2021). – Загл. с экрана. 

 

В центральной библиотеке Константиновки, расширяя сферу 

обслуживания, перешли на летний график работы [Электрон. ресурс] // Zi [Знамя 

индустрии]: новостной портал [сайт]. – Текстовые данные, фот. – 

Константиновка, 2021. – 05 июля. – Режим доступа: https://zi.ua/news/v-

tsentralnoy-biblioteke-konstantinovki-rasshiryaya-sferu-obsluzhivaniya-pereshli-na-

letniy-grafik-r_164825/ (дата обращения 12.07.2021). – Загл. с экрана. 
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Міністерка у справах ветеранів передала центральній бібліотеці у 

Слов’янську книжки з «Книжкового Арсеналу» [Електрон. ресурс] // Донецька 

облдержадміністрація [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 05 лип. – 

Режим доступу: https://dn.gov.ua/news/ministerka-u-spravah-veteraniv-peredala-

centralnij-biblioteci-u-slovyansku-knizhki-z-knizhkovogo-

arsenalu?fbclid=IwAR05ZIFKMcsnJiNKs2Qk-iRqi9-

w1Dxo9jzsL9d4kEFhyzeQOZ59XaIS1n4 (дата звернення 06.07.2021). – Заголовок 

з екрана. 

 

Міністерка у справах ветеранів передала центральній бібліотеці у 

Слов’янську книжки з «Книжкового Арсеналу» [Електрон. ресурс] // Упр. 

культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 05 

лип. – Режим доступу: https://dn.gov.ua/news/ministerka-u-spravah-veteraniv-

peredala-centralnij-biblioteci-u-slovyansku-knizhki-z-knizhkovogo-

arsenalu?fbclid=IwAR05ZIFKMcsnJiNKs2Qk-iRqi9-

w1Dxo9jzsL9d4kEFhyzeQOZ59XaIS1n4 (дата звернення 06.07.2021). – Заголовок 

з екрана. 

 

Екскурсія дошкільнят до бібліотеки [Електрон. ресурс] : [міська б-ка для 

дітей м. Селидове] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, 

фот. – Селидове, 2021. – 06 лип. – Режим доступу: https://selidovo-

rada.gov.ua/novini/ekskursiya-doshkilnyat-do-biblioteki (дата звернення 

26.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Міністерка у справах ветеранів передала центральній бібліотеці у 

Слов’янську книжки з «Книжкового Арсеналу» [Електрон. ресурс] : [Центр. міська 

б-ка ім. М. Петренка] // Славянские ведомости [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Славянск, 2021. – 06 лип. – Режим доступу: https://slavinfo.dn.ua/novosti/novosti-

regiona/ministerka-u-spravakh-veteraniv-peredala-tsentralnij-bibliotetsi-u-slov-

yansku-knizhki-z-knizhkovogo-arsenalu (дата звернення 23.12.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 
Погляд фахівця – з досвіду роботи Донецької обласної бібліотеки для дітей 

[Електрон. ресурс] : [Донецька обл. б-ка для дітей на сторінках профес. преси] // 
Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. 
– 06 лип. – Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/poglyad-fahivcya-z-
dosvidu-roboti-doneckoyi-oblasnoyi-biblioteki-dlya-
ditej?fbclid=IwAR1nDMCsUGeNoWq-
VyraC1XXUKu6qN1C1GkabhlS1fGBmkcoyAulVsMJURg (дата звернення 
06.07.2021). – Заголовок з екрана. 
 

Селидівська центральна міська бібліотека запрошує на виставку 
петриківського розпису [Електрон. ресурс] // Селидівська міська рада: офіційний 
веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Селидове, 2021. – 06 лип. – Режим доступу: 
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/selidivska-tsentralna-miska-biblioteka-zaproshue-
na-vistavku-petrikivskogo-rozpisu (дата звернення 18.10.2021). – Заголовок з 
екрана. 
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https://slavinfo.dn.ua/novosti/novosti-regiona/ministerka-u-spravakh-veteraniv-peredala-tsentralnij-bibliotetsi-u-slov-yansku-knizhki-z-knizhkovogo-arsenalu
https://slavinfo.dn.ua/novosti/novosti-regiona/ministerka-u-spravakh-veteraniv-peredala-tsentralnij-bibliotetsi-u-slov-yansku-knizhki-z-knizhkovogo-arsenalu
https://kultura.dn.gov.ua/news/poglyad-fahivcya-z-dosvidu-roboti-doneckoyi-oblasnoyi-biblioteki-dlya-ditej?fbclid=IwAR1nDMCsUGeNoWq-VyraC1XXUKu6qN1C1GkabhlS1fGBmkcoyAulVsMJURg
https://kultura.dn.gov.ua/news/poglyad-fahivcya-z-dosvidu-roboti-doneckoyi-oblasnoyi-biblioteki-dlya-ditej?fbclid=IwAR1nDMCsUGeNoWq-VyraC1XXUKu6qN1C1GkabhlS1fGBmkcoyAulVsMJURg
https://kultura.dn.gov.ua/news/poglyad-fahivcya-z-dosvidu-roboti-doneckoyi-oblasnoyi-biblioteki-dlya-ditej?fbclid=IwAR1nDMCsUGeNoWq-VyraC1XXUKu6qN1C1GkabhlS1fGBmkcoyAulVsMJURg
https://kultura.dn.gov.ua/news/poglyad-fahivcya-z-dosvidu-roboti-doneckoyi-oblasnoyi-biblioteki-dlya-ditej?fbclid=IwAR1nDMCsUGeNoWq-VyraC1XXUKu6qN1C1GkabhlS1fGBmkcoyAulVsMJURg
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/selidivska-tsentralna-miska-biblioteka-zaproshue-na-vistavku-petrikivskogo-rozpisu
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/selidivska-tsentralna-miska-biblioteka-zaproshue-na-vistavku-petrikivskogo-rozpisu
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Слов’янськ відсвяткував сьому річницю визволення міста [Електрон. 
ресурс] : [в т. ч. зустріч з міністеркою у справах ветеранів Ю. Лапутіною в Центр. 
міській б-ці ім. М. Петренка] // Слов’янська міська ВЦА [сайт]. – Текст. дані, 
фот. – Слов’янськ, 2021. – 06 лип. – Режим доступу: 
http://slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=28742 (дата звернення 23.12.2021). – 
Заголовок з екрана. 

 
Проведення обласного туру Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості 

«Незалежна і єдина – моя Україна!» до 30-річчя незалежності України [Електрон. 
ресурс] : [в Донецькій обл. б-ці для дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА 
[сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 07 лип. – Режим доступу: 
https://kultura.dn.gov.ua/news/provedennya-oblasnogo-turu-vseukrayinskogo-
konkursu-dityachoyi-tvorchosti-nezalezhna-i-yedina-moya-ukrayina-do-30-richchya-
nezalezhnosti-ukrayini?fbclid=IwAR3dywQDpcvCHPkwOvNFNbyutLu5hy0b-
t8zTVQuAIn6EVIEPPNu_qSm7Yw (дата звернення 07.07.2021). – Заголовок з 
екрана. 

 
Фонди обласної бібліотеки для дітей за два роки поповнено книжками на 

3,8 млн гривень [Електрон. ресурс] : [бріфінг голови облдержадміністрації 
П. Кириленка] // Донецька облдержадміністрація [сайт]. – Текст. дані, фот. – 
Краматорськ, 2021. – 07 лип. – Режим доступу: https://dn.gov.ua/news/fondi-
oblasлoyi-biblioteki-dlya-ditej-za-dva-roki-popovneno-knizhkami-na-38-mln-
griven?fbclid=IwAR1JhcrUhxIUPwumsPcGYpoUQxskL5srWxiEpAS243Upk_cZ3-
TyIXuOrmY (дата звернення 08.07.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Бібліотека – майданчик для іспитів на рівень володіння державною мовою 

[Електрон. ресурс] : [участь фахівців Донецької обл. б-ки для дітей в онлайн-
зустрічі УБА] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – 
Краматорськ, 2021. – 08 лип. – Режим доступу: 
https://kultura.dn.gov.ua/news/biblioteka-majdanchik-dlya-ispitiv-na-riven-
volodinnya-derzhavnoyu-movoyu?fbclid=IwAR09iMjBt9gD_tdLf-
H13hwttovqp6jjhNue59oYIutBp--cNotcFpB8Fbs (дата звернення 08.07.2021). – 
Заголовок з екрана. 

 

Міжнародний Польсько-український проєкт «Про Цілі сталого розвитку» 

в дії, або як малят в обласній бібліотеці вчать любити та захищати планету 

[Електрон. ресурс] : [досвід роботи Донецької обл. б-ки для дітей] // Упр. 

культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 08 

лип. – Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/mizhnarodnij-polsko-

ukrayinskij-proyekt-pro-cili-stalogo-rozvitku-v-diyi-abo-yak-malyat-v-oblasnij-

biblioteci-vchat-lyubiti-ta-zahishchati-

planetu?fbclid=IwAR1QPdcfqSvUJJSMhEj7xKhcq-

RjoLlB665IYJ2aQmn0oaL6LcCFPy5nITI (дата звернення 08.07.2021). – Заголовок 

з екрана. 

 

 

http://slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=28742
https://kultura.dn.gov.ua/news/provedennya-oblasnogo-turu-vseukrayinskogo-konkursu-dityachoyi-tvorchosti-nezalezhna-i-yedina-moya-ukrayina-do-30-richchya-nezalezhnosti-ukrayini?fbclid=IwAR3dywQDpcvCHPkwOvNFNbyutLu5hy0b-t8zTVQuAIn6EVIEPPNu_qSm7Yw
https://kultura.dn.gov.ua/news/provedennya-oblasnogo-turu-vseukrayinskogo-konkursu-dityachoyi-tvorchosti-nezalezhna-i-yedina-moya-ukrayina-do-30-richchya-nezalezhnosti-ukrayini?fbclid=IwAR3dywQDpcvCHPkwOvNFNbyutLu5hy0b-t8zTVQuAIn6EVIEPPNu_qSm7Yw
https://kultura.dn.gov.ua/news/provedennya-oblasnogo-turu-vseukrayinskogo-konkursu-dityachoyi-tvorchosti-nezalezhna-i-yedina-moya-ukrayina-do-30-richchya-nezalezhnosti-ukrayini?fbclid=IwAR3dywQDpcvCHPkwOvNFNbyutLu5hy0b-t8zTVQuAIn6EVIEPPNu_qSm7Yw
https://kultura.dn.gov.ua/news/provedennya-oblasnogo-turu-vseukrayinskogo-konkursu-dityachoyi-tvorchosti-nezalezhna-i-yedina-moya-ukrayina-do-30-richchya-nezalezhnosti-ukrayini?fbclid=IwAR3dywQDpcvCHPkwOvNFNbyutLu5hy0b-t8zTVQuAIn6EVIEPPNu_qSm7Yw
https://dn.gov.ua/news/fondi-oblasлoyi-biblioteki-dlya-ditej-za-dva-roki-popovneno-knizhkami-na-38-mln-griven?fbclid=IwAR1JhcrUhxIUPwumsPcGYpoUQxskL5srWxiEpAS243Upk_cZ3-TyIXuOrmY
https://dn.gov.ua/news/fondi-oblasлoyi-biblioteki-dlya-ditej-za-dva-roki-popovneno-knizhkami-na-38-mln-griven?fbclid=IwAR1JhcrUhxIUPwumsPcGYpoUQxskL5srWxiEpAS243Upk_cZ3-TyIXuOrmY
https://dn.gov.ua/news/fondi-oblasлoyi-biblioteki-dlya-ditej-za-dva-roki-popovneno-knizhkami-na-38-mln-griven?fbclid=IwAR1JhcrUhxIUPwumsPcGYpoUQxskL5srWxiEpAS243Upk_cZ3-TyIXuOrmY
https://dn.gov.ua/news/fondi-oblasлoyi-biblioteki-dlya-ditej-za-dva-roki-popovneno-knizhkami-na-38-mln-griven?fbclid=IwAR1JhcrUhxIUPwumsPcGYpoUQxskL5srWxiEpAS243Upk_cZ3-TyIXuOrmY
https://kultura.dn.gov.ua/news/biblioteka-majdanchik-dlya-ispitiv-na-riven-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu?fbclid=IwAR09iMjBt9gD_tdLf-H13hwttovqp6jjhNue59oYIutBp--cNotcFpB8Fbs
https://kultura.dn.gov.ua/news/biblioteka-majdanchik-dlya-ispitiv-na-riven-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu?fbclid=IwAR09iMjBt9gD_tdLf-H13hwttovqp6jjhNue59oYIutBp--cNotcFpB8Fbs
https://kultura.dn.gov.ua/news/biblioteka-majdanchik-dlya-ispitiv-na-riven-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu?fbclid=IwAR09iMjBt9gD_tdLf-H13hwttovqp6jjhNue59oYIutBp--cNotcFpB8Fbs
https://kultura.dn.gov.ua/news/mizhnarodnij-polsko-ukrayinskij-proyekt-pro-cili-stalogo-rozvitku-v-diyi-abo-yak-malyat-v-oblasnij-biblioteci-vchat-lyubiti-ta-zahishchati-planetu?fbclid=IwAR1QPdcfqSvUJJSMhEj7xKhcq-RjoLlB665IYJ2aQmn0oaL6LcCFPy5nITI
https://kultura.dn.gov.ua/news/mizhnarodnij-polsko-ukrayinskij-proyekt-pro-cili-stalogo-rozvitku-v-diyi-abo-yak-malyat-v-oblasnij-biblioteci-vchat-lyubiti-ta-zahishchati-planetu?fbclid=IwAR1QPdcfqSvUJJSMhEj7xKhcq-RjoLlB665IYJ2aQmn0oaL6LcCFPy5nITI
https://kultura.dn.gov.ua/news/mizhnarodnij-polsko-ukrayinskij-proyekt-pro-cili-stalogo-rozvitku-v-diyi-abo-yak-malyat-v-oblasnij-biblioteci-vchat-lyubiti-ta-zahishchati-planetu?fbclid=IwAR1QPdcfqSvUJJSMhEj7xKhcq-RjoLlB665IYJ2aQmn0oaL6LcCFPy5nITI
https://kultura.dn.gov.ua/news/mizhnarodnij-polsko-ukrayinskij-proyekt-pro-cili-stalogo-rozvitku-v-diyi-abo-yak-malyat-v-oblasnij-biblioteci-vchat-lyubiti-ta-zahishchati-planetu?fbclid=IwAR1QPdcfqSvUJJSMhEj7xKhcq-RjoLlB665IYJ2aQmn0oaL6LcCFPy5nITI
https://kultura.dn.gov.ua/news/mizhnarodnij-polsko-ukrayinskij-proyekt-pro-cili-stalogo-rozvitku-v-diyi-abo-yak-malyat-v-oblasnij-biblioteci-vchat-lyubiti-ta-zahishchati-planetu?fbclid=IwAR1QPdcfqSvUJJSMhEj7xKhcq-RjoLlB665IYJ2aQmn0oaL6LcCFPy5nITI
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В Мариуполе продырявили историческое здание (ФОТО) [Электрон. 

ресурс] : [ЦГПБ им. В. Короленко] // Мариупольские новости [сайт]. – Текстовые 

данные, фот. – Мариуполь, 2021. – 09 июля. – Режим доступа: 

http://mariupolnews.com.ua/news/view/v-mariupole-prodyryavili-istoricheskoe-

zdanie-foto?fbclid=IwAR12x5I2CICBFiHQicBoRcOr1ajAk0Qpcw-

ML86kQUZn7E1oVq5ySlllnO0 (дата обращения 06.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Иванова, Анна. Семья как звезда – единственная! [Электрон. ресурс] : [б-

ка-фил. № 2 для детей, г. Украинск] / А. Иванова // 06237.com.ua: сайт городов 

Новогродовка и Селидово. – Текстовые данные, фот. – Новогродовка; Селидово, 

2021. – 09 июля. – Режим доступа: https://www.06237.com.ua/news/3150512/sema-

kak-zvezda-edinstvennaa (дата обращения 27.09.2021). – Загл. с экрана. 

 

Родина, як зірка – єдина! [Електрон. ресурс] : [б-ка-філ. № 2 для дітей 

м. Українськ] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, фот. – 

Селидове, 2021. – 09 лип. – Режим доступу: https://selidovo-

rada.gov.ua/novini/rodina-yak-zirka-edina-3 (дата звернення 27.09.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

У Мар’їнці вшанували пам’ять загиблих під час бойових дій жителів міста 

[Електрон. ресурс] : [виставка від центр. район. б-ки м. Мар’їнка] // Мар’їнська 

міська військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області 

[сайт]. – Текст. дані, фот. – Мар’їнка, 2021. – 09 лип. – Режим доступу: 

https://maryinska-gromada.gov.ua/news/1625818528/ (дата звернення 27.09.2021). 

– Заголовок з екрана. 

 

Леденева, Владлена. ОСМД Славянска налаживают диалог с местной 

властью [Электрон. ресурс] : [рабочая встреча в Центр. гор. б-ке им. 

М. Петренко] / В. Леденева // Деловой Славянск [сайт]. – Текстовые данные, фот. 

– Славянск, 2021. – 10 июля. – Режим доступа: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/07/10/osmd-slavyanska-nalazhivayut-dialog-s-mestnoj-

vlastyu/ (дата обращения 20.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Торский, Эдуард. «Слов’янський рахунок». У бібліотеці Слов’янська 

представили друге видання книги про Ігоря Александрова [Електрон. ресурс] : [в 

Центр. міській б-ці ім. М. Петренка] / Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 10 лип. – Режим доступу: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/07/10/slov-yanskij-rahunok-u-bibliotetsi-slov-yanska-

predstavili-druge-vidannya-knigi-pro-igorya-aleksandrova/ (дата звернення 

20.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

«Осінні зерна» Володимира Заїки [Електрон. ресурс] : [презентація зб. 

поета «Осінні зерна» в ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка м. Покровськ] // Pokrovsk.City 

[сайт]. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 12 лип. – Режим доступу: 

http://pokrovsk.city/read/articles/article/20130 (дата звернення 05.08.2021). – 

Заголовок з екрана. 

http://mariupolnews.com.ua/news/view/v-mariupole-prodyryavili-istoricheskoe-zdanie-foto?fbclid=IwAR12x5I2CICBFiHQicBoRcOr1ajAk0Qpcw-ML86kQUZn7E1oVq5ySlllnO0
http://mariupolnews.com.ua/news/view/v-mariupole-prodyryavili-istoricheskoe-zdanie-foto?fbclid=IwAR12x5I2CICBFiHQicBoRcOr1ajAk0Qpcw-ML86kQUZn7E1oVq5ySlllnO0
http://mariupolnews.com.ua/news/view/v-mariupole-prodyryavili-istoricheskoe-zdanie-foto?fbclid=IwAR12x5I2CICBFiHQicBoRcOr1ajAk0Qpcw-ML86kQUZn7E1oVq5ySlllnO0
https://www.06237.com.ua/news/3150512/sema-kak-zvezda-edinstvennaa
https://www.06237.com.ua/news/3150512/sema-kak-zvezda-edinstvennaa
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/rodina-yak-zirka-edina-3
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/rodina-yak-zirka-edina-3
https://maryinska-gromada.gov.ua/news/1625818528/
https://slavdelo.dn.ua/2021/07/10/osmd-slavyanska-nalazhivayut-dialog-s-mestnoj-vlastyu/
https://slavdelo.dn.ua/2021/07/10/osmd-slavyanska-nalazhivayut-dialog-s-mestnoj-vlastyu/
https://slavdelo.dn.ua/2021/07/10/slov-yanskij-rahunok-u-bibliotetsi-slov-yanska-predstavili-druge-vidannya-knigi-pro-igorya-aleksandrova/
https://slavdelo.dn.ua/2021/07/10/slov-yanskij-rahunok-u-bibliotetsi-slov-yanska-predstavili-druge-vidannya-knigi-pro-igorya-aleksandrova/
http://pokrovsk.city/read/articles/article/20130
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Перший робочий візит керівника Ольгинської селищної ВЦА до населених 

пунктів на лінії зіткнення – сіл Миколаївка, Новогнатівка [Електрон. ресурс] : [в 

т. ч. до б-к] // Ольгинська селищна військово-цивільна адміністрація: Донецька 

область, Волноваський район [сайт]. – Текст. дані, фот. – Ольгинка, 2021. – 12 лип. 

– Режим доступу: https://olginska-miskrada.gov.ua/news/1626080853/ (дата 

звернення 22.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Другий тур засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору 

на посаду директора Комунального закладу «Мангушська публічна бібліотека» 

Мангушської селищної ради [Електрон. ресурс] // Мангушська громада: 

Донецька область, Маріупольський район [сайт]. – Текст. дані, фот. – Мангуш, 

2021. – 13 лип. – Режим доступу: https://mangush-

gromada.gov.ua/news/1626262880/ (дата звернення 22.10.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Торский, Эдуард. Нагородили усіх. Волонтерам фестиваля у Слов’янську 

віддячили подарунками [Електрон. ресурс] : [нагородження волонтерів за участь 

у проведенні фестивалю «З країни в Україну» в Центр. міській б-ці ім. М. 

Петренка] / Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текст. дані, фот. – Славянск, 

2021. – 14 лип. – Режим доступу: https://slavdelo.dn.ua/2021/07/14/velike-dyakuyu-

volonteriv-festivalya-u-slov-yansku-viddyachili-podarunkami/ (дата звернення 

20.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Робоча поїздка голови Комарської сільської ради [Електрон. ресурс] : 

[ознайомлення зі станом справ в закладах культури (в т. ч. б-к) сіл Воскресенка, 

Шевченко, Вільне Поле, Піддубне, Мирне] // Комарська сільська рада 

Волноваського району Донецької області [сайт]. – Текст. дані, фот. – Комар, 

2021. – 15 лип. – Режим доступу: 

http://komarska.gromada.org.ua/news/1626355923/ (дата звернення 29.12.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Светлова, Алена. Юних авдіївських читачів запрошують до триденної 

освітньо-розважальної програми за мотивами чарівної книги [Електрон. ресурс] : 

[за кн. Л. Ворониної «Таємниця Пурпурової планети» в б-ці-філ. № 3 м. Авдіївка] 

/ А. Светлова // avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 2021. – 15 лип. 

– Режим доступу: http://avdeevka.city/news/view/yunih-avdiivskih-chitachiv-

zaproshuyut-do-tridennoi-osvitno-rozvazhalnoi-programi-za-motivami-charivnoi-

knigi (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

Аленькова, Наталья. Кто хочет руководить учреждениями культуры 

Краматорска [Электрон. ресурс] / Н. Аленькова // Восточный проект [сайт]. – 

Текстовые данные, фот. – Краматорск, 2021. – 16 июля. – Режим доступа: 

http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/95029-kto-khochet-rukovodit-

uchrezhdeniyami-kultury-kramatorska (дата обращения 25.08.2021). – Загл. с 

экрана. 
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Бібліотечний літній дворик у місті Українськ [Електрон. ресурс] : [б-ка-

філ. № 2 для дітей м. Українськ] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – 

Текст. дані, фот. – Селидове, 2021. – 16 лип. – Режим доступу: https://selidovo-

rada.gov.ua/novini/bibliotechnij-litnij-dvorik-u-misti-ukrajinsk (дата звернення 

27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Відбулася інформаційна сесія з отримання безоплатної правової допомоги 

фахівцями Норвезької ради у справах біженців (NRC) [Електрон. ресурс] : 

[Новогродівська міська б-ка для дорослих] // Новогродівка: офіційний сайт 

Новогродівської міської ради. – Текст. дані, фот. – Новогродівка, 2021. – 16 лип. 

– Режим доступу: https://novogrodovka-rada.gov.ua/5025-vidbulas-informatsijna-

sesiya-z-otrimannya-bezoplatnoji-pravovoji-dopomogi-fakhivtsyami-norvezkoji-radi-

u-spravakh-bizhentsiv-nrc (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Участь у вебінарі фахівців центральної міської бібліотеки [Електрон. 

ресурс] : [ЦМБ м. Селидове] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – 

Текст. дані, фот. – Селидове, 2021. – 16 лип. – Режим доступу: https://selidovo-

rada.gov.ua/novini/uchast-u-vebinari-fakhivtsiv-tsentralnoji-miskoji-biblioteki (дата 

звернення 26.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Американский дипломат посетил библиотеку Славянска [Электрон. 

ресурс] : [Центр. публич. б-ка им. М. Петренко] // Slavgorod.com.ua [сайт]. – 

Текстовые данные, фот. – Славянск; Святогорск, 2021. – 17 июля. – Режим 

доступа: https://slavgorod.com.ua/news/article/25470/ (дата обращения 30.12.2021). 

– Загл. с экрана. 

 

В городе Украинск библиотечный летний дворик [Электрон. ресурс] : [б-

ка-фил. № 2 для детей г. Украинск] // 06237.com.ua: сайт городов Новогродовка 

и Селидово. – Текстовые данные, фот. – Новогродовка; Селидово, 2021. – 17 

июля. – Режим доступа: https://www.06237.com.ua/news/3156595/v-gorode-

ukrainsk-bibliotecnyj-letnij-dvorik (дата обращения 27.09.2021). – Загл. с экрана. 

 

Максимов, Валерий. Повірений у справах США в Україні Джордж Кент 

відвідав бібліотеку в Слов’янську [Електрон. ресурс] : [Центр. міська б-ка ім. М. 

Петренка] / В. Максимов // Деловой Славянск [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Славянск, 2021. – 17 лип. – Режим доступу: https://cutt.ly/xO0NrQu (дата 

звернення 20.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

У Покровську буде пам’ятний знак «Козацької Слави»? [Електрон. ресурс] 

: [засідання комісії з питань встановлення та демонтажу пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформ. дошок в ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка м. Покровськ] // 

Pokrovsk.City [сайт]. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 19 лип. – Режим 

доступу: https://pokrovsk.city/articles/186836/u-pokrovsku-bude-pamyatnij-znak-

kozackoi-slavi- (дата звернення 05.08.2021). – Заголовок з екрана. 
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Бібліотекарі радять прочитати! [Електрон. ресурс] : [відеопоради від 

фахівців ЦМБ м. Селидове] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – 

Текст., електрон. відеодані (1 файл: 04:07 хв.). – Селидове, 2021. – 20 лип. – 

Режим доступу:  https://selidovo-rada.gov.ua/novini/bibliotekari-radiat-prochytaty 

(дата звернення 18.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Воронцова, Дарья. В бібліотеці Авдіївки дорослі разом з дітьми занурили 

у магію читання [Електрон. ресурс] : [заходи за кн. Л. Ворониної «Таємниця 

Пурпурової планети» в б-ці-філ. № 3 м. Авдіївка] / Д. Воронцова // avdeevka.city 

[сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 2021. – 22 лип. – Режим доступу: 

http://avdeevka.city/news/view/v-bibliotetsi-avdiivki-dorosli-razom-z-ditmi-zanurili-

u-magiyu-chitannya (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Ляшко, Наталья. Шедевры из бетона – в Покровске открылась выставка 

современного искусства [Электрон. ресурс] : [в Центр. гор. б-ке им. 

Т. Г. Шевченко г. Покровск] / Н. Ляшко // pokrovsk.news [сайт]. – Текстовые 

данные, фот. – Покровск, 2021. – 22 июля. – Режим доступа: 

https://pokrovsk.news/news/view/shedevry-iz-betonav-pokrovske-otkrylas-vystavka-

sovremennogo-iskusstva (дата обращения 08.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Ювілейний «Покровський Літfest» запрошує до участі [Електрон. ресурс] : 

[також ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка м. Покровськ] // Pokrovsk.City [сайт]. – Текст. 

дані, фот. – Покровськ, 2021. – 22 лип. – Режим доступу: 

http://pokrovsk.city/read/articles/article/20165 (дата звернення 05.08.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Повержук, Вікторія. У Слов’янську центр вакцинації тепер працюватиме 

щодня [Електрон. ресурс] : [на базі центр. міської б-ки ім. М. Петренка] / 

В. Повержук // 6262.com.ua: сайт міста Слов’янська. – Текст. дані, фот. – 

Слов’янськ, 2021. – 23 лип. – Режим доступу: 

https://www.6262.com.ua/news/3161719/u-slovansku-centr-vakcinacii-teper-

pracuvatime-sodna (дата звернення 18.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Сегодня и завтра в Константиновке пройдут мероприятия для детей 

[Электрон. ресурс] : [организатор – центр. гор. публич. б-ка Константиновской 

городской территориальной общины (ГТО)] // ИА ДОНБАСС [сайт]. – Текстовые 

данные, фот. – Дружковка, 2021. – 23 июля. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/sO0Ndbr (дата обращения 23.07.2021). – Загл. с экрана. 

 

Сразу два детских мероприятия пройдут в Константиновке: расписание 

[Электрон. ресурс] : [от ЦГПБ г. Константиновка] // Zi [Знамя индустрии]: 

новостной портал [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Константиновка, 2021. – 23 

июля. – Режим доступа: https://zi.ua/news/srazu-dva-detskikh-meropriyatiya-

proydut-v-konstantinovke-raspisanie_166452/ (дата обращения 30.12.2021). – Загл. 

с экрана. 
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Центр вакцинації переходить на щоденний графік роботи [Електрон. 

ресурс] : [на базі центр. міської б-ки ім. М. Петренка м. Слов’янськ] // 

Слов’янська міська ВЦА [сайт]. – Текст. дані. – Слов’янськ, 2021. – 23 лип. – 

Режим доступу: http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=28843 (дата 

звернення 26.07.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Аленькова, Наталья. Кто будет руководить учреждениями культуры в 

Краматорске: результаты конкурса [Электрон. ресурс] / Н. Аленькова // 

Восточный проект [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Краматорск, 2021. – 

24 июля. – Режим доступа: http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/95301-kto-

budet-rukovodit-uchrezhdeniyami-kultury-v-kramatorske-rezultaty-konkursa (дата 

обращения 25.08.2021). – Загл. с экрана. 

 

Підписано Договір про співпрацю між Національною комісією зі 

стандартів державної мови та КЗ «Мангушською публічною бібліотекою» 

[Електрон. ресурс] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані. – 

Краматорськ, 2021. – 24 лип. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/news/pidpisano-dogovir-pro-spivpracyu-mizh-

nacionalnoyu-komisiyeyu-zi-standartiv-derzhavnoyi-movi-ta-kz-mangushskoyu-

publichnoyu-

bibliotekoyu?fbclid=IwAR0F3fZIHbUHTZBbGkFbtbY1QgRBPfUyUTwOgboxxVX

pRyoe9l_r7iuKO9U (дата звернення 26.07.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Шаховий турнір серед дітей та юнацтва пройшов у Волновасі [Електрон. 

ресурс] : [в ЦРБ м. Волноваха] // Наше слово: Волноваха і район: новини, події, 

факти [сайт газети]. – Текст. дані, фот. – Волноваха, 2021. – 24 лип. – Режим 

доступу : https://nasheslovo.com/shahovyj-turnir-sered-ditej-i-yunacztva-projshov-u-

volnovasi/?fbclid=IwAR3up2QzErQ6RlXCm2uYuWELosA4v7RVD-

5SNiGfaARSvQQg4DGKstWLH40 (дата звернення 05.10.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Центр вакцинации в Славянске переходит на ежедневный график работы 

[Электрон. ресурс] : [на базе центр. гор. б-ки им. М. Петренко г. Славянск] // 

Восточный вариант [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск, 2021. – 

25 июля. – Режим доступа: https://v-variant.com.ua/tsentr-vaktsynatsyy-v-

slavianske-perekhodyt-na-ezhednevn-y-hrafyk-rabot/ (дата обращения 26.07.2021). – 

Загл. с экрана. 

 

Народжені вільними: обласний флешмоб до 30-річчя Незалежності 

України [Електрон. ресурс] : [від Донецької обл. б-ки для дітей] // Фейсбук. Упр. 

культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 01:56 хв.). – 

Краматорськ, 2021. – 26 лип. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/100011615021705/videos/1476951419310046 (дата 

звернення 26.07.2021). – Заголовок з екрана. 
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В Константиновке ищут директоров сразу для нескольких учреждений 

[Электрон. ресурс] [в т. ч. конкурс на должность директора КУ 

«Централизованная система публичных библиотек» г. Константиновка] // Zi 

[Знамя индустрии]: новостной портал [сайт]. – Текстовые данные, фот. – 

Константиновка, 2021. – 28 июля. – Режим доступа: https://zi.ua/news/v-

konstantinovke-ishchut-direktorov-srazu-dlya-neskolkikh-

uchrezhdeniy_166805/?utm_source=N.Jmutskay&fbclid=IwAR3AzU0SfpDwYQV

W_wVj0kITcn4UYO1KwuLmBFhIOvu8Ttxlb-ABMcqyfOA (дата обращения 

02.08.2021). – Загл. с экрана. 

 

Культурний календар на серпень 2021 року [Електрон. ресурс] : [заходи, 

що проводяться закладами культури області, в т. ч. б-ками] // Упр. культури і 

туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 28 лип. – 

Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/kulturnij-kalendar-na-serpen-2021-

roku?fbclid=IwAR11DfIP-s4T0j2-9U_oTU-

dpBwil12mwgLj3qzoP9tKMRDzzd6kRrTHT4c (дата звернення 02.08.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Василишин, Роман. Вакцинальная кампания против COVID-19 в 

Дружковке [Электрон. ресурс] : [флешмоб, в т. ч. с участием сотрудников ЦГБ 

им. Леси Украинки г. Дружковка] / Р. Василишин // dru.city [сайт]. – Текстовые 

данные, фот. – Дружковка, 2021. – 29 июля. – Режим доступа: 

https://dru.city/ru/5460-vakcinalnaja-kampanija-protiv-covid-19-v-druzhkovke/ (дата 

обращения 20.10.2021). – Загл. с экрана. 

 
Воронцова, Дарья. В Авдіївці для дітлахів провели майстер-клас з розпису 

вітражними фарбами та книжкову виставку [«Авдіївка. Шлях до перемоги»] 
[Електрон. ресурс] : [в б-ці-філ. № 3 від. культури м. Авдіївка] / Д. Воронцова // 
avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 2021. – 30 лип. – Режим 
доступу: http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-dlya-ditlahiv-proveli-majster-
klas-z-rozpisu-vitrazhnimi-farbami-ta-knizhkovu-vistavku (дата звернення 
27.09.2021). – Заголовок з екрана. 
 

Заходи до Дня хрещення Русі у бібліотеках Селидівської громади 
[Електрон. ресурс] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, 
фот. – Селидове, 2021. – 30 лип. – Режим доступу: https://selidovo-
rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-dnya-khreshchennya-rusi-u-bibliotekakh-selidivskoji-
gromadi (дата звернення 18.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Інформаційний захід щодо протидії торгівлі людьми [Електрон. ресурс] : 

[в Новогродівській міській б-ці для дорослих] // Новогродівка: офіційний сайт 
Новогродівської міської ради. – Текст. дані, фот. – Новогродівка, 2021. – 30 лип. 
– Режим доступу: https://novogrodovka-rada.gov.ua/5086-informatsijnij-zakhid-
shchodo-protidiji-torgivli-lyudmi (дата звернення 13.10.2021). – Заголовок з 
екрана. 
 

https://zi.ua/news/v-konstantinovke-ishchut-direktorov-srazu-dlya-neskolkikh-uchrezhdeniy_166805/?utm_source=N.Jmutskay&fbclid=IwAR3AzU0SfpDwYQVW_wVj0kITcn4UYO1KwuLmBFhIOvu8Ttxlb-ABMcqyfOA
https://zi.ua/news/v-konstantinovke-ishchut-direktorov-srazu-dlya-neskolkikh-uchrezhdeniy_166805/?utm_source=N.Jmutskay&fbclid=IwAR3AzU0SfpDwYQVW_wVj0kITcn4UYO1KwuLmBFhIOvu8Ttxlb-ABMcqyfOA
https://zi.ua/news/v-konstantinovke-ishchut-direktorov-srazu-dlya-neskolkikh-uchrezhdeniy_166805/?utm_source=N.Jmutskay&fbclid=IwAR3AzU0SfpDwYQVW_wVj0kITcn4UYO1KwuLmBFhIOvu8Ttxlb-ABMcqyfOA
https://zi.ua/news/v-konstantinovke-ishchut-direktorov-srazu-dlya-neskolkikh-uchrezhdeniy_166805/?utm_source=N.Jmutskay&fbclid=IwAR3AzU0SfpDwYQVW_wVj0kITcn4UYO1KwuLmBFhIOvu8Ttxlb-ABMcqyfOA
https://kultura.dn.gov.ua/news/kulturnij-kalendar-na-serpen-2021-roku?fbclid=IwAR11DfIP-s4T0j2-9U_oTU-dpBwil12mwgLj3qzoP9tKMRDzzd6kRrTHT4c
https://kultura.dn.gov.ua/news/kulturnij-kalendar-na-serpen-2021-roku?fbclid=IwAR11DfIP-s4T0j2-9U_oTU-dpBwil12mwgLj3qzoP9tKMRDzzd6kRrTHT4c
https://kultura.dn.gov.ua/news/kulturnij-kalendar-na-serpen-2021-roku?fbclid=IwAR11DfIP-s4T0j2-9U_oTU-dpBwil12mwgLj3qzoP9tKMRDzzd6kRrTHT4c
https://dru.city/ru/author/vasilishin/
https://dru.city/ru/5460-vakcinalnaja-kampanija-protiv-covid-19-v-druzhkovke/
http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-dlya-ditlahiv-proveli-majster-klas-z-rozpisu-vitrazhnimi-farbami-ta-knizhkovu-vistavku
http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-dlya-ditlahiv-proveli-majster-klas-z-rozpisu-vitrazhnimi-farbami-ta-knizhkovu-vistavku
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-dnya-khreshchennya-rusi-u-bibliotekakh-selidivskoji-gromadi
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-dnya-khreshchennya-rusi-u-bibliotekakh-selidivskoji-gromadi
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-dnya-khreshchennya-rusi-u-bibliotekakh-selidivskoji-gromadi
https://novogrodovka-rada.gov.ua/5086-informatsijnij-zakhid-shchodo-protidiji-torgivli-lyudmi
https://novogrodovka-rada.gov.ua/5086-informatsijnij-zakhid-shchodo-protidiji-torgivli-lyudmi
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[Посещение выставки кузнечного искусства, посвященной мариупольским 
художникам, мастерам кузнечного дела А. Б. Манохину и Л. Н. Сумарокину] 
[Электрон. ресурс] : [экскурсия для людей с функциональными ограничениями 
по зрению, тифлокомментирование сотрудниками ЦГПБ им. В. Короленко г. 
Мариуполь] // Фейсбук. УТОС. Мариупольская территориальная первичная 
организация [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Мариуполь, 2021. – 31 июля. – 
Режим доступа: 
https://www.facebook.com/UTOSMariupol/posts/1831540457006529 (дата 
обращения 19.08.2021). 

 
Як можна проголосувати за проєкти Громадського бюджету? [Електрон. 

ресурс] : [в т. ч. у приміщенні центр. міської б-ки ім. Л. Українки м. Дружківка] // 
Дружківська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані. – Дружківка, 2021. – 
[Лип.] – Режим доступу: https://druisp.gov.ua/novini/3050-yak-mozhna-
progolosuvati-za-proekti-gromadskogo-byudzhetu (дата звернення 23.07.2021). – 
Заголовок з екрана. 

 
Серпень 
 
Торский, Эдуард. Клуб «Слов’янщина» вшанував ювілярів та долучився до 

сучасної музики [Електрон. ресурс] : [засідання клубу в Центр. міській б-ці ім. 
М. Петренка] / Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текст., електрон. 
відеодані (1 файл: 01:51 хв.), фот. – Славянск, 2021. – 01 серп. – Режим доступу: 
https://slavdelo.dn.ua/2021/08/01/klub-slov-yanshhina-vshanuvav-yuvilyariv-ta-
doluchivsya-do-suchasnoyi-muziki/ (дата звернення 20.12.2021). – Заголовок з 
екрана. 
 

Народжені вільними: обласний флешмоб до 30-річчя Незалежності 

України [Електрон. ресурс] : [від Донецької обл. б-ки для дітей] // Фейсбук. Упр. 

культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 03:22 хв.). – 

Краматорськ, 2021. – 02 серп. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/100011615021705/videos/274314454457314 (дата 

звернення 02.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Найкращі українські книги в найкращі українські бібліотеки [Електрон. 

ресурс] : [ЦМБ м. Селидове] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – 

Текст. дані, фот. – Селидове, 2021. – 03 серп. – Режим доступу: https://selidovo-

rada.gov.ua/novini/najkrashchi-ukrajinski-knigi-v-najkrashchi-ukrajinski-biblioteki 

(дата звернення 26.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Обласний флешмоб #Незалежна Україна: народжені вільними [Електрон. 

ресурс] : [організатор – Донецька обл. б-ка для дітей] // Упр. культури і туризму 

ДонОДА [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 01:56 хв.), фот. – 

Краматорськ, 2021. – 04 серп. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/news/oblasnij-fleshmob-nezalezhna-ukrayina-narodzheni-

vilnimi?fbclid=IwAR1EaadSRCkXMy4eBXlxLpmWjf0gLsXpQvUKB56ySS5X5ud

oO3MnlZhKRi8 (дата звернення 05.08.2021). – Заголовок з екрана. 

https://www.facebook.com/UTOSMariupol/posts/1831540457006529
https://druisp.gov.ua/novini/3050-yak-mozhna-progolosuvati-za-proekti-gromadskogo-byudzhetu
https://druisp.gov.ua/novini/3050-yak-mozhna-progolosuvati-za-proekti-gromadskogo-byudzhetu
https://slavdelo.dn.ua/2021/08/01/klub-slov-yanshhina-vshanuvav-yuvilyariv-ta-doluchivsya-do-suchasnoyi-muziki/
https://slavdelo.dn.ua/2021/08/01/klub-slov-yanshhina-vshanuvav-yuvilyariv-ta-doluchivsya-do-suchasnoyi-muziki/
https://www.facebook.com/100011615021705/videos/274314454457314
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/najkrashchi-ukrajinski-knigi-v-najkrashchi-ukrajinski-biblioteki
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/najkrashchi-ukrajinski-knigi-v-najkrashchi-ukrajinski-biblioteki
https://kultura.dn.gov.ua/news/oblasnij-fleshmob-nezalezhna-ukrayina-narodzheni-vilnimi?fbclid=IwAR1EaadSRCkXMy4eBXlxLpmWjf0gLsXpQvUKB56ySS5X5udoO3MnlZhKRi8
https://kultura.dn.gov.ua/news/oblasnij-fleshmob-nezalezhna-ukrayina-narodzheni-vilnimi?fbclid=IwAR1EaadSRCkXMy4eBXlxLpmWjf0gLsXpQvUKB56ySS5X5udoO3MnlZhKRi8
https://kultura.dn.gov.ua/news/oblasnij-fleshmob-nezalezhna-ukrayina-narodzheni-vilnimi?fbclid=IwAR1EaadSRCkXMy4eBXlxLpmWjf0gLsXpQvUKB56ySS5X5udoO3MnlZhKRi8
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Кабанець, Юлія. Людина і книга: разом 50 років [Електрон. ресурс] : [про 

зав. Лисівської сіл. б-ки-філ. № 18 для дорослих Покровської міської публ. б-ки 

Л. Мартиненко] / Ю. Кабанець // Pokrovsk.City [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Покровськ, 2021. – 05 серп. – Режим доступу: 

http://pokrovsk.city/read/articles/article/20200 (дата звернення 11.08.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

У Волноваському районі планують створити туристичні центри з 

віртуальними екскурсіями [Електрон. ресурс] : [в б-ках м. Волноваха та 

Вугледар] // Волноваха.City [сайт]. – Текст. дані, фот. – [Волноваха], 2021. – 

05 серп. – Режим доступу : https://volnovakha.city/articles/157918/u-volnovaskomu-

rajoni-stvoryat-turistichni-centri-z-virtualnimi-ekskursiyami (дата звернення 

05.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Консультаційний центр «Цифрове життя» для мешканців Дружківки та 

ВПО віком 50 + [Електрон. ресурс] : [в Центр. дит. б-ці ім. О. Купріна 

м. Дружківка] // Антикризовий медіа-центр [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Краматорськ, 2021. – 07 серп. – Режим доступу: https://acmc.ua/konsultaczijnyj-

czentr-czyfrove-zhyttya-dlya-meshkancziv-druzhkivky-ta-vpo-vikom-50/ (дата 

звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Торский, Эдуард. Тим, хто потерпає від насилля. Семінар допомоги у 

Слов’янську [Електрон. ресурс] : [Центр. міська б-ка ім. М. Петренка] / 

Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 08 

серп. – Режим доступу: https://slavdelo.dn.ua/2021/08/08/tim-hto-poterpaye-vid-

nasillya-seminar-dopomogi-u-slov-yansku/ (дата звернення 21.12.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

В библиотеке Константиновки открылся центр вакцинации [Электрон. 

ресурс] : [на базе центр. гор. публич. б-ки г. Константиновка] // Восточный 

вариант [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск, 2021. – 09 авг. – Режим 

доступа: https://v-variant.com.ua/v-byblyoteke-konstantynovky-otkr-lsia-tsentr-

vaktsynatsyy/ (дата обращения 11.08.2021). – Загл. с экрана. 

 

В Константиновке в библиотеке открыли Центр массовой вакцинации 

[Электрон. ресурс] // Zi [Знамя индустрии]: новостной портал [сайт]. – 

Текстовые, электрон. видеоданные (1 файл: 02:25 мин.), фот. – Константиновка, 

2021. – 09 авг. – Режим доступа: https://zi.ua/news/v-konstantinovke-v-biblioteke-

otkryli-tsentr-vaktsinatsii-foto-

video_167514/?utm_source=N.Jmutskay&fbclid=IwAR3R_Ux22FMtuDYVu-

NfwCzUxxbMepb8oUoUlv2EF6W5yFvGo-u71X4wpxg (дата обращения 

11.08.2021). – Загл. с экрана. 

 

 

http://pokrovsk.city/read/articles/article/20200
https://volnovakha.city/articles/157918/u-volnovaskomu-rajoni-stvoryat-turistichni-centri-z-virtualnimi-ekskursiyami
https://volnovakha.city/articles/157918/u-volnovaskomu-rajoni-stvoryat-turistichni-centri-z-virtualnimi-ekskursiyami
https://acmc.ua/konsultaczijnyj-czentr-czyfrove-zhyttya-dlya-meshkancziv-druzhkivky-ta-vpo-vikom-50/
https://acmc.ua/konsultaczijnyj-czentr-czyfrove-zhyttya-dlya-meshkancziv-druzhkivky-ta-vpo-vikom-50/
https://slavdelo.dn.ua/2021/08/08/tim-hto-poterpaye-vid-nasillya-seminar-dopomogi-u-slov-yansku/
https://slavdelo.dn.ua/2021/08/08/tim-hto-poterpaye-vid-nasillya-seminar-dopomogi-u-slov-yansku/
https://v-variant.com.ua/v-byblyoteke-konstantynovky-otkr-lsia-tsentr-vaktsynatsyy/
https://v-variant.com.ua/v-byblyoteke-konstantynovky-otkr-lsia-tsentr-vaktsynatsyy/
https://zi.ua/news/v-konstantinovke-v-biblioteke-otkryli-tsentr-vaktsinatsii-foto-video_167514/?utm_source=N.Jmutskay&fbclid=IwAR3R_Ux22FMtuDYVu-NfwCzUxxbMepb8oUoUlv2EF6W5yFvGo-u71X4wpxg
https://zi.ua/news/v-konstantinovke-v-biblioteke-otkryli-tsentr-vaktsinatsii-foto-video_167514/?utm_source=N.Jmutskay&fbclid=IwAR3R_Ux22FMtuDYVu-NfwCzUxxbMepb8oUoUlv2EF6W5yFvGo-u71X4wpxg
https://zi.ua/news/v-konstantinovke-v-biblioteke-otkryli-tsentr-vaktsinatsii-foto-video_167514/?utm_source=N.Jmutskay&fbclid=IwAR3R_Ux22FMtuDYVu-NfwCzUxxbMepb8oUoUlv2EF6W5yFvGo-u71X4wpxg
https://zi.ua/news/v-konstantinovke-v-biblioteke-otkryli-tsentr-vaktsinatsii-foto-video_167514/?utm_source=N.Jmutskay&fbclid=IwAR3R_Ux22FMtuDYVu-NfwCzUxxbMepb8oUoUlv2EF6W5yFvGo-u71X4wpxg
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В Селидово Донецкой области на здании библиотеки создадут мурал 

[Электрон. ресурс] // Восточный вариант [сайт]. – Текстовые данные, фот. – 

Славянск, 2021. – 09 авг. – Режим доступа: https://v-variant.com.ua/v-selydovo-

donetskoy-oblasty-na-zdanyy-byblyoteky-sozdadut-mural/ (дата обращения 

11.08.2021). – Загл. с экрана. 

 

Железняк, Ганна. Для всіх охочих: у Костянтинівці відкрили пункт 

вакцинації в міській бібліотеці [Електрон. ресурс] / Г. Железняк, А. Галасюк // 

Суспільне Донбас [сайт]. – Текст. дані, фот. – Київ, 2021. – 09 серп. – Режим 

доступу: https://suspilne.media/154248-dla-vsih-ohocih-u-kostantinivci-vidkrili-

punkt-vakcinacii-v-miskij-biblioteci/ (дата звернення 11.08.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

План масових культурно-мистецьких заходів, які планується провести у 

серпні 2021 року на території Криворізької сільської ради [Електрон. ресурс] : [в 

т. ч. у б-ках громади] // Криворізька громада: Покровський район [сайт]. – Текст. 

дані. – Криворіжжя, 2021. – 09 серп. – Режим доступу: 

http://kryvorizka.gromada.org.ua/news/1628490436/ (дата звернення 22.10.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

У м. Селидове з’явиться новий мурал! [Електрон. ресурс] : [на стіні Центр. 

публ. б-ки м. Селидове] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. 

дані, фот. – Селидове, 2021. – 09 серп. – Режим доступу: https://selidovo-

rada.gov.ua/novini/u-m-selidove-z-yavitsya-novij-mural (дата звернення 

30.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Мешканців Покровська запрошують долучитись до креативного 

перетворення громади [Електрон. ресурс] : [засідання роб. групи в ЦМБ ім. Т. Г. 

Шевченка м. Покровськ] // Покровська міська рада: офіційний SMART-портал. 

– Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 10 серп. – Режим доступу: 

https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4486/meshkanciv-pokrovska-

zaproshuyut-doluchitis-do-kreativnogo-peretvorennya-gromadi (дата звернення 

27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Світлодарська міська бібліотека для дорослих отримала нові книжки 

[Електрон. ресурс] : [дар міської ВЦА] // Світлодарська міська військово-

цивільна адміністрація Бахмутського району Донецької області [сайт]. – Текст. 

дані, фот. – Світлодарськ, 2021. – 10 серп. – Режим доступу: https://svitlo-

vca.gov.ua/news/1628757911/ (дата звернення 22.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Семенченко, Марія. Заземлення сучасного мистецтва, або Як ІЗОЛЯЦІЯ 

змінює культурний ландшафт містечка на Донеччині [Електрон. ресурс] : [в т. ч. 

про б-ку м. Соледар] / М. Семенченко // Суспільне Культура [сайт]. – Текст. дані, 

фот. – Київ, 2021. – 10 серп. – Режим доступу: https://suspilne.media/154205-

zazemlenna-sucasnogo-mistectva-abo-ak-izolacia-zminue-kulturnij-landsaft-

mistecka-na-doneccini/ (дата звернення 13.08.2021). – Заголовок з екрана. 

https://v-variant.com.ua/v-selydovo-donetskoy-oblasty-na-zdanyy-byblyoteky-sozdadut-mural/
https://v-variant.com.ua/v-selydovo-donetskoy-oblasty-na-zdanyy-byblyoteky-sozdadut-mural/
https://www.youtube.com/channel/UCilT2-oVbLJjTFyCajxMOaQ
https://suspilne.media/154248-dla-vsih-ohocih-u-kostantinivci-vidkrili-punkt-vakcinacii-v-miskij-biblioteci/
https://suspilne.media/154248-dla-vsih-ohocih-u-kostantinivci-vidkrili-punkt-vakcinacii-v-miskij-biblioteci/
http://kryvorizka.gromada.org.ua/news/1628490436/
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/u-m-selidove-z-yavitsya-novij-mural
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/u-m-selidove-z-yavitsya-novij-mural
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4486/meshkanciv-pokrovska-zaproshuyut-doluchitis-do-kreativnogo-peretvorennya-gromadi
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4486/meshkanciv-pokrovska-zaproshuyut-doluchitis-do-kreativnogo-peretvorennya-gromadi
https://svitlo-vca.gov.ua/news/1628757911/
https://svitlo-vca.gov.ua/news/1628757911/
https://www.youtube.com/channel/UCilT2-oVbLJjTFyCajxMOaQ
https://suspilne.media/154205-zazemlenna-sucasnogo-mistectva-abo-ak-izolacia-zminue-kulturnij-landsaft-mistecka-na-doneccini/
https://suspilne.media/154205-zazemlenna-sucasnogo-mistectva-abo-ak-izolacia-zminue-kulturnij-landsaft-mistecka-na-doneccini/
https://suspilne.media/154205-zazemlenna-sucasnogo-mistectva-abo-ak-izolacia-zminue-kulturnij-landsaft-mistecka-na-doneccini/
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Як Донецька область святкуватиме 30 років Незалежності. Афіша, куди 

варто завітати [Електрон. ресурс] : [в т. ч. до б-к регіону] // Свои.City [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Киев, 2021. – 10 серп. – Режим доступу: 

https://svoi.city/articles/158743/svyatkuvannya-30-richchya-nezalezhnosti-na-

donechchini-koli-j-kudi-varto-

zavitati?fbclid=IwAR1gxUcSNYv1ftHZS9v8Y49MC8Wg2MEsyXds1rf1Tm8euxKx

5Nyjaz-rtgM (дата звернення 13.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 

В Костянтинівці відкрився новітній «Центр вакцинації» проти 

коронавірусу [Електрон. ресурс] : [в Центр. міській публ. б-ці м. Костянтинівка] // 

Провінція [сайт газети]. – Текст. дані, фот. – Костянтинівка, 2021. – 11 серп. – 

Режим доступу: https://konstantinovka.news/newspaper/zdorove-naroda/v-

kostyantinivci-vidkrivsya-novitniy-centr-vakcinacii-proti-

koronavirusu?fbclid=IwAR2Z-vWul_SDXH9g1k_XF8PQRiqDOKt6-

q1qtVS1mBGhl9F_cG6OaXEs_14 (дата звернення 30.12.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Культурно-мистецька панорама «Тридцять культурних надбань 

Донеччини» [Електрон. ресурс] : [від Донецької обл. б-ки для дітей] // Упр. 

культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Краматорськ, 2021. – 11 серп. – Режим 

доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/kulturno-mistecka-panorama-tridcyat-

kulturnih-nadban-

donechchini?fbclid=IwAR3PXQL02tBC6PzhyHOXmv_49nNJWAH7xYXqK-

dceStME6gKCvmaRet91EE (дата звернення 11.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 

[Літо святкує] [Електрон. ресурс] : [народознавча веселка в форматі 

відеопрезентації від Донецької обл. б-ки для дітей] // Фейсбук. Упр. культури і 

туризму ДонОДА [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 07:30 хв.). – 

Краматорськ, 2021. – 12 серп. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/kultura.dn/posts/4434224233263702 (дата звернення 

13.08.2021). 

 

Лагута, Людмила. 30-річчя Незалежності України – «Ти у мене єдина» 

[Електрон. ресурс] : [в т. ч. заходи у б-ках м. Торецьк Донецької обл.] / Л. Лагута 

// Публічна бібліотека об’єднаної територіальної громади: Блог Національної 

бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого [сайт]. – Текст. дані, фот. – Київ, 2021. 

– 13 серп. – Режим доступу: https://oth.nlu.org.ua/?p=5070 (дата звернення 

27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Максимов, Валерий. Вечер для любителей поэзии Славянска в библиотеке 

имени М. Петренко [Электрон. ресурс] / В. Максимов // Деловой Славянск [сайт]. 

– Текстовые данные, фот. – Славянск, 2021. – 13 авг. – Режим доступа: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/08/13/vecher-dlya-lyubitelej-poezii-slavyanska-v-

biblioteke-imeni-m-petrenko/ (дата обращения 20.12.2021). – Загл. с экрана. 
 

https://svoi.city/articles/158743/svyatkuvannya-30-richchya-nezalezhnosti-na-donechchini-koli-j-kudi-varto-zavitati?fbclid=IwAR1gxUcSNYv1ftHZS9v8Y49MC8Wg2MEsyXds1rf1Tm8euxKx5Nyjaz-rtgM
https://svoi.city/articles/158743/svyatkuvannya-30-richchya-nezalezhnosti-na-donechchini-koli-j-kudi-varto-zavitati?fbclid=IwAR1gxUcSNYv1ftHZS9v8Y49MC8Wg2MEsyXds1rf1Tm8euxKx5Nyjaz-rtgM
https://svoi.city/articles/158743/svyatkuvannya-30-richchya-nezalezhnosti-na-donechchini-koli-j-kudi-varto-zavitati?fbclid=IwAR1gxUcSNYv1ftHZS9v8Y49MC8Wg2MEsyXds1rf1Tm8euxKx5Nyjaz-rtgM
https://svoi.city/articles/158743/svyatkuvannya-30-richchya-nezalezhnosti-na-donechchini-koli-j-kudi-varto-zavitati?fbclid=IwAR1gxUcSNYv1ftHZS9v8Y49MC8Wg2MEsyXds1rf1Tm8euxKx5Nyjaz-rtgM
https://konstantinovka.news/newspaper/zdorove-naroda/v-kostyantinivci-vidkrivsya-novitniy-centr-vakcinacii-proti-koronavirusu?fbclid=IwAR2Z-vWul_SDXH9g1k_XF8PQRiqDOKt6-q1qtVS1mBGhl9F_cG6OaXEs_14
https://konstantinovka.news/newspaper/zdorove-naroda/v-kostyantinivci-vidkrivsya-novitniy-centr-vakcinacii-proti-koronavirusu?fbclid=IwAR2Z-vWul_SDXH9g1k_XF8PQRiqDOKt6-q1qtVS1mBGhl9F_cG6OaXEs_14
https://konstantinovka.news/newspaper/zdorove-naroda/v-kostyantinivci-vidkrivsya-novitniy-centr-vakcinacii-proti-koronavirusu?fbclid=IwAR2Z-vWul_SDXH9g1k_XF8PQRiqDOKt6-q1qtVS1mBGhl9F_cG6OaXEs_14
https://konstantinovka.news/newspaper/zdorove-naroda/v-kostyantinivci-vidkrivsya-novitniy-centr-vakcinacii-proti-koronavirusu?fbclid=IwAR2Z-vWul_SDXH9g1k_XF8PQRiqDOKt6-q1qtVS1mBGhl9F_cG6OaXEs_14
https://kultura.dn.gov.ua/news/kulturno-mistecka-panorama-tridcyat-kulturnih-nadban-donechchini?fbclid=IwAR3PXQL02tBC6PzhyHOXmv_49nNJWAH7xYXqK-dceStME6gKCvmaRet91EE
https://kultura.dn.gov.ua/news/kulturno-mistecka-panorama-tridcyat-kulturnih-nadban-donechchini?fbclid=IwAR3PXQL02tBC6PzhyHOXmv_49nNJWAH7xYXqK-dceStME6gKCvmaRet91EE
https://kultura.dn.gov.ua/news/kulturno-mistecka-panorama-tridcyat-kulturnih-nadban-donechchini?fbclid=IwAR3PXQL02tBC6PzhyHOXmv_49nNJWAH7xYXqK-dceStME6gKCvmaRet91EE
https://kultura.dn.gov.ua/news/kulturno-mistecka-panorama-tridcyat-kulturnih-nadban-donechchini?fbclid=IwAR3PXQL02tBC6PzhyHOXmv_49nNJWAH7xYXqK-dceStME6gKCvmaRet91EE
https://www.facebook.com/kultura.dn/posts/4434224233263702
https://oth.nlu.org.ua/?p=5070#respond
https://oth.nlu.org.ua/?p=5070
https://slavdelo.dn.ua/2021/08/13/vecher-dlya-lyubitelej-poezii-slavyanska-v-biblioteke-imeni-m-petrenko/
https://slavdelo.dn.ua/2021/08/13/vecher-dlya-lyubitelej-poezii-slavyanska-v-biblioteke-imeni-m-petrenko/
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Обласний флешмоб #Незалежна Україна: народжені вільними [Електрон. 

ресурс] : [від Донецької обл. б-ки для дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА 

[сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 02:56 хв.). – Краматорськ, 2021. – 13 

серп. – Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/oblasnij-fleshmob-

nezalezhna-ukrayina-narodzheni-vilnimi-

1?fbclid=IwAR3MO24jT7jW35vqwjqnOz5fcp6WdEGq5t_4-

8yy9NhVB_UaJSIlqK_N-ec (дата звернення 13.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Аленькова, Наталья. Мешканців Краматорська запрошують на відкриття 

культурно-просвітницького центру «Етнофундація Рід» [Електрон. ресурс] : [в 

міській б-ці-філ. ім. А. Чехова] / Н. Аленькова // Восточный проект [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Краматорск, 2021. – 17 серп. – Режим доступу: 

http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/96023-meshkantsiv-kramatorska-zaproshuyut-

na-vidkrittya-kulturno-prosvitnitskogo-tsentru-etnofundatsiya-rid (дата звернення 

25.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Акція Донецької обласної бібліотеки для дітей #НЕЗАЛЕЖНА_УКРАЇНА, 

#ДОНЕЧЧИНА_ФАНТАСТИЧНА! [Електрон. ресурс] // Упр. культури і 

туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 18 серп. – 

Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/akciya-doneckoyi-oblasnoyi-

biblioteki-dlya-ditej-nezalezhna_ukrayina-

donechchina_fantastichna?fbclid=IwAR3kZ6yD-1RjA2svE1HivRBktutag-

Cmx77cbu0bbuzMTlpSH5upLwAmz6Y (дата звернення 18.08.2021). – Заголовок 

з екрана. 

 

В библиотеках Мариуполя внедряют Е-книгу [Электрон. ресурс] : [ЦГПБ 

им. В. Короленко, б-ки-фил.] // Маріуполь: офіційний сайт міської ради. – 

Текстовые данные, фот. – Маріуполь, 2021. – 18 авг. – Режим доступа: 

https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/u-bibliotekah-mariupolja-vprovadzhujut-e-knigu 

(дата обращения 11.10.2021). – Загл. с экрана. 

 

В Краматорске ко Дню Независимости собирают деревянную карту-

вышиванку [Электрон. ресурс] : [ОО «Український розмовний клуб “Файно”», 

ДЦБ им. А. С. Пушкина // Новости Краматорска [сайт]. – Текстовые данные, фот. 

– Краматорск, 2021. – 18 авг. – Режим доступа: https://hi.dn.ua/novosti/novosti-

kramatorska/v-kramatorske-ko-dnyu-nezavisimosti-sobirayut-derevyannuyu-kartu-

vyshivanku, (дата обращения 01.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

[В помещении городской библиотеки им. Короленко стартовали уроки по 

изучению невизуальной навигации по экрану сенсорных телефонов] [Электрон. 

ресурс] : [ЦГПБ им. В. Короленко г. Мариуполь] // Фейсбук. УТОС. 

Мариупольская территориальная первичная организация [сайт]. – Текстовые 

данные, фот. – Мариуполь, 2021. – 18 авг. – Режим доступа: 

https://www.facebook.com/UTOSMariupol/posts/1844647839029124 (дата 

обращения 19.08.2021). 

 

https://kultura.dn.gov.ua/news/oblasnij-fleshmob-nezalezhna-ukrayina-narodzheni-vilnimi-1?fbclid=IwAR3MO24jT7jW35vqwjqnOz5fcp6WdEGq5t_4-8yy9NhVB_UaJSIlqK_N-ec
https://kultura.dn.gov.ua/news/oblasnij-fleshmob-nezalezhna-ukrayina-narodzheni-vilnimi-1?fbclid=IwAR3MO24jT7jW35vqwjqnOz5fcp6WdEGq5t_4-8yy9NhVB_UaJSIlqK_N-ec
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https://kultura.dn.gov.ua/news/oblasnij-fleshmob-nezalezhna-ukrayina-narodzheni-vilnimi-1?fbclid=IwAR3MO24jT7jW35vqwjqnOz5fcp6WdEGq5t_4-8yy9NhVB_UaJSIlqK_N-ec
http://biblioteka17.blogspot.com/2021/07/blog-post_31.html
http://biblioteka17.blogspot.com/2021/07/blog-post_31.html
http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/96023-meshkantsiv-kramatorska-zaproshuyut-na-vidkrittya-kulturno-prosvitnitskogo-tsentru-etnofundatsiya-rid
http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/96023-meshkantsiv-kramatorska-zaproshuyut-na-vidkrittya-kulturno-prosvitnitskogo-tsentru-etnofundatsiya-rid
https://kultura.dn.gov.ua/news/akciya-doneckoyi-oblasnoyi-biblioteki-dlya-ditej-nezalezhna_ukrayina-donechchina_fantastichna?fbclid=IwAR3kZ6yD-1RjA2svE1HivRBktutag-Cmx77cbu0bbuzMTlpSH5upLwAmz6Y
https://kultura.dn.gov.ua/news/akciya-doneckoyi-oblasnoyi-biblioteki-dlya-ditej-nezalezhna_ukrayina-donechchina_fantastichna?fbclid=IwAR3kZ6yD-1RjA2svE1HivRBktutag-Cmx77cbu0bbuzMTlpSH5upLwAmz6Y
https://kultura.dn.gov.ua/news/akciya-doneckoyi-oblasnoyi-biblioteki-dlya-ditej-nezalezhna_ukrayina-donechchina_fantastichna?fbclid=IwAR3kZ6yD-1RjA2svE1HivRBktutag-Cmx77cbu0bbuzMTlpSH5upLwAmz6Y
https://kultura.dn.gov.ua/news/akciya-doneckoyi-oblasnoyi-biblioteki-dlya-ditej-nezalezhna_ukrayina-donechchina_fantastichna?fbclid=IwAR3kZ6yD-1RjA2svE1HivRBktutag-Cmx77cbu0bbuzMTlpSH5upLwAmz6Y
https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/u-bibliotekah-mariupolja-vprovadzhujut-e-knigu
https://hi.dn.ua/novosti/novosti-kramatorska/v-kramatorske-ko-dnyu-nezavisimosti-sobirayut-derevyannuyu-kartu-vyshivanku
https://hi.dn.ua/novosti/novosti-kramatorska/v-kramatorske-ko-dnyu-nezavisimosti-sobirayut-derevyannuyu-kartu-vyshivanku
https://hi.dn.ua/novosti/novosti-kramatorska/v-kramatorske-ko-dnyu-nezavisimosti-sobirayut-derevyannuyu-kartu-vyshivanku
https://www.facebook.com/UTOSMariupol/posts/1844647839029124
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Воронцова, Дарья. Авдіївців запрошують ознайомитися з культурними 

надбаннями Донеччини [Електрон. ресурс] : [культур.-мистец. панорама 

«Тридцять культурних надбань Донеччини» від Донецької обл. б-ки для дітей] / 

Д. Воронцова // avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 2021. – 

18 серп. – Режим доступу: http://avdeevka.city/news/view/avdiivtsiv-zaproshuyut-

oznajomitisya-z-kulturnimi-nadbannyami-donechchini (дата звернення 26.08.2021). 

– Заголовок з екрана. 

 

Комунальний заклад «Нікольська публічна бібліотека» за період 

Незалежності України [Електрон. ресурс] // Нікольська селищна рада: Донецька 

область, Маріупольський район [сайт]. – Текст. дані, фот. – Нікольське, 2021. – 

18 серп. – Режим доступу: https://nikolske-miskrada.gov.ua/news/1629274994/ 

(дата звернення 22.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

День народження Маріуполя, музика, греки, фермери та книги: ідеї 

яскравого проведення вересня [Електрон. ресурс] : [в т. ч. участь ЦМПБ ім. 

В. Короленка в книжковому ярмарку Open Book] // [mariupol-cultural-capital.com] 

[сайт]. – Текст. дані, фот. – Маріуполь, 2021. – 19 серп. – Режим доступу: 

https://mistomariupol.com.ua/uk/den-narodzhennya-mariupolya-greky-fermery-ta-

knygy-vryvayemosya-u-festyvalnyj-veresen/?fbclid=IwAR1y06OGRyZiPh5makwb-

M8lRNkUa7gcBTdToPh-DeqVEgHdc0wcHfc0PI8 (дата звернення 27.08.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 
Засідання сесії селищної ради [Електрон. ресурс] : [в т. ч. про передачу 

майна б-ки-філ. № 2 Добропільської міської ЦБС у комунал. власність 
Новодонецької ТГ] // Новодонецька селищна рада [сайт]. – Текст. дані, фот. – 
Новодонецьке, 2021. – 19 серп. – Режим доступу: 
https://ndonetsk.gov.ua/novyny/sjkyly (дата звернення 22.10.2021). – Заголовок з 
екрана. 
 

Невская, Александра. Мариупольцы могут найти нужную литературу, не 
выходя из дома: в городских библиотеках внедряется «Е-книга» [Электрон. 
ресурс] : [ЦГПБ им. В. Короленко, б-ки-фил.] / А. Невская // mrpl.city [сайт]. – 
Текстовые данные. – Мариуполь, 2021. – 19 авг. – Режим доступа: 
https://mrpl.city/news/view/mariupoltsy-mogut-najti-nuzhnuyu-literaturu-ne-
vyhodya-iz-doma-v-gorodskih-bibliotekah-vnedryaetsya-e-
kniga?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetw
ork&fbclid=IwAR3C_H2eZm0fT1DhBSWnw_XWHoYzjwLwNqnhYBfCoC6kj3Az
nM9pBL6j8Gw (дата обращения 11.10.2021). – Загл. с экрана. 
 

Рекомендаційний анотований список літератури «Незалежна Україна – 
шлях до мети» [Електрон. ресурс] : [від Донецької обл. б-ки для дітей] // Упр. 
культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 19 
серп. – Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/rekomendacijnij-anotovanij-
spisok-literaturi-nezalezhna-ukrayina-shlyah-do-
meti?fbclid=IwAR1bsWjMEEVPr4PRe7jMjC7wsPI2OVVNm5oMefgxVVBiLXSsz
Sm7WAymveM (дата звернення 19.08.2021). – Заголовок з екрана. 

http://avdeevka.city/news/view/avdiivtsiv-zaproshuyut-oznajomitisya-z-kulturnimi-nadbannyami-donechchini
http://avdeevka.city/news/view/avdiivtsiv-zaproshuyut-oznajomitisya-z-kulturnimi-nadbannyami-donechchini
https://nikolske-miskrada.gov.ua/news/1629274994/
https://mistomariupol.com.ua/uk/den-narodzhennya-mariupolya-greky-fermery-ta-knygy-vryvayemosya-u-festyvalnyj-veresen/?fbclid=IwAR1y06OGRyZiPh5makwb-M8lRNkUa7gcBTdToPh-DeqVEgHdc0wcHfc0PI8
https://mistomariupol.com.ua/uk/den-narodzhennya-mariupolya-greky-fermery-ta-knygy-vryvayemosya-u-festyvalnyj-veresen/?fbclid=IwAR1y06OGRyZiPh5makwb-M8lRNkUa7gcBTdToPh-DeqVEgHdc0wcHfc0PI8
https://mistomariupol.com.ua/uk/den-narodzhennya-mariupolya-greky-fermery-ta-knygy-vryvayemosya-u-festyvalnyj-veresen/?fbclid=IwAR1y06OGRyZiPh5makwb-M8lRNkUa7gcBTdToPh-DeqVEgHdc0wcHfc0PI8
https://ndonetsk.gov.ua/component/search/
https://ndonetsk.gov.ua/novyny/sjkyly
https://mrpl.city/news/view/mariupoltsy-mogut-najti-nuzhnuyu-literaturu-ne-vyhodya-iz-doma-v-gorodskih-bibliotekah-vnedryaetsya-e-kniga?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR3C_H2eZm0fT1DhBSWnw_XWHoYzjwLwNqnhYBfCoC6kj3AznM9pBL6j8Gw
https://mrpl.city/news/view/mariupoltsy-mogut-najti-nuzhnuyu-literaturu-ne-vyhodya-iz-doma-v-gorodskih-bibliotekah-vnedryaetsya-e-kniga?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR3C_H2eZm0fT1DhBSWnw_XWHoYzjwLwNqnhYBfCoC6kj3AznM9pBL6j8Gw
https://mrpl.city/news/view/mariupoltsy-mogut-najti-nuzhnuyu-literaturu-ne-vyhodya-iz-doma-v-gorodskih-bibliotekah-vnedryaetsya-e-kniga?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR3C_H2eZm0fT1DhBSWnw_XWHoYzjwLwNqnhYBfCoC6kj3AznM9pBL6j8Gw
https://mrpl.city/news/view/mariupoltsy-mogut-najti-nuzhnuyu-literaturu-ne-vyhodya-iz-doma-v-gorodskih-bibliotekah-vnedryaetsya-e-kniga?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR3C_H2eZm0fT1DhBSWnw_XWHoYzjwLwNqnhYBfCoC6kj3AznM9pBL6j8Gw
https://mrpl.city/news/view/mariupoltsy-mogut-najti-nuzhnuyu-literaturu-ne-vyhodya-iz-doma-v-gorodskih-bibliotekah-vnedryaetsya-e-kniga?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR3C_H2eZm0fT1DhBSWnw_XWHoYzjwLwNqnhYBfCoC6kj3AznM9pBL6j8Gw
https://kultura.dn.gov.ua/news/rekomendacijnij-anotovanij-spisok-literaturi-nezalezhna-ukrayina-shlyah-do-meti?fbclid=IwAR1bsWjMEEVPr4PRe7jMjC7wsPI2OVVNm5oMefgxVVBiLXSszSm7WAymveM
https://kultura.dn.gov.ua/news/rekomendacijnij-anotovanij-spisok-literaturi-nezalezhna-ukrayina-shlyah-do-meti?fbclid=IwAR1bsWjMEEVPr4PRe7jMjC7wsPI2OVVNm5oMefgxVVBiLXSszSm7WAymveM
https://kultura.dn.gov.ua/news/rekomendacijnij-anotovanij-spisok-literaturi-nezalezhna-ukrayina-shlyah-do-meti?fbclid=IwAR1bsWjMEEVPr4PRe7jMjC7wsPI2OVVNm5oMefgxVVBiLXSszSm7WAymveM
https://kultura.dn.gov.ua/news/rekomendacijnij-anotovanij-spisok-literaturi-nezalezhna-ukrayina-shlyah-do-meti?fbclid=IwAR1bsWjMEEVPr4PRe7jMjC7wsPI2OVVNm5oMefgxVVBiLXSszSm7WAymveM
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Торский, Эдуард. Читайте та розвивайтесь! У бібліотеці Слов’янська 
розгорнута виставка книг англійською мовою [Електрон. ресурс] : [виставка до 
30-річчя Незалежності України в Центр. міській б-ці ім. М. Петренка] / 
Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 19 
серп. – Режим доступу: https://slavdelo.dn.ua/2021/08/19/chitajte-ta-rozvivajtes-u-
bibliotetsi-slov-yanska-rozgornuta-vistavka-knig-anglijskoyu-movoyu/ (дата 
звернення 21.12.2021). – Заголовок з екрана. 
 

У бібліотеках Маріуполя впроваджують Е-книгу [Електронний ресурс] // 
Guru.ua [сайт]. – Текст. дані, фот. – Київ, 2021. – 19 серп. – Режим доступу: 
https://news.guru.ua/news/638175/U_bibliotekakh_Mariupolja_vprovadzhujut_E_kni
gu.html?fbclid=IwAR1JF9yDPtjur7CoDl1IS1Lr-
JVWxn4PHArrJHXEfVaigGipkfxpKV5WKPc (дата звернення 06.12.2021). – 
Заголовок з екрана. 

 
Аленькова, Наталья. У Краматорській Дитячій центральній бібліотеці 

проходить виставка до 30-річчя Незалежності України [Електрон. ресурс] / 
Н. Аленькова // Восточный проект [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорск, 2021. 
– 20 серп. – Режим доступу: http://www.vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/96256-u-
kramatorskij-dityachij-tsentralnij-bibliotetsi-prokhodit-vistavka-do-30-richchya-
nezalezhnosti-ukrajini (дата звернення 25.08.2021). – Заголовок з екрана. 
 

Бібліотеки Селидовської громади святкують День Незалежності України 

[Електрон. ресурс] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, 

фот. – Селидове, 2021. – 20 серп. – Режим доступу: https://selidovo-

rada.gov.ua/novini/biblioteki-selidivskoji-gromadi-svyatkuyut-den-nezalezhnosti-

ukrajini (дата звернення 26.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 

В Спасько-Михайлівській бібліотеці відбулись заходи з нагоди державних 

свят [Електрон. ресурс] // Новодонецька селищна рада [сайт]. – Текст. дані, фот. 

– Новодонецьке, 2021. – 20 серп. – Режим доступу: 

https://ndonetsk.gov.ua/sotsialna-sfera/kultura/v-spasko-mikhajlivskij-bibliotetsi-

vidbulis-zakhodi-z-nagodi-derzhavnikh-svyat (дата звернення 22.10.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Гринь, Андрей. В детской центральной библиотеке начала свою работу 

выставка-коллаж, посвященная 30-летию Независимости Украины [Электрон. 

ресурс] / А. Гринь // Восточный проект [сайт]. – Текстовые данные, фот. – 

Краматорск, 2021. – 20 авг. – Режим доступа: https://hi.dn.ua/novosti/novosti-

kramatorska/v-detskoj-tsentralnoj-biblioteke-nachala-svoyu-rabotu-vystavka-kollazh-

posvyashchennaya-30-letiyu-nezavisimosti-ukrainy (дата обращения 01.12.2021). – 

Загл. с экрана. 

 

 

 

 

https://slavdelo.dn.ua/2021/08/19/chitajte-ta-rozvivajtes-u-bibliotetsi-slov-yanska-rozgornuta-vistavka-knig-anglijskoyu-movoyu/
https://slavdelo.dn.ua/2021/08/19/chitajte-ta-rozvivajtes-u-bibliotetsi-slov-yanska-rozgornuta-vistavka-knig-anglijskoyu-movoyu/
https://news.guru.ua/news/638175/U_bibliotekakh_Mariupolja_vprovadzhujut_E_knigu.html?fbclid=IwAR1JF9yDPtjur7CoDl1IS1Lr-JVWxn4PHArrJHXEfVaigGipkfxpKV5WKPc
https://news.guru.ua/news/638175/U_bibliotekakh_Mariupolja_vprovadzhujut_E_knigu.html?fbclid=IwAR1JF9yDPtjur7CoDl1IS1Lr-JVWxn4PHArrJHXEfVaigGipkfxpKV5WKPc
https://news.guru.ua/news/638175/U_bibliotekakh_Mariupolja_vprovadzhujut_E_knigu.html?fbclid=IwAR1JF9yDPtjur7CoDl1IS1Lr-JVWxn4PHArrJHXEfVaigGipkfxpKV5WKPc
http://www.vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/96256-u-kramatorskij-dityachij-tsentralnij-bibliotetsi-prokhodit-vistavka-do-30-richchya-nezalezhnosti-ukrajini
http://www.vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/96256-u-kramatorskij-dityachij-tsentralnij-bibliotetsi-prokhodit-vistavka-do-30-richchya-nezalezhnosti-ukrajini
http://www.vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/96256-u-kramatorskij-dityachij-tsentralnij-bibliotetsi-prokhodit-vistavka-do-30-richchya-nezalezhnosti-ukrajini
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/biblioteki-selidivskoji-gromadi-svyatkuyut-den-nezalezhnosti-ukrajini
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/biblioteki-selidivskoji-gromadi-svyatkuyut-den-nezalezhnosti-ukrajini
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/biblioteki-selidivskoji-gromadi-svyatkuyut-den-nezalezhnosti-ukrajini
https://ndonetsk.gov.ua/component/search/
https://ndonetsk.gov.ua/sotsialna-sfera/kultura/v-spasko-mikhajlivskij-bibliotetsi-vidbulis-zakhodi-z-nagodi-derzhavnikh-svyat
https://ndonetsk.gov.ua/sotsialna-sfera/kultura/v-spasko-mikhajlivskij-bibliotetsi-vidbulis-zakhodi-z-nagodi-derzhavnikh-svyat
https://hi.dn.ua/novosti/novosti-kramatorska/v-detskoj-tsentralnoj-biblioteke-nachala-svoyu-rabotu-vystavka-kollazh-posvyashchennaya-30-letiyu-nezavisimosti-ukrainy
https://hi.dn.ua/novosti/novosti-kramatorska/v-detskoj-tsentralnoj-biblioteke-nachala-svoyu-rabotu-vystavka-kollazh-posvyashchennaya-30-letiyu-nezavisimosti-ukrainy
https://hi.dn.ua/novosti/novosti-kramatorska/v-detskoj-tsentralnoj-biblioteke-nachala-svoyu-rabotu-vystavka-kollazh-posvyashchennaya-30-letiyu-nezavisimosti-ukrainy
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Завершився фотоконкурс «Моя незалежна Україна»] [Електрон. ресурс] : 

[в т. ч. за участю міської центр. б-ки м. Торецьк] // Торецька міська військово-

цивільна адміністрація Бахмутського району Донецької області [сайт]. – Текст. 

дані. – Торецьк, 2021. – 20 серп. – Режим доступу: https://www.toretsk-

vca.gov.ua/novini/6675-zavershivsya-fotokonkurs-moya-nezalezhna-ukrajina (дата 

звернення 20.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Обласний флешмоб «НЕЗАЛЕЖНА_Україна: 

НАРОДЖЕНІ_ВІЛЬНИМИ» [Електрон. ресурс] : [від Донецької обл. б-ки для 

дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 

файл: 01:51 хв.). – Краматорськ, 2021. – 20 серп. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/news/oblasnij-fleshmob-

nezalezhna_ukrayinanarodzheni_vilnimi?fbclid=IwAR1ijf6WjdKZN8OZ3JNoHaEB

5n1k8v9BSdGRu9FAiVuNrnHtygsdpaS3hiQ (дата звернення 25.08.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Програма заходів до 30-ї річниці Незалежності України [Електрон. ресурс] 

: [в т. ч. в б-ках громади] // Комарська сільська рада Волноваського району 

Донецької області [сайт]. – Текст. дані, фот. – Комар, 2021. – 20 серп. – Режим 

доступу: http://komarska.gromada.org.ua/news/1629466313/ (дата звернення 

22.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Суд обязал «БАК строительную компанию» вернуть Краматорску 2,6 млн 

грн [Электрон. ресурс] : [в т. ч. и за нарушение ремонтных работ в ЦГПБ г. 

Краматорск] // Kramatorsk Post: інтернет-видання [сайт]. – Текстовые данные, 

фот. – Краматорск, 2021. – 20 авг. – Режим доступа: 

https://www.kramatorskpost.com/sud-obyazal-bak-stroitelnuyu-kompaniyu-vernut-

kramatorsku-26-mln-grn_83776 (дата обращения 25.08.2021). – Загл. с экрана. 

 

Торский, Эдуард. Поліцейські Слов’янська провели патріотичний захід для 

підлітків, які у конфлікті з законом [Електрон. ресурс] : [у Центр. міській  б-ці 

ім. М. Петренка] / Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Славянск, 2021. – 20 серп. – Режим доступу: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/08/20/politsejski-slov-yanska-proveli-patriotichnij-zahid-

dlya-pidlitkiv-yaki-u-konflikti-z-zakonom/ (дата звернення 21.12.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Черкасова, Виктория. На ремонт Центральной библиотеки Краматорска 

прокуратора добилась взыскания 2,6 млн грн городского бюджета [Электрон. 

ресурс] / В. Черкасова // Восточный проект [сайт]. – Текст. данные, фот. – 

Краматорск, 2021. – 20 авг. – Режим доступа: http://vp.donetsk.ua/gorod-

region/gorod/96258-na-remont-tsentralnoj-biblioteki-kramatorska-prokuratora-

dobilas-vzyskaniya-2-6-mln-grn (дата обращения 25.08.2021). – Загл. с экрана. 

 

 

https://www.toretsk-vca.gov.ua/novini/6675-zavershivsya-fotokonkurs-moya-nezalezhna-ukrajina
https://www.toretsk-vca.gov.ua/novini/6675-zavershivsya-fotokonkurs-moya-nezalezhna-ukrajina
https://kultura.dn.gov.ua/news/oblasnij-fleshmob-nezalezhna_ukrayinanarodzheni_vilnimi?fbclid=IwAR1ijf6WjdKZN8OZ3JNoHaEB5n1k8v9BSdGRu9FAiVuNrnHtygsdpaS3hiQ
https://kultura.dn.gov.ua/news/oblasnij-fleshmob-nezalezhna_ukrayinanarodzheni_vilnimi?fbclid=IwAR1ijf6WjdKZN8OZ3JNoHaEB5n1k8v9BSdGRu9FAiVuNrnHtygsdpaS3hiQ
https://kultura.dn.gov.ua/news/oblasnij-fleshmob-nezalezhna_ukrayinanarodzheni_vilnimi?fbclid=IwAR1ijf6WjdKZN8OZ3JNoHaEB5n1k8v9BSdGRu9FAiVuNrnHtygsdpaS3hiQ
http://komarska.gromada.org.ua/news/1629466313/
https://www.kramatorskpost.com/sud-obyazal-bak-stroitelnuyu-kompaniyu-vernut-kramatorsku-26-mln-grn_83776
https://www.kramatorskpost.com/sud-obyazal-bak-stroitelnuyu-kompaniyu-vernut-kramatorsku-26-mln-grn_83776
https://slavdelo.dn.ua/2021/08/20/politsejski-slov-yanska-proveli-patriotichnij-zahid-dlya-pidlitkiv-yaki-u-konflikti-z-zakonom/
https://slavdelo.dn.ua/2021/08/20/politsejski-slov-yanska-proveli-patriotichnij-zahid-dlya-pidlitkiv-yaki-u-konflikti-z-zakonom/
http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/96258-na-remont-tsentralnoj-biblioteki-kramatorska-prokuratora-dobilas-vzyskaniya-2-6-mln-grn
http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/96258-na-remont-tsentralnoj-biblioteki-kramatorska-prokuratora-dobilas-vzyskaniya-2-6-mln-grn
http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/96258-na-remont-tsentralnoj-biblioteki-kramatorska-prokuratora-dobilas-vzyskaniya-2-6-mln-grn
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В Шабельковке на Донетчине создают новый мурал на здании библиотеки 

[Электрон. ресурс] : [гор. б-ка-фил. для взрослых № 6 им. Т. Г. Шевченко, 

Краматорская ЦГПБ] // Восточный вариант [сайт]. – Текстовые, электрон. 

видеоданные (1 файл: 02:09 мин.). фот. – Славянск, 2021. – 21 авг. – Режим 

доступа: https://v-variant.com.ua/v-shabelkovke-na-donetchyne-sozdaiut-mural-s-

petrykovskoy-rospysiu-vydeo/ (дата обращения 25.08.2021). – Загл. с экрана. 

 

Железняк, Ганна. У селищі Шабельківка на фасаді бібліотеки волонтери 

малюють мурал [Електрон. ресурс] : [міська б-ка-філ. для дорослих № 6 ім. Т. Г. 

Шевченка, Краматорська ЦМПБ] / Г. Железняк, Н. Задорожня // Суспільне 

Донбас [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 02:09 хв.), фот. – Київ, 2021. 

– 21 серп. – Режим доступу: https://suspilne.media/157403-u-selisi-sabelkivka-na-

fasadi-biblioteki-volonteri-maluut-mural/ (дата звернення 25.08.2021). – Заголовок 

з екрана. 

 

Торский, Эдуард. «Славянские вечерницы» познакомились с творчеством 

Бориса Белаша и не только [Электрон. ресурс] : [Центр. гор. б-ка им. 

М. Петренко] / Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текстовые, электрон. 

видеоданные (1 файл: 05:41 мин.), фот. – Славянск, 2021. – 21 авг. – Режим 

доступа: https://slavdelo.dn.ua/2021/08/21/slavyanskie-vechernitsy-poznakomilis-s-

tvorchestvom-borisa-belasha-i-ne-tolko/ (дата обращения 21.12.2021). – Загл. с 

экрана. 

 

До 30-ої річниці Незалежності України в Краматорську відкрили 

культурно-просвітницький центр «Етнофундація «Рід» [Електрон. ресурс] : [в 

міській б-ці-філ. ім. А. Чехова, Краматорська ЦМПБ] // Європейська 

Солідарність: Донецька територіальна організація [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Краматорськ, 2021. – 22 серп. – Режим доступу: https://cutt.ly/8O0NQfI (дата 

звернення 25.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Краматорская прокуратура взыскала со строительной компании более 

2 млн грн бюджетных средств за ремонт библиотеки [Электрон. ресурс] : [ЦГПБ 

г. Краматорск] // Восточный вариант [сайт]. – Текстовые данные, фот. – 

Славянск, 2021. – 22 авг. – Режим доступа: https://v-variant.com.ua/kramatorskaia-

prokuratura-vz-skala-so-stroytelnoy-kompanyy-bolee-2-mln-hrn-biudzhetn-kh-

sredstv-za-remont-byblyoteky/ (дата обращения 25.08.2021). – Загл. с экрана. 

 

Патріотичне свято «Моя Незалежність» (до 30-ї річниці незалежності 

України) [Електрон. ресурс] : [від Донецької обл. б-ки для дітей] // Упр. культури 

і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 22 серп. – 

Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/patriotichne-svyato-moya-

nezalezhnist-do-30-yi-richnici-nezalezhnosti-

ukrayini?fbclid=IwAR2hdV72mj1V0l8xIfgiM-

5Lbbp9eadG6eac5kH_B3HcLIYEpmLmNPmPt9U (дата звернення 26.08.2021). – 

Заголовок з екрана. 
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http://biblioteka17.blogspot.com/2021/07/blog-post_31.html
http://biblioteka17.blogspot.com/2021/07/blog-post_31.html
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[Святкування Дня Державного Прапора України та тридцятої річниці 

Незалежності України в Святогірську] [Електрон. ресурс] : [в т. ч. заходи б-к 

громади] // Фейсбук. Святогірська міська рада [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Святогірськ, 2021. – 22 серп. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=208860811214295&id=10189

1868577857 (дата звернення 22.10.2021). 

 

[У Торецьку відзначили 30-ту річницю незалежності України] [Електрон. 

ресурс] : [в т. ч. б-ки м. Торецьк] // Торецька міська військово-цивільна 

адміністрація Бахмутського району Донецької області [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Торецьк, 2021. – 24 серп. – Режим доступу: https://www.toretsk-

vca.gov.ua/novini/6689-podiji-184 (дата звернення 27.09.2021). 

 

Воронцова, Дарья. В Авдіївці нагородили завзятих відвідувачів 

«Літературної читальні» [Електрон. ресурс] : [б-ка-філ. № 3 м. Авдіївка] / 

Д. Воронцова // avdeevka.city [сайт]. – Авдіївка, 2021. – 25 серп. – Режим доступу: 

http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-nagorodili-zavzyatih-vidviduvachiv-

literaturnoi-chitalni (дата звернення 26.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 

[Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Незалежна і єдина – моя 

Україна!», присвячений 30-й річниці незалежності України, завершився] 

[Електрон. ресурс] : [серед переможців – читачі б-к Донецької обл.] // Фейсбук. 

Національна бібліотека України для дітей [сайт]. – Текст. дані, фот. – Київ, 2021. 

– 25 серп. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/nbukids/posts/2391760147622931 (дата звернення 

26.08.2021). 

 

Героїко-патріотична зустріч «Україна починається з тебе» [Електрон. 

ресурс] : [від Донецької обл. б-ки для дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА 

[сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 25 серп. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/news/geroyiko-patriotichna-zustrich-ukrayina-

pochinayetsya-z-tebe (дата звернення 26.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Хижникова, Анна. Спектакль «Маруся»: премьеру смогли «увидеть» 

мариупольцы с проблемами зрения [Электрон. ресурс] : [тифлокомментирование 

спектакля сотрудниками ЦГПБ им. В. Короленко г. Мариуполь] / А. Хижникова 

// mrpl.city [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Мариуполь, 2021. – 25 авг. – Режим 

доступа: https://mrpl.city/news/view/spektakl-marusya-premeru-smogli-uvidet-

mariupoltsy-s-problemami-

zreniya?fbclid=IwAR2nWo90NzRHN4V1GgOdZfBFxDzKopYDo2LPq9dBF71P-

te302ZMIQGs48g (дата обращения 27.08.2021). – Загл. с экрана. 
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[Члены Мариупольской ТПО общества слепых посетили спектакль 

Донецкого академического театра г. Мариуполя «Маруся Чурай»] [Электрон. 

ресурс] : [тифлокомментирование спектакля сотрудниками ЦГПБ им. 

В. Короленко г. Мариуполь] // Фейсбук. УТОС. Мариупольская территориальная 

первичная организация [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Мариуполь, 2021. – 25 

авг. – Режим доступа: 

https://www.facebook.com/UTOSMariupol/posts/1849638941863347 (дата 

обращения 26.08.2021). 

 

В Краматорске состоится фестиваль аматорского искусства им. Марии 

Примаченко [Электрон. ресурс] : [ЦГПБ г. Краматорск] // Восточный вариант 

[сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск, 2021. – 26 авг. – Режим доступа: 

https://v-variant.com.ua/v-kramatorske-sostoytsia-festyval-amatorskoho-yskusstva-

ym-maryy-prymachenko/ (дата обращения 30.08.2021). – Загл. с экрана. 

 

[Розважально-ігрова програма «Барви сонячного літа» в бібліотеці-філіалі 

№ 1 ім. А. П. Чехова] [Електрон. ресурс] // Фейсбук. Дружківська міська рада 

[сайт]. – Текст. дані, фот. – Дружківка, 2021. – 26 серп. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/dryzhovkarada/posts/5973626512708232 (дата 

звернення 27.09.2021). 

 

Машута, Юлія. У Маріуполі розпочалися безкоштовні курси для людей з 

порушенням зору [Електрон. ресурс] : [в ЦМПБ ім. В. Короленка м. Маріуполь] / 

Ю. Машута, І. Леванська // Суспільне Донбас [сайт]. – Текст., електрон. відеодані 

(1 файл: 01:43 хв.), фот. – Київ, 2021. – 27 серп. – Режим доступу: 

https://suspilne.media/158991-u-mariupoli-rozpocalisa-bezkostovni-kursi-dla-ludej-

z-porusennam-zoru/ (дата звернення 30.08.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Проведення ІІ обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Лідер читання» 

[Електрон. ресурс] : [свято «КнигоЛіто» в Донецькій обл. б-ці для дітей] // Упр. 
культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 28 
серп. – Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/provedennya-ii-oblasnogo-
etapu-vseukrayinskogo-konkursu-lider-
chitannya?fbclid=IwAR0f4tgLSx_ZXma_6cLUe_E7DBiH028qy6VQVKjIDWrKGZ
WkF8JpEWF16TM (дата звернення 01.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Балиоз, Марина. В детской библиотеке Мариуполя появились мобильные 

лавочки [Электрон. ресурс] : [б-ка-фил. им. В. Нестайко] / М. Балиоз // mrpl.city 
[сайт]. – Текстовые данные, фот. – Мариуполь, 2021. – 30 авг. – Режим доступа: 
https://mrpl.city/news/view/v-detskoj-biblioteke-mariupolya-poyavilis-mobilnye-
lavochki?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialn
etwork&fbclid=IwAR0RWJ0i56eKxkmjx1c_chJOwhPU1bNrMQUTzSILJgVrxpaD
d8trYZLUSt4 (дата обращения 11.10.2021). – Загл. с экрана. 
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Лавочки-читаночки для бібліотеки  ім. Нестайка [Електрон. ресурс] : [б-
ка-філ. ім. В. Нестайка] // Фейсбук. Маріупольська районна рада [сайт]. – Текст. 
дані, фот. – Маріуполь, 2021. – 30 серп. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/mariupol.rr/posts/264917202138922 (дата звернення 
21.05.2021). – Заголовок з екрана. 
 

Светлова, Алёна. В Авдіївці провели акцію «Пам’ятаємо героїв!» 
[Електрон. ресурс] : [в т. ч. дарування «соняхів пам’яті» від б-ки-філ. № 3 від. 
культури м. Авдіївка] / А. Светлова // avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – 
Авдіївка, 2021. – 30 серп. – Режим доступу: http://avdeevka.city/news/view/v-
avdiivtsi-proveli-aktsiyu-pamyataemo-geroiv (дата звернення 27.09.2021). – 
Заголовок з екрана. 
 

Адаменко, Марина. Бібліотеки – одні із лідерів розбудови мережі 
іспитових пунктів на визначення рівня володіння державною мовою [Електрон. 
ресурс] : [в т. ч. б-ки Донецької обл.] / М. Адаменко // Публічна бібліотека 
об’єднаної територіальної громади: Блог Національної бібліотеки України ім. 
Ярослава Мудрого [сайт]. – Текст. дані, фот. – Київ, 2021. – 31 серп. – Режим 
доступу: 
https://oth.nlu.org.ua/?p=5095&_utl_t=fb&fbclid=IwAR3vMGgauJ3ZnSH4PMt0IaU
QlezSnj6kutWezafPQFEeCusu6zBtT-NvoHQ (дата звернення 27.09.2021). – 
Заголовок з екрана. 

 
Аленькова, Наталья. Як проходять іспити на знання державної мови у 

Краматорську [Електрон. ресурс] : [ЦМПБ м. Краматорськ] / Н. Аленькова // 
Восточный проект [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 02:20 хв.), фот. – 
Краматорск, 2021. – 31 серп. – Режим доступу: https://vp.donetsk.ua/gorod-
region/gorod/96617-yak-prokhodyat-ispiti-na-znannya-derzhavnoji-movi-u-
kramatorsku (дата звернення 09.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Переможці обласного конкурсу серед юних читачів «Я – майбутнє 

Донеччини» [Електрон. ресурс] : [свято нагородження в Донецькій обл. б-ці для 

дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Краматорськ, 2021. – 31 серп. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/news/peremozhci-oblasnogo-konkursu-sered-yunih-

chitachiv-ya-majbutnye-donechchini?fbclid=IwAR19WyQIb1a5yGQznQx8cwXckp-

ZGOtr1hoqsbsF58vW7E3j084mhnyFMQQ (дата звернення 01.09.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Вересень 

 

[Активні, креативні та дієві: представники нашої громади взяли участь у 

тренінгу в Святогірську] [Електрон. ресурс] : [в т. ч. працівники б-ки для дітей 

смт Мангуш ] // Фейсбук. Мангушська Селищна Рада [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Мангуш, 2021. – 01 верес. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/mangushskaselishna.rada.1/posts/251977893443350 

(дата звернення 27.09.2021). 

https://www.facebook.com/mariupol.rr/?__cft__%5b0%5d=AZXwNSzvf-j4Pr3KL5-AxJmB06KNkU7yJp1ZSEn6FjEvyeo3aYHWm8jjD_l-YCRDfENpKPtHgkEBAAfdyhe_yYVSLJBkerXqwno44-W4ymTLJ6mq3Pq_4-F-sEvN7RphXuQbyoo8JwKgPfUREmRpeCPe&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/mariupol.rr/posts/264917202138922
http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-proveli-aktsiyu-pamyataemo-geroiv
http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-proveli-aktsiyu-pamyataemo-geroiv
https://oth.nlu.org.ua/?p=5095&_utl_t=fb&fbclid=IwAR3vMGgauJ3ZnSH4PMt0IaUQlezSnj6kutWezafPQFEeCusu6zBtT-NvoHQ
https://oth.nlu.org.ua/?p=5095&_utl_t=fb&fbclid=IwAR3vMGgauJ3ZnSH4PMt0IaUQlezSnj6kutWezafPQFEeCusu6zBtT-NvoHQ
https://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/96617-yak-prokhodyat-ispiti-na-znannya-derzhavnoji-movi-u-kramatorsku
https://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/96617-yak-prokhodyat-ispiti-na-znannya-derzhavnoji-movi-u-kramatorsku
https://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/96617-yak-prokhodyat-ispiti-na-znannya-derzhavnoji-movi-u-kramatorsku
https://kultura.dn.gov.ua/news/peremozhci-oblasnogo-konkursu-sered-yunih-chitachiv-ya-majbutnye-donechchini?fbclid=IwAR19WyQIb1a5yGQznQx8cwXckp-ZGOtr1hoqsbsF58vW7E3j084mhnyFMQQ
https://kultura.dn.gov.ua/news/peremozhci-oblasnogo-konkursu-sered-yunih-chitachiv-ya-majbutnye-donechchini?fbclid=IwAR19WyQIb1a5yGQznQx8cwXckp-ZGOtr1hoqsbsF58vW7E3j084mhnyFMQQ
https://kultura.dn.gov.ua/news/peremozhci-oblasnogo-konkursu-sered-yunih-chitachiv-ya-majbutnye-donechchini?fbclid=IwAR19WyQIb1a5yGQznQx8cwXckp-ZGOtr1hoqsbsF58vW7E3j084mhnyFMQQ
https://www.facebook.com/mangushskaselishna.rada.1?__cft__%5b0%5d=AZWe8tjvtK2Im_ifBwsHFaGbbyKjIG-9Ua_Ly1hvy-kV5s8dmDCPk4BszZkNisXxYr8j0l18eoTLxjKsv62hoj01pBFDH8hUecLQ7ZAg-fMVDQSaqxyEukK0rSB4OfrjZrw&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/mangushskaselishna.rada.1/posts/251977893443350
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[Захід до Дня пам’яті захисників України] [Електрон. ресурс] : [міська дит. 

б-ка ім. О. Кошового в Територіал. центрі соціал. обслуговування] // Фейсбук. 

Територіальний центр соціального обслуговування м. Костянтинівки [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Костянтинівка, 2021. – 01 верес. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/tercenter.kons.don/posts/363470465430468 (дата 

звернення 30.12.2021). 

 

План масових культурно-мистецьких заходів, які планується провести у 

вересні 2021 року на території Криворізької сільської ради [Електрон. ресурс] : 

[в т. ч. у б-ках громади] // Криворізька громада: Покровський район [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Криворіжжя, 2021. – 01 верес. – Режим доступу: 

http://kryvorizka.gromada.org.ua/news/1630475077/ (дата звернення 22.10.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

[Програма «Літні канікули з «Грайликом» в бібліотеці-філіалі № 2 ім. 

В. Нестайка] [Електрон. ресурс] // Фейсбук. Дружківська міська рада [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Дружківка, 2021. – 01 верес. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/dryzhovkarada/posts/6003825086355041 (дата 

звернення 27.09.2021). 

 

Спільно з громадою крокуємо від ідеї до реалізації [Електрон. ресурс] : 

[проєкт «Промінь світла в темряві» б-ки для дітей смт Мангуш ] // Фейсбук. 

Мангушська Селищна Рада [сайт]. – Текст. дані, фот. – Мангуш, 2021. – 01 верес. 

– Режим доступу: 

https://www.facebook.com/mangushskaselishna.rada.1/posts/252015643439575 

(дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Всеукраїнський конкурс «Бібліотека року 2021»: наші номінанти 

(02.09.2021) [Електрон. ресурс] // Українська бібліотечна асоціація [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Київ, 2021. – 02 верес. – Режим доступу: 

https://ula.org.ua/news/4883-vseukrainskyi-konkurs-biblioteka-roku-2021-nashi-

nominanty (дата звернення 03.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Коротенко, Павло. Мешканці Вугледара креативно увічнили пам’ть про 

видатного земляка. Зробили мурал і не тільки [Електрон. ресурс] : [проєкт МПБ 

м. Вугледар «Літературно-меморіальний простір «Анатолій Овсієнко. Зцілення 

сміхом»] / П. Коротенко // Свои.City [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 

01:28 хв.), фот. – Киев, 2021. – 02 верес. – Режим доступу: 

https://svoi.city/articles/161975/meshkanci-vugledara-uvichnili-pamyat-gumorista-

anatoliya-ovsienka (дата звернення 03.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

У Волноваській районній бібліотеці відкрили виставку «Наука – це вона» 

[Електрон. ресурс] // Волноваха.City [сайт]. – Текст. дані, фот. – [Волноваха], 

2021. – 02 верес. – Режим доступу: https://volnovakha.city/articles/162271/vistavka-

nauka--ce-vona-?fbclid=IwAR2Z6aDjOYwqBzjoPcwopM1Vw0QI4qVq3wwDk-

AqqT2wlQ65OPw-7mQZawg (дата звернення 03.09.2021). – Заголовок з екрана. 

https://www.facebook.com/tercenter.kons.don/?__cft__%5b0%5d=AZUlHP8CAtYDwaFVCDXjK8a9MqMK_cWDX2XdpWJigdCiyMnMobDw0Ku0PkBf67c7TTuzfEt2b3N_ROT7DbCKj7N4dprslP9KR8hgiHgdxX-EFJfkAFvHulTl2tFmmAh3F6--cvrtlrDPnb84-vuGk9lU&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/tercenter.kons.don/posts/363470465430468
http://kryvorizka.gromada.org.ua/news/1630475077/
https://www.facebook.com/dryzhovkarada/posts/6003825086355041
https://www.facebook.com/mangushskaselishna.rada.1?__cft__%5b0%5d=AZWe8tjvtK2Im_ifBwsHFaGbbyKjIG-9Ua_Ly1hvy-kV5s8dmDCPk4BszZkNisXxYr8j0l18eoTLxjKsv62hoj01pBFDH8hUecLQ7ZAg-fMVDQSaqxyEukK0rSB4OfrjZrw&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/mangushskaselishna.rada.1/posts/252015643439575
https://ula.org.ua/news/4883-vseukrainskyi-konkurs-biblioteka-roku-2021-nashi-nominanty
https://ula.org.ua/news/4883-vseukrainskyi-konkurs-biblioteka-roku-2021-nashi-nominanty
https://svoi.city/articles/161975/meshkanci-vugledara-uvichnili-pamyat-gumorista-anatoliya-ovsienka
https://svoi.city/articles/161975/meshkanci-vugledara-uvichnili-pamyat-gumorista-anatoliya-ovsienka
https://volnovakha.city/articles/162271/vistavka-nauka--ce-vona-?fbclid=IwAR2Z6aDjOYwqBzjoPcwopM1Vw0QI4qVq3wwDk-AqqT2wlQ65OPw-7mQZawg
https://volnovakha.city/articles/162271/vistavka-nauka--ce-vona-?fbclid=IwAR2Z6aDjOYwqBzjoPcwopM1Vw0QI4qVq3wwDk-AqqT2wlQ65OPw-7mQZawg
https://volnovakha.city/articles/162271/vistavka-nauka--ce-vona-?fbclid=IwAR2Z6aDjOYwqBzjoPcwopM1Vw0QI4qVq3wwDk-AqqT2wlQ65OPw-7mQZawg
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Всеукраинский диктант по случаю Международного дня грамотности 

пройдет в Краматорске [Электрон. ресурс] : [«Гончаренко-центр», ЦГДБ им. 

А. Пушкина г. Краматорск] // Восточный вариант [сайт]. – Текстовые данные, 

фот. – Славянск, 2021. – 03 сент. – Режим доступа: https://v-

variant.com.ua/event/vseukraynskyy-dyktant-po-sluchaiu-mezhdunarodnoho-dnia-

hramotnosty-proydet-v-kramatorske/ (дата обращения 27.09.2021). – Загл. с экрана. 

 

Семінар-практикум: «Професійний діалог: Організація діяльності 

бібліотек в сучасних умовах» [Електрон. ресурс] : [в Донецькій обл. б-ці для 

дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Краматорськ, 2021. – 03 верес. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/news/seminar-praktikum-profesijnij-dialog-organizaciya-

diyalnosti-bibliotek-v-suchasnih-

umovah?fbclid=IwAR0z53OOztmZ5bfi0ZV1HSdVdqrYUtOhUJ9D2-

bPrxBgjaYTqRVjVga3IgY (дата звернення 03.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Торский, Эдуард. До дня визволення Слов’янська відкрита філателистична 

виставка з колекції Бориса Кувайцева [Електрон. ресурс] : [Центр. міська б-ка ім. 

М. Петренка] / Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Славянск, 2021. – 03 верес. – Режим доступу: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/08/20/politsejski-slov-yanska-proveli-patriotichnij-zahid-

dlya-pidlitkiv-yaki-u-konflikti-z-zakonom/ (дата звернення 21.12.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Коробова, Мария. Унікальна виставка поштових марок «Велич України» 

проходить у Добропіллі [Електрон. ресурс] : [в центр. міській б-ці м. Добропілля] 

/ М. Коробова // www.06277.com.ua: сайт города Доброполья. – Текст. дані, фот. 

– Доброполье, 2021. – 06 верес. – Режим доступу: 

https://www.06277.com.ua/news/3198486/unikalna-vistavka-postovih-marok-velic-

ukraini-prohodit-u-dobropilli (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Працівники Володимирівського сільського Будинку культури отримали 

меблі та професійне обладнання за фінансової підтримки Європейського Союзу 

[Електрон. ресурс] : [в т. ч. Володимирівська сільська б-ка ] // Соледарська міська 

територіальна громада: офіційний сайт. – Текст. дані, фот. – Соледар, 2021. – 06 

верес. – Режим доступу: http://solerada.gov.ua/index.php/uk/novyny/2766-

finansova-pidtrymka-yevropeiskoho-soiuzu-opublikovano-

06092021r?fbclid=IwAR1DTwIBcwLg69jqTNOw1yCVEve8tN18EueBrHEzf_Rl5f3

n6XNKT1kihAk (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Унікальна виставка поштових марок «Велич України» в Добропіллі 

[Електрон. ресурс] : [в центр. міській б-ці м. Добропілля] // Добропільська міська 

рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Добропілля, 2021. – 06 верес. – 

Режим доступу: https://mrd.gov.ua/novyny/8488-un-kal-na-vistavka-poshtovikh-

marok-velich-ukrajini-v-dobrop-ll (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з 

екрана. 

https://v-variant.com.ua/event/vseukraynskyy-dyktant-po-sluchaiu-mezhdunarodnoho-dnia-hramotnosty-proydet-v-kramatorske/
https://v-variant.com.ua/event/vseukraynskyy-dyktant-po-sluchaiu-mezhdunarodnoho-dnia-hramotnosty-proydet-v-kramatorske/
https://v-variant.com.ua/event/vseukraynskyy-dyktant-po-sluchaiu-mezhdunarodnoho-dnia-hramotnosty-proydet-v-kramatorske/
https://kultura.dn.gov.ua/news/seminar-praktikum-profesijnij-dialog-organizaciya-diyalnosti-bibliotek-v-suchasnih-umovah?fbclid=IwAR0z53OOztmZ5bfi0ZV1HSdVdqrYUtOhUJ9D2-bPrxBgjaYTqRVjVga3IgY
https://kultura.dn.gov.ua/news/seminar-praktikum-profesijnij-dialog-organizaciya-diyalnosti-bibliotek-v-suchasnih-umovah?fbclid=IwAR0z53OOztmZ5bfi0ZV1HSdVdqrYUtOhUJ9D2-bPrxBgjaYTqRVjVga3IgY
https://kultura.dn.gov.ua/news/seminar-praktikum-profesijnij-dialog-organizaciya-diyalnosti-bibliotek-v-suchasnih-umovah?fbclid=IwAR0z53OOztmZ5bfi0ZV1HSdVdqrYUtOhUJ9D2-bPrxBgjaYTqRVjVga3IgY
https://kultura.dn.gov.ua/news/seminar-praktikum-profesijnij-dialog-organizaciya-diyalnosti-bibliotek-v-suchasnih-umovah?fbclid=IwAR0z53OOztmZ5bfi0ZV1HSdVdqrYUtOhUJ9D2-bPrxBgjaYTqRVjVga3IgY
https://slavdelo.dn.ua/2021/08/20/politsejski-slov-yanska-proveli-patriotichnij-zahid-dlya-pidlitkiv-yaki-u-konflikti-z-zakonom/
https://slavdelo.dn.ua/2021/08/20/politsejski-slov-yanska-proveli-patriotichnij-zahid-dlya-pidlitkiv-yaki-u-konflikti-z-zakonom/
https://www.06277.com.ua/news/3198486/unikalna-vistavka-postovih-marok-velic-ukraini-prohodit-u-dobropilli
https://www.06277.com.ua/news/3198486/unikalna-vistavka-postovih-marok-velic-ukraini-prohodit-u-dobropilli
http://solerada.gov.ua/index.php/uk/novyny/2766-finansova-pidtrymka-yevropeiskoho-soiuzu-opublikovano-06092021r?fbclid=IwAR1DTwIBcwLg69jqTNOw1yCVEve8tN18EueBrHEzf_Rl5f3n6XNKT1kihAk
http://solerada.gov.ua/index.php/uk/novyny/2766-finansova-pidtrymka-yevropeiskoho-soiuzu-opublikovano-06092021r?fbclid=IwAR1DTwIBcwLg69jqTNOw1yCVEve8tN18EueBrHEzf_Rl5f3n6XNKT1kihAk
http://solerada.gov.ua/index.php/uk/novyny/2766-finansova-pidtrymka-yevropeiskoho-soiuzu-opublikovano-06092021r?fbclid=IwAR1DTwIBcwLg69jqTNOw1yCVEve8tN18EueBrHEzf_Rl5f3n6XNKT1kihAk
http://solerada.gov.ua/index.php/uk/novyny/2766-finansova-pidtrymka-yevropeiskoho-soiuzu-opublikovano-06092021r?fbclid=IwAR1DTwIBcwLg69jqTNOw1yCVEve8tN18EueBrHEzf_Rl5f3n6XNKT1kihAk
https://mrd.gov.ua/novyny/8488-un-kal-na-vistavka-poshtovikh-marok-velich-ukrajini-v-dobrop-ll
https://mrd.gov.ua/novyny/8488-un-kal-na-vistavka-poshtovikh-marok-velich-ukrajini-v-dobrop-ll
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Іспит на знання державної мови: у Покровську держслужбовці перевіряють 

свій рівень української [Електрон. ресурс] : [в ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка м. 

Покровськ] // Покровська міська рада: офіційний SMART-портал. – Текст. дані, 

фот. – Покровськ, 2021. – 07 верес. – Режим доступу: https://pokrovsk-

rada.gov.ua/uk/articles/item/4573/ispit-na-znannya-derzhavnoi-movi-u-pokrovsku-

derzhsluzhbovci-pereviryayut-svij-riven-ukrainskoi- (дата звернення 27.09.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Ляшко, Наталья. У Покровську держслужбовці складають іспит на знання 

державної мови [Електрон. ресурс] : [у ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка] / Н. Ляшко // 

Pokrovsk.news [сайт]. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 07 верес. – Режим 

доступу: https://pokrovsk.news/news/view/u-pokrovsku-derzhsluzhbovtsi-skladayut-

ispit-na-znannya-derzhavnoi-movi (дата звернення 06.12.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Послуги для дітей з особливими освітніми потребами [Електрон. ресурс] : 

[виставка л-ри від б-ки для дорослих м. Новогродівка під час семінару «Фахівці 

Інклюзивно-ресурсного центру про інклюзивну освіту»] // Новогродівка: 

офіційний сайт Новогродівської міської ради. – Текст. дані, фот. – Новогродівка, 

2021. – 07 верес. – Режим доступу: https://novogrodovka-rada.gov.ua/5210-poslugi-

dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami (дата звернення 22.10.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

[У Центральній дитячій бібліотеці ім. О. Купріна відбулося перше заняття 

по навчанню цифрової грамотності людей категорії 50 +] [Електрон. ресурс] // 

Фейсбук. Дружківська міська рада [сайт]. – Текст. дані, фот. – Дружківка, 2021. – 

07 верес. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/dryzhovkarada/posts/6036422813095268 (дата 

звернення 27.09.2021). 

 

Данько, В. Власти громады хотят развивать цифровую грамотность ее 

жителей [Электрон. ресурс] : [проект «Концепция развития цифровой 

компетенции жителей Константиновской громады», роль б-к как универс. 

центров цифрового образования] / В. Данько // Провінція [сайт газети]. – 

Текстовые данные. – Костянтинівка, 2021. – 08 сент. – Режим доступа: 

https://konstantinovka.news/newspaper/likbez-dlya-potrebitelya/vlasti-gromady-

khotyat-razvivat-cifrovuyu-gramotnost-ee-

zhiteley?fbclid=IwAR28MB6UqTiewGIq7DuK9Aod4OjGsAIH9S-

ASfYr1SJHEnvNsCnQN5lBLIw (дата обращения 30.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Мариуполь победил в двух номинациях лучших проектов национального 

уровня [Электрон. ресурс] : [реконструкция ЦГПБ им. В. Короленко, IT-хаб 

«1991»] // Маріуполь: офіційний сайт міської ради. – Текстовые данные. – 

Маріуполь, 2021. – 08 сент. – Режим доступа: https://cutt.ly/MO2QpoF (дата 

обращения 11.10.2021). – Загл. с экрана. 

 

https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4573/ispit-na-znannya-derzhavnoi-movi-u-pokrovsku-derzhsluzhbovci-pereviryayut-svij-riven-ukrainskoi-
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4573/ispit-na-znannya-derzhavnoi-movi-u-pokrovsku-derzhsluzhbovci-pereviryayut-svij-riven-ukrainskoi-
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4573/ispit-na-znannya-derzhavnoi-movi-u-pokrovsku-derzhsluzhbovci-pereviryayut-svij-riven-ukrainskoi-
http://www.golos.com.ua/news/143229
https://pokrovsk.news/news/view/u-pokrovsku-derzhsluzhbovtsi-skladayut-ispit-na-znannya-derzhavnoi-movi
https://pokrovsk.news/news/view/u-pokrovsku-derzhsluzhbovtsi-skladayut-ispit-na-znannya-derzhavnoi-movi
https://novogrodovka-rada.gov.ua/5210-poslugi-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://novogrodovka-rada.gov.ua/5210-poslugi-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://www.facebook.com/dryzhovkarada/posts/6036422813095268
https://konstantinovka.news/newspaper/likbez-dlya-potrebitelya/vlasti-gromady-khotyat-razvivat-cifrovuyu-gramotnost-ee-zhiteley?fbclid=IwAR28MB6UqTiewGIq7DuK9Aod4OjGsAIH9S-ASfYr1SJHEnvNsCnQN5lBLIw
https://konstantinovka.news/newspaper/likbez-dlya-potrebitelya/vlasti-gromady-khotyat-razvivat-cifrovuyu-gramotnost-ee-zhiteley?fbclid=IwAR28MB6UqTiewGIq7DuK9Aod4OjGsAIH9S-ASfYr1SJHEnvNsCnQN5lBLIw
https://konstantinovka.news/newspaper/likbez-dlya-potrebitelya/vlasti-gromady-khotyat-razvivat-cifrovuyu-gramotnost-ee-zhiteley?fbclid=IwAR28MB6UqTiewGIq7DuK9Aod4OjGsAIH9S-ASfYr1SJHEnvNsCnQN5lBLIw
https://konstantinovka.news/newspaper/likbez-dlya-potrebitelya/vlasti-gromady-khotyat-razvivat-cifrovuyu-gramotnost-ee-zhiteley?fbclid=IwAR28MB6UqTiewGIq7DuK9Aod4OjGsAIH9S-ASfYr1SJHEnvNsCnQN5lBLIw
https://cutt.ly/MO2QpoF
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Мариупольские проекты реконструкций – среди лучших в Украине 

[Электрон. ресурс] : [реконструкция ЦГПБ им. В. Короленко, IT-хаб «1991»] // 

Мариупольские новости [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Мариуполь, 2021. – 

08 сент. – Режим доступа: http://mariupolnews.com.ua/news/view/mariupolskie-

proekty-rekonstruktsijsredi-luchshih-v-ukraine (дата обращения 06.12.2021). – Загл. 

с экрана. 

 

Онєгіна, Олена. Маріуполь здобув перемогу за кращі проєкти 

реконструкцій [Електрон. ресурс] : [реконструкція ЦМПБ ім. В. Короленка, IT-

хаб «1991»] / О. Онєгіна // pr.ua: портал якісних новин [Приазовський робочий] 

[сайт газети]. – Текст. дані, фот. – Маріуполь, 2021. – 08 верес. – Режим доступу: 

https://pr.ua/news/mariupolq-zdobuv-peremogu-za-kraswhi-prouekti-rekonstrukcsiyi 

(дата звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Остробородько, Анна. Мариупольская библиотека и реабилитационный 

центр получили международную награду [Электрон. ресурс] : [реконструкция 

ЦГПБ им. В. Короленко, IT-хаб «1991»] / А. Остробородько // mrpl.city [сайт]. – 

Текстовые данные. – Мариуполь, 2021. – 08 сент. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/3O0NPYx (дата обращения 11.10.2021). – Загл. с экрана. 

 

1325 Коаліція Донеччина. Жінки. Мир. Безпека [Електрон. ресурс] : 

[тренінг в публ. б-ці смт Велика Новосілка] // Великоновосілківська громада: 

Донецька область, Волноваський район [сайт]. – Текст. дані, фот. – Велика 

Новосілка, 2021. – 08 верес. – Режим доступу: https://vn-

gromada.gov.ua/news/1631078462/ (дата звернення 22.10.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Аленькова, Наталья. У Краматорську стартував набір на безкоштовні 

курси вивчення чеської мови [Електрон. ресурс] : [в ДЦБ ім. О. Пушкіна] / 

Н. Аленькова // Восточный проект [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорск, 2021. 

– 09 верес. – Режим доступу: http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/96902-u-

kramatorsku-startuvav-nabir-na-bezkoshtovni-kursi-vivchennya-cheskoji-movi (дата 

звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

В Краматорске стартовал набор на бесплатные курсы изучения чешского 

языка [Электрон. ресурс] : [в ЦДБ им. А. Пушкина г. Краматорск] // Восточный 

вариант [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск, 2021. – 09 сент. – Режим 

доступа: https://v-variant.com.ua/v-kramatorske-startoval-nabor-na-besplatn-e-kurs-

yzuchenyia-cheshskoho-iaz-ka/ (дата обращения 27.09.2021). – Загл. с экрана. 

 

Перші кроки до бібліотеки [Електрон. ресурс] : [екскурсія дітлахів з 

дитячого садочка «Роднічок» до центр. б-ки для дітей м. Селидове] // 

Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Селидове, 

2021. – 09 верес. – Режим доступу: https://selidovo-rada.gov.ua/novini/pershi-kroki-

do-biblioteki (дата звернення 19.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

http://mariupolnews.com.ua/news/view/mariupolskie-proekty-rekonstruktsijsredi-luchshih-v-ukraine
http://mariupolnews.com.ua/news/view/mariupolskie-proekty-rekonstruktsijsredi-luchshih-v-ukraine
https://pr.ua/news/mariupolq-zdobuv-peremogu-za-kraswhi-prouekti-rekonstrukcsiyi
https://pr.ua/news/mariupolq-zdobuv-peremogu-za-kraswhi-prouekti-rekonstrukcsiyi
https://cutt.ly/3O0NPYx
https://vn-gromada.gov.ua/
https://vn-gromada.gov.ua/news/1631078462/
https://vn-gromada.gov.ua/news/1631078462/
http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/96902-u-kramatorsku-startuvav-nabir-na-bezkoshtovni-kursi-vivchennya-cheskoji-movi
http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/96902-u-kramatorsku-startuvav-nabir-na-bezkoshtovni-kursi-vivchennya-cheskoji-movi
https://v-variant.com.ua/v-kramatorske-startoval-nabor-na-besplatn-e-kurs-yzuchenyia-cheshskoho-iaz-ka/
https://v-variant.com.ua/v-kramatorske-startoval-nabor-na-besplatn-e-kurs-yzuchenyia-cheshskoho-iaz-ka/
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/pershi-kroki-do-biblioteki
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/pershi-kroki-do-biblioteki
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Фестиваль Open Book представить маріупольцям 30 українських видавництв 

[Електрон. ресурс] : [в т. ч. в ЦМПБ ім. В. Короленка] // Маріуполь: офіційний 

сайт міської ради. – Текст. дані, фот. – Маріуполь, 2021. – 09 верес. – Режим 

доступу: https://mariupolrada.gov.ua/news/festival-open-book-predstavit-

mariupolcjam-30-ukrainskih-vidavnictv (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Воронцова, Дарья. В Авдіївці школярів запросили на краєзнавчий квест 

[Електрон. ресурс] : [заходи в б-ці-філ. № 3 м. Авдіївка] / Д. Воронцова // 

avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 2021. – 10 верес. – Режим 

доступу: http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-shkolyariv-zaprosili-na-

kraeznavchij-kvest (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Повержук, Вікторія. Атракціони, майстер-класи та їжа – у центрі 

Слов’янська почали святкувати День міста [Електрон. ресурс] : [в т. ч. локація 
Центр. міської б-ки ім. М. Петренка] / В. Повержук // 6262.com.ua: сайт міста 
Слов’янська. – Текст. дані, фот. – Слов’янськ, 2021. – 11 верес. – Режим доступу: 
https://www.6262.com.ua/news/3203004/atrakcioni-majsterklasi-ta-iza-u-centri-
slovanska-pocali-svatkuvati-den-mista (дата звернення 18.10.2021). – Заголовок з 
екрана. 

 
[Члены Мариупольской ТПО общества слепых посетили открытие 

фестиваля «Театральная Брама»] [Электрон. ресурс] : [тифлокомментирование 
спектакля сотрудниками ЦГПБ им. В. Короленко г. Мариуполь] // Фейсбук. 
УТОС Мариупольская территориальная первичная организация [сайт]. – 
Текстовые данные, фот. – Мариуполь, 2021. – 12 сент. – Режим доступа: 
https://www.facebook.com/UTOSMariupol/posts/1862786450548596 (дата 
обращения 27.09.2021). 
 

Як популяризувати читання в Бахмуті: 5 рішень для просування книги у 
маленькому місті (відредаговано) [Електрон. ресурс] // Бахмут IN.UA: 
громадський медіапортал. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 03:56 хв.), фот. – 
Бахмут, 2021. – 12 верес. – Режим доступу: https://bahmut.in.ua/korysne/3315-yak-
populyarizuvati-chitannya-v-bakhmuti-5-rishen-dlya-prosuvannya-knigi-u-
malenkomu-misti (дата звернення 28.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Молошна, Марина. Письменники везуть свої книги у Маріуполь, – 

Програма книжкового фестивалю [Електрон. ресурс] : [в т. ч. в ЦМПБ ім. 
В. Короленка] / М. Молошна // 0629.com.ua: сайт города Мариуполя. – Текст., 
електрон. відеодані (1 файл: 00:30 хв.), фот. – Мариуполь, 2021. – 13 верес. – 
Режим доступу: https://www.0629.com.ua/news/3204401/pismenniki-vezut-svoi-
knigi-u-mariupol-programa-knizkovogo-festivalu?fbclid=IwAR0sFB0Z0nxV-
e92FnCBub43eb1CQH2ikA2CMA6IaYqbWbEn3kVIiyKmpUg (дата звернення 
27.09.2021). – Заголовок з екрана. 
 
 

https://mariupolrada.gov.ua/news/festival-open-book-predstavit-mariupolcjam-30-ukrainskih-vidavnictv
https://mariupolrada.gov.ua/news/festival-open-book-predstavit-mariupolcjam-30-ukrainskih-vidavnictv
http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-shkolyariv-zaprosili-na-kraeznavchij-kvest
http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-shkolyariv-zaprosili-na-kraeznavchij-kvest
https://www.6262.com.ua/author/viktoria-poverzuk
https://www.6262.com.ua/news/3203004/atrakcioni-majsterklasi-ta-iza-u-centri-slovanska-pocali-svatkuvati-den-mista
https://www.6262.com.ua/news/3203004/atrakcioni-majsterklasi-ta-iza-u-centri-slovanska-pocali-svatkuvati-den-mista
https://www.facebook.com/UTOSMariupol/posts/1862786450548596
https://bahmut.in.ua/korysne/3315-yak-populyarizuvati-chitannya-v-bakhmuti-5-rishen-dlya-prosuvannya-knigi-u-malenkomu-misti
https://bahmut.in.ua/korysne/3315-yak-populyarizuvati-chitannya-v-bakhmuti-5-rishen-dlya-prosuvannya-knigi-u-malenkomu-misti
https://bahmut.in.ua/korysne/3315-yak-populyarizuvati-chitannya-v-bakhmuti-5-rishen-dlya-prosuvannya-knigi-u-malenkomu-misti
https://bahmut.in.ua/korysne/3315-yak-populyarizuvati-chitannya-v-bakhmuti-5-rishen-dlya-prosuvannya-knigi-u-malenkomu-misti
https://www.0629.com.ua/news/3204401/pismenniki-vezut-svoi-knigi-u-mariupol-programa-knizkovogo-festivalu?fbclid=IwAR0sFB0Z0nxV-e92FnCBub43eb1CQH2ikA2CMA6IaYqbWbEn3kVIiyKmpUg
https://www.0629.com.ua/news/3204401/pismenniki-vezut-svoi-knigi-u-mariupol-programa-knizkovogo-festivalu?fbclid=IwAR0sFB0Z0nxV-e92FnCBub43eb1CQH2ikA2CMA6IaYqbWbEn3kVIiyKmpUg
https://www.0629.com.ua/news/3204401/pismenniki-vezut-svoi-knigi-u-mariupol-programa-knizkovogo-festivalu?fbclid=IwAR0sFB0Z0nxV-e92FnCBub43eb1CQH2ikA2CMA6IaYqbWbEn3kVIiyKmpUg
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Сорокина, Наталья. Mariupol Open Book: какие интересности ожидают 
мариупольцев? [Электрон. ресурс] : [в т. ч. в ЦГПБ им. В. Короленко] / 
Н. Сорокина // pr.ua: портал якісних новин [Приазовський робочий] [сайт газети]. 
– Текстовые данные, фот. – Маріуполь, 2021. – 13 сент. – Режим доступа: 
https://pr.ua/ru/news/mariupol-open-book-yaki-csikavinki-ochikuyutq-na-
mariupolqcsiv?fbclid=IwAR3hjgXNrcjy0MnpVS1_PyooTob1mlej4vjkaOm3rWiEL
H_6mSpgk_nSyhc (дата обращения 27.09.2021). – Загл. с экрана. 

 
І Міжрегіональний бібліотечний форум «Сучасна бібліотека: час 

змінюватися – час діяти» [Електрон. ресурс] : [в Донецькій обл. б-ці для дітей] // 
Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. 
– 14 верес. – Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/i-mizhregionalnij-
bibliotechnij-forum-suchasna-biblioteka-chas-zminyuvatisya-chas-
diyati?fbclid=IwAR22-_nuj-
JRkfMWfMd48FSb0Uy2ovhjPRelOBSFCWQpgXDVQyKENEqO_Mg (дата 
звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 
 

Буккроссинг та книжкові місця Маріуполя: де прихильники літератури 

знайдуть для себе цікавинки [Електрон. ресурс] : [в т. ч. в ЦМПБ ім. 

В. Короленка] // Туристичний сайт міста. – Текст. дані, фот. – Маріуполь, 2021. 

– 15 верес. – Режим доступу: https://mistomariupol.com.ua/uk/bukrosing-ta-

knyzhkovi-misczya-mariupolya-de-pryhylnyky-literatury-znajdut-dlya-sebe-

czikavynky/?fbclid=IwAR3eoqvBWRthiLjG6kV_Sg8j33xA2mZ5bkFI2ArSkcFqw0i

9DUdaemWIXd8 (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

В Славянске на карантин закрылась центральная библиотека [Электрон. 

ресурс] // Восточный вариант [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск, 2021. 

– 15 сент. – Режим доступа: https://v-variant.com.ua/v-slavianske-na-karantyn-zakr-

las-tsentralnaia-byblyoteka/ (дата обращения 27.09.2021). – Загл. с экрана. 

 

Всеукраїнському фестивалю-конкурсу «Покровський Літfest» – 5 років! 

[Електрон. ресурс] : [відкриття фестивалю в ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка 

м. Покровськ] // Покровська міська рада: офіційний SMART-портал. – Текст. 

дані, фот. – Покровськ, 2021. – 15 верес. – Режим доступу: https://pokrovsk-

rada.gov.ua/uk/articles/item/4608/vseukrainskomu-festivalyu-konkursu-pokrovskij-

litfest-5-rokiv (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Іванова, Яна. Книжковим фанам на замітку: що приготував маріупольцям 

фестиваль Open Book? [Електрон. ресурс] : [в т. ч. в ЦМПБ ім. В. Короленка] / 

Я. Іванова // pr.ua: портал якісних новин [Приазовський робочий] [сайт газети]. – 

Текст. дані, фот. – Маріуполь, 2021. – 15 верес. – Режим доступу: 

https://pr.ua/news/knizhkovim-fanam-na-zamitku-swho-prigotuvav-mariupolqcsyam-

festivalq-open-

book?fbclid=IwAR2Cz2IqTa7zh_U7MjtCzRs4n8AIBwcpG5dbhpuucTLy9gmHI6Ub

nlSb9hw (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

https://pr.ua/ru/news/mariupol-open-book-yaki-csikavinki-ochikuyutq-na-mariupolqcsiv?fbclid=IwAR3hjgXNrcjy0MnpVS1_PyooTob1mlej4vjkaOm3rWiELH_6mSpgk_nSyhc
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https://kultura.dn.gov.ua/news/i-mizhregionalnij-bibliotechnij-forum-suchasna-biblioteka-chas-zminyuvatisya-chas-diyati?fbclid=IwAR22-_nuj-JRkfMWfMd48FSb0Uy2ovhjPRelOBSFCWQpgXDVQyKENEqO_Mg
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https://kultura.dn.gov.ua/news/i-mizhregionalnij-bibliotechnij-forum-suchasna-biblioteka-chas-zminyuvatisya-chas-diyati?fbclid=IwAR22-_nuj-JRkfMWfMd48FSb0Uy2ovhjPRelOBSFCWQpgXDVQyKENEqO_Mg
https://mistomariupol.com.ua/uk/bukrosing-ta-knyzhkovi-misczya-mariupolya-de-pryhylnyky-literatury-znajdut-dlya-sebe-czikavynky/?fbclid=IwAR3eoqvBWRthiLjG6kV_Sg8j33xA2mZ5bkFI2ArSkcFqw0i9DUdaemWIXd8
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https://mistomariupol.com.ua/uk/bukrosing-ta-knyzhkovi-misczya-mariupolya-de-pryhylnyky-literatury-znajdut-dlya-sebe-czikavynky/?fbclid=IwAR3eoqvBWRthiLjG6kV_Sg8j33xA2mZ5bkFI2ArSkcFqw0i9DUdaemWIXd8
https://v-variant.com.ua/v-slavianske-na-karantyn-zakr-las-tsentralnaia-byblyoteka/
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Популяризація читання і зелена енергія: на що громадськість просить 

кошти з міського бюджету [Електрон. ресурс] : [в т. ч. проєкти «Комфортна 

бібліотека в селі Зайцеве», «Тепле читання» (б-ка-філ. № 2)] // Бахмут IN.UA: 

громадський медіапортал. – Текст. дані, фот. – Бахмут, 2021. – 15 верес. – Режим 

доступу: https://bahmut.in.ua/novosti/v-artemovske/3325-populyarizatsiya-

chitannya-i-zelena-energiya-na-shcho-gromadskist-prosit-koshti-z-miskogo-

byudzhetu (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

5 причин відвідати книжковий фестиваль OpenBook в Маріуполі 

[Електрон. ресурс] : [в т. ч. в ЦМПБ ім. В. Короленка] // Свои.City [сайт]. – Текст., 

електрон. відеодані (1 файл: 00:30 хв.), фот. – Киев, 2021. – 15 верес. – Режим 

доступу: https://svoi.city/articles/165255/operbuk-v-mariupoli-2021 (дата звернення 

27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Светлова, Алёна. На честь180-річчя з дня народження М. Драгоманова в 

Авдіївці пройшли відкриті педагогічні читання, присвячені його науковій 

спадщині [Електрон. ресурс] : [за участю б-ки-філ. № 3 від. культури м. Авдіївка] 

/ А. Светлова // avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 2021. – 15 

верес. – Режим доступу: http://avdeevka.city/news/view/na-chest180-richchyaz-

dnya-narodzhennya-m-dragomanova-v-avdiivtsi-projshli-vidkriti-pedagogichni-

chitannya-prisvyacheni-jogo-naukovij-spadshhini (дата звернення 27.09.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Талановитий представник грецьких поетів Приазов’я (Донецька обласна 

бібліотека для дітей про Антона Шапурму) [Електрон. ресурс] // Упр. культури і 

туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 15 верес. – 

Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/talanovitij-predstavnik-greckih-

poetiv-priazovya-donecka-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-pro-antona-shapurmu(дата 

звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Хаустова, Лідія. Центральна бібліотека Слов’янська закрилася на карантин 

[Електрон. ресурс] / Л. Хаустова // 6262.com.ua: сайт міста Слов’янська. – Текст. 

дані, фот. – Слов’янськ, 2021. – 15 верес. – Режим доступу: 

https://www.6262.com.ua/news/3206026/centralna-biblioteka-slovanska-zakrilasa-

na-karantin (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Семінар «Проблеми розвитку й активізації дослідницької діяльності 

учнівської молоді» [Електрон. ресурс] : [в т. ч. презентація серії бібліогр. 

дайджестів від Донецької обл. б-ки для дітей] // КПНЗ «Донецька обласна Мала 

академія наук учнівської молоді» [сайт]. – Текст. дані, фот. – Слов’янськ, 2021. – 

16 верес. – Режим доступу: http://www.man.dn.ua/index.php/homepage/academia-

news/291-seminar-problemy-rozvytku-i-aktyvizatsii-doslidnytskoi-diialnosti-

uchnivskoi-molodi  (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

 

https://bahmut.in.ua/novosti/v-artemovske/3325-populyarizatsiya-chitannya-i-zelena-energiya-na-shcho-gromadskist-prosit-koshti-z-miskogo-byudzhetu
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https://svoi.city/articles/165255/operbuk-v-mariupoli-2021
http://avdeevka.city/news/view/na-chest180-richchyaz-dnya-narodzhennya-m-dragomanova-v-avdiivtsi-projshli-vidkriti-pedagogichni-chitannya-prisvyacheni-jogo-naukovij-spadshhini
http://avdeevka.city/news/view/na-chest180-richchyaz-dnya-narodzhennya-m-dragomanova-v-avdiivtsi-projshli-vidkriti-pedagogichni-chitannya-prisvyacheni-jogo-naukovij-spadshhini
http://avdeevka.city/news/view/na-chest180-richchyaz-dnya-narodzhennya-m-dragomanova-v-avdiivtsi-projshli-vidkriti-pedagogichni-chitannya-prisvyacheni-jogo-naukovij-spadshhini
https://kultura.dn.gov.ua/news/talanovitij-predstavnik-greckih-poetiv-priazovya-donecka-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-pro-antona-shapurmu
https://kultura.dn.gov.ua/news/talanovitij-predstavnik-greckih-poetiv-priazovya-donecka-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-pro-antona-shapurmu
https://www.6262.com.ua/author/lidia-khaustova
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https://www.6262.com.ua/news/3206026/centralna-biblioteka-slovanska-zakrilasa-na-karantin
https://www.6262.com.ua/news/3206026/centralna-biblioteka-slovanska-zakrilasa-na-karantin
http://www.man.dn.ua/index.php/homepage/academia-news/291-seminar-problemy-rozvytku-i-aktyvizatsii-doslidnytskoi-diialnosti-uchnivskoi-molodi
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Сорокіна, Наталія. Буккросинг по-маріупольські: де втамувати книжковий 

«голод»? [Електрон. ресурс] : [в т. ч. в ЦМПБ ім. В. Короленка] / Н. Сорокіна // 

pr.ua: портал якісних новин [Приазовський робочий] [сайт газети]. – Текст. дані, 

фот. – Маріуполь, 2021. – 16 верес. – Режим доступу : 

https://pr.ua/news/bukkrosing-po-mariupolqsqki-de-vtamuvati-knizhkoviyi-golod 

(дата звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана 

 

У центральній бібліотеці було проведено лекцію на тему «Здорове серце» 

[Електрон. ресурс] : [ЦМБ м. Селидове] // Селидівська міська рада: офіційний 

веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Селидове, 2021. – 16 верес. – Режим доступу: 

https://selidovo-rada.gov.ua/novini/u-tsentralnij-bibliotetsi-bulo-provedeno-lektsiyu-

na-temu-zdorove-sertse (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Хаустова, Лідія. Як у Слов’янську складають іспити з державної мови 

[Електрон. ресурс] : [на базі Центр. міської б-ки ім. М. Петренка] / Л. Хаустова // 

6262.com.ua: сайт міста Слов’янська. – Текст. дані, фот. – Слов’янськ, 2021. – 16 

верес. – Режим доступу: https://www.6262.com.ua/news/3206958/ak-u-slovansku-

skladaut-ispiti-z-derzavnoi-movi (дата звернення 18.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Оголошення про проведення конкурсу з добору керівників закладів 

культури [в т. ч. дир. КЗ «Нікольська публічна бібліотека»] : [Електрон. ресурс] // 

Нікольська селищна рада: Донецька область, Маріупольський район [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Нікольське, 2021. – 17 верес. – Режим доступу: https://nikolske-

miskrada.gov.ua/news/1631819657/ (дата звернення 22.10.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

В Мариуполе пройдет книжный фестиваль Open Book [Электрон. ресурс] : 

[в т. ч. в ЦГПБ им. В. Короленко] // Восточный вариант [сайт]. – Текстовые 

данные, фот. – Славянск, 2021. – 19 сент. – Режим доступа: https://v-

variant.com.ua/v-maryupole-proydet-knyzhn-y-festyval-open-book/ (дата 

обращения 27.09.2021). – Загл. с экрана. 

 

В Славянске претенденты на госслужбу сдают экзамен на знание 

украинского [Электрон. ресурс] : [в Центр. публич. б-ке им. М. Петренко] // 

Slavgorod.com.ua [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск; Святогорск, 2021. 

– 20 сент. – Режим доступа: https://slavgorod.com.ua/news/article/25696/ (дата 

обращения 30.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Велопаркинг и лавочки с солнечными батареями: в Бахмуте хотят 

реализовать инфраструктурные проекты [Электрон. ресурс] : [в т. ч. и проекты в 

б-ках] // Восточный вариант [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск, 2021. 

– 20 сент. – Режим доступа: https://v-variant.com.ua/veloparkynh-y-lavochky-s-

solnechn-my-batareiamy-v-bakhmute-khotiat-realyzovat-ynfrastrukturn-e-proekt/ 

(дата обращения 27.09.2021). – Загл. с экрана. 
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Жителей Константиновки ждут в центральной библиотеке творческие 

встречи и занятия спортом [Электрон. ресурс] : [проект «Центр ресурсов и досуга 

для пожилых людей»] // Zi [Знамя индустрии]: новостной портал [сайт]. – 

Текстовые данные, фот. – Константиновка, 2021. – 20 сент. – Режим доступа: 

https://zi.ua/news/zhiteley-konstantinovki-zhdut-v-tsentralnoy-biblioteke-

tvorcheskie-vstrechi-i-zanyatiya-

sportom_170569/?fbclid=IwAR0OjdgO9qPC25vYIR0UHZypsj58RCU_Qzr651yPub

o0jmOcwlg7Qir_T50 (дата обращения 30.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Заходи до Всеукраїнського тижня з протидії булінгу в бібліотеках 

Селидівської громади [Електрон. ресурс] // Селидівська міська рада: офіційний 

веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Селидове, 2021. – 20 верес. – Режим доступу: 

https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-vseukrajinskogo-tizhnya-z-protidiji-

bulingu-u-bibliotekakh-selidivskoji-gromadi (дата звернення 27.09.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Какие проекты представлены в Бахмуте на конкурс Бюджет участия-2021 

[Электрон. ресурс] : [в т. ч. в б-ках г. Бахмут] // ИА «Донбасс» [сайт]. – Текстовые 

данные, фот. – Дружковка, 2021. – 20 сент. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/3O0N8IW (дата обращения 27.09.2021). – Загл. с экрана. 

 

Мангушська громада долучилась до Всесвітнього дня прибирання «World 

Cleanup Day» [Електрон. ресурс] : [в т. ч. працівники б-к] // Мангушська громада: 

Донецька область, Маріупольський район [сайт]. – Текст. дані, фот. – Мангуш, 

2021. – 20 верес. – Режим доступу: https://mangush-

gromada.gov.ua/news/1632123986/ (дата звернення 06.12.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

ВІДЕО. Ще один крок до бібліотеки майбутнього. У Родинському відкрили 

інформаційно-бібліотечний центр «LITERA» [Електрон. ресурс] : [дит. б-ка м. 

Родинське] // Покровська міська рада: офіційний SMART-портал. – Текст., 

електрон. відеодані (1 файл: 01:05 хв.), фот.– Покровськ, 2021. – 22 верес. – 

Режим доступу: https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4652/video-sche-odin-

krok-do-biblioteki-majbutnogo-u-rodinskomu-vidkrili-informacijno-bibliotechnij-

centr-litera (дата звернення 05.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Молошна, Марина. Книжковий фестиваль у Маріуполі вже у ці вихідні: 

розповідаємо про цікавинки [Електрон. ресурс] : [в т. ч. в ЦМПБ ім. 

В. Короленка] / М. Молошна // 0629.com.ua: сайт города Мариуполя. – Текст. 

дані, фот. – Мариуполь, 2021. – 22 верес. – Режим доступу: 

https://www.0629.com.ua/news/3212069/knizkovij-festival-u-mariupoli-vze-u-ci-

vihidni-rozpovidaemo-pro-cikavinki-foto (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок 

з екрана. 
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Пилипенко, Олександра. Як у Слов’янській дитячій бібліотеці 

подорожували книжковим фрегатом [Електрон. ресурс] / О. Пилипенко // 

6262.com.ua: сайт міста Слов’янська. – Текст. дані, фот. – Слов’янськ, 2021. – 22 

верес. – Режим доступу: https://www.6262.com.ua/news/3211786/ak-u-slovanskij-

ditacij-biblioteci-podorozuvali-kniznovim-fregatom (дата звернення 18.10.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Підведення підсумків Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу 

«Творчі канікули – 2021» [Електрон. ресурс] : [в Донецькій обл. б-ці для дітей] // 

Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. 

– 22 верес. – Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/pidvedennya-

pidsumkiv-vseukrayinskogo-dityachogo-literaturnogo-konkursu-tvorchi-kanikuli-

2021?fbclid=IwAR2Lfs2sbz8xz67L5mymx3MYsZNqhmhNfaJ2Cf23FB2Msoj7Iytfk

eOVZsg (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Розвиваємо цифрову грамотність мешканців громади [Електрон. ресурс] : 

[персон. консультації з комп’ютер. грамотності в міській б-ці для дорослих] // 

Новогродівка: офіційний сайт Новогродівської міської ради. – Текст. дані, фот. – 

Новогродівка, 2021. – 22 верес. – Режим доступу: https://novogrodovka-

rada.gov.ua/5274-rozvivaemo-tsifrovu-gramotnist-meshkantsiv-gromadi (дата 

звернення 13.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

[Святкування дня заснування селища Старий Крим] [Електрон. ресурс] : [в 

т. ч. майстер-класи від ЦМПБ ім. В. Короленка м. Маріуполь, б-ки-філ. № 8 ім. 

М. Некрасова сел. Старий Крим] // Фейсбук. КУ «Центр культури і дозвілля сел. 

Старий Крим» [сайт]. – Текст. дані, фот. – Старий Крим, 2021. – 22 верес. – 

Режим доступу: 

https://www.facebook.com/groups/1763885083841613?multi_permalinks=31313257

50430866&hoisted_section_header_type=recently_seen (дата звернення 

27.09.2021). 

 

Фотофестиваль Залізняк fest переноситься через погодні умови [Електрон. 

ресурс] : [в ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка м. Покровськ] // Покровська міська рада: 

офіційний SMART-портал. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 22 верес. – 

Режим доступу: https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4649/fotofestival-

zaliznyak-fest-perenositsya-cherez-pogodni-umovi (дата звернення 05.10.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Хаустова, Лідія. Центральна бібліотека Слов’янська продовжила карантин 

[Електрон. ресурс] / Л. Хаустова // 6262.com.ua: сайт міста Слов’янська. – Текст. 

дані, фот. – Слов’янськ, 2021. – 22 верес. – Режим доступу: 

https://www.6262.com.ua/news/3211602/centralna-biblioteka-slovanska-prodovzila-

karantin (дата звернення 18.10.2021). – Заголовок з екрана. 
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Гловацкая, Надежда. Конкурс «Мой город» в действии: в родинской 

библиотеке презентовали медиахаб «Litera» [Электрон. ресурс] : [дет. б-ка 

г. Родинское] / Н. Гловацкая // pokrovsk.news [сайт]. – Текстовые данные, фот. – 

Покровск, 2021. – 23 сент. – Режим доступа: 

https://pokrovsk.news/news/view/konkurs-moj-gorod-v-dejstvii-v-rodinskoj-

biblioteke-prezentovali-mediahab-litera (дата обращения 08.12.2021). – Загл. с 

экрана. 

 

План масових культурно-мистецьких заходів, які планується провести у 

жовтні 2021 року на території Криворізької сільської ради [Електрон. ресурс] : [в 

т. ч. у б-ках громади] // Криворізька громада: Покровський район [сайт]. – Текст. 

дані, фот. – Криворіжжя, 2021. – 23 верес. – Режим доступу: 

http://kryvorizka.gromada.org.ua/news/1632405314/ (дата звернення 22.10.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

«Покоління «епохи джазу» [Електрон. ресурс] : [бібліофреш  у міській б-

ці-філ. № 1 для дорослих  м. Українськ] // Селидівська міська рада: офіційний 

веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Селидове, 2021. – 23 верес. – Режим доступу: 

https://selidovo-rada.gov.ua/novini/pokolinnya-epokhi-dzhazu (дата звернення 

27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Відбувся І Міжрегіональний бібліотечний форум «Сучасна бібліотека: час 

змінюватися – час діяти» [Електрон. ресурс] : [в Донецькій обл. б-ці для дітей] // 

Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. 

– 24 верес. – Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/vidbuvsya-i-

mizhregionalnij-bibliotechnij-forum-suchasna-biblioteka-chas-zminyuvatisya-chas-

diyati?fbclid=IwAR03OoYHPwUBFu4vFtWoiD5uEg6u1oqff_bzv_8zlDy3c1RqR2l

TVZMTFjI (дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

«День бібліотечної тусовки» (ФОТО) [Електрон. ресурс] : [Сартанська 

публ. б-ка] // sanews [сайт]. – Текст. дані, фот. – Сартана, 2021. – 24 верес. – 

Режим доступу: http://sanews.com.ua/den-bibliotechno%d1%97-tusovki-

foto/2021/09/24/ (дата звернення 19.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Презентація медіа-хабу у бібліотеці міста Родинське [Електрон. ресурс] : 

[Родинська міська б-ка-філ. для дітей № 5 Покровської МПБ] // Фейсбук. 

Активна Громада Західної Донеччини [сайт]. – Електрон. відеодані (1 файл: 

03:42 хв.). – Покровськ, 2021. – 24 верес. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/101794924516269/videos/517286329553691/ (дата 

звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 
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Аленькова, Наталья. В Краматорске состоится презентация книги Николая 

Хандурина [Электрон. ресурс] : [в ДЦБ им. А. С. Пушкина] / Н. Аленькова // 

Восточный проект [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Краматорск, 2021. – 25 

сент. – Режим доступа: https://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/97501-v-

kramatorske-sostoitsya-prezentatsiya-knigi-nikolaya-khandurina (дата обращения 

09.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Хижникова, Анна. Книжная ярмарка и брокант: в центре Мариуполя 

можно сделать покупки «для души» [Электрон. ресурс] : [в т. ч. мастер-класс от 

Донецкой обл. б-ки для детей] / А. Хижникова // mrpl.city [сайт]. – Текстовые 

данные, фот. – Мариуполь, 2021. – 25 сент. – Режим доступа: 

https://mrpl.city/news/view/knizhnaya-yarmarka-i-brokant-v-tsentre-mariupolya-

mozhno-sdelat-pokupki-dlya-dushi (дата обращения 27.09.2021). – Загл. с экрана. 

 

Бібліотека року 2021: огляд проєктів [Електрон. ресурс] : [в т. ч. б-к 

м. Добропілля та Краматорськ Донецької обл.] // Українська бібліотечна 

асоціація [сайт]. – Текст. дані, фот. – Київ, 2021. – 26 верес. – Режим доступу: 

https://ula.org.ua/news/4893-biblioteka-roku-2021-ohliad-proiektiv (дата звернення 

27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Бібліотеки селидівської громади відзначені на обласному рівні [Електрон. 

ресурс] : [б-ка для дітей м. Селидове посіла II-ге місце в обл. конкурсі «Краща 

бібліотека Донеччини-2021»] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – 

Текст. дані, фот. – Селидове, 2021. – 27 верес. – Режим доступу: https://selidovo-

rada.gov.ua/novini/biblioteki-selidivskoji-gromadi-vidznacheni-na-oblasnomu-rivni 

(дата звернення 27.09.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Місто моє – гордість моя! [Електрон. ресурс] : [краєзнав. години в центр. 

б-ці м. Селидове] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, 

фот. – Селидове, 2021. – 27 верес. – Режим доступу: https://selidovo-

rada.gov.ua/novini/misto-moe-gordist-moya-2 (дата звернення 27.09.2021). – 
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Осінні заходи в бібліотеках Селидівської громади [Електрон. ресурс] // 

Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Селидове, 

2021. – 27 верес. – Режим доступу: https://selidovo-rada.gov.ua/novini/osinni-

zakhodi-u-bibliotekakh-selidivskoji-gromadi (дата звернення 27.09.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Справжні імена і справжні історії. Чим здивує Нью-Йоркський 

літературний фестиваль [Електрон. ресурс] : [в т. ч. участь б-к громади] // 

Свои.City [сайт]. – Текст. дані, фот. – Киев, 2021. – 27 верес. – Режим доступу: 

https://svoi.city/articles/164117/spravzhni-imena-i-spravzhni-istorii-chim-zdivuye-

nyu-jorkskij-literaturnij-festival-povna-afisha (дата звернення 27.10.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

https://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/97501-v-kramatorske-sostoitsya-prezentatsiya-knigi-nikolaya-khandurina
https://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/97501-v-kramatorske-sostoitsya-prezentatsiya-knigi-nikolaya-khandurina
https://mrpl.city/news/view/knizhnaya-yarmarka-i-brokant-v-tsentre-mariupolya-mozhno-sdelat-pokupki-dlya-dushi
https://mrpl.city/news/view/knizhnaya-yarmarka-i-brokant-v-tsentre-mariupolya-mozhno-sdelat-pokupki-dlya-dushi
https://ula.org.ua/news/4893-biblioteka-roku-2021-ohliad-proiektiv
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/biblioteki-selidivskoji-gromadi-vidznacheni-na-oblasnomu-rivni
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/biblioteki-selidivskoji-gromadi-vidznacheni-na-oblasnomu-rivni
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Фото-квести, перфоманс та лекції: відбувся щорічний «Залізняк-fest» 

[Електрон. ресурс] : [ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка м. Покровськ] // Покровська міська 

рада: офіційний SMART-портал. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 27 верес. 

– Режим доступу: https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4671/foto-kvesti-

perfomans-ta-lekcii-vidbuvsya-schorichnij-zaliznyak-fest (дата звернення 

05.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Переможці конкурсів та нагороджені відзнаками ВГО Українська 

бібліотечна асоціація [Електрон. ресурс] : [в т. ч. б-ки м. Добропілля та 

Маріуполь Донецької обл.] // Українська бібліотечна асоціація [сайт]. – Текст. 

дані, фот. – Київ, 2021. – 28 верес. – Режим доступу: https://ula.org.ua/news/4898-

peremozhtsi-konkursiv-ta-nahorodzheni-vidznakamy-vho-ukrainska-bibliotechna-

asotsiatsiia (дата звернення 05.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Серед кращих бібліотекарів Донеччини [Електрон. ресурс] : [заст. дир. 

ЦПБ м. Селидове Масло Т. В.] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – 

Текст. дані, фот. – Селидове, 2021. – 28 верес. – Режим доступу: https://selidovo-

rada.gov.ua/novini/sered-krashchikh-bibliotekariv-donechchini (дата звернення 

18.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

У дитячій бібліотеці Покровська все «у шоколаді» [Електрон. ресурс] : 

[ЦМДБ ім. О. Теліги м. Покровськ] // Покровська міська рада: офіційний 

SMART-портал. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 28 верес. – Режим 

доступу: https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4683/u-dityachij-biblioteci-

pokrovska-vse-u-shokoladi- (дата звернення 05.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Урочистий захід в межах І Міжрегіонального бібліотечного форуму 

«Сучасна бібліотека: час змінюватися – час діяти» [Електрон. ресурс] : [в 

Донецькій обл. б-ці для дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. 

дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 28 верес. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/news/urochistij-zahid-v-mezhah-i-mizhregionalnogo-

bibliotechnogo-forumu-suchasna-biblioteka-chas-zminyuvatisya-chas-

diyati?fbclid=IwAR2mk1t3eN3lMbPOiEvkP684HHIRm6_e79z4xDOJay9DHo_tLU

6tK3AYf5U (дата звернення 05.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Хаустова, Лідія. Бібліотека Слов’янська вийшла з карантину [Електрон. 

ресурс] : [Центр. міська б-ка ім. М. Петренка] / Л. Хаустова // 6262.com.ua: сайт 

міста Слов’янська. – Текст. дані, фот. – Слов’янськ, 2021. – 28 верес. – Режим 

доступу: https://www.6262.com.ua/news/3216753/biblioteka-slovanska-vijsla-z-

karantinu (дата звернення 18.10.2021). – Заголовок з екрана. 
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Аби сказати: «Зупинися, мить!» кажу лише: «Живи, бібліотеко!» 

[Електрон. ресурс] : [поздоровлення бібліотечних працівників с. Комар з 

Всеукраїнським днем бібліотек від виконавчого комітету Комарської сільської 

ради] // Комарська сільська рада Волноваського району Донецької області [сайт]. 

– Текст. дані, фот. – Комар, 2021. – 29 верес. – Режим доступу: 

http://komarska.gromada.org.ua/news/1632919272/ (дата звернення 22.10.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

В Україні визначили найкращу бібліотеку 2021 року [Електрон. ресурс] : 

[в т. ч. б-ки м. Добропілля та Маріуполь Донецької обл.] // Читомо: культура 

читання і мистецтво книговидання [сайт]. – Текст. дані, фот. – Київ, 2021. – 

29 верес. – Режим доступу: https://chytomo.com/v-ukraini-vyznachyly-najkrashchu-

biblioteku-2021-

roku/?fbclid=IwAR2eN4SZJiONOxAS2nWa0kYY4vG0ijfRQib4q9-

pejpHxEyX94RwcSY5vCI (дата звернення 05.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Планеті «Покровська центральна міська бібліотека» – 65 років [Електрон. 

ресурс] : [ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка м. Покровськ] // Покровська міська рада: 

офіційний SMART-портал. – Текст. дані, фот. – Покровськ, 2021. – 29 верес. – 

Режим доступу: https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4686/planeti-

pokrovska-centralna-miska-biblioteka-65-rokiv (дата звернення 05.10.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Бібліотекарів громади привітали із професійним святом [Електрон. ресурс] 

// Мангушська громада: Донецька область, Маріупольський район [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Мангуш, 2021. – 30 верес. – Режим доступу: https://mangush-

gromada.gov.ua/news/1633008677/ (дата звернення 06.12.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

З нагоди свята привітали колектив Комунального закладу Миколаївської 

міської ради «Бібліотека-Центр екологічного виховання імені Героя України 

О. Г. Лелеченка» [Електрон. ресурс] // Миколаївська міська територіальна 

громада: Краматорський район Донецька область [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Миколаївка, 2021. – 30 верес. – Режим доступу: https://mk-

otg.gov.ua/news/1633029652/ (дата звернення 22.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Леошко В. Донеччина: Міська бібліотека Покровська відзначила подвійне 

свято [Електрон. ресурс] : [Всеукр. день б-к та 65-річчя Центр. міської б-ки ім. Т. 

Г. Шевченка] / В. Леошко // Голос України: газета Верховної Ради України [сайт 

газети]. – Текст. дані, фот. – Київ, 2021. – 30 верес. – Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/news/143229 (дата звернення 01.12.2021). – Заголовок з 

екрана. 
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Покровська центральна міська бібліотека відзначила 65-річчя [Електрон. 

ресурс] : [ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка] // pokrovsk.news [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Покровськ, 2021. – 30 верес. – Режим доступу: 

https://pokrovsk.news/news/view/pokrovska-tsentralna-miska-biblioteka-vidznachila-

65-richchya (дата звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Святкування Всеукраїнського Дня бібліотек! [Електрон. ресурс] // 

Великоновосілківська громада: Донецька область, Волноваський район [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Велика Новосілка, 2021. – 30 верес. – Режим доступу: 

https://vn-gromada.gov.ua/news/1633065903/ (дата звернення 22.10.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Хаустова, Лідія. Бібліотеці Слов’янська 101 рік. Чим вона особлива 

[Електрон. ресурс] : [Центр. міська б-ка ім. М. Петренка] / Л. Хаустова // 

6262.com.ua: сайт міста Слов’янська. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 02:10 

хв.), фот. – Слов’янськ, 2021. – 30 верес. – Режим доступу: 

https://www.6262.com.ua/news/3218272/biblioteci-slovanska-101-rik-cim-vona-

osobliva (дата звернення 18.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Жовтень 

 

«Віват, Бібліотеко! 90 річчя Роздолівської сільської бібліотеки» [Електрон. 

ресурс] // Соледарська міська територіальна громада: офіційний сайт. – Текст. 

дані, фот. – Соледар, 2021. – 01 жовт. – Режим доступу: 

https://solerada.gov.ua/index.php/uk/novyny/2825-888 (дата звернення 05.10.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 
[День людей похилого віку в бібліотеці Святогірської громади] [Електрон. 

ресурс] // Фейсбук. Святогірська міська рада [сайт]. – Текст. дані, фот. – 
Святогірськ, 2021. – 01 жовт. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=233760568724319&id=10189
1868577857 (дата звернення 22.10.2021). 

 
[З 2 по 3 жовтня у смт Нью-Йорк Донецької області відбудеться Нью-

йоркський літературний фестиваль] [Електрон. ресурс] : [в т. ч. за участю б-к 
селища] // Торецька міська військово-цивільна адміністрація Бахмутського 
району Донецької області [сайт]. – Текст. дані. – Торецьк, 2021. – 01 жовт. – 
Режим доступу: https://www.toretsk-vca.gov.ua/novini/6904-podiji-236 (дата 
звернення 20.10.2021). 

 
[Інформаційний захід для мешканців смт Північне в рамках проєкту 

«Жінки. Мир. Безпека», присвячений Міжнародному дню людей похилого віку] 
[Електрон. ресурс] : [в т. ч. за участю б-ки-філ.  № 4 Торецької міської центр. б-
ки] // Торецька міська військово-цивільна адміністрація Бахмутського району 
Донецької області [сайт]. – Текст. дані. – Торецьк, 2021. – 01 жовт. – Режим 
доступу: https://www.toretsk-vca.gov.ua/novini/6954-podiji-248 (дата звернення 
20.10.2021). 
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[2 жовтня у смт Нью-Йорк Торецької громади стартував дводенний Нью-

йоркський літературний фестиваль] [Електрон. ресурс] : [в т. ч. презентація 
виставки книжок від міської б-ки-філ. № 5 м. Торецьк] // Фейсбук. Торецька 
міська військово-цивільна адміністрація [сайт]. – Текст. дані, фот. – Торецьк, 
2021. – 02 жовт. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/toretskVCA/posts/2350887631709257 (дата звернення 
20.10.2021). 

 
В Мариуполе возобновляет работу бесплатная «Юридическая клиника» 

[Электрон. ресурс] : [ЦГПБ им. В. Короленко] // Мариупольские новости [сайт]. – 
Текстовые данные. – Мариуполь, 2021. – 04 окт. – Режим доступа: 
http://mariupolnews.com.ua/news/view/v-mariupole-vozobnovlyaet-rabotu-
besplatnaya-yuridicheskaya-klinika (дата обращения 06.12.2021). – Загл. с экрана. 
 

[Дитяча програма Нью-Йоркського літературного фестивалю-2021] 
[Електрон. ресурс] : [в т. ч. участь міської б-ки-філ. № 5 м. Торецьк] // Фейсбук. 
Нью-Йоркський Літературний Фестиваль [сайт]. – Текст. дані, фот. – 2021. – 
05 жовт. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/newyorkfest/posts/138283258528599 (дата звернення 
27.10.2021). 
 

Левкова, Анастасія. Кілька тисяч аристократів – досвід Mariupol Open Book 
[Електрон. ресурс] : [в т. ч. у ЦМПБ ім. В. Короленка] / А. Левкова // Читомо: 
культура читання і мистецтво книговидання [сайт]. – Текст. дані, фот. – Київ, 
2021. – 05 жовт. – Режим доступу: https://chytomo.com/kilka-tysiach-arystokrativ-
dosvid-mariupol-open-book/ (дата звернення 27.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Маріупольська центральна бібліотека ім. Короленка: нова філософія 

простору [Електрон. ресурс] : [Центр стартапів «1991»] // YouTube. 
Маріупольська міська рада [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 01:11 
хв.). – Маріуполь, 2021. – 05 жовт. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=MIjZMPk25Wk (дата звернення 06.12.2021). – 
Заголовок з екрана. 

 
Романенко, Анна. Безоплатна допомога. У маріупольській бібліотеці ім. 

Короленка буде працювати «Юридична клініка» [Електрон. ресурс] / 
А. Романенко // 0629.com.ua: сайт города Мариуполя. – Текст. дані. – Мариуполь, 
2021. – 05 жовт. – Режим доступу: 
https://www.0629.com.ua/news/3222441/bezoplatna-dopomoga-u-mariupolskij-
biblioteci-im-korolenka-bude-pracuvati-uridicna-klinika (дата звернення 
05.10.2021). – Заголовок з екрана. 
 

У Криворізькій громаді відзначили День людей похилого віку [Електрон. 
ресурс] : [в т. ч. у б-ках громади] // Криворізька громада: Покровський район 
[сайт]. – Текст. дані, фот. – Криворіжжя, 2021. – 05 жовт. – Режим доступу: 
http://kryvorizka.gromada.org.ua/news/1633415181/ (дата звернення 22.10.2021). – 
Заголовок з екрана. 

https://www.facebook.com/toretskVCA/posts/2350887631709257
http://mariupolnews.com.ua/news/view/v-mariupole-vozobnovlyaet-rabotu-besplatnaya-yuridicheskaya-klinika
http://mariupolnews.com.ua/news/view/v-mariupole-vozobnovlyaet-rabotu-besplatnaya-yuridicheskaya-klinika
https://www.facebook.com/newyorkfest/?__cft__%5b0%5d=AZUfsYg518eK738mP3NQzmd8-Fqx0SW5bDvM5jbOecVsaumIFMnDOPpX2wlNtZRswAtI-iLd9y6ECkpAcr-h77-1UmuxVssp0UNZJPwLuYoZvz0qLtj7Z9yKDjcM13wFwQemlHzsTvMxs8DtxiDKnana&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/newyorkfest/?__cft__%5b0%5d=AZUfsYg518eK738mP3NQzmd8-Fqx0SW5bDvM5jbOecVsaumIFMnDOPpX2wlNtZRswAtI-iLd9y6ECkpAcr-h77-1UmuxVssp0UNZJPwLuYoZvz0qLtj7Z9yKDjcM13wFwQemlHzsTvMxs8DtxiDKnana&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/newyorkfest/posts/138283258528599
https://chytomo.com/kilka-tysiach-arystokrativ-dosvid-mariupol-open-book/
https://chytomo.com/kilka-tysiach-arystokrativ-dosvid-mariupol-open-book/
https://www.youtube.com/watch?v=MIjZMPk25Wk
https://www.0629.com.ua/news/3222441/bezoplatna-dopomoga-u-mariupolskij-biblioteci-im-korolenka-bude-pracuvati-uridicna-klinika
https://www.0629.com.ua/news/3222441/bezoplatna-dopomoga-u-mariupolskij-biblioteci-im-korolenka-bude-pracuvati-uridicna-klinika
http://kryvorizka.gromada.org.ua/news/1633415181/
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Торский, Эдуард. У бібліотеці Слов’янська відбулась зустріч жіночого 

клубу «Калина» [Електрон. ресурс] : [Центр. міська б-ка ім. М. Петренка] / 
Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 06 
жовт. – Режим доступу: https://slavdelo.dn.ua/2021/10/06/u-bibliotetsi-slov-yanska-
vidbulas-zustrich-zhinochogo-klubu-kalina/ (дата звернення 21.12.2021). – 
Заголовок з екрана. 

 
До Дня художника у міській бібліотеці презентували виставку Валерія 

Жадана [Електрон. ресурс] : [ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка м. Покровськ] // 
Покровська міська рада: офіційний SMART-портал. – Текст. дані, фот. – 
Покровськ, 2021. – 07 жовт. – Режим доступу: https://pokrovsk-
rada.gov.ua/uk/articles/item/4735/do-dnya-hudozhnika-u-miskij-biblioteci-
prezentuvali-vistavku-valeriya-zhadana- (дата звернення 13.10.2021). – Заголовок з 
екрана. 

 
«Осінні заходи» у бібліотеках міста [Електрон. ресурс] // Селидівська 

міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Селидове, 2021. – 07 жовт. – 
Режим доступу: https://selidovo-rada.gov.ua/novini/osinni-zakhodi-u-bibliotekakh-
mista (дата звернення 18.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Любителей цветов в Константиновке приглашают на выставку фиалок 

[Электрон. ресурс] : [ЦГПБ г. Константиновка] // Zi [Знамя индустрии]: 
новостной портал [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Константиновка, 2021. – 08 
окт. – Режим доступа: https://zi.ua/news/lyubiteley-tsvetov-v-konstantinovke-
priglashayut-na-vystavku-fialok_171886/ (дата обращения 22.10.2021). – Загл. с 
экрана. 
 

[09.10.2021 у приміщенні Костянтинівської ЦМПБ пройшла виставка 

ростових квітів] [Електрон. ресурс] // Фейсбук. Гончаренко центр-партнер 

Костянтинівка education and culture [сайт]. – Текст. дані, фот. – Костянтинівка, 

2021. – 10 жовт. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/GoncharenkoCentrePartnerKost/photos/a.1080626514806

60/173782384908686 (дата звернення 30.12.2021). 

 

Єрмішина, Людмила. У центральній бібліотеці Маріуполя – виставка 

холодного фарфору [Електрон. ресурс] : [виставка Андрія Тітішева в ЦМПБ ім. 

В. Короленка] / Л. Єрмішина // pr.ua: портал якісних новин [Приазовський 

робочий] [сайт газети]. – Текст. дані, фот. – Маріуполь, 2021. – 10 жовт. – Режим 

доступу: https://pr.ua/news/u-csentralqniyi-bibliotecsi-mariupolya-vistavka-

holodnogo-farforu?fbclid=IwAR16oWQC4-Ddg-

OIiLGUVi53NMazjgIvueuSXrgdgbR6zPhEdp7HStWcgzc (дата звернення 

13.10.2021). – Заголовок з екрана. 
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Василишин, Роман. В Дружковке прошел шахматный турнир [Электрон. 

ресурс] : [в ЦГБ им. Леси Украинки г. Дружковка] / Р. Василишин // dru.city 

[сайт]. – Текстовые данные, фот. – Дружковка, 2021. – 11 окт. – Режим доступа: 

https://dru.city/ru/5821-v-druzhkovke-proshel-shahmatnyj-turnir/ (дата обращения 

20.10.2021). – Загл. с экрана. 

 

У Покровську розпочалась підготовка до чергової сесії міської ради 

[Електрон. ресурс] : [з питань соціал. захисту, культури та духовності] // 

Покровська міська рада: офіційний SMART-портал. – Текст. дані, фот. – 

Покровськ, 2021. – 11 жовт. – Режим доступу: https://pokrovsk-

rada.gov.ua/uk/articles/item/4754/u-pokrovsku-rozpochalas-pidgotovka-do-

chergovoi-sesii-miskoi-radi (дата звернення 08.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Заходи до дня українського козацтва та дня захисника України у 

бібліотеках Селидівської громади [Електрон. ресурс] // Селидівська міська рада: 

офіційний веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Селидове, 2021. – 12 жовт. – Режим 

доступу: https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-dnya-ukrajinskogo-

kozatstva-ta-dnya-zakhisnika-ukrajini-u-bibliotekakh-selidivskoji-gromadi (дата 

звернення 13.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Воронцова, Дарья. В Авдіївці школяри підготували вітальні листівки для 

військовослужбовців [Електрон. ресурс] : [в б-ці-філ. № 3 від. культури 

м. Авдіївка] / Д. Воронцова // avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 

2021. – 13 жовт. – Режим доступу: http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-

shkolyari-pidgotuvali-vitalni-listivki-dlya-vijskovosluzhbovtsiv (дата звернення 

18.10.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Секретар селищної ради Світлана Олефір відповіла на актуальні питання 

громадян, які дзвонили на «гарячу лінію» селищної ради [Електрон. ресурс] : [в 

т. ч. щодо складання іспиту на рівень володіння держ. мовою на базі 

Мангушської б-ки для дорослих та Ялтинської селищ. б-ки] // Мангушська 

громада: Донецька область, Маріупольський район [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Мангуш, 2021. – 13 жовт. – Режим доступу: https://mangush-

gromada.gov.ua/news/1634111492/ (дата звернення 13.10.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Воронцова, Дарья. В Авдіївці школярам розповіли про Хотинську битву 

[Електрон. ресурс] : [в б-ці-філ. № 3 від. культури м. Авдіївка] / Д. Воронцова // 

avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 2021. – 14 жовт. – Режим 

доступу: http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-shkolyaram-rozpovili-pro-

hotinsku-bitvu (дата звернення 18.10.2021). – Заголовок з екрана. 
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Выставка фиалок в Константиновке пользуется большой популярностью 

[Электрон. ресурс] : [ЦГПБ г. Константиновка] // Zi [Знамя индустрии]: 

новостной портал [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Константиновка, 2021. – 14 

окт. – Режим доступа: https://zi.ua/news/vystavka-fialok-v-konstantinovke-

polzuetsya-bolshoy-populyarnostyu_172258/ (дата обращения 18.03.2021). – Загл. с 

экрана. 

 

Выставку фиалок в Константиновке посетили десятки горожан [Электрон. 

ресурс] // ИА ДОНБАСС [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Дружковка, 2021. – 

14 окт. – Режим доступа: https://dnl.com.ua/news/vystavku-fialok-v-konstantinovke-

posetili-desyatki-gorozhan_172259 (дата обращения 23.10.2021). – Загл. с экрана. 

 

В Константиновке проходит выставка фиалок [Электрон. ресурс] : [ЦГПБ 

г. Константиновка] // Восточный вариант [сайт]. – Текстовые данные, фот. – 

Славянск, 2021. – 15 окт. – Режим доступа: https://v-variant.com.ua/v-

konstantynovke-prokhodyt-v-stavka-fyalok/?fbclid=IwAR06DIzA9Wezq-

vjxfCOGJm1RIq3Tacqo41h_eatfK7WK74wFGZuInM_wKk (дата обращения 

18.10.2021). – Загл. с экрана. 

 

В Славянске проходит культурный фестиваль Соляной бум [Электрон. 

ресурс] : [поэт. чтения в ЦГБ им. М. Петренко] // Новости Краматорска [сайт]. – 

Текстовые данные, фот. – Краматорск, 2021. – 16 окт. – Режим доступа: 

https://hi.dn.ua/novosti/novosti-regiona/v-slavyanske-prokhodit-kulturnyj-festival-

solyanoj-bum (дата обращения 18.10.2021). – Загл. с экрана. 

 

Журавлев, Дмитрий. В Славянске проходит культурный фестиваль 

Соляной бум (фото) [Электрон. ресурс] : [поэт. чтения в ЦГБ им. М. Петренко] / 

Д. Журавлев // Восточный вариант [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Славянск, 

2021. – 16 окт. – Режим доступа: https://cutt.ly/uO0MdFF (дата обращения 

18.10.2021). – Загл. с экрана. 

 
Інформаційно-бібліографічне видання «Донеччина: історія та сьогодення» 

[Електрон. ресурс] : [від Донецької обл. б-ки для дітей] // Упр. культури і туризму 
ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 19 жовт. – Режим 
доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/informacijno-bibliografichne-vidannya-
donechchina-istoriya-ta-
sogodennya?fbclid=IwAR2sz3ElCHvANsXZNr8aPrQV3iWzMbR7wi55J77DnCUkf
OAB8eq4g-4VaDM (дата звернення 19.10.2021). – Заголовок з екрана. 
 

Как с 19 октября в Константиновке принимают посетителей в службах и 
офисах [Электрон. ресурс] : [в т. ч. в ЦГПБ г. Константиновка] // Zi [Знамя 
индустрии]: новостной портал [сайт]. – Текстовые данные, фот. – 
Константиновка, 2021. – 19 окт. – Режим доступа: https://zi.ua/news/kak-s-19-
oktyabrya-v-konstantinovke-prinimayut-posetiteley-v-sluzhbakh-i-ofisakh_172524/ 
(дата обращения 22.10.2021). – Загл. с экрана. 
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https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/%C2%ABchervona-zona%C2%BB-jak-pracjujut-mariupolski-palaci-kulturi-ta-biblioteki
https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/%C2%ABchervona-zona%C2%BB-jak-pracjujut-mariupolski-palaci-kulturi-ta-biblioteki
https://www.ostro.org/donetsk/culture/news/621465/
https://v-variant.com.ua/v-pokrovskom-rayone-festyval-dokumentalnoho-kyno-docudays-ua/
https://v-variant.com.ua/v-pokrovskom-rayone-festyval-dokumentalnoho-kyno-docudays-ua/
https://mova.gov.ua/diyalnist-i-proyekti/upovnovazheni-ustanovi/perelik-centriv-ispituvannya?v=6111396864942
https://mova.gov.ua/diyalnist-i-proyekti/upovnovazheni-ustanovi/perelik-centriv-ispituvannya?v=6111396864942
https://ugledar.info/news/kultura/czentralna-publichna-biblioteka-vugledarsko%D1%97-gromadi-svyatku%D1%94-50-richchya
https://ugledar.info/news/kultura/czentralna-publichna-biblioteka-vugledarsko%D1%97-gromadi-svyatku%D1%94-50-richchya
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Новицкая, Анна. Краматорский театр «Эспада» готовит новый спектакль 

[Электрон. ресурс] : [Народный театр книги «Эспада» в ЦГПБ г. Краматорск] / 

А. Новицкая // Восточный проект [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Краматорск, 

2021. – 06 нояб. – Режим доступа: https://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/98892-

kramatorskij-teatr-espada-gotovit-novyj-spektakl (дата обращения 01.12.2021). – 

Загл. с экрана. 

 

Засідання комісій з добору керівників комунальних закладів культури 

[Електрон. ресурс] : [в т. ч. КЗ «Нікольська публічна бібліотека»] // Нікольська 

селищна рада: Донецька область, Маріупольський район [сайт]. – Текст. дані, 

фот. – Нікольське, 2021. – 08 листоп. – Режим доступу: https://nikolske-

miskrada.gov.ua/news/1636438693/ (дата звернення 30.12.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Новицкая, Анна. В Краматорске состоялась премьера спектакля «Тоска» 

[Электрон. ресурс] : [Народный театр книги «Эспада» в ЦГПБ г. Краматорск] / 

А. Новицкая // Восточный проект [сайт]. – Текстовые данные, фот. – Краматорск, 

2021. – 08 нояб. – Режим доступа: https://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/99106-

v-kramatorske-sostoyalas-premera-spektaklya-toska (дата обращения 01.12.2021). – 

Загл. с экрана. 

 

Тиждень енергозбереження у бібліотеках Селидівської громади [Електрон. 

ресурс] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, фот. – 

Селидове, 2021. – 08 листоп. – Режим доступу: https://selidovo-

rada.gov.ua/novini/tizhden-energozberezhennya-u-bibliotekakh-selidivskoji-gromadi 

(дата звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Торский, Эдуард. До дня української писемності у Слов’янську відкриють 

фотовиставку [Електрон. ресурс] : [Центр. міська б-ка ім. М. Петренка] / 

Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 08 

листоп. – Режим доступу: https://slavdelo.dn.ua/2021/11/08/do-dnya-ridnoyi-movi-

u-slov-yansku-vidkriyut-fotovistavku/ (дата звернення 21.12.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Торский, Эдуард. Завтра в Слов’янську напишуть диктант національної 

єдності [Електрон. ресурс] : [Центр. міська б-ка ім. М. Петренка] / Э. Торский // 

Деловой Славянск [сайт]. – Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 08 листоп. – 

Режим доступу: https://slavdelo.dn.ua/2021/11/08/zavtra-v-slov-yansku-napishut-

diktant-natsionalnoyi-yednosti/ (дата звернення 21.12.2021). – Заголовок з екрана. 
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День української писемності та мови [Електрон. ресурс] : [Публ. б-ка 

Лиманської ОТГ провела онлайн мовознавче асорті «Відчуй смак рідної мови» 

для учнів ЗОШ № 4] // Лиманська ЗОШ № 4 [сайт]. – Текст. дані, фот. – Лиман, 

2021. – 09 листоп. – Режим доступу: 

https://www.limanzosh4.com/post/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-

%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0

%BA%D0%BE%D1%97-

%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D

1%82%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8-1 

(дата звернення 09.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Заходи у бібліотеках громади до Дня української писемності та мови 

[Електрон. ресурс] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст., 

електрон. відеодані (2 файли: 03:17 хв.; 01:21 хв.), фот. – Селидове, 2021. – 

09 листоп. – Режим доступу: https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-u-

bibliotekakh-gromadi-do-dnya-ukrajinskoji-pisemnosti-ta-movi (дата звернення 

06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Історія та сучасність поруч: у Слов’янську відкрилася незвичайна 

фотовиставка [Електрон. ресурс] : [фотовиставка відомих містян у нац. костюмах 

в Центр. міській б-ці ім. М. Петренка] // Слов’янська міська ВЦА [сайт]. – Текст. 

дані, фот. – Слов’янськ, 2021. – 09 листоп. – Режим доступу: 

http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=29411 (дата звернення 

23.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Онлайн-семінар для керівників бібліотек «Планування–2022: основні 

пріоритети і тренди в роботі бібліотек» [Електрон. ресурс] : [від Донецької обл. 

б-ки для дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Краматорськ, 2021. – 09 листоп. – Режим доступу: https://cutt.ly/fO0MUl3 (дата 

звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Сьогодні в Слов’янську напишуть диктант національної єдності [Електрон. 

ресурс] : [Центр. міська б-ка ім. М. Петренка] // Славянские ведомости [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 09 листоп. – Режим доступу: 

https://slavinfo.dn.ua/novosti/novosti-slavyanska/sogodni-v-slov-yansku-napishut-

diktant-natsionalnoji-ednosti (дата звернення 23.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Жителям Константиновки предлагают подарить книги библиотеке 

[Электрон. ресурс] // Zi [Знамя индустрии]: новостной портал [сайт]. – Текстовые 

данные, фот. – Константиновка, 2021. – 10 нояб. – Режим доступа: 

https://zi.ua/news/zhitelyam-konstantinovki-predlagayut-podarit-knigi-

biblioteke_173965/ (дата обращения 06.12.2021). – Загл. с экрана. 
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История и современность рядом: в Славянске открылась необычная 

фотовыставка [Электрон. ресурс] : [фотовыставка в Центр. гор. б-ке им. 

М. Петренко] // Славянские ведомости [сайт]. – Текстовые данные, фот. – 

Славянск, 2021. – 10 нояб. – Режим доступа: https://slavinfo.dn.ua/novosti/novosti-

slavyanska/istoriya-i-sovremennost-ryadom-v-slavyanske-otkrylas-neobychnaya-

fotovystavka (дата обращения 23.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Константиновцев приглашают подарить библиотеке книги [Электрон. 

ресурс] : [акция ЦГПБ г. Константиновка] // ИА ДОНБАСС [сайт]. – Текстовые 

данные, фот. – Дружковка, 2021. – 10 нояб. – Режим доступа: 

https://dnl.com.ua/news/konstantinovtsev-priglashayut-podarit-biblioteke-

knigi_174049 (дата обращения 11.11.2021). – Загл. с экрана. 

 

Торский, Эдуард. В Славянске открылась фотовыставка «Слов’янці в 

українському вбранні» [Электрон. ресурс] : [Центр. город. б-ка им. М. Петренко] 

/ Э. Торский // Деловой Славянск [сайт]. – Текстовые, электрон. видеоданные (2 

файла: 01:50 мин.; 12:57 мин.), фот. – Славянск, 2021. – 10 нояб. – Режим 

доступа: https://slavdelo.dn.ua/2021/11/10/v-slavyanske-okrylas-fotovystavka-slov-

yantsi-v-ukrayinskomu-vbranni/ (дата обращения 21.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Відео-інформіна «DayToday – Всесвітній день молоді» [Електрон. ресурс] : 

[від Донецької обл. б-ки для дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – 

Текст., електрон. відеодані (1 файл: 03:31 хв.), фот. – Краматорськ, 2021. – 

11  листоп. – Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/video-informina-

daytoday-vsesvitnij-den-

molodi?fbclid=IwAR0Ft0qzn3qqmk5T2tRPOT1a9FcBfJQQebtT7831ab-

6Z3NHdPmjbub6Dsw (дата звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Підписано меморандум про співпрацю в галузі культури, мистецтва і 

туризму між Національною гвардією України та закладами культури Донеччини 

[Електрон. ресурс] : [в т. ч. з б-ками Донецької обл.] // Упр. культури і туризму 

ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 11 листоп. – Режим 

доступу: https://dn.gov.ua/news/pidpisano-memorandum-pro-spivpracyu-v-galuzi-

kulturi-mistectva-i-turizmu-mizh-nacionalnoyu-gvardiyeyu-ukrayini-ta-zakladami-

kulturi-donechchini?fbclid=IwAR3kg5cT13O8VEQ6ojZ-

7bRyWlr7K0xijVXhAKcGPfSIvyV3KT_oowM9mt8 (дата звернення 06.12.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Воронцова, Дарья. З понеділка міські бібліотеки та музей поновлюють 

роботу з відвідувачами в очному форматі [Електрон. ресурс] / Д. Воронцова // 

avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 2021. – 14 листоп. – Режим 

доступу: http://avdeevka.city/news/view/z-ponedilka-miski-biblioteki-ta-muzej-

ponovlyuyut-robotu-z-vidviduvachami-v-ochnomu-formati (дата звернення 

18.11.2021). – Заголовок з екрана. 
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https://dn.gov.ua/news/pidpisano-memorandum-pro-spivpracyu-v-galuzi-kulturi-mistectva-i-turizmu-mizh-nacionalnoyu-gvardiyeyu-ukrayini-ta-zakladami-kulturi-donechchini?fbclid=IwAR3kg5cT13O8VEQ6ojZ-7bRyWlr7K0xijVXhAKcGPfSIvyV3KT_oowM9mt8
http://avdeevka.city/news/view/z-ponedilka-miski-biblioteki-ta-muzej-ponovlyuyut-robotu-z-vidviduvachami-v-ochnomu-formati
http://avdeevka.city/news/view/z-ponedilka-miski-biblioteki-ta-muzej-ponovlyuyut-robotu-z-vidviduvachami-v-ochnomu-formati
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В Авдеевке музей и библиотеки возвращаются к обычному графику работы 

[Электрон. ресурс] // Восточный вариант [сайт]. – Текстовые данные, фот. – 

Славянск, 2021. – 15 нояб. – Режим доступа: https://v-variant.com.ua/v-avdeevke-

muzey-y-byblyoteky-vozvrashchaiutsia-k-ob-chnomu-hrafyku-rabot/ (дата 

обращения 18.11.2021). – Загл. с экрана. 

 

«Смачна» збірка від греків Приазов’я [Електрон. ресурс] : [онлайн-збірка 

розроблена зав. Старогнатівською сіл. б-кою Г. Жварницькою] // Фейсбук. 

Федерація грецьких товариств України [сайт]. – Текст. дані, фот. – Маріуполь, 

2021. – 15 листоп. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/federation.of.greek.communities.of.ukraine/posts/292525

9844404506 (дата звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Відбулось онлайн-засідання круглого столу з представниками 

національних спільнот, присвяченого Міжнародному дню толерантності 

[Електрон. ресурс] : [в т. ч. проведення курсів комп’ютер. грамотності та курсів 

укр. мови проф. спрямування при Донецькій обл. б-ці для дітей] // Упр. культури 

і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 16 листоп. – 

Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/vidbulos-onlajn-zasidannya-

kruglogo-stolu-z-predstavnikami-nacionalnih-spilnot-prisvyachenogo-

mizhnarodnomu-dnyu-

tolerantnosti?fbclid=IwAR3QNbvozd6D1lQkLUMj7QXoZyEa5qXlFUNC19_nvuTp

3fRDlxP7-fSamJg (дата звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Воронцова, Дарья. В Авдіївці бібліотекарі вчать дітей толерантності 

[Електрон. ресурс] : [б-ка-філ. № 3 від. культури м. Авдіївка] / Д. Воронцова // 

avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 2021. – 16 листоп. – Режим 

доступу: http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-bibliotekari-vchat-ditej-

tolerantnosti (дата звернення 18.11.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Методичні рекомендації для бібліотек [Електрон. ресурс] : [від Донецької 

обл. б-ки для дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. 

– Краматорськ, 2021. – 16 листоп. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/news/metodichni-rekomendaciyi-dlya-

bibliotek?fbclid=IwAR3sIyATBTb-gbAXy0D-R1V06V-okC2nTcBNozutr2y8-H-

Jb08xtYsxnZk (дата звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Обласна онлайн-акція «Народжені гідними із свободою в серці» [Електрон. 

ресурс] : [від Донецької обл. б-ки для дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА 

[сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 16 листоп. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/news/oblasna-onlajn-akciya-narodzheni-gidnimi-iz-

svobodoyu-v-serci?fbclid=IwAR0Ft0qzn3qqmk5T2tRPOT1a9FcBfJQQebtT7831ab-

6Z3NHdPmjbub6Dsw (дата звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

 

 

https://v-variant.com.ua/v-avdeevke-muzey-y-byblyoteky-vozvrashchaiutsia-k-ob-chnomu-hrafyku-rabot/
https://v-variant.com.ua/v-avdeevke-muzey-y-byblyoteky-vozvrashchaiutsia-k-ob-chnomu-hrafyku-rabot/
https://www.facebook.com/federation.of.greek.communities.of.ukraine/posts/2925259844404506
https://www.facebook.com/federation.of.greek.communities.of.ukraine/posts/2925259844404506
https://kultura.dn.gov.ua/news/vidbulos-onlajn-zasidannya-kruglogo-stolu-z-predstavnikami-nacionalnih-spilnot-prisvyachenogo-mizhnarodnomu-dnyu-tolerantnosti?fbclid=IwAR3QNbvozd6D1lQkLUMj7QXoZyEa5qXlFUNC19_nvuTp3fRDlxP7-fSamJg
https://kultura.dn.gov.ua/news/vidbulos-onlajn-zasidannya-kruglogo-stolu-z-predstavnikami-nacionalnih-spilnot-prisvyachenogo-mizhnarodnomu-dnyu-tolerantnosti?fbclid=IwAR3QNbvozd6D1lQkLUMj7QXoZyEa5qXlFUNC19_nvuTp3fRDlxP7-fSamJg
https://kultura.dn.gov.ua/news/vidbulos-onlajn-zasidannya-kruglogo-stolu-z-predstavnikami-nacionalnih-spilnot-prisvyachenogo-mizhnarodnomu-dnyu-tolerantnosti?fbclid=IwAR3QNbvozd6D1lQkLUMj7QXoZyEa5qXlFUNC19_nvuTp3fRDlxP7-fSamJg
https://kultura.dn.gov.ua/news/vidbulos-onlajn-zasidannya-kruglogo-stolu-z-predstavnikami-nacionalnih-spilnot-prisvyachenogo-mizhnarodnomu-dnyu-tolerantnosti?fbclid=IwAR3QNbvozd6D1lQkLUMj7QXoZyEa5qXlFUNC19_nvuTp3fRDlxP7-fSamJg
https://kultura.dn.gov.ua/news/vidbulos-onlajn-zasidannya-kruglogo-stolu-z-predstavnikami-nacionalnih-spilnot-prisvyachenogo-mizhnarodnomu-dnyu-tolerantnosti?fbclid=IwAR3QNbvozd6D1lQkLUMj7QXoZyEa5qXlFUNC19_nvuTp3fRDlxP7-fSamJg
http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-bibliotekari-vchat-ditej-tolerantnosti
http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-bibliotekari-vchat-ditej-tolerantnosti
https://kultura.dn.gov.ua/news/metodichni-rekomendaciyi-dlya-bibliotek?fbclid=IwAR3sIyATBTb-gbAXy0D-R1V06V-okC2nTcBNozutr2y8-H-Jb08xtYsxnZk
https://kultura.dn.gov.ua/news/metodichni-rekomendaciyi-dlya-bibliotek?fbclid=IwAR3sIyATBTb-gbAXy0D-R1V06V-okC2nTcBNozutr2y8-H-Jb08xtYsxnZk
https://kultura.dn.gov.ua/news/metodichni-rekomendaciyi-dlya-bibliotek?fbclid=IwAR3sIyATBTb-gbAXy0D-R1V06V-okC2nTcBNozutr2y8-H-Jb08xtYsxnZk
https://kultura.dn.gov.ua/news/oblasna-onlajn-akciya-narodzheni-gidnimi-iz-svobodoyu-v-serci?fbclid=IwAR0Ft0qzn3qqmk5T2tRPOT1a9FcBfJQQebtT7831ab-6Z3NHdPmjbub6Dsw
https://kultura.dn.gov.ua/news/oblasna-onlajn-akciya-narodzheni-gidnimi-iz-svobodoyu-v-serci?fbclid=IwAR0Ft0qzn3qqmk5T2tRPOT1a9FcBfJQQebtT7831ab-6Z3NHdPmjbub6Dsw
https://kultura.dn.gov.ua/news/oblasna-onlajn-akciya-narodzheni-gidnimi-iz-svobodoyu-v-serci?fbclid=IwAR0Ft0qzn3qqmk5T2tRPOT1a9FcBfJQQebtT7831ab-6Z3NHdPmjbub6Dsw
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Підсумки акції «Подаруй бібліотеці книгу!» [Електрон. ресурс] : 

[Гончаренко центр-партнер Костянтинівка education and culture провів акцію 

«Подаруй бібліотеці книгу!» для Центр. міської публ. б-ки] // Фейсбук. 

Гончаренко центр-партнер Костянтинівка education and culture [сайт]. – Текст., 

електрон. відеодані (1 файл: 03:38 хв.). – Костянтинівка, 2021. – 16 листоп. – 

Режим доступу: 

https://www.facebook.com/GoncharenkoCentrePartnerKost/videos/74351451704194

5 (дата звернення 30.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Жители Константиновки подарили библиотеке сотни книг [Электрон. 

ресурс] // Zi [Знамя индустрии]: новостной портал [сайт]. – Текстовые данные, 

фот. – Константиновка, 2021. – 17 нояб. – Режим доступа: 

https://zi.ua/news/zhiteli-konstantinovki-podarili-biblioteke-sotni-knig_174537/ (дата 

обращения 06.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

Засідання конкурсних комісій з добору керівників комунальних закладів 

культури: КЗ «Нікольський селищний будинок культури» та КЗ «Нікольська 

публічна бібліотека» [Електрон. ресурс] // Нікольська селищна рада: Донецька 

область, Маріупольський район [сайт]. – Текст. дані, фот. – Нікольське, 2021. – 

17 листоп. – Режим доступу: https://nikolske-miskrada.gov.ua/news/1637216221/ 

(дата звернення 30.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Щорічна та звітно-виборна конференція ВГО Українська бібліотечна 

асоціація [Електрон. ресурс] : [в т. ч. проєкт Публ. б-ки Добропільської МТГ] // 

Фейсбук. Українська бібліотечна асоціація [сайт]. – Текст., електрон. відеодані 

(1 файл: 02:58 хв.). – Київ, 2021. – 17 листоп. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/ula.org.ua/videos/861107057888245 (дата звернення 

05.11.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Підсумки засідання комісії з формування обласного переліку елементів 

НКС [Електрон. ресурс] : [облікову картку на елемент нематеріал. культур. 

спадщини «Приготування святкового солодкого хліба Бурма хатлама греків 

Мангуша» підготували працівники КЗ «Мангушська публічна бібліотека»] // 

Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. 

– 18 листоп. – Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/pidsumki-zasidannya-

komisiyi-z-formuvannya-oblasnogo-pereliku-elementiv-

nks?fbclid=IwAR2oa5mQzCLXPCa9sM5B4isWcMtZ6hyxFar0wtIVJPJAMqJ1vhtI

HvIRZgs (дата звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

План масових культурно-мистецьких заходів, які планується провести у 

грудні 2021 року на території Криворізької сільської ради [Електрон. ресурс] : [в 

т. ч. в б-ках громади] // Криворізька громада: Покровський район [сайт]. – Текст. 

дані. – Криворіжжя, 2021. – 18 листоп. – Режим доступу: 

http://kryvorizka.gromada.org.ua/news/1637228875/ (дата звернення 30.12.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

https://www.facebook.com/GoncharenkoCentrePartnerKost/?__tn__=kK
https://www.facebook.com/GoncharenkoCentrePartnerKost/?__tn__=kK
https://www.facebook.com/GoncharenkoCentrePartnerKost/videos/743514517041945
https://www.facebook.com/GoncharenkoCentrePartnerKost/videos/743514517041945
https://zi.ua/news/zhiteli-konstantinovki-podarili-biblioteke-sotni-knig_174537/
https://nikolske-miskrada.gov.ua/news/1637216221/
https://www.facebook.com/ula.org.ua/videos/861107057888245
https://kultura.dn.gov.ua/news/pidsumki-zasidannya-komisiyi-z-formuvannya-oblasnogo-pereliku-elementiv-nks?fbclid=IwAR2oa5mQzCLXPCa9sM5B4isWcMtZ6hyxFar0wtIVJPJAMqJ1vhtIHvIRZgs
https://kultura.dn.gov.ua/news/pidsumki-zasidannya-komisiyi-z-formuvannya-oblasnogo-pereliku-elementiv-nks?fbclid=IwAR2oa5mQzCLXPCa9sM5B4isWcMtZ6hyxFar0wtIVJPJAMqJ1vhtIHvIRZgs
https://kultura.dn.gov.ua/news/pidsumki-zasidannya-komisiyi-z-formuvannya-oblasnogo-pereliku-elementiv-nks?fbclid=IwAR2oa5mQzCLXPCa9sM5B4isWcMtZ6hyxFar0wtIVJPJAMqJ1vhtIHvIRZgs
https://kultura.dn.gov.ua/news/pidsumki-zasidannya-komisiyi-z-formuvannya-oblasnogo-pereliku-elementiv-nks?fbclid=IwAR2oa5mQzCLXPCa9sM5B4isWcMtZ6hyxFar0wtIVJPJAMqJ1vhtIHvIRZgs
http://kryvorizka.gromada.org.ua/news/1637228875/
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Бібліотекарі Мангушської громади долучились до місячника цифрової 

грамотності [Електрон. ресурс] // Мангушська громада: Донецька область, 

Маріупольський район [сайт]. – Текст. дані, фот. – Мангуш, 2021. – 19 листоп. – 

Режим доступу: https://mangush-gromada.gov.ua/news/1637327843/ (дата 

звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Дирихле, Ирина. В Мариуполе незрячие люди становятся «мобильными», – 

ФОТО [Электрон. ресурс] : [курсы для людей с функционал. нарушениями 

зрения на базе ЦГПБ им. В. Короленко] / И. Дирихле // 0629.com.ua: сайт города 

Мариуполя. – Текстовые данные, фот. – Мариуполь, 2021. – 19 нояб. – Режим 

доступа: https://www.0629.com.ua/news/3258895/v-mariupole-nezracie-ludi-

stanovatsa-mobilnymi-foto?fbclid=IwAR2R9wkkwnGCp4HpK-

lonkAcKAZGV2NCeYbpM67rm8pK42oas1QE_L7iG3Y (дата обращения 

22.11.2021). – Загл. с экрана. 

 

Заходи до Дня Гідності та Свободи у бібліотеках Селидівської громади 

[Електрон. ресурс] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, 

фот. – Селидове, 2021. – 19 листоп. – Режим доступу: https://selidovo-

rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-dnya-gidnosti-ta-svobodi-u-bibliotekakh-selidivskoji-

gromadi (дата звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Згадуючи події Революції Гідності [Електрон. ресурс] : [Публ. б-ка 

Лиманської ОТГ провела онлайн-захід для старшокласників «Осінь, що змінила 

країну»] // Лиманська ЗОШ № 3 [сайт]. – Текст. дані, фот. – Лиман, 2021. – 

19 листоп. – Режим доступу: 

http://scyllim3.ucoz.net/news/zgadujuchi_podiji_revoljuciji_gidnosti/2021-11-19-557 

(дата звернення 09.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Терстуях, Світлана. [Неповторна грецька «Бурма хатлама» – вже у 

обласному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Донецької 

області] [Електрон. ресурс] : [бібліотекар КЗ «Мангушська публічна бібліотека» 

А. Кальянова розповіла про тонкощі приготування святков. солод. хліба «Бурма 

хатлама»] / С. Терстуях // Фейсбук. Федерація грецьких товариств України 

[сайт]. – Текст. дані, фот. – Маріуполь, 2021. – 19 листоп. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/federation.of.greek.communities.of.ukraine/posts/292748

3590848798 (дата звернення 30.11.2021). – Заголовок з екрана. 

 

В читальному залі Мар’їнської міської центральної бібліотеки оформлено 

тематичну книжково-ілюстративну виставку «Революція гідності – революція 

свободи» [Електрон. ресурс] // Мар’їнська міська військово-цивільна 

адміністрація Покровського району Донецької області [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Мар’їнка, 2021. – 21 листоп. – Режим доступу: https://maryinska-

gromada.gov.ua/news/1637568781/ (дата звернення 30.12.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

https://mangush-gromada.gov.ua/news/1637327843/
https://www.0629.com.ua/news/3258895/v-mariupole-nezracie-ludi-stanovatsa-mobilnymi-foto?fbclid=IwAR2R9wkkwnGCp4HpK-lonkAcKAZGV2NCeYbpM67rm8pK42oas1QE_L7iG3Y
https://www.0629.com.ua/news/3258895/v-mariupole-nezracie-ludi-stanovatsa-mobilnymi-foto?fbclid=IwAR2R9wkkwnGCp4HpK-lonkAcKAZGV2NCeYbpM67rm8pK42oas1QE_L7iG3Y
https://www.0629.com.ua/news/3258895/v-mariupole-nezracie-ludi-stanovatsa-mobilnymi-foto?fbclid=IwAR2R9wkkwnGCp4HpK-lonkAcKAZGV2NCeYbpM67rm8pK42oas1QE_L7iG3Y
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-dnya-gidnosti-ta-svobodi-u-bibliotekakh-selidivskoji-gromadi
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-dnya-gidnosti-ta-svobodi-u-bibliotekakh-selidivskoji-gromadi
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-dnya-gidnosti-ta-svobodi-u-bibliotekakh-selidivskoji-gromadi
http://scyllim3.ucoz.net/news/zgadujuchi_podiji_revoljuciji_gidnosti/2021-11-19-557
https://www.facebook.com/federation.of.greek.communities.of.ukraine/posts/2927483590848798
https://www.facebook.com/federation.of.greek.communities.of.ukraine/posts/2927483590848798
https://maryinska-gromada.gov.ua/news/1637568781/
https://maryinska-gromada.gov.ua/news/1637568781/
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Інформація про участь працівників КЗ «Центральна публічна бібліотека м. 

Селидове» у місячнику цифрової грамотності [Електрон. ресурс] // Селидівська 

міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Селидове, 2021. – 22 листоп. 

– Режим доступу: https://selidovo-rada.gov.ua/novini/informatsiya-pro-uchast-

pratsivnikiv-kz-tsentralna-publichna-biblioteka-m-selidove-u-misyachniku-tsifrovoji-

gramotnosti (дата звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Як у Добропіллі проходить місяць цифрової грамотності [Електрон. 

ресурс] : [в т. ч. в ЦМБ м. Добропілля] // Доброполье online [сайт]. – Текст. дані, 

фот. – Доброполье, 2021. – 22 листоп. – Режим доступу: 

https://www.dobrepole.com.ua/news/misjac_cifrovoji_gramotnosti/2021-11-22-

37283 (дата звернення 15.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Міжрегіональний проблемний семінар «Сучасна бібліотека для дітей – 

платформа для культурного розвитку громади» [Електрон. ресурс] : [в т. ч. участь 

директора Донецької обл. б-ки для дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА 

[сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 24 листоп. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/news/mizhregionalnij-problemnij-seminar-suchasna-

biblioteka-dlya-ditej-platforma-dlya-kulturnogo-rozvitku-

gromadi?fbclid=IwAR1yhLeGAptdDFdaYRmcsOo9hfQ_3WF64NAAai2uhWqbSdu

GxzzgGmy3RuU (дата звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Відбулась онлайнова нарада щодо питань культури та інформаційної 

політики [Електрон. ресурс] : [в т. ч. питання щодо діяльності б-к] // Упр. 

культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 25 

листоп. – Режим доступу: https://cutt.ly/cO0MJAb (дата звернення 06.12.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Максимов, Валерий. У Слов’янську в бібліотеці М. Петренка відкрито 

книжкову виставку «Запалюємо пам’яті свічу» [Електрон. ресурс] : [Центр. 

міська б-ка ім. М. Петренка] / В. Максимов // Деловой Славянск [сайт]. – Текст. 

дані, фот. – Славянск, 2021. – 25 листоп. – Режим доступу: 

https://slavdelo.dn.ua/2021/11/25/u-slov-yansku-v-bibliotetsi-petrenka-vidkrito-

knizhkovu-vistavku-zapalyuyemo-pam-yati-svichu/ (дата звернення 20.12.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Запрошення до незвичайних казкових подорожей: Донецька обласна 

бібліотека для дітей знайомить читачів з творчістю Сашка Дерманського 

[Електрон. ресурс] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. 

– Краматорськ, 2021. – 26 листоп. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/news/zaproshennya-do-nezvichajnih-kazkovih-podorozhej-

donecka-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-znajomit-chitachiv-z-tvorchistyu-sashka-

dermanskogo?fbclid=IwAR1yhLeGAptdDFdaYRmcsOo9hfQ_3WF64NAAai2uhWq

bSduGxzzgGmy3RuU (дата звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана. 
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[Переможцями програми «Громадський бюджет» за напрямом «Культура» 

стали сім проєктів] [Електрон. ресурс] : [в т. ч. Ореn аіг-простір «Library літо» 

від б-ки-філ. ім. О. І. Купріна м. Маріуполь] // Фейсбук. Маріупольська міська 

рада [сайт]. – Текст. дані, фот. – Маріуполь, 2021. – 26 листоп. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/mariupolrada.gov.ua/posts/3105206943138760 (дата 

звернення 06.12.2021). 

 

Кулешов, Сергей. Клуб «Слов’янські вечорниці» відзначав ювілеї Даля та 

Лема [Електрон. ресурс] : [Центр. міська б-ка ім. М. Петренка] / С. Кулешов // 

Деловой Славянск [сайт]. – Текст. дані, фот. – Славянск, 2021. – 27 листоп. – 

Режим доступу: https://slavdelo.dn.ua/2021/11/27/klub-slov-yanski-vechornitsi-

vidznachav-yuvileyi-dalya-ta-lema/ (дата звернення 21.12.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Сіверська бібліотека – територія позитивних змін [Електрон. ресурс] : 

[міська б-ка для дітей м. Сіверськ] // Антикризовий медіа-центр [сайт]. – Текст. 

дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 27 листоп. – Режим доступу: 

https://acmc.ua/siverska-biblioteka-terytoriya-pozytyvnyh-zmin/ (дата звернення 

23.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Аленькова, Наталья. О новом Краматорске и местном Бродвее, улицах 

вождей и фонарях на Марата [Электрон. ресурс] : [Гончаренко-центр в ДЦБ им. 

А. С. Пушкина] / Н. Аленькова // Восточный проект [сайт]. – Текстовые данные, 

фот. – Краматорск, 2021. – 28 нояб. – Режим доступа: https://vp.donetsk.ua/gorod-

region/gorod/99732-o-novom-kramatorske-i-mestnom-brodvee-ulitsakh-vozhdej-i-

fonaryakh-na-marata?fbclid (дата обращения 09.12.2021). – Загл. с экрана. 

 

В культурно-освітніх закладах громади відбулись тематичні заходи до Дня 

вшанування пам’яті жертв Голодоморів [Електрон. ресурс] : [в т. ч. перегляд л-

ри «Пам’ять про голодні роки» в Спасько-Михайлівській б-ці-філ.] // 

Новодонецька селищна рада [сайт]. – Текст. дані, фот. – Новодонецьке, 2021. – 

29 листоп. – Режим доступу: https://ndonetsk.gov.ua/novyny/v-kulturno-osvitnikh-

zakladakh-gromadi-vidbulis-tematichni-zakhodi-do-dnya-vshanuvannya-pam-yati-

zhertv-golodomoriv (дата звернення 30.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Заходи, проведені на території Великоновосілківської селищної ради до 

Всеукраїнської акції «16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА» [Електрон. ресурс] : [в 

т. ч. в сіл. б-ках Великоновосілківської селищ. ради] // Великоновосілківська 

громада: Донецька область, Волноваський район [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Велика Новосілка, 2021. – 29 листоп. – Режим доступу: https://vn-

gromada.gov.ua/news/1638189780/ (дата звернення 28.12.2021). – Заголовок з 

екрана. 
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Белянская, Елизавета. Благодаря конкурсу «Мой город» в покровской 

библиотеке открыто туристическое направление [Электрон. ресурс] : [турист. 

платформа выходного дня «Маршрутна МІСТОрія» в Центр. гор. б-ке им. 

Т. Г. Шевченко г. Покровск] / Е. Белянская // pokrovsk.news [сайт]. – Текстовые 

данные, фот. – Покровск, 2021. – 30 нояб. – Режим доступа: 

https://pokrovsk.news/news/view/blagodarya-konkursu-moj-gorod-v-pokrovskoj-

biblioteke-otkryto-turisticheskoe-napravlenie (дата обращения 08.12.2021). – Загл. с 

экрана. 

 

Культурний календар на грудень 2021 року [Електрон. ресурс] : [заходи, 

що проводяться закладами культури області, в т. ч. б-ками] // Упр. культури і 

туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 30 листоп. – 

Режим доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/kulturnij-kalendar-na-gruden-2021-

roku-1?fbclid=IwAR2XUOk2TDIy-

3uCOJDntDkMcd6Tfx8YFw9YTV485yl7qRBoGHp7GvLFWg4 (дата звернення 

06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Молоді бахмутські митці запрошують на творчі зустрічі до бібліотеки 

[Електрон. ресурс] : [зустрічі «Скетч, колаж, люби» в Центр. міській б-ці 

м. Бахмут] // Бахмут IN.UA: громадський медіапортал. – Текст. дані, фот. – 

Бахмут, 2021. – 30 листоп. – Режим доступу: https://bahmut.in.ua/novosti/v-

artemovske/3366-molodi-bakhmutski-mittsi-zaproshuyut-na-tvorchi-zustrichi-do-

biblioteki (дата звернення 28.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

У бібліотеці ім. Шевченка запрацювала Туристична платформа вихідного 

дня «Маршрутна МІСТОрія» [Електрон. ресурс] : [в ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка 

м. Покровськ] // Покровська міська рада: офіційний SMART-портал. – Текст. 

дані, фот. – Покровськ, 2021. – 30 листоп. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/nO0MNXg (дата звернення 08.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Пасічник, Віта. Тиждень з Гончаренко центрами: репортаж з освітніх 

просторів на Донеччині [Електрон. ресурс] : [ в т. ч. з ДЦБ ім. О. С. Пушкіна 

м. Краматорськ та ЦМПБ м. Костянтинівка] / В. Пасічник // Українки: онлайн-

журнал [сайт]. – Текст. дані, фот. – [2021]. – Режим доступу: 

https://ukrainky.com.ua/tyzhden-z-goncharenko-czentramy-reportazh-z-osvitnih-

prostoriv-na-donechchyni/?fbclid=IwAR1FDWcN-

TdWtU9Oi4UT2lwWhERsE0VNR7GEmR1q1i_c2RuDih5Vj-unrUQ (дата 

звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана. 
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Грудень 

 

Світ без насильства! [Електрон. ресурс] : [правовий діалог фахівців КЗ 

«Нікольська публічна бібліотека» з учнями 11 кл. Нікольської гімназії «Софія»] // 

Нікольська селищна рада: Донецька область, Маріупольський район [сайт]. – 

Текст. дані, фот. – Нікольське, 2021. – 01 груд. – Режим доступу: https://nikolske-

miskrada.gov.ua/news/1638370761/ (дата звернення 30.12.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 

Василь Стефаник: «І все, що я писав, мені боліло…» [Електрон. ресурс] : 

[біобібліогр. есе від Донецької обл. б-ки для дітей] // Упр. культури і туризму 

ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 03 груд. – Режим 

доступу: https://kultura.dn.gov.ua/news/vasil-stefanik-i-vse-shcho-ya-pisav-meni-

bolilo?fbclid=IwAR38TSjXN2slTuwp-

nt0engm_ixxSJyVlypcIBtnnWQlAU9SgwNUedc_USM (дата звернення 

06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Панков, Олександр. У Маріуполі в історичній будівлі бібліотеки будуть 

всепогодні сходи та нові ворота з електродвигуном [Електрон. ресурс] : [ЦМПБ 

ім. В. Короленка] / О. Панков // pr.ua: портал якісних новин [Приазовський 

робочий] [сайт газети]. – Текст. дані, фот. – Маріуполь, 2021. – 03 груд. – Режим 

доступу: https://pr.ua/news/u-mariupoli-v-istorichniyi-budivli-biblioteki-budutq-

vsepogodni-shodi-ta-novi-vorota-z-elektrodvigunom (дата звернення 09.12.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Уікенд милосердя «Добротою зігріваючи серця» у Мар’їнській міській 

центральній бібліотеці [Електрон. ресурс] // Мар’їнська міська військово-

цивільна адміністрація Покровського району Донецької області [сайт]. – Текст. 

дані, фот. – Мар’їнка, 2021. – 03 груд. – Режим доступу: https://maryinska-

gromada.gov.ua/news/1638540388/ (дата звернення 30.12.2021). – Заголовок з 

екрана. 

 
Вітаємо з Днем Збройних Сил України! [Електрон. ресурс] : 

[відеопривітання від Донецької обл. б-ки для дітей] // Упр. культури і туризму 
ДонОДА [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 02:05 хв.), фот. – 
Краматорськ, 2021. – 06 груд. – Режим доступу: https://cutt.ly/EO0M8CF (дата 
звернення 06.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Заходи до Дня Збройних сил України у бібліотеках Селидівської громади 

[Електрон. ресурс] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, 
фот. – Селидове, 2021. – 06 груд. – Режим доступу: https://selidovo-
rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-dnya-zbrojnikh-sil-ukrajini-u-bibliotekakh-
selidivskoji-gromadi (дата звернення 08.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

https://nikolske-miskrada.gov.ua/news/1638370761/
https://nikolske-miskrada.gov.ua/news/1638370761/
https://kultura.dn.gov.ua/news/vasil-stefanik-i-vse-shcho-ya-pisav-meni-bolilo?fbclid=IwAR38TSjXN2slTuwp-nt0engm_ixxSJyVlypcIBtnnWQlAU9SgwNUedc_USM
https://kultura.dn.gov.ua/news/vasil-stefanik-i-vse-shcho-ya-pisav-meni-bolilo?fbclid=IwAR38TSjXN2slTuwp-nt0engm_ixxSJyVlypcIBtnnWQlAU9SgwNUedc_USM
https://kultura.dn.gov.ua/news/vasil-stefanik-i-vse-shcho-ya-pisav-meni-bolilo?fbclid=IwAR38TSjXN2slTuwp-nt0engm_ixxSJyVlypcIBtnnWQlAU9SgwNUedc_USM
https://pr.ua/news/u-mariupoli-v-istorichniyi-budivli-biblioteki-budutq-vsepogodni-shodi-ta-novi-vorota-z-elektrodvigunom
https://pr.ua/news/u-mariupoli-v-istorichniyi-budivli-biblioteki-budutq-vsepogodni-shodi-ta-novi-vorota-z-elektrodvigunom
https://maryinska-gromada.gov.ua/news/1638540388/
https://maryinska-gromada.gov.ua/news/1638540388/
https://cutt.ly/EO0M8CF
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-dnya-zbrojnikh-sil-ukrajini-u-bibliotekakh-selidivskoji-gromadi
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-dnya-zbrojnikh-sil-ukrajini-u-bibliotekakh-selidivskoji-gromadi
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-dnya-zbrojnikh-sil-ukrajini-u-bibliotekakh-selidivskoji-gromadi
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[Захід «Запобігання та протидія булінгу та домашньому насильству» для 
учнів 10 класу Сіверського опорного закладу загальної середньої освіти] 
[Електрон. ресурс] : [в Сіверській б-ці для дітей] // Фейсбук. Краматорський 
місцевий центр з надання БВПД [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 
07 груд. – Режим доступа: 
https://www.facebook.com/Kramatorsk.Legal.Aid/posts/1707882966085469 (дата 
звернення 30.12.2021). 

 
Свято-пошана «Ми – щит і меч твій, Україно» [Електрон. ресурс] : [в центр. 

міській б-ці ім. Лесі Українки м. Дружківка] // Дружківська міська рада: 
офіційний веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Дружківка, 2021. – 07 груд. – Режим 
доступу: https://druisp.gov.ua/novini/3286-svyato-poshana-mi-shchit-i-mech-tvij-
ukrajino (дата звернення 10.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 
ВІДЕО. Сільські бібліотеки отримали оргтехніку [Електрон. ресурс] : 

[Срібненська, Новотроїцька, Гришинська та Піщанська б-ки-філ. КЗ 
«Покровська міська публічна бібліотека»] // Покровська міська рада: офіційний 
SMART-портал. – Текст., електрон. відеодані (1 файл: 01:34 хв.), фот. – 
Покровськ, 2021. – 08 груд. – Режим доступу: https://pokrovsk-
rada.gov.ua/uk/articles/item/5063/video-silski-biblioteki-otrimali-orgtehniku (дата 
звернення 30.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Вугледарський міський відділ культури і туризму оголошує конкурс на 

посаду директора Вугледарської міської бібліотеки для дітей [Електрон. ресурс] // 
Вугледарська міська ТГ: офіційний сайт Вугледарської міської ВЦА. – Текст. 
дані. – Вугледар, 2021. – 08 груд. – Режим доступу: https://www.vugledar-
rada.gov.ua/index.php/dostup-do-publichnoi-informatsii11/395-sluzhba-v-orhanakh-
mistsevoho-samovriaduvannia/oholoshennia-shchodo-konkursu/15208-vugledarskij-
miskij-viddil-kulturi-i-turizmu-ogoloshue-konkurs-na-posadu-direktora-
vugledarskoji-miskoji-biblioteki-dlya-ditej (дата звернення 28.12.2021). – 
Заголовок з екрана. 

 
Заходи в рамках міжнародної акції «16 днів проти насильства» [Електрон. 

ресурс] : [в т. ч. в сіл. б-ках Великоновосілківської селищ. ради] // 
Великоновосілківська громада: Донецька область, Волноваський район [сайт]. – 
Текст. дані, фот. – Велика Новосілка, 2021. – 08 груд. – Режим доступу: https://vn-
gromada.gov.ua/news/1638886136/ (дата звернення 28.12.2021). – Заголовок з 
екрана. 

 
Про скликання XVI сесії Миколаївської міської ради 8 скликання 

[Електрон. ресурс] : [в приміщенні Б-ки-Центру екол. виховання ім. Героя 
України О. Г. Лелеченка] // Миколаївська міська територіальна громада: 
Краматорський район Донецька область [сайт]. – Текст. дані, фот. – Миколаївка, 
2021. – 08 груд. – Режим доступу: https://mk-otg.gov.ua/news/1638946268/ (дата 
звернення 30.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 
 

https://www.facebook.com/Kramatorsk.Legal.Aid/?__cft__%5b0%5d=AZWUYhyl7pyV2CCtEw0zl4sU5RwfFR7CVlPNoz46fWDcj3iy6P-AFdCJ4uIpVd9ZqjlK2n2MAiOScxZp684yP5E_NqH7X1bVRcsMJv5bZbc_5ECpbpJS2no2U6qPLskG3WKSVbxhOWDkhqAQmwyD99l7&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Kramatorsk.Legal.Aid/?__cft__%5b0%5d=AZWUYhyl7pyV2CCtEw0zl4sU5RwfFR7CVlPNoz46fWDcj3iy6P-AFdCJ4uIpVd9ZqjlK2n2MAiOScxZp684yP5E_NqH7X1bVRcsMJv5bZbc_5ECpbpJS2no2U6qPLskG3WKSVbxhOWDkhqAQmwyD99l7&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Kramatorsk.Legal.Aid/posts/1707882966085469
https://druisp.gov.ua/novini/3286-svyato-poshana-mi-shchit-i-mech-tvij-ukrajino
https://druisp.gov.ua/novini/3286-svyato-poshana-mi-shchit-i-mech-tvij-ukrajino
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/5063/video-silski-biblioteki-otrimali-orgtehniku
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/5063/video-silski-biblioteki-otrimali-orgtehniku
https://www.vugledar-rada.gov.ua/index.php/dostup-do-publichnoi-informatsii11/395-sluzhba-v-orhanakh-mistsevoho-samovriaduvannia/oholoshennia-shchodo-konkursu/15208-vugledarskij-miskij-viddil-kulturi-i-turizmu-ogoloshue-konkurs-na-posadu-direktora-vugledarskoji-miskoji-biblioteki-dlya-ditej
https://www.vugledar-rada.gov.ua/index.php/dostup-do-publichnoi-informatsii11/395-sluzhba-v-orhanakh-mistsevoho-samovriaduvannia/oholoshennia-shchodo-konkursu/15208-vugledarskij-miskij-viddil-kulturi-i-turizmu-ogoloshue-konkurs-na-posadu-direktora-vugledarskoji-miskoji-biblioteki-dlya-ditej
https://www.vugledar-rada.gov.ua/index.php/dostup-do-publichnoi-informatsii11/395-sluzhba-v-orhanakh-mistsevoho-samovriaduvannia/oholoshennia-shchodo-konkursu/15208-vugledarskij-miskij-viddil-kulturi-i-turizmu-ogoloshue-konkurs-na-posadu-direktora-vugledarskoji-miskoji-biblioteki-dlya-ditej
https://www.vugledar-rada.gov.ua/index.php/dostup-do-publichnoi-informatsii11/395-sluzhba-v-orhanakh-mistsevoho-samovriaduvannia/oholoshennia-shchodo-konkursu/15208-vugledarskij-miskij-viddil-kulturi-i-turizmu-ogoloshue-konkurs-na-posadu-direktora-vugledarskoji-miskoji-biblioteki-dlya-ditej
https://www.vugledar-rada.gov.ua/index.php/dostup-do-publichnoi-informatsii11/395-sluzhba-v-orhanakh-mistsevoho-samovriaduvannia/oholoshennia-shchodo-konkursu/15208-vugledarskij-miskij-viddil-kulturi-i-turizmu-ogoloshue-konkurs-na-posadu-direktora-vugledarskoji-miskoji-biblioteki-dlya-ditej
https://vn-gromada.gov.ua/news/1638886136/
https://vn-gromada.gov.ua/news/1638886136/
https://mk-otg.gov.ua/news/1638946268/
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Воронцова, Дарья. В Авдіївці школярів запросили на тематичні літературні 
читання [Електрон. ресурс] : [б-ка-філ. № 3 від. культури м. Авдіївка] / Д. 
Воронцова // avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані. – Авдіївка, 2021. – 09 груд. – 
Режим доступу: http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-shkolyariv-zaprosili-na-
tematichni-literaturni-chitannya (дата звернення 22.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Жителям Константиновки предлагают без особых усилий выиграть приз 

[Электрон. ресурс] : [розыгрыш призов под девизом «Открой для себя чтение» 
от ЦГПБ г. Константиновка] // Zi [Знамя индустрии]: новостной портал [сайт]. – 
Текстовые данные, фот. – Константиновка, 2021. – 09 дек. – Режим доступа: 
https://zi.ua/news/zhitelyam-konstantinovki-predlagayut-bez-osobykh-usiliy-vyigrat-
priz_176012/ (дата обращения 29.12.2021). – Загл. с экрана. 

 
Запрошуємо долучитись до Національного тижня читання [Електрон. 

ресурс] : [від Донецької обл. б-ки для дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА 
[сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 09 груд. – Режим доступу: 
https://kultura.dn.gov.ua/news/zaproshuyemo-doluchitis-do-nacionalnogo-tizhnya-
chitannya?fbclid=IwAR2E5wYxxTe5eoakFUDPscMXnDH1T2asHZW3D_H6xsp11
KRSK5zLiNNWWFM (дата звернення 09.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Воронцова, Дарья. В Авдіївці у Міжнародний день прав людини школярі 

грали у «Країну Гідності» [Електрон. ресурс] : [б-ка-філ. № 3 від. культури 
м. Авдіївка] / Д. Воронцова // avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 
2021. – 10 груд. – Режим доступу: http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-u-
mizhnarodnij-den-prav-lyudini-shkolyari-grali-u-quotkrainu-gidnosti-quot (дата 
звернення 22.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Заходи до Міжнародного дня прав людини у бібліотеках Селидівської 

громади [Електрон. ресурс] // Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – 
Текст. дані, фот. – Селидове, 2021. – 10 груд. – Режим доступу: https://selidovo-
rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-mizhnarodnogo-dnya-prav-lyudini-u-bibliotekakh-
selidivskoji-gromadi (дата звернення 13.12.2021). – Заголовок з екрана. 
 

Ми – проти насильства! [Електрон. ресурс] : [участь фахівців КЗ 
«Нікольська публічна бібліотека» у Всеукр. акції «16 днів проти насильства»] // 
Нікольська селищна рада: Донецька область, Маріупольський район [сайт]. – 
Текст. дані, фот. – Нікольське, 2021. – 10 груд. – Режим доступу: https://nikolske-
miskrada.gov.ua/news/1639375856/ (дата звернення 30.12.2021). – Заголовок з 
екрана. 

Аленькова, Наталья. Національний тиждень читання: цікаві події у 

Краматорську [Електрон. ресурс] : [зокрема, заходи в Дитячій центр. б-ці ім. 

О. С. Пушкіна] / Н. Аленькова // Восточный проект [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Краматорск, 2021. – 13 груд. – Режим доступу: https://vp.donetsk.ua/gorod-

region/gorod/100691-natsionalnij-tizhden-chitannya-tsikavi-podiji-u-kramatorsku 

(дата звернення 30.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

 

http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-shkolyariv-zaprosili-na-tematichni-literaturni-chitannya
http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-shkolyariv-zaprosili-na-tematichni-literaturni-chitannya
https://zi.ua/news/zhitelyam-konstantinovki-predlagayut-bez-osobykh-usiliy-vyigrat-priz_176012/
https://zi.ua/news/zhitelyam-konstantinovki-predlagayut-bez-osobykh-usiliy-vyigrat-priz_176012/
https://kultura.dn.gov.ua/news/zaproshuyemo-doluchitis-do-nacionalnogo-tizhnya-chitannya?fbclid=IwAR2E5wYxxTe5eoakFUDPscMXnDH1T2asHZW3D_H6xsp11KRSK5zLiNNWWFM
https://kultura.dn.gov.ua/news/zaproshuyemo-doluchitis-do-nacionalnogo-tizhnya-chitannya?fbclid=IwAR2E5wYxxTe5eoakFUDPscMXnDH1T2asHZW3D_H6xsp11KRSK5zLiNNWWFM
https://kultura.dn.gov.ua/news/zaproshuyemo-doluchitis-do-nacionalnogo-tizhnya-chitannya?fbclid=IwAR2E5wYxxTe5eoakFUDPscMXnDH1T2asHZW3D_H6xsp11KRSK5zLiNNWWFM
http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-u-mizhnarodnij-den-prav-lyudini-shkolyari-grali-u-quotkrainu-gidnosti-quot
http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-u-mizhnarodnij-den-prav-lyudini-shkolyari-grali-u-quotkrainu-gidnosti-quot
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-mizhnarodnogo-dnya-prav-lyudini-u-bibliotekakh-selidivskoji-gromadi
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https://selidovo-rada.gov.ua/novini/zakhodi-do-mizhnarodnogo-dnya-prav-lyudini-u-bibliotekakh-selidivskoji-gromadi
https://nikolske-miskrada.gov.ua/news/1639375856/
https://nikolske-miskrada.gov.ua/news/1639375856/
https://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/100691-natsionalnij-tizhden-chitannya-tsikavi-podiji-u-kramatorsku
https://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/100691-natsionalnij-tizhden-chitannya-tsikavi-podiji-u-kramatorsku
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Воронцова, Дарья. Юні читачі з Авдіївки отримали українські книги від 

Святого Миколая [Електрон. ресурс] : [військовослужбовці 25-ої окремої 

повітрянодесантної Січеславської бригади передали в дар книги б-ці-філ. № 3 

від. культури] / Д. Воронцова // avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 

2021. – 14 груд. – Режим доступу: http://avdeevka.city/news/view/yuni-chitachi-z-

avdiivki-otrimali-ukrainski-knigi-vid-svyatogo-mikolaya (дата звернення 

14.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Мар’їнська міська центральна бібліотека підготувала книжково-

ілюстративну виставку шани «Героїзм та мужність ліквідаторів» [Електрон. 

ресурс] // Мар’їнська міська військово-цивільна адміністрація Покровського 

району Донецької області [сайт]. – Текст. дані, фот. – Мар’їнка, 2021. – 14 груд. 

– Режим доступу: https://maryinska-gromada.gov.ua/news/1639557588/ (дата 

звернення 30.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Наближається Свято Миколая [Електрон. ресурс] : [вистава для дітей в 

приміщенні Б-ки-Центру екол. виховання ім. Героя України О. Г. Лелеченка] // 

Миколаївська міська територіальна громада: Краматорський район Донецька 

область [сайт]. – Текст. дані, фот. – Миколаївка, 2021. – 14 груд. – Режим 

доступу: https://mk-otg.gov.ua/news/1639487757/ (дата звернення 30.12.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

«Покровськ музичний»: до 145-річчя М. Леонтовича презентований 

календар на 2022 рік [Електрон. ресурс] : [в центр. міській б-ці ім. 

Т. Г. Шевченка] // Покровська міська рада: офіційний SMART-портал. – Текст. 

дані, фот. – Покровськ, 2021. – 14 груд. – Режим доступу: https://pokrovsk-

rada.gov.ua/uk/articles/item/5101/pokrovsk-muzichnij-do-145-richchya-m-

leontovicha-prezentovanij-kalendar-na-2022-rik- (дата звернення 30.12.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

Светлова, Алёна. У Всесвітній день гарячого какао бібліотека-філія № 3 

організувала для авдіївської малечі творчу зустріч [Електрон. ресурс] / 

А. Светлова // avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 2021. – 14 груд. 

– Режим доступу: http://avdeevka.city/news/view/u-vsesvitnij-den-garyachogo-

kakao-biblioteka-filiya-no3-organizuvala-dlya-avdiivskoi-malechi-tvorchu-zustrich 

(дата звернення 14.02.2021). – Заголовок з екрана. 

 
 
Святкова програма «Казковий карнавал» у бібліотеці! [Електрон. ресурс] : 

[Донецька обл. б-ка для дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. 
дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 14 груд. – Режим доступу: 
https://kultura.dn.gov.ua/news/svyatkova-programa-kazkovij-karnaval-u-
biblioteci?fbclid=IwAR2yWNpPZmhjPXIeA9QVHcHya27zmPcOstpDKfBkwErKq
SFKPesx7G2Yh50 (дата звернення 14.12.2021). – Заголовок з екрана. 
 

http://avdeevka.city/news/view/yuni-chitachi-z-avdiivki-otrimali-ukrainski-knigi-vid-svyatogo-mikolaya
http://avdeevka.city/news/view/yuni-chitachi-z-avdiivki-otrimali-ukrainski-knigi-vid-svyatogo-mikolaya
https://maryinska-gromada.gov.ua/news/1639557588/
https://mk-otg.gov.ua/news/1639487757/
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/5101/pokrovsk-muzichnij-do-145-richchya-m-leontovicha-prezentovanij-kalendar-na-2022-rik-
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/5101/pokrovsk-muzichnij-do-145-richchya-m-leontovicha-prezentovanij-kalendar-na-2022-rik-
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/5101/pokrovsk-muzichnij-do-145-richchya-m-leontovicha-prezentovanij-kalendar-na-2022-rik-
http://avdeevka.city/news/view/u-vsesvitnij-den-garyachogo-kakao-biblioteka-filiya-no3-organizuvala-dlya-avdiivskoi-malechi-tvorchu-zustrich
http://avdeevka.city/news/view/u-vsesvitnij-den-garyachogo-kakao-biblioteka-filiya-no3-organizuvala-dlya-avdiivskoi-malechi-tvorchu-zustrich
https://kultura.dn.gov.ua/news/svyatkova-programa-kazkovij-karnaval-u-biblioteci?fbclid=IwAR2yWNpPZmhjPXIeA9QVHcHya27zmPcOstpDKfBkwErKqSFKPesx7G2Yh50
https://kultura.dn.gov.ua/news/svyatkova-programa-kazkovij-karnaval-u-biblioteci?fbclid=IwAR2yWNpPZmhjPXIeA9QVHcHya27zmPcOstpDKfBkwErKqSFKPesx7G2Yh50
https://kultura.dn.gov.ua/news/svyatkova-programa-kazkovij-karnaval-u-biblioteci?fbclid=IwAR2yWNpPZmhjPXIeA9QVHcHya27zmPcOstpDKfBkwErKqSFKPesx7G2Yh50
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Новый 2022-й год Бахмут снова встретит в тишине [Электрон. ресурс] : 
[афиша новогодне-рождеств. мероприятий, в т. ч. в дет. б-ке] // Вечерній Бахмутъ 
[сайт]. – Текстовые данные, фот. – Бахмут, 2021. – 15 дек. – Режим доступа: 
https://bahmut.com.ua/news/topnews/9898-novyy-2022-y-god-bahmut-snova-
vstretit-v-tishine.html (дата обращения 24.12.2021). – Загл. с экрана. 

 
Воронцова, Дарья. В Авдіївці бібліотека запрошує дітлахів на новорічний 

майстер-клас [Електрон. ресурс] : [б-ка-філ. № 3 від. культури м. Авдіївка] / 
Д. Воронцова // avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 2021. – 
18 груд. – Режим доступу: http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-biblioteka-
zaproshue-ditlahiv-na-novorichnij-majster-klas (дата звернення 22.12.2021). – 
Заголовок з екрана. 

 
Воронцова, Дарья. В Авдіївці тиждень читання закінчився виготовленням 

чобітка для Святого Миколая [Електрон. ресурс] : [б-ка-філ. № 3 від. культури м. 
Авдіївка] / Д. Воронцова // avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – Авдіївка, 
2021. – 18 груд. – Режим доступу: http://avdeevka.city/news/view/v-avdiivtsi-
tizhden-chitannya-zakinchivsya-vigotovlennyam-chobitka-dlya-svyatogo-mikolaya 
(дата звернення 22.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Жителям Константиновки предлагают стать благотворителями в День 

Святого Николая [Электрон. ресурс] : [благотворит. ярмарка в Гончаренко-
центр, ЦГПБ г. Константиновка] // Zi [Знамя индустрии]: новостной портал 
[сайт]. – Текстовые данные, фот. – Константиновка, 2021. – 18 дек. – Режим 
доступа: https://zi.ua/news/zhitelyam-konstantinovki-predlagayut-stat-
blagotvoritelyami-v-den-svyatogo-nikolaya_176651/ (дата обращения 29.12.2021). – 
Загл. с экрана. 

 
З думкою про дітей – соціальний проект відкрито [Електрон. ресурс] : 

[проект «Сучасна бібліотека» Удачненської селищної рада Покровського 
району] // Удачненська селищна рада: Донецька область, Покровський район 
[сайт]. – Текст. дані, фот. – 2021. – 20 груд. – Режим доступу: https://udachnenska-
gromada.gov.ua/news/1640053596/ (дата звернення 30.12.2021). – Заголовок з 
екрана. 

 
«Зустріч друзів напередодні новорічних свят» [Електрон. ресурс] : 

[виготовлення іграшок для конкурсу від Новогродівської міської б-ки для 
дорослих] // Новогродівка: офіційний сайт Новогродівської міської ради. – Текст. 
дані, фот. – Новогродівка, 2021. – 20 груд. – Режим доступу: https://novogrodovka-
rada.gov.ua/5593-zustrich-druziv-naperedodni-novorichnikh-svyat (дата звернення 
30.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Казковий карнавал у бібліотеці [Електрон. ресурс] : [Донецька обл. б-ка 

для дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Краматорськ, 2021. – 20 груд. – Режим доступу: 

https://kultura.dn.gov.ua/news/kazkovij-karnaval-u-biblioteci?fbclid=IwAR07oiJ3ps-

Vbv1RJR9-JTG1T1RO6YQnDQwjd8LKpZWHg0klDS2dQ21_zvM (дата 

звернення 21.12.2021). – Заголовок з екрана. 

https://bahmut.com.ua/news/topnews/9898-novyy-2022-y-god-bahmut-snova-vstretit-v-tishine.html
https://bahmut.com.ua/news/topnews/9898-novyy-2022-y-god-bahmut-snova-vstretit-v-tishine.html
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https://zi.ua/news/zhitelyam-konstantinovki-predlagayut-stat-blagotvoritelyami-v-den-svyatogo-nikolaya_176651/
https://zi.ua/news/zhitelyam-konstantinovki-predlagayut-stat-blagotvoritelyami-v-den-svyatogo-nikolaya_176651/
https://udachnenska-gromada.gov.ua/news/1640053596/
https://udachnenska-gromada.gov.ua/news/1640053596/
https://novogrodovka-rada.gov.ua/5593-zustrich-druziv-naperedodni-novorichnikh-svyat
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План масових культурно-мистецьких заходів, які планується провести у 

січні 2022 року на території Криворізької сільської ради [Електрон. ресурс] : [в 

т. ч. у б-ках громади] // Криворізька громада: Покровський район [сайт]. – Текст. 

дані. – Криворіжжя, 2021. – 20 груд. – Режим доступу: 

http://kryvorizka.gromada.org.ua/news/1640009616/ (дата звернення 30.12.2021). – 

Заголовок з екрана. 

 

У Покровську вшанували пенсіонерів та ветеранів МВС та Нацполіції 

України [Електрон. ресурс] : [в центр. міській б-ці ім. Т. Г. Шевченка] // 

Покровська міська рада: офіційний SMART-портал. – Текст. дані, фот. – 

Покровськ, 2021. – 20 груд. – Режим доступу: https://pokrovsk-

rada.gov.ua/uk/articles/item/5125/u-pokrovsku-vshanuvali-pensioneriv-ta-veteraniv-

mvs-ta-nacpolicii-ukraini (дата звернення 30.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Светлова, Алена. Для авдіївської малечі пройшов майстер-клас з 

виготовлення ялинкових прикрас [Електрон. ресурс] : [б-ка-філ. № 3 від. 

культури м. Авдіївка] / А. Светлова // avdeevka.city [сайт]. – Текст. дані, фот. – 

Авдіївка, 2021. – 21 груд. – Режим доступу: http://avdeevka.city/news/view/dlya-

avdiivskoi-malechi-projshov-majster-klas-z-vigotovlennya-yalinkovih-prikras (дата 

звернення 22.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 

Тиждень читання у бібліотеках Селидівської громади [Електрон. ресурс] // 

Селидівська міська рада: офіційний веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Селидове, 

2021. – 21 груд. – Режим доступу: https://selidovo-rada.gov.ua/novini/tizhden-

chitannya-u-bibliotekakh-selidivskoji-gromadi (дата звернення 22.12.2021). – 

Заголовок з екрана. 
 

[У Центральну дитячу бібліотеку ім. О. Купріна на лялькову виставу до 

Дня Св. Миколая завітали молодші школярі] [Електрон. ресурс] // Фейсбук. 

Дружківська міська рада [сайт]. – Текст. дан, фот. – Дружківка, 2021. – 21 груд. – 

Режим доступу: 

https://www.facebook.com/dryzhovkarada/posts/6637060659698144 (дата 

звернення 23.12.2021). 

 
Аленькова, Наталья. Маленьких краматорчан запрошують у гурток 

декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва «Смайлик» [Електрон. 
ресурс] : [в Дитячій центр. б-ці ім. О. С. Пушкіна] / Н. Аленькова // Восточный 
проект [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорск, 2021. – 22 груд. – Режим доступу: 
https://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/101108-malenkikh-kramatorchan-
zaproshuyut-u-gurtok-dekorativno-prikladnogo-ta-obrazotvorchogo-mistetstva-
smajlik (дата звернення 30.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 
 
 
 

http://kryvorizka.gromada.org.ua/news/1640009616/
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/5125/u-pokrovsku-vshanuvali-pensioneriv-ta-veteraniv-mvs-ta-nacpolicii-ukraini
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/5125/u-pokrovsku-vshanuvali-pensioneriv-ta-veteraniv-mvs-ta-nacpolicii-ukraini
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/5125/u-pokrovsku-vshanuvali-pensioneriv-ta-veteraniv-mvs-ta-nacpolicii-ukraini
http://avdeevka.city/news/view/dlya-avdiivskoi-malechi-projshov-majster-klas-z-vigotovlennya-yalinkovih-prikras
http://avdeevka.city/news/view/dlya-avdiivskoi-malechi-projshov-majster-klas-z-vigotovlennya-yalinkovih-prikras
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/tizhden-chitannya-u-bibliotekakh-selidivskoji-gromadi
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/tizhden-chitannya-u-bibliotekakh-selidivskoji-gromadi
https://www.facebook.com/dryzhovkarada/posts/6637060659698144
https://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/101108-malenkikh-kramatorchan-zaproshuyut-u-gurtok-dekorativno-prikladnogo-ta-obrazotvorchogo-mistetstva-smajlik
https://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/101108-malenkikh-kramatorchan-zaproshuyut-u-gurtok-dekorativno-prikladnogo-ta-obrazotvorchogo-mistetstva-smajlik
https://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/101108-malenkikh-kramatorchan-zaproshuyut-u-gurtok-dekorativno-prikladnogo-ta-obrazotvorchogo-mistetstva-smajlik
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Мартинова, Ірина. Простір для дослідження української Донеччини: в 
Краматорську діє експозиція «Етнофундації «Рід» [Електрон. ресурс] : [ в б-ці-
філ. ім. А. Чехова] / І. Мартинова // Антикризовий медіа-центр [сайт]. – Текст. 
дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 22 груд. – Режим доступу: 
https://acmc.ua/prostir-dlya-doslidzhennya-ukrayinskoyi-donechchyny-v-
kramatorsku-diye-ekspozycziya-etnofundacziyi-
rid/?fbclid=IwAR2F86nFCqBGujWWUvWXnnorAlJBBV3IhBsdM5cUGAxYkz1aT
jFrMsIUJYQ (дата звернення 30.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Національний тиждень читання в бібліотеках Донеччини [Електрон. 

ресурс] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – Текст. дані, фот. – 
Краматорськ, 2021. – 22 груд. – Режим доступу: 
https://kultura.dn.gov.ua/news/nacionalnij-tizhden-chitannya-v-bibliotekah-
donechchini?fbclid=IwAR3FfpKWh4LLHIBPxuV4seo6zs174-
3v_FthJkGVVIzYlf3YnF1TPzqr7Yo (дата звернення 23.12.2021). – Заголовок з 
екрана. 

 
Петровський, Вячеслав. Колишній військовий, волонтер, а нині 

письменник [В’ячеслав Раєвський] презентував свою книгу для жителів 
Краматорська [Електрон. ресурс] : [в Дитячій центр. б-ці ім. О. С. Пушкіна] / 
В. Петровський // Восточный проект [сайт]. – Текст. дані, фот. – Краматорск, 
2021. – 22 груд. – Режим доступу: https://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/101134-
kolishnij-vijskovij-volonter-a-nini-pismennik-prezentuvav-svoyu-knigu-dlya-
zhiteliv-kramatorska (дата звернення 30.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Абетковий перелік «Видатні постаті Донеччини» [Електрон. ресурс] : [від 

Донецької обл. б-ки для дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – 
Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 23 груд. – Режим доступу: 
https://kultura.dn.gov.ua/news/abetkovij-perelik-vidatni-postati-
donechchini?fbclid=IwAR3fok-
yXcIhNd2MmwhfDvYhTxpAFzpJMyG9amVV0duLSGiANxcuqvk3gTo (дата 
звернення 24.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Бібліосвято «Скоро, скоро Новий рік. Свято наближається» [Електрон. 

ресурс] : [Центр. публ. б-ка м. Селидове] // Селидівська міська рада: офіційний 
веб-сайт. – Текст. дані, фот. – Селидове, 2021. – 23 груд. – Режим доступу: 
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/bibliosvyato-skoro-skoro-novij-rik-svyato-
nablizhaetsya (дата звернення 30.12.2021). – Заголовок з екрана. 

 
Новорічна подорож «Новий рік скоро ступить на поріг» [Електрон. ресурс] 

: [Донецька обл. б-ка для дітей] // Упр. культури і туризму ДонОДА [сайт]. – 
Текст. дані, фот. – Краматорськ, 2021. – 23 груд. – Режим доступу: 
https://kultura.dn.gov.ua/news/novorichna-podorozh-novij-rik-skoro-stupit-na-
porig?fbclid=IwAR2_aWijq0bxO0WA3DQ6eTCnpz0OkWhyawlSSCFf9fR5gSe6V4
MnLX-93gU (дата звернення 23.12.2021). – Заголовок з екрана. 
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