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№ 

п/п 
Назва Вид Виконавець 

1.  Будь уважним на дорозі! 
рекомендаційний 

список літератури 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

 

2.  Бібліотека запрошує буклет 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

3.  Бібліотеки Донеччини у масмедіа–2020 
бібліографічний 

покажчик 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

4.  Бібліотеки ТМЦБ на сторінках преси 
щоквартальні 

випуски 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

5.  
Вебліографія: рекомендації щодо 

підготовки вебліографічних посібників 
рекомендації 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

6.  До ваших послуг… 
візитна картка 

бібліотеки 

Ялтинська селищна 

бібліотека 

7.  Електронні бібліотеки в Інтернеті 
вебліографічний 

список 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

8.  

Зведений план випуску бібліографічних 

посібників публічними бібліотеками 

Донецької області у 2020 році 

план випуску 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

9.  Екологічні проблеми 
рекомендаційний 

список літератури 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

10.  
Афганістан: подвиг, трагедія, пам’ять  

(до Дня виводу військ з Афганістану) 

бібліографічний 

огляд 

Мангушська публічна 

бібліотека 

11.  Вишивка – невмирущий оберіг 
вебліографічний 

список 

Мангушська публічна 

бібліотека 

12.  
Голокост. Біль і пам’ять (до Міжнародного 

дня пам’яті жертв Голокосту) 

пам’ятка-

рекомендація 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

13.  
Гордість і душа держави, її надія і оберіг – 

це захисники України та козацька слава 
пам’ятка читачу 

Мангушська публічна 

бібліотека 



14.  День Чорнобильської трагедії 
інформаційна 

листівка 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

15.  
Жива історія країни (до Дня пам’яті 

Чорнобильської трагедії) 
буклет 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

16.  
Зоряні миті Леоніда Каденюка (до  

70-річчя від дня народження першого 

космонавта незалежної України) 

біобібліографічний 

нарис 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

17.  Козацькій славі жити у віках 
вебліографічний 

список 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

18.  Крути: крок у безсмертя 
рекомендаційний 

список літератури 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

19.  
Микола Костомаров – перший класик 

української історичної науки 
пам’ятка 

Мангушська публічна 

бібліотека 

20.  
На вістрі голки вся земна краса (до дня 

вишиванки) 

етнографічно-

мистецька панорама 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

21.  Немеркнучі Крути пам’ятка 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

22.  Пам’ять Бабиного Яру пам’ятка 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

23.  Природа – душа Всесвіту 
рекомендаційний 

список літератури 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

24.  Соборність – символ єдності  
інформаційний 

буклет 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

25.  

Сторінками нашої революції  

1917–1921 років (до 100-річчя подій 

Української революції 1917–1921 років  

та вшанування пам’яті її учасників  

на період до 2021 року) 

пам’ятка 
Мангушська публічна 

бібліотека 

26.  
Україна в полум’ї війни (до Дня 

визволення України від німецько-

фашистських загарбників) 

пам’ятка-

рекомендація 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка 

м. Слов’янськ 

27.  
України обпалений цвіт (до Дня пам’яті 

героїв Крут) 

інформаційна 

закладка 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка 

м. Слов’янськ 

28.  Українська революція 1917–1921 рр. 
вебліографічний 

список 

Мангушська публічна 

бібліотека 

29.  Чорнобиль – чорний біль України 
інформаційна 

пам’ятка 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

Урзуфська сільська 

бібліотека,  

Портівська сільська 

бібліотека, 

Дем’янівська сільська 

бібліотека 



30.  
Донеччина: історія та сьогодення: 

краєзнавчий календар знаменних і 

пам’ятних дат на 2022 рік 

календар 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

31.  
Календар знаменних і пам’ятних дат 

Донецької області на 2022 р. 
календар 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

32.  
Календар знаменних і пам’ятних дат  

м. Краматорськ на 2022 р. 
календар 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

33.  
Календар знаменних і пам’ятних дат на 

2022 рік 
календар 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

34.  
Маріуполь на вітрилах часу–2022:  

міський хронограф (календар) 
календар 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

35.  
Славетний книжчин ювілей:  

книги-ювіляри–2022 
календар 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

36.  
Талант. Натхнення. Надбання: календар 

літературних та культурно-мистецьких  

дат на 2022 рік 

календар 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

 

37.  

945 років з часу створення (1076) 

«Ізборника Святослава» – одного з 

найдавніших у Київській Русі  

рукописного збірника літературних творів 

морально-етичного характеру 

книжкова 

закладка 

Урзуфська сільська 

бібліотека,  

Азовська сільська 

бібліотека 

38.  
Символ культурного відродження  

(460 років від створення рукописної  

книги «Пересопницьке Євангеліє») 

буклет 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

39.  
40 років з часу написання (1981)  

В. З. Нестайком книги «Незвичайні 

пригоди у лісовій школі» 

закладка 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

40.  
190 років з часу публікації (2 вересня 

1831) першої частини книги М. В. Гоголя 

«Вечори на хуторі біля Диканьки» 

книжкова 

закладка 

 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

Урзуфська сільська 

бібліотека 

41.  

460 років з часу виходу у світ (1561) 

«Пересопницького Євангелія» – першого  

з відомих перекладів Святого Письма 

староукраїнською мовою 

книжкова 

закладка 

Мангушська публічна 

бібліотека 

 



42.  10 нових правил цифрового етикету буклет 
ДЦБ ім. О. С. Пушкіна 

м. Краматорськ 

43.  
Життя між лайком і репостом:  

інтернет-залежність у підлітків 
пам’ятка 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна 

м. Краматорськ 

44.  Інтелектуальні ігри онлайн 
вебліографічний 

список 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

45.  
Мобінг, булінг, кібермобінг, кібербулінг – 

чим вони небезпечні для школярів: 

інформаційний порадник 

вебліографічний 

список 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

46.  Можливості програми Microsoft Publisher 
практичний 

посібник 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

47.  
На варті безпеки (до Міжнародного дня 

захисту інформації 30.11.) 
пам’ятка 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна 

м. Краматорськ 

48.  
Борис Слуцький: «Поки над віршами 

плачуть…» (до дня народження поета) 

бібліографічна 

пам’ятка 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

49.  Видатні постаті Донеччини абетковий перелік 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

50.  Літературні обрії Донеччини 

інформаційно-

бібліографічний 

щорічник 

краєзнавчих 

надходжень 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

51.  Митці – закохані в свій край. Ч. 2 
краєзнавчий 

нарис 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

52.  
Твоїх, Слов’янськ, героїв імена (до Дня 

визволення міста від фашистських 

загарбників) 

краєзнавчий 

нарис 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

53.  
Тридцять культурних надбань Донеччини 

(до 30-річчя Незалежності України) 

культурно-

мистецька 

панорама 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

 

54.  
В одній площині: книго-фото паралелі 

(назви книг у назвах фотографій) 

фото-

бібліографічна 

панорама 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

55.  
Геній української нації (до дня 

народження Т. Г. Шевченка) 

бібліографічний 

список літератури 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 



56.  До Вашої уваги! Українські сучасні книги 
рекомендаційний 

список літератури 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

57.  
Класик української літератури – 

Михайло Стельмах 

рекомендаційний 

список літератури 

Мангушська публічна 

бібліотека 

58.  
Книги, які допомагають жити (для 

юнацтва) 

рекомендаційний 

список літератури 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

59.  Книжкова пригода довжиною в літо... 
рекомендаційний 

список літератури 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

60.  
Література італійською мовою у фондах 

Центральної бібліотеки Краматорська 

рекомендаційний 

список літератури 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

61.  
Література німецькою мовою у фондах 

Центральної бібліотеки Краматорська 

рекомендаційний 

список літератури 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

62.  
Література чеською мовою у фондах 

Центральної бібліотеки Краматорська 

інформаційно-

бібліографічний 

список літератури 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

63.  Літній відпочинок з книгою 
рекомендаційний 

список літератури 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

64.  Пауло Коельйо пам’ятка 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

Урзуфська сільська 

бібліотека 

65.  
Педагог і письменник Іван Маркович 

Яновський 

інформаційна 

пам’ятка 

Урзуфська сільська 

бібліотека 

66.  
Сузір’я Шевченківських лауреатів  

(2021–…) 

рекомендаційно-

бібліографічний 

покажчик 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

67.  Сучасна українська проза 
бібліографічний 

огляд 
Мангушська публічна 

бібліотека 

68.  Топ 10 книг, які варто прочитати влітку 
бібліографічний 

покажчик 
Ялтинська селищна 

бібліотека 

69.  Читаємо під літньою парасолькою 
рекомендаційний 
список літератури 

Торецька міська 
центральна бібліотека  
з бібліотеками-філіями 

70.  Що читати влітку 
рекомендаційний 
список літератури 

Торецька міська 
центральна бібліотека  
з бібліотеками-філіями 

71.  Що читати далі... закладка 
Торецька міська 

центральна бібліотека  
з бібліотеками-філіями 

72.  
Юрій Андрухович – знакова фігура 
сучасної української літератури 

рекомендаційний 
список літератури 

Урзуфська сільська 
бібліотека 

 



73.  Книжковий навігатор читача 
цикл експрес-

інформацій про 
нові надходження 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна 
м. Краматорськ 

74.  Книжкові фішки: бібліоНавігатор 

інформаційно-
бібліографічний 
бюлетень нових 

надходжень 

КЗК «Донецька обласна 
бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

75.  Нові книги з краєзнавства 
цикл експрес-

інформацій про 
нові надходження 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна 
м. Краматорськ 

76.  Нові надходження бюлетень 
Торецька міська 

центральна бібліотека  
з бібліотеками-філіями 

77.  Нові надходження 2021 року 
рекомендаційний 
список літератури 

Центральна міська 
публічна бібліотека 

Краматорської міської 
ради 

78.  
Радість виховання (нові книги для батьків 
дітей дошкільного віку) 

експрес-
інформація 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна 
м. Краматорськ 

79.  Фентезі: «мікс» новинок 
груповий список 

читання 
ДЦБ ім. О. С. Пушкіна 

м. Краматорськ 

 

80.  ЗНО–2021. Вершини ДОСЯЖНІ! 
вебліографічний 

посібник 
ДЦБ ім. О. С. Пушкіна 

м. Краматорськ 

81.  ЗНО – на відмінно! 
бібліографічний 

adviser 
Ялтинська селищна 

бібліотека 

82.  
Інформаційно-бібліографічні «мікси» 
різноманітної тематики 

інформаційно-
бібліографічний 

«мікс» 

КЗК «Донецька обласна 
бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

83.  Кращі філософські твори 
рекомендаційний 

список 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

84.  

Мова наша – серце наше (до Дня 

української писемності та мови) 

 

бібліографічний 

огляд 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

85.  

Мрій. Активуйся. Навчайся (МАН) →  

на шляху до МАН (Мала академія наук): 

бібліоГід для допитливих 

бібліографічний 

дайджест 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

86.  
Пам’ять століть, відтворена у слові (до 

Дня слов’янської писемності і культури) 
список літератури 

Ялтинська селищна 

бібліотека 

87.  Читаємо всією родиною 
рекомендаційний 

список 

Мангушська публічна 

бібліотека 

88.  
Читацький орієнтир: читання у родинному 

колі 

рекомендаційний 

анотований 

список літератури 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 



89.  Щаслива родина – сильна Україна пам’ятка 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

 

90.  

Душа, освячена музикою (до 130-річчя 

від дня народження Сергія Прокоф’єва) 

 

біобібліографічний 

нарис 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

91.  
Симфонія життя (до 130-річчя від дня 

народження С. С. Прокоф’єва) 
мистецький нарис 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

92.  Василь Стефаник 
рекомендаційний 

список літератури 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

93.  
Василь Стефаник. Творчий шлях  

(до 150-річчя від дня народження) 

рекомендаційний 

список літератури 

Мангушська публічна 

бібліотека 

94.  

Велетень духу і лицар свободи  

(до 150-річчя від дня народження Василя 

Стефаника) 

вебліографічний 

список 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

95.  

І все, що я писав, мені боліло…  

(до 150-річчя від дня народження  

Василя Стефаника) 

біобібліографічне 

есе 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

96.  
Я сотворив собі свій світ… (до 150-річчя 

від дня народження Василя Стефаника) 
web-покажчик 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

97. 1 
Ніжний лірик Павло Тичина (до 130-річчя 
від дня народження поета) 

бібліографічний 
огляд 

Центральна бібліотека 
ім. М. Петренка  
м. Слов’янськ 

98. 1 

«Серце моє зв’язане з лірикою...»  
(до 130-річчя від дня народження Павла 
Григоровича Тичини (1891–1967), 
українського поета, перекладача, 
публіциста, громадського та державного 
діяча)

рекомендаційний 
список літератури

Мангушська публічна 
бібліотека

99. 1 
«Читаю душі ваші, наче книги, я…»  

(до 130-річчя від дня народження Павла 
Тичини) 

бібліографічний 
огляд 

Ялтинська селищна 
бібліотека 

100.  

Від Лесиного творчого натхнення  
до сьогочасних творів для дітей: 
письменники-ювіляри 2021 року – 
лауреати премії ім. Л. Українки  
(до 150-річчя від дня народження Лесі 
Українки) 

інформаційні 
матеріали 

КЗК «Донецька обласна 
бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87


101.  
Душею щира Українка (до 150-річчя від 
дня народження Лесі Українки) 

рекомендаційний 
список літератури 

Центральна бібліотека 
ім. М. Петренка  
м. Слов’янськ 

102.  
Лариса Косач – геній української 
літератури (до 150-річчя Л. Українки) 

пам’ятка 

Ялтинська бібліотека 
для дітей,  

Мангушська бібліотека 
для дітей 

103.  
Леся Українка. Високе світло імені та 
слова… 

закладка 
Торецька міська 

центральна бібліотека  
з бібліотеками-філіями 

104.  
Ні, я жива! Я вічно буду жити!  
(до 150-річчя від дня народження Лесі 
Українки) 

web-покажчик 

Центральна міська 
публічна бібліотека 

Краматорської міської 
ради 

105.  

«Ні, я жива, я буду вічно жити»  
(до 150-річчя від дня народження Лесі 
Українки (1871–1913), видатної 
української поетеси, громадської діячки) 

рекомендаційний 
список літератури 

Мангушська публічна 
бібліотека 

106.  
Сторінками творчості Лесі (до 150-річчя 
від дня народження Лесі Українки) 

вебліографічний 
список 

КЗК «Донецька обласна 
бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

107.  
Іван Франко: дух, наука, думка, воля… 
(до 165-річчя від дня народження) 

бібліографічний 
список літератури 

Центральна бібліотека 
ім. М. Петренка  
м. Слов’янськ 

108.  
Іван Франко: дух, наука, думка, воля  
(до 165-річчя від дня народження Івана 
Франка) 

web-лоція 

Центральна міська 
публічна бібліотека 

Краматорської міської 
ради 

109.  
Іван Франко – світоч національної 
культури України 

вебліографічний 
список 

КЗК «Донецька обласна 
бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

 

110.  

Давайте знайомитись: Ганна Чубач  

(до 80-річчя від дня народження Ганни 

Чубач)

рекомендаційний 

бібліографічний 

список

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна 

м. Краматорськ

111.  
Поетеса Божою милістю – Ганна Чубач 

(до 80-річчя від дня народження) 
пам’ятка 

Ялтинська бібліотека 

для дітей,  

Мангушська бібліотека 

для дітей 

112.  
Бібліограф, письменник, культурний діяч 

(до 120-річчя Валеріана Підмогильного) 
буклет 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

113.  
В його серці жила Україна (до 155-річчя 

від дня народження М. Грушевського) 
буклет 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

114.  

Василь Чухліб – майстер слова  

(до 80-річчя від дня народження Василя 

Васильовича Чухліба) 

рекомендаційний 

список літератури 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 



115.  

Видатний український драматург Іван 

Антонович Кочерга (до 140-річчя від дня 

народження) 

web-покажчик 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

116.  

Від серця до серця: (115 років від дня 

народження Оксани Дмитрівни Іваненко 

(1906–1997), української дитячої 

письменниці, перекладачки) 

інформаційна 

пам’ятка 

Урзуфська сільська 

бібліотека 

117.  

Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив 

(до 115-річчя від дня народження Олени 

Теліги) 

web-покажчик 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

118.  

Герой війни і космосу (до 100-річчя від 

дня народження льотчика-космонавта 

Георгія Берегового) 

інформаційний 

дайджест 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

119.  

965 років від дня народження Нестора 

Печерського (Нестора-Літописця), 

літописця, письменника, автора (або 

упорядника) «Повісті врем’яних літ» 

закладка 

Урзуфська сільська 

бібліотека,  

Азовська сільська 

бібліотека 

120.  

До 180 річчя від дня народження Тадея 

Розеславовича Рильського (1841–1902), 

українського культурно-освітнього  

діяча, етнографа 

інформаційне 

досьє 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

Ялтинська селищна 

бібліотека 

121.  

Жінка-епоха Емма Андієвська (90 років 

від дня народження Емми Іванівни 

Андієвської) 

пам’ятка читачу 
Мангушська публічна 

бібліотека 

122.  

«…І він в обробці дзвінкої сталі секрет 

майстерності пізнав» (до 165-річчя від 

дня народження О. Мерцалова та  

125-річчя головного символу на гербі 

Донеччини – пальми Мерцалова) (в  

межах краєзнавчих читань «Донеччино, 

Донеччино, земний тобі уклін!») 

інфоліо 
ДЦБ ім. О. С. Пушкіна 

м. Краматорськ 

123.  
ЇЇ книга змінила Америку (до 210-річчя 

від дня народження Гаррієт Бічер-Стоу) 
web-лоція 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

124.  

Казковий всесвіт книжок, що не 

відпускають читача (до 70-річчя від дня 

народження Галини Малик) 

рекомендаційний 

бібліографічний 

список 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна 

м. Краматорськ 

125.  

Казковий світ майстра ілюстрації  

(до 60-річчя від дня народження 

художника-ілюстратора Костя Лавра) 

біобібліографічна 

довідка 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна 

м. Краматорськ 

126.  

Кончаловський: фарби землі  

(до 145-річчя від дня народження 

художника) 

біобібліографічний 

нарис 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

127.  

Крістіне Нестлінґер – авторка книжок  

про неслухняних дітей (до 85-річчя  

від дня народження) 

бібліографічна 

пам’ятка 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна 

м. Краматорськ 

128.  
Малий Вовчик і його капосна та геройська 

команда (до 80-річчя Іана Вайброу) 

літературне 

інфоліо 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна 

м. Краматорськ 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjzx5Px0o7tAhWntIsKHfmiDKQQFjACegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fcbsbook.com.ua%2Fvidznachaemo%2F1856-zhnka-epoha-emma-andyevska.html&usg=AOvVaw1Dvp0slpiluC-UYVZd2uVW
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjzx5Px0o7tAhWntIsKHfmiDKQQFjACegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fcbsbook.com.ua%2Fvidznachaemo%2F1856-zhnka-epoha-emma-andyevska.html&usg=AOvVaw1Dvp0slpiluC-UYVZd2uVW
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjzx5Px0o7tAhWntIsKHfmiDKQQFjACegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fcbsbook.com.ua%2Fvidznachaemo%2F1856-zhnka-epoha-emma-andyevska.html&usg=AOvVaw1Dvp0slpiluC-UYVZd2uVW


129.  

Навколо портрету Василя Шкляра  

(до 70-річчя від дня народження Василя 

Миколайовича Шкляра (1951), 

українського письменника) 

рекомендаційний 

список літератури 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

Урзуфська сільська 

бібліотека,  

Азовська сільська 

бібліотека,  

Ялтинська селищна 

бібліотека 

130.  

«Не»-книжки Сергія Гридіна»  

(до 50-річчя від дня народження  

С. Гридіна) 

рекомендаційний 

бібліографічний 

список 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна 

м. Краматорськ 

131.  

Педагогічна майстерня Архипа Куїнджі 

(до 180-річчя від дня народження  

Архипа Івановича Куїнджі) 

інформаційно-

бібліографічне есе 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

132.  

Письменник із мужнім чутливим серцем  

(до 90-річчя від дня народження Григора 

Михайловича Тютюнника (1931–1980), 

українського прозаїка) 

рекомендаційний 

список літератури 

Мангушська публічна 

бібліотека 

133.  
Поезія доброти Агнії Барто (до 115-річчя 

від дня народження) 
web-лоція 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

134.  
Провідник української нації (до 130-річчя 

від дня народження Євгена Коновальця) 

бібліографічний 

нарис 

Ялтинська селищна 

бібліотека 

135.  

Світ казок Вільгельма Грімма  

(до 235-річчя від дня народження 

Вільгельма Грімма (1786–1859), 

філолога, збирача і видавця казок) 

список літератури 
Мангушська бібліотека 

для дітей 

136.  
Світ пригод і романтики Джека Лондона 

(до 145-річчя від дня народження) 
пам’ятка 

Ялтинська бібліотека 

для дітей,  

Мангушська бібліотека 

для дітей 

137.  

Співець землі Донецької Павло Байдебура 

(до 120-річчя від дня народження 

письменника) 

біобібліографічний 

нарис 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

138.  
Талановитий представник грецьких 
поетів Приазов’я: Антону Шапурмі – 110 

інформаційно-
бібліографічний 

нарис 

КЗК «Донецька обласна 
бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

139.  
Творець об’єктивного роману  
(до 200-річчя від дня народження Густава 
Флобера) 

web-лоція 

Центральна міська 
публічна бібліотека 

Краматорської міської 
ради 

140.  ТОП дитячих письменників-ювілярів 
вебліографічний 

посібник 
ДЦБ ім. О. С. Пушкіна 

м. Краматорськ 

141.  
Український письменник, історик  
(до 140-річчя від дня народження  
А. Л. Лотоцького) 

пам’ятка 

Ялтинська бібліотека 
для дітей,  

Мангушська бібліотека 
для дітей 

142.  
Я просто хочу, щоб дітям було цікаво… 
(до 45-річчя Сашка Дерманського) 

рекомендаційний 
анотований 

список літератури 

КЗК «Донецька обласна 
бібліотека для дітей» 

м. Маріуполь 



143.  Безпека і здоров’я: COVID-19 пам’ятка 

Мангушська публічна 
бібліотека,  

Урзуфська сільська 
бібліотека,  

Азовська сільська 
бібліотека 

144.  
В майбутнє – здоровими (до Всесвітнього 
дня здоров’я) 

бібліографічна 
закладка 

Центральна бібліотека 
ім. М. Петренка  
м. Слов’янськ 

145.  
Здоровий спосіб життя в традиціях 
українського народу 

бібліографічний 
огляд (онлайн) 

Мангушська публічна 
бібліотека 

146.  Коронавірус: що треба знати та робити? 
вебліографічний 

список 

Торецька міська 
центральна бібліотека  
з бібліотеками-філіями 

147.  
МЕД. навчання (майбутнім медичним 
працівникам) 

бібліографічний 
список літератури 

КЗК «Донецька обласна 
бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

148.  Молодь проти СНІДу пам’ятка 

Мангушська публічна 
бібліотека,  

Урзуфська сільська 
бібліотека 

149.  Не дай шансів СНІДу! 
вебліографічний 

список 

Торецька міська 
центральна бібліотека  
з бібліотеками-філіями 

 

150.  
Держава і соціальний захист громадян: 
нове в законодавстві України про 
соціальний захист населення 

тематичний 
поточний 

бібліографічний 
список 

Ялтинська селищна 
бібліотека 

151.  
Від подвигу століть до сьогодення  

(до Дня захисників і захисниць України) 

інформаційна 

листівка 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

152.  
Вони були першими… (до Дня 

українського добровольця) 

інформаційний 

буклет 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

153.  До Дня заснування Європейського Союзу пам’ятка 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

Урзуфська сільська 

бібліотека,  

Ялтинська селищна 

бібліотека 

154.  Лауреати Шевченківської премії–2021 
інформаційний 

буклет 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVrjWnHK-KlXLR7HjHsQx_wGgrPKGOjadOVD69ZAg13dV8M1GdhekYJ_m2d6luS_8wuir2yUBhMrTI2bQ3mdMOyqBDX4dXZBbOFbV9t8_10m3gaMFv5lc-RtyIzCXxSRe3rr-9uAc2Cra5IV10whkNbcsGHmaX0jT1WYVSP_9VzQcxEZq1w9Ub-RLNxwCoTRyhrp0MTr7GQgwCNlYo30qAC&__tn__=*NK-y-y-R


155.  
Мандруємо до Європи (до Дня Європи в 

Україні). Вип. 2 

інформаційний 

путівник 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

156.  Міське врядування Краматорська web-покажчик 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

157.  
Назустріч свободі (до Дня Гідності і 

Свободи) 

інформаційний 

буклет 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

158.  Народження України: як це було 
вебліографічний 

список 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

159.  

Незалежна Україна – шлях до мети  

(серія книг «Проєкт «Україна») (до Дня 

Незалежності України) 

рекомендаційний 

анотований 

список літератури 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

160.  

Незалежність України – мрія мільйонів 

(до 30-ї річниці Проголошення державної 

незалежності України 24 серпня  

1991 року) 

інформаційна 

пам’ятка 

Урзуфська сільська 

бібліотека 

161.  Скарб нації (до Дня Конституції України) 
пам’ятка-

рекомендація 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

162.  
Україна назавжди (до 30-річчя 

Незалежності України) 

інформаційний 

буклет 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 
 


