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№ 

п/п 
Назва Вид Виконавець 

1.  
Бібліографічна продукція ЦМПБ  

за 2010–2020 роки 

бібліографічний 

покажчик 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

2.  Бібліотека запрошує буклет 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(Ф. 2, 5) 

3.  Бібліотека на сторінках преси бюлетень 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(ЦБ) 

4.  Бібліотеки Донеччини у масмедіа–2022 
бібліографічний 

покажчик 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

5.  Запрошуємо до бібліотеки флаєр 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(Ф. 7) 

6.  Innovabi (Інноваційна бібліотека) 
бібліографічні 

матеріали 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

7.  
Література у фонді бібліотеки 

англійською мовою. Доповнення 

бібліографічний 

покажчик 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

8.  
Література у фонді бібліотеки 

арабською мовою 

бібліографічний 

покажчик 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

9.  
Література у фонді бібліотеки 

іспанською мовою 

бібліографічний 

покажчик 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

10.  
Література у фонді бібліотеки 

латинською мовою 

бібліографічний 

покажчик 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

11.  
Про нас пишуть на сторінках преси  

та в Інтернеті 

інформаційний 

бюлетень 

Мангушська публічна 

бібліотека 

12.  
Публікації про бібліотеки Краматорська  

в місцевій пресі 
дайджест 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

13.  
100 років з часу заснування  

КЗ «Мангушська публічна бібліотека» 

(1922) 

краєзнавча  

пам’ятка 

Мангушська публічна 

бібліотека 



 

 

14.  
А на цих рушниках – Україна моя  

(до Дня вишиванки) 

бібліографічна 

закладка 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

15.  
Голкою малюємо красу: до Дня 

вишиванки 

вебліографічний 

список 

Мангушська публічна 

бібліотека 

16.  Світле Христове Воскресіння 
інформаційна 

пам’ятка 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

сільські бібліотеки 

 

 

17.  
У безбар’єрному просторі спілкування 

та розуміння 

бібліографічний 

список літератури  

з питань інклюзії 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

 

18.  
85 років «Великого терору» – масових 

політичних репресій 1937–1938 рр. 
пам’ятка 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(ЦБ) 

19.  
Дорогою через Майдан (до Дня 

вшанування Героїв Небесної Сотні) 

пам’ятка-

рекомендація 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

20.  
З живого джерела (про духовну 

культуру України) 

рекомендаційний 

список 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(ЦБ) 

21.  
І пам’яті свіча не згасне… (Голодомор 

1932–1933 рр.) 

рекомендаційний 

список 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(ЦБ) 

22.  Пам’ятаємо про Голодомор 
рекомендаційний 

список 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(Ф. 7) 

23.  
Петро Могила – провідник духовності в 

Україні 

біобібліографічний 

нарис 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

24.  
Петро Могила – провідник духовності в 

Україні 
web-лоція 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

25.  
Слава козацька із далечі віків: до      

530-річчя українського козацтва (1492) 

інформаційна 

пам’ятка 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

Азовська сільська 

бібліотека 



26.  
Соборність України – основа 

державності 

інформаційний 

дайджест 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

27.  Стану природі я другом буклет 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(ЦБ) 

28.  
Трагічні уроки історії: до Дня пам’яті 

жертв голодоморів 

інформаційна 

пам’ятка 

Ялтинська селищна 

бібліотека 

29.  Чорнобиль не має минулого часу 
рекомендаційний 

список 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(ЦБ) 

30.  
Шляхами подвигу і слави: до Дня 

партизанської слави 
пам’ятка 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

Ялтинська селищна 

бібліотека, 

Мелекинська сільська 

бібліотека,  

Урзуфська сільська 

бібліотека 

 

31.  
Донеччина: історія та сьогодення: 

краєзнавчий календар знаменних і 

пам’ятних дат на 2023 рік 

календар 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

32.  
Календар знаменних і пам’ятних дат 

Донецької області на 2023 р. 
календар 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

33.  
Календар знаменних і пам’ятних дат  

м. Краматорськ на 2023 р. 
календар 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

34.  
Календар знаменних і пам’ятних дат  

на 2023 рік 
календар 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(ЦБ) 

35.  
Маріуполь на вітрилах часу–2023: 

міський хронограф (календар) 
календар 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

36.  
Славетний книжчин ювілей:  

книги-ювіляри–2023 
календар 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

37.  
Талант. Натхнення. Надбання: календар 

літературних та культурно-мистецьких 

дат на 2023 рік 

календар 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

 

 

 



 

38.  
185 років повісті Григорія  

Квітки-Основ’яненка «Конотопська 

відьма» (1837) 

книжкова 

закладка 

Мангушська публічна 

бібліотека, 

Камишуватська 

сільська бібліотека, 

Юр’ївська сільська 

бібліотека, 

Дем’янівська сільська 

бібліотека 

39.  
140 років повісті І. Франка «Захар 

Беркут» (1882) 
закладка 

Портівська сільська 

бібліотека 

40.  
135 років драмі Михайла Старицького 

«Ой      не ходи, Грицю, та й на вечорниці» 

(1887) 

книжкова 

закладка 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

Ялтинська селищна 

бібліотека 

41.  
165 років роману Пантелеймона Куліша 

«Чорна рада» (1857) 

пам’ятка про 

книгу 

Мангушська публічна 

бібліотека 

42.  

325 років творам великого 

французького казкаря Шарля Перро 

«Попелюшка або Кришталева 

туфелька», «Кіт у чоботях», «Синя 

борода», «Казки матінки Гуски, або 

Історії і казки минулих часів з 

повчаннями», «Хлопчик-мізинчик» 

(1697) 

дайджест 

Ялтинська бібліотека 

для дітей,  

Мангушська бібліотека 

для дітей 

 

 

43.  Безпека дітей в мережі Інтернет 
пам’ятка для 

батьків 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(ЦБ) 

44.  
Кібербулінг: розпізнати та захиститися 

(до Міжнародного дня протидії булінгу) 
буклет 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна  

м. Краматорськ 

45.  
Користуйся Інтернетом безпечно 

(до Тижня безпечного інтернету) 
буклет 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна  

м. Краматорськ 

46.  
Microsoft Sway – програма для 

створення презентацій 

практичний 

посібник 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

 

 

 

 

 

 



 

47.  Донеччина – чудовий край! 
бібліографічний 

покажчик 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

48.  Літературні обрії Донеччини 

інформаційно-

бібліографічний 

щорічник 

краєзнавчих 

надходжень 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

49.  
Минуле та сьогодення козацтва 

Приазов’я 

інформаційно-

бібліографічний 

«мікс» 

Ялтинська селищна 

бібліотека 

50.  Міські програми Краматорська 
інформаційний 

бюлетень 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

51.  Моя Донеччина – моя ти гордість вікова дайджест 
Мангушська публічна 

бібліотека 

52.  
Природа рідного краю: дивовижні 

витвори природи 
буклет 

Ялтинська бібліотека 

для дітей,  

Мангушська бібліотека 

для дітей 

53.  
Професія – журналіст (до Дня міста  

про відомих журналістів Слов’янська) 

бібліографічний 

нарис 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

54.  
Святогір’я (до 25-річчя заснування 

національного природного парку) 

інформаційний 

буклет 

Центральна бібліотека  

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

55.  
Славні продовжувачі традицій 

неперевершеного Майстра світла  

(учні А. І. Куїнджі). Ч. 2 

інформаційно-

бібліографічні 

матеріали 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

56.  

Дивовижні витвори природи: до  

90-річчя утворення Донецької області  

та 50-річчя заснування геологічних 

пам’яток природи «Дружківські 

скам’янілі дерева» та 

«Білокузьминівські крейдяні скелі» 

вебліографічний 

покажчик 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна  

м. Краматорськ 

57.  

Донеччино моя, ти рідна батьківщино, 

тобі любов моя і всі мої чуття (90 років 

від часу утворення (1932) Донецької 

області 

інформаційна 

пам’ятка 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

сільські бібліотеки 

 

58.  
З Донеччиною в серці...: до 90-річчя 

утворення Донецької області 

інформаційні 

матеріали  

(про видатних 

людей області) 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

59.  
Краєзнавчі цікавинки: бібліотечний 

погляд: до 90-річчя утворення 

Донецької області 

збірка матеріалів 

бібліотек 

Донецької області 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 



60.  
Краю рідний, доленько моя!  

(до 90-річчя утворення Донецької 

області (1932) 

інформаційний 

«калейдоскоп» 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

сільські бібліотеки 

61.  
Мій рідний край (до 90-річчя утворення 

Донецької області) 

інформаційний 

буклет 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

62.  
Мій рідний край, земля моїх батьків:  

до 90 річчя утворення Донецької області 

інформаційна 

пам’ятка 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

сільські бібліотеки 

 

 

63.  

Від Лесиного творчого натхнення  

до сьогочасних творів для дітей: 

письменники-ювіляри 2022 року – 

лауреати премії ім. Л. Українки 

інформаційні 

матеріали 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

64.  Вони написали детектив 
бібліографічний 

список 

Мангушська публічна 

бібліотека 

65.  
Книгосвіт: визнання, лідери рейтингів, 

бестселери 
веб-список 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(Ф. 6) 

66.  
Книжкова валіза: що почитати  

у відпустці 

рекомендаційний 

список літератури 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(Ф. 8) 

67.  
Літнє книжкове меню (для позакласного 

читання) 

рекомендаційний 

список літератури 

Ялтинська селищна 

бібліотека 

68.  Літнє читання для серця і розуму 
рекомендаційний 

список 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(ЦБ) 

69.  Літні пригоди в бібліотеці 
інформаційна 

закладка 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(Ф. 8) 

70.  Літо з книгою буклет 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(Ф. 3) 

71.   Радимо прочитати 
бібліографічна 

закладка 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(Ф. 2, 5) 

72.  Сучасна війна у сучасній літературі 
рекомендаційний 

список 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(ЦБ) 

73.  
Сучасні українські письменники, яких 

хочеться читати 
дайджест 

Мангушська публічна 

бібліотека, сільські 

бібліотеки 

http://dspu.edu.ua/biblioteka/2021/01/21/%d1%81%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%96-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d1%85/
http://dspu.edu.ua/biblioteka/2021/01/21/%d1%81%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%96-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d1%85/


74.  
Читаємо наших: 5 нових імен 

української літератури 

рекомендаційний 

список читання 

для підлітків 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна  

м. Краматорськ 

75.  
Читаємо своє – читаємо найкраще  

(за проєктом #ЖивіПисьменники) 

інформаційно-

бібліографічні 

матеріали 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

76.  Читай сучасне – українською! 
рекомендаційний 

список літератури 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(Ф. 4) 

 

77.  Бюлетень нових надходжень–2022 бюлетень 
ДЦБ ім. О. С. Пушкіна  

м. Краматорськ 

78.  Бюлетень нової літератури бюлетень 
Мангушська публічна 

бібліотека 

79.  Для мам і тат, для школярів і малят веб-список 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(Ф. 6) 

80.  
Книжкові новинки–2022, які варто 

прочитати 

експрес-

інформації 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна  

м. Краматорськ 

81.  Книжкові фішки: бібліоНавігатор 

інформаційно-

бібліографічний 

бюлетень нових 

надходжень 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

82.  Нова краєзнавча книга 
експрес-

інформації 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна  

м. Краматорськ 

83.  

Новинка від… (серія інформаційних 

листівок про найкращі книжкові 

новинки від українських видавництв  

та письменників) 

інформлистівка 
ДЦБ ім. О. С. Пушкіна  

м. Краматорськ 

84.  Нові надходження бюлетень 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(ЦБ) 

85.  Нові надходження 2022 року 
інформаційний 

бюлетень 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

86.  Читай UA (нові видання) листок-сигнал 
КЗ «Мангушська 

публічна бібліотека» 

 

 

 

 

 

 



 

87.  
Все про державний іспит на визначення 

рівня володіння державною мовою 
посібник 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

88.  Вчимо українську мову разом пам’ятка 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

Ялтинська селищна 

бібліотека 

89.  Для тебе, допитливий! 

бібліофреш для 

дітей молодшого  

і середнього 

шкільного віку 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна  

м. Краматорськ 

90.  
Інформаційно-бібліографічні «мікси» 

різноманітної тематики 

інформаційно-

бібліографічний 

«мікс» 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

91.  
Мрій. Активуйся. Навчайся (МАН) → 

на шляху до МАН (Мала академія 

наук): бібліоГід для допитливих 

бібліографічний 

дайджест 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

92.  Про булінг пам’ятка 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(ЦБ) 

93.  
Твоя рідна, українська мова  

(до Міжнародного дня рідної мови) 

бібліографічний 

список літератури 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

94.  
Улюблені книги родини: до Дня сім’ї 

(за проєктом «Берегиня сімейного 

вогнища та духовності») 

рекомендаційний 

список літератури 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

сільські бібліотеки 

 

95.  Шпаргалка для батьків 
рекомендаційний 

список 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(ЦБ) 

96.  Я – пізнаю світ 
рекомендаційний 

список 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(Ф. 1) 

97.  
Як полюбити читання (для читачів 

молодшого шкільного віку) 
пам’ятка-порада 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна  

м. Краматорськ 

 

 

  



 

98.  
«Веселий світ» Павла Глазового  

(до 100-річчя від дня народження Павла 

Прокоповича Глазового) 

буклет 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(ЦБ) 

99.  

Незабутній і найкращий гуморист  

Павло Глазовий (100 років від дня 

народження Павла Прокоповича 

Глазового (1922–2004), українського 

поета, гумориста) 

рекомендаційний 

список літератури 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

сільські бібліотеки 

 

100.  

Павло Глазовий. Перлина народного 

гумору (до 100-річчя від дня 

народження) 

web-покажчик 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

101.  

100 років від дня народження Павла 

Прокоповича Глазового (1922–2004), 

українського поета-гумориста 

інформаційна 

пам’ятка 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

сільські бібліотеки 

 

102.  

Великий майстер українського слова  

(до 100-річчя від дня народження 

Анатолія Андрійовича Дімарова) 

буклет 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(ЦБ) 

103.  

Патріарх української прози (100 років 

від дня народження Анатолія 

Андрійовича Дімарова (1922–2014), 

українського прозаїка, лауреата 

Національної премії України імені 

Тараса Шевченка (1982)) 

рекомендаційний 

список літератури 

Мангушська публічна 

бібліотека 

 

104.  

Іван Костиря і Донеччина (90 років  

від дня народження Івана Сергійовича 

Костирі) 

бібліографічний 

огляд 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

105.  

Творча палітра Івана Костирі  

(до 90-річчя від дня народження Івана 

Сергійовича Костирі (1932–2003), 

українського прозаїка) 

інформаційна 

пам’ятка

Мангушська публічна 

бібліотека,  

Ялтинська бібліотека 

для дітей,  

Мангушська бібліотека 

для дітей,  

Портівська сільська 

бібліотека, 

Дем’янівська сільська 

бібліотека 

 

106.  

Вогненних шляхів апостол (до  

125-річчя від дня народження Євгена 

Филимоновича Маланюка (1897–1968), 

українського прозаїка, поета, есеїста, 

публіциста, критика, філософа, 

літературознавця) 

рекомендаційний 

список літератури 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

Урзуфська сільська 

бібліотека 



107.  

Я кривавих шляхів апостол  

(до 125-річчя від дня народження 

Євгена Маланюка) 

 

web-покажчик 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

 

108.  

100 років від дня народження Миколи 

Олександровича Рибалка (1922–1995), 

українського поета, громадського діяча 

краєзнавче досьє 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

Юр’ївська сільська 

бібліотека,  

Захарівська сільська 

бібліотека, 

Дем’янівська сільська 

бібліотека 

109.  

Твій образ – світлий і живий (до  

100-річчя від дня народження Миколи 

Рибалка) 

нарис спогадів 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

110.  

«Ты не просто жил в такое время, – ты 

живешь и в наши времена» (до 100-річчя 

від дня народження Миколи Рибалка) 

біобібліографічна 

довідка 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна  

м. Краматорськ 

111.  

Жіноче бачення світу (до 60-річчя  

від дня народження Ірен Віталіївни 

Роздобудько) 

буклет 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(ЦБ) 

112.  

Творчість крізь призму душі і серця  

(60 років від дня народження Ірен 

Роздобудько) 

рекомендаційний 

список літератури 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

113.  

«Я завжди пишу лише для душі»  

(60 років від дня народження Ірен 

Віталіївни Роздобудько (1962), 

української журналістки, письменниці, 

сценаристки, поетеси)

краєзнавче досьє

Мангушська публічна 

бібліотека,  

сільські бібліотеки

114.  

«Я «хворію» на записування думок»  

(до 60-річчя від дня народження Ірен 

Роздобудько) 

web-лоція 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

115.  

Володимир Рутківський: до джерел 

добра і історії (до 85-річчя від дня 

народження) 

рекомендаційний 

анотований 

список літератури 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

116.  

Володимир Рутківський – мудрий 

лицар української дитячої літератури 

(до 85-річчя від дня народження) 

буклет 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(ЦБ) 

117.  

Мудрий лицар – В. Рутківський  

(до 85-річчя від дня народження 

українського письменника) 

закладка  
Портівська сільська 

бібліотека 

118.  

Письменник, який робив читачів  

щасливими (до 85-річчя від дня 

народження Володимира Рутківського) 

рекомендаційний 

список читання 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна  

м. Краматорськ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82


119.  

Характерник літературного степу  

(до 85-річчя від дня народження  

В. Рутківського) 

web-лоція 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

120.  

Великий мислитель українського 

народу (до 300-річчя від дня 

народження Григорія Сковороди) 

бібліографічний 

покажчик 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

121.  

Григорій Сковорода – апостол 

духовності (300 років від дня 

народження) 

біобібліографічний 

нарис 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 

122.  

Мудрець, замріяний філософ (до  

300-річчя від дня народження Григорія 

Сковороди) 

інформаційно-

бібліографічний 

дайджест 

Ялтинська селищна 

бібліотека 

123.  

Неспійманий світом (до 300-річчя  

від дня народження Григорія Савича 

Сковороди) 

інфоліо 
ДЦБ ім. О. С. Пушкіна  

м. Краматорськ 

124.  

«Сад божественних пісень»: лауреати 

Міжнародної літературної премії  

ім. Григорія Сковороди–2021 

інформаційні 

матеріали 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

125.  

Світ ловив мене, але не впіймав  

(до 300-річчя від дня народження  

Г. С. Сковороди) 

web-покажчик 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

126.  

Шляхами мандрівника, філософа, 

байкаря, поета Григорія Савича 

Сковороди 

біобібліографічний 

нарис 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(ЦБ) 

 

127.  

Олекса Тихий – справжній донецький 

українець (95 років від дня народження 

Олекси (Олексія) Івановича Тихого  

(1927–1984), українського дисидента, 

правозахисника, педагога, мовознавця) 

рекомендаційний 

список літератури 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

Урзуфська сільська 

бібліотека, 

Дем’янівська сільська 

бібліотека,  

Юр’ївська сільська 

бібліотека, 

Камишуватська 

сільська бібліотека 

128.  

Олекса Тихий – філософ, філолог, 

правозахисник, політв’язень (95 років  

від дня народження Олекси (Олексія) 

Івановича Тихого (1927–1984), 

українського дисидента, правозахисника, 

педагога, мовознавця) 

інформаційна 

пам’ятка 

Ялтинська селищна 

бібліотека,  

Захарівська сільська 

бібліотека, 

Мелекинська сільська 

бібліотека 

129.  
Український дисидент Олекса Тихий  

(95 років від дня народження) 

бібліографічна 

пам’ятка 

Центральна бібліотека 

ім. М. Петренка  

м. Слов’янськ 
  



130.  

Знавець високого фентезі – Джон  

Роналд Руел Толкін (до 130-річчя від  

дня народження Джона Роналда Руела 

Толкіна (1892–1973), англійського 

прозаїка-фантаста, поета, філолога) 

список літератури 
Урзуфська сільська 

бібліотека 

131.  

Чарівні світи Толкіна (до 130-річчя від 

дня народження Джона Роналда Руела 

Толкіна та 85-річчя першого видання 

книги «Гобіт») 

вебліографічний 

покажчик 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна  

м. Краматорськ 

132.  

Всесвіт Марини Цвєтаєвої: 130 років  

від дня народження Марини Іванівни 

Цвєтаєвої (1892–1941) 

пам’ятка читачу 
Мангушська публічна 

бібліотека 

133.  

Якщо душа народилася крилатою – що 

їй хороми – й що їй хати! (до 130-річчя 

від дня народження Марини Цвєтаєвої) 

інформаційна 

пам’ятка 

Ялтинська селищна 

бібліотека 

134.  
Алхімія успіху Пауло Коельйо  

(до 75-річчя від дня народження) 

рекомендаційний 

список літератури 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

135.  

Анатолій Солов’яненко – людина, якою 

пишається Донеччина (до 90-річчя від 

дня народження) 

web-лоція 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

136.  

Будь як Степанко! (до 25-річчя від дня 

народження Героя України Степана 

Чубенка) 

інформаційна 

закладка 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна  

м. Краматорськ 

137.  

Великий романтик Віктор Гюго  

(220 років від дня народження  

Віктора-Марі Гюго (1802–1885), 

французького письменника) 

рекомендаційний 

список літератури 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

Юр’ївська сільська 

бібліотека,  

Захарівська сільська 

бібліотека, 

Дем’янівська сільська 

бібліотека 

138.  

Давайте знайомитись: Ґжеґож  

Касдепке – найбільш кумедний 

фантазер сучасності (до 50-річчя  

від дня народження Г. Касдепке) 

рекомендаційний 

список читання 

для читачів 

молодшого 

шкільного віку 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна  

м. Краматорськ 

139.  

Із заводського цеху – в композитори  

(до 115-річчя від дня народження 

композитора Петра Гайдамаки, 

уродженця Краматорська) 

інфоліо  
ДЦБ ім. О. С. Пушкіна  

м. Краматорськ 

140.  

Ірина Вільде: голос бунтівливої 

модерної жінки (до 115-річчя від дня 

народження) 
web-покажчик 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3


141.  

Класик української літератури – 

Михайло Стельмах (до 110-річчя  

від дня народження українського 

письменника) 

рекомендаційний 

список літератури 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

сільські бібліотеки 

142.  

Козацькому роду нема переводу (до  

85-річчя  від дня народження Леоніда 

Матвійовича Головешка (1937–2021), 

письменника, кандидата історичних 

наук, доцента, автора наукових робіт  

та книжок по історії українського 

козацтва) 

краєзнавче досьє 
Мангушська публічна 

бібліотека 

143.  
Маяністика Юрія Кнорозова:  

(до 100-річчя від дня народження) 

інформаційно-

бібліографічний 

нарис 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

144.  

На крилах музики і слова (до 145-річчя 

від дня народження Миколи 

Дмитровича Леонтовича) 

мистецький нарис 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

145.  

Поетичний зорепад (до ювілеїв 

краматорських поетів М. Рибалка,  

П. Красенця, Ф. Скворцова,  

В. Крижанівського, Я. Олійника,  

А. Мироненка, В. Пікалова 

ювілейний 

дайджест 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна  

м. Краматорськ 

146.  

Пройшла війна стежками долі  

(100 років від дня народження Івана 

Михайловича Логвиненка (1922–2004), 

українського письменника) 

рекомендаційний 

список літератури 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

сільські бібліотеки 

147.  

«Романтик у словах і діях…» (110 років 

від дня народження Дмитра 

Васильовича Ткача (1912–1993), 

українського прозаїка) 

пам’ятка 
Мангушська публічна 

бібліотека 

148.  

Світ фантазій Астрід Ліндґрен 

(115 років від дня народження Астрід 

Ліндґрен (1907–2002), шведської 

письменниці, казкарки) 

рекомендаційний 

список літератури 

Мангушська бібліотека 

для дітей,  

Ялтинська бібліотека 

для дітей 

149.  

Справжній творець української 

класичної байки (195 років від дня 

народження Леоніда Івановича Глібова 

(1827–1893),    українського поета, 

байкаря, журналіста, видавця) 

рекомендаційний 

список літератури 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

сільські бібліотеки 

 

150.  

Стівен Кінг: фантастика без кордонів 

(до 75-річчя від дня народження Стівена 

Кінга) 

буклет 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(ЦБ) 

151.  

Творча спадщина Богдана Лепкого  

(150 років від дня народження Богдана 

Сильвестровича Лепкого (1872–1941), 

українського письменника, педагога, 

перекладача, літературознавця, 

художника) 

пам’ятка читачу 
Мангушська публічна 

бібліотека 

152.  

Українські прозаїки 21 століття  

(55 років від дня народження братів 

Дмитра та Віталія Капранових (1967), 

українських прозаїків, видавців) 

інформаційна 

пам’ятка 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

Урзуфська сільська 

бібліотека 

http://www.svichado.kyivlibs.org.ua/romantyk-u-slovah-i-diyah.html


153.  

Чарльз Діккенс як представник 
англійського реалізму (до 210-річчя  
від дня народження Чарльза Діккенса 
(1812–1870), англійського прозаїка) 

рекомендаційний 
список літератури 

Мангушська публічна 
бібліотека,  

Урзуфська сільська 
бібліотека, 

Стародубівська 
сільська бібліотека 

154.  
475 років від дня народження Мігеля  
де Сервантеса Сааведри (1547–1616), 
іспанського прозаїка, поета, драматурга 

пам’ятка 

Ялтинська бібліотека 
для дітей,  

Мангушська бібліотека 
для дітей 

155.  

Юрій Винничук – велика постать 
сучасної української літератури  
(до 70-річчя від дня народження Юрія 
Павловича Винничука (1952), 
українського прозаїка, поета, 
драматурга, журналіста, редактора, 
укладача антологій, краєзнавця, 
перекладача, лауреата премії «Книга 
року BBC») 

рекомендаційний 
список літератури 

Мангушська публічна 
бібліотека,  

Портівська сільська 
бібліотека 

 

 

156.  Безпека і здоров’я: COVID-19 пам’ятка 
Мангушська публічна 

бібліотека,  
сільські бібліотеки 

157.  Ліки навколо нас 
рекомендаційний 
список літератури 

Торецька міська 
центральна бібліотека  
з бібліотеками-філіями 

(Ф. 7) 

158.  Молодь. Наркотики. СНІД пам’ятка 

Мангушська публічна 
бібліотека,  

Ялтинська селищна 
бібліотека, 

Мелекинська сільська 
бібліотека,  

Захарівська сільська 
бібліотека,  

Урзуфська сільська 
бібліотека 

159.  Молодь обирає здоровий спосіб життя 
вебліографічний 

список 
Мангушська публічна 

бібліотека 

160.  Обирай – куріння чи здоров’я? пам’ятка читачеві 
Ялтинська селищна 

бібліотека 

 

 
 
 
 
 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D0%91%D1%96-%D0%91%D1%96-%D0%A1%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D0%91%D1%96-%D0%91%D1%96-%D0%A1%D1%96


 

161.  
90 років з часу створення (1932) газети 
«Сільська новина» 

краєзнавча 
пам’ятка 

Мангушська публічна 
бібліотека,  

Ялтинська селищна 
бібліотека 

162.  
Дитячі журнали–2022: цікаве та 

пізнавальне 

інформаційний 

«калейдоскоп» 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

163.  
Преса для професійного інтересу: 

освітянам нової української школи 
інформГід 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 

 

 

164.  Дітям про права 
інформаційний 

буклет 

Торецька міська 

центральна бібліотека  

з бібліотеками-філіями 

(Ф. 1) 

165.  Молодь. Право. Закон пам´ятка 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

Ялтинська селищна 

бібліотека 

 

 

166.  
До Дня заснування  Європейського 

Союзу 

інформаційна 

пам´ятка 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

Ялтинська селищна 

бібліотека,  

Азовська сільська 

бібліотека 

167.  До дня захисника України 
вебліографічний 

список 

Мангушська публічна 

бібліотека 

168.  Лауреати Шевченківської премії–2022 

методико-

бібліографічний 

покажчик 

Центральна міська 

публічна бібліотека 

Краматорської міської 

ради 

169.  Моя Україна – незалежна країна 
інформаційна 

пам´ятка 

Мангушська публічна 

бібліотека,  

сільські бібліотеки 

170.  

Мужність і відвага нескореного 

покоління: книги про російсько-

українську війну 

рекомендаційний 

бібліографічний 

покажчик 

ДЦБ ім. О. С. Пушкіна  

м. Краматорськ 

 

 

171.  Машини – помічники людини 

рекомендаційний 

анотований 

список літератури 

КЗК «Донецька обласна 

бібліотека для дітей»  

м. Маріуполь 
 


