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1.   Ткач В. Залишили бібліотеку з хорошим настроєм і гостинцями // Наш 

край.-2015.- 17 січня.- с. 7 

         «Новорічне конфетті» чекало на юних відвідувачів центральної районної 

бібліотеки ім. Л. Новиченка під час шкільних зимових канікул. 

2.   Гуржій Н. Василь Симоненко вчора й сьогодні // Наш край.- 2015.- 3 

січня.- с. 2 

3.   Міщенко Ю. Липоводолинщина  гордиться тим, що першим 

директором Сумського художнього музею був Никанор Онацький // Наш 

край.- 2015.- 3 січня.- с.2 

4.   Гаркава С. Від свого земляка Никанора Онацького жителі села 

Хоменкове вперше почули про колективне господарювання // Наш край.- 

2015.- 3 січня.- с. 2 

5.   Ялинка не проста, а креативна // Наш край.- 2015.- 10 січня.- с. 7 

            Креативна ялинка з книг зустрічала своїх відвідувачів . 
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    6.   Маленьким читачам про святого Миколая // Наш край.- 2015.- 10 

січня.- с. 7 

    7.   Супрун Т. Казкове шоу- спільними зусиллями // Наш край.- 2015.- 10 

січня.- с. 7 

           Казкове свято для  юних читачів  відбулося в бібліотеці села Лучка. 

   8.   Коновал С. Яганівська молодь- за здоров’я !  // Наш край.- 2015.- 24 

січня.- с. 7 

          В бібліотеці села Яганівка пройшов День здоров’я для старшокласників і 

студентів. 

   9.   Дорошенко В. « Наша єдність – назавжди» // Наш край.- 2015.- 24 

січня.- с. 1 

          У сільській  бібліотеці  села Русанівка відбулася  літературно-музична 

композиція під назвою « Наша єдність назавжди». 

   10.  Худолій С. Герої Крут у пам’яті нащадків // Наш край.- 2015.- 14 

лютого.- с. 12 

           Година  пам’яті під такою назвою пройшла в районній дитячій бібліотеці. 

   11.  Ткач В. Симоненкова дорога - важка, трагічна і коротка // Наш край. 

- 2015.- 14 лютого.- с. 12 

            Літературний екскурс « Я для тебе горів, український народе» для учнів 

10 класу Липоводолинської спеціалізованої школи провели працівники ЦРБ. 

   12.  Гуржій Н. Повернення поетів-земляків до лона вітчизняної культури 

// Наш край.- 2015.- 14 лютого .- с. 12 

   13.  Худолій С. « Рідна мова чиста, як сльоза» // Наш край. - 2015. - 28 

лютого.- с.6 
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   14.  Василенко Н. Гра для активних і ерудованих читачів // Наш край.- 

2015.- 28 лютого.- с.4 

            Чергова інтелектуальна гра «Що? Де?  Коли?»  викликала інтерес у 

учасників гри. 

15.  Худолій С.  Поетичним лабіринтом - до свята закоханих // Наш край.- 

2015. - 28 лютого. - с. 4 

16.  Ткач В.  Документальні свідчення  подвигу  Майдану // Наш край 

край.- 2015.- 28 лютого.- с. 1 

         В читальному залі Липодолинської ЦРБ розгорнуто прес-огляд « Герої 

Небесної Сотні». 

17.  Шутько С.  Пісня, спрямована в майбутнє // Наш край.- 2015.- 14 

березня.- с. 3 

         Під такою назвою пройшла історична година в бібліотеці села Русанівка. 

18.  Лисенко С.  За результатами правової  освітньо-виховної роботи // Наш 

край.- 2015.- 14 березня.- с. 3 

         Підбито підсумки  районного огляду-конкурсу  на кращу організацію  

правової  освітньо-виховної  роботи у бібліотеках району за 2014 рік. 

19.  Ткач. В. « Таланти наших читачів» // Наш край.- 2015.- 4 квітня.- с. 7 

         Таку назву мала дещо незвична виставка, організована в ЦРБ. На ній були 

представлені художні вироби читачів бібліотеки. 

20.  Гуржій Н.  Півстоліття життя М. Рильського у літературі // Наш край. - 

2015.- 4 квітня.- с. 7 

        Працівники ЦРБ завітали з « літературними гостинцями» до учнів 8 класу 

місцевої спеціалізованої школи. 
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21.  Супрун Т.  Зустрічали семенівці воїна-земляка // Наш край.- 2015.- 25 

квітня.- с. 7 

         Свято- зустріч організувала для читачів бібліотеки та всіх односельчан 

завідуюча Семенівською  сільською бібліотекоюЛ. М. Панова. Зі сльозами 

радості і печалі вітали свого земляка І. О. Кажана, учасника АТО, учасники 

зустрічі. 

22.  Дорошенко В. …А задушевна розмова не закінчувалася, і лилася тихим  

струмочком // Наш край.- 2015.- 30 травня.- с. 3 

        17  травня на базі Московської  сільської бібліотеки до Дня Матері та Дня 

сім’ї  директором  місцевого Будинку культури В. Пось та бібліотекарем 

С.Гаркавою було організовано  захід « Велична пісня Матері». 

23.  Скляр Н.  Дякували лучани своєму бійцю за мужність і патріотизм // 

Наш край.- 2015.- 2 травня.- с. 7 

          Зустріч за «круглим  столом» з участю воїна АТО В. М Пеунко відбулася 

в бібліотеці с. Лучка. 

24.  Всеукраїнська акція « Бібліотека українського воїна» // Наш край.- 

2015.- 6 червня.- с.3 

         Липоводолинська  центральна  районна  бібліотека ім.. Л. Новиченка 

долучається  до акції та просить небайдужих липоводолинців приєднуватися до 

неї. 

25.  Ткач В.  У змаганні «Літераторів» з «Музами» допомогли книги // Наш 

край.- 2015.- 6 червня.- с. 3 

         В рамках Всеукраїнської  молодіжної акції «Українська молодь читає» в 

ЦРБ відбувся масовий  захід- конкурс  знавців літератури « Ця нова стара 

класика». 
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26.  Гудим Г.  Діти намалювали майбутнє України // Наш край.- 2015.- 13 

червня.- с. 12 

27.  Семеліт Г.  Як русанівські  діти у світі Казки побували // Наш край.- 

2015.- 13 червня.- с. 6 

         Казковий бумеранг « Прийшла до нас сьогодні казка, а в ній пригода, 

мудрість, ласка»  для вихованців  місцевого дитячого садка відбувся у 

Русанівській  сільській бібліотеці. 

28.  Дорошенко В.  Побачило світ нове історичне видання «Ми- Колядинці» 

// Наш край.-2015.- 8 серпня.- с. 12 

         30 липня у районній бібліотеці ім. Л. Новиченка відбулася презентація  

історико-краєзнавчого видання « Ми – Колядинці».  На заході був присутні 

автори книги Ф. І. Наумко та бібліотекар Колядинецької бібліотеки С. Одинець 

та краєзнавець П. В. Яковенко. 

29.  Шутько Н. Бібліотекар за покликанням душі // Наш край.- 2015.- 26 

вересня.-с. 1 

          Розповідь про завідувачку сільською бібліотекою в селі Лучка Н. І. 

Сімбердієву. 

30.  Копайгора А.  За покликанням дитячих душ // Наш край.- 2015.- 3 

жовтня.- с. 9 

         Клуб за інтересами «Умілі ручки» діє при Подільківській сільській 

бібліотеці. 

31.  Супрун Т. Віддані своїй професії і читачеві // Наш край.- 2015.- 17 

жовтня.- с. 12 

          Святкуємо Всеукраїнський день бібліотек. 

32.  Супрун Т. Коли роки людині до лиця…  // Наш край.- 2015.- 17 

жовтня.- с. 7 



8 
 

         Віншували людей похилого віку в селі Побиванка. Завідуюча сільською 

бібліотекою С. І. Мазур спільно з головою ветеранської організації  села К. М. 

Онопрійчею  підготували для гостей свята тематичну програму « Роки людині 

до лиця». 

33.  Шутько Н.  « Гостини для душі» зібрали у  центральній районній 

бібліотеці шанувальників літературного слова  // Наш  край.- 2015.- 13 

листопад.- с. 12 

         В ЦРБ розпочала свою діяльність літературно- мистецька вітальня – 

«Гостини для душі». Гостями вітальні були члени літературної студії ім. Ф. 

Швіндіні, шанувальники поетичного слова, а також гостя з м. Ромни Т. С. 

Лісненко- землячка, поетеса. На кінець зустрічі  прихильники поетичної 

творчості  Т. Лісненко  одержали подаровані поетесою її літературні збірнички.  

Отримала поетичні збірки і районна бібліотека. 

34.  Худолій С. « Народ мій! В його гарячих жилах козацька кров пульсує і 

гуде»  // Наш край .- 2015 .- 6 листопад.- с. 12 

35.  « Від  революції Свободи до Революції Гідності»  // Наш край.- 2015.- 11 

грудня.- с. 3 

         Година історичної правди під такою назвою пройшла в ЦРБ. 

З6.  Шутько Н.  Районний  конкурс  читців « Рідне слово поєднало серця»  

вкотре відбувся в Липовій Долині // Наш край.- 2015.- 18 грудня.- с.12  

37.  Гуржій Н.  Художник, фотомайстер: До 80- річчя від дня народження В. 

М. Дяченка  // Наш край.- 2015.- 10 жовтня.- с. 9 

38.  Лисенко Л. Обличчя справжня мить : До 70- річчя від дня народження 

С. А . Йовенко // Наш край.- 2015.- 10 жовтня .- с. 9 

39.  Лисенко С. « Ви потрібні бібліотеці, бібліотека потрібна вам» // Наш 

край.- 10 жовтня.- с. 1 
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        Бібліотечний флешмоб  приурочений Всеукраїнському дню бібліотек 

провели працівники Липоводолинської центральної районної бібліотеки ім.. Л. 

Новиченка. 

40.  Гаркава. С.  Читайте книги і збагачуйте свою духовність // Наш край.- 

2015.- 25 грудня.- с. 9 

         Бібліотекар Московської сільської   бібліотеки Гаркава С. розповідає про 

свою книгозбірню та про роботу, яка в ній проводиться. 

41. Ралко Н.  Невтомно пропагуючи послуги книгозбірні //  Наш край.- 

2015.- 25 грудня.- с. 9 

         Про роботу Синівської бібліотеки та її бібліотекарів розповідає давня і 

постійна читачка книгозбірні Н. Ралко.                   
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Відповідальна за випуск:                                  С.А.Лисенко 

                                                                           директор ЦБС 

 

 

Матеріал підготували:                                      Н.М.Гуржій 

                                                                           провідний бібліограф ЦРБ 

                                                                           В.М.Мельник 

                                                                           зав. методико-  

                                                                            бібліографічним відділом ЦРБ 

 

 

Комп’ютерна верстка:                                      С.О.Тимошенко 

                                                                           провідний бібліотекар 

                                                                           відділу інформаційних 

                                                                           технологій ЦРБ 
 

 

 

 

 

Довідка «Бібліотеки  Липоводолинської ЦБС на сторінках преси 2015 рік» 

складена на основі щотижневої районної газети «Наш край» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


