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       Бібліотеки на сторінках преси [Текст]: 

бібліографічний покажчик / Катеринопільська ЦРБ; уклад. 

К.П.Дудар; відповід. за вип. Л.А.Приємська. – 

Катеринопіль, 2014. –   c., іл. 

 
 

         Для підвищення рейтингу бібліотек, кожна з них намагається 

втілити в собі узагальнюючий образ, що приваблює читачів 

неординарністю та актуальністю своєї роботи. Бібліотека є 

інформаційним та культурно-освітнім центром міста, району, села. 

        Основним завданням покажчиків є оперативне інформування 

спеціалістів, вчителів, вихователів, культосвітніх працівників. 

        Покажчик „Бібліотеки на сторінках преси” видається вперше. У 

ньому міститься  інформація про роботу бібліотек Катеринопільського 

району, яка друкувалась на сторінках газет . Видання знайомить 

читачів про масові заходи, що проводились у бібліотеках, з рекламою 

про цікаві книги, з новими надходженнями літератури та роботою 

бібліотекарів по підвищенню іміджу свого закладу. Тут вміщено 

матеріали з  2014 по 1975   роки. 

         Призначення покажчика – повноцінна інформація з періодики, 

що відображає роботу  бібліотек Катеринопільської ЦБС, з метою 

використання її досвіду в культурно-освітній роботі. 
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                              Історія бібліотек 

Катеринопільської    централізованої  системи 



          Катеринопіль (до 1795 року Калниболото ) – селище 

міського типу, розташований в мальовничій далині річки 

Гнилого Тікичу. 

          На території селища виявлено залишки поселень 

трипільської культури. Відомості про Калниболото 

належать до середини ХУ1 ст. Тоді воно входило до складу 

Брацславського воєводства й одержало від польського 

короля Сигізмунда 11 Августа привілей, згідно з ним 

жителям містечка дозволялося займатися ремеслом, 

торгівлею і мати самоврядування. 

          Перша письмова згадка про створення бібліотеки на 

території району була знайдена в архівних документах в 

1907 році. Перша бібліотека була стоврена в містечку 

Катеринопіль при двокласній школі місцевими заможними 

людьми. Ними були зібрані кошти та закуплено 257 книг 

частина з них підручники та навчальні посібники, 

довідники) в Києві та Єлисоветграді. В 1909 році бібліотека 

налічувала 752 книги та 30 читачів. В.1911 році була 

відкрита ще одна бібліотека при чотирикласному училищі 

для навчання дітей з 20 навколишніх сіл. В цей період 

відкриваються невеликі бібліотеки при церквах в Мокрій 

Калигірці Ступичному, Сухій Кали гірці , Петраківці, 

Киселівці, Пальчику, Кайтанівці, Єрках . За період з 1920- 

1930р. бібліотеки стали одним з опорних пунктів по 

ліквідації неписьменності. З’явилися ще три бібліотеки, 

книжкові фонди яких поповнювалися, а кількість читачів 

збільшувалася. 

         На початку війни майже в кожному селі були відкриті 

так звані хати – читальні, на базі яких створювалися 

бібліотеки. Після закінчення війни, почалися роки 

відбудови. Так, книжковий фонд бібліотеки, що 

знаходилася в Катеринополі, на період з 1948- 1964 роки 

становив 2800 примірників книг, читачів налічувалось – 



1700, а а книговидача за перше півріччя 1964 року 

становила 264300 книг та журналів. Люди прагнули до 

знань, особливо в галузі сільського господарства. Тому в 

бібліотеках переважала література по сільському 

господарству , художня література.  

       В 1965 році Катеринопіль віднесено до категорії селищ 

міського типу , а в грудні 1966 року селище стає районним 

центром. В 1968 році – в час суцільної письменності 

бібліотеки району стали предметом першої необхідності. В 

обслуговуванні  населення книгою велику роль відіграли 

бібліотеки, яких у районі на той час вже налічувалось -35.       

Саме вони допомагали населенню оволодівати скарбницями 

знань. Статистика свідчить , що в 1968 році бібліотеками 

району було обслужено 20 тис. читачів, видано 350 тис. 

книг. Зі знанням справи обслуговували читачів в селах 

Лисича Балка ( завідуюча К.Цицерківська) , Ямпіль 

(завідуюча К. Клиценко), Новоселиця (завідуюча В. 

Бальченко). Цікаву та змістовну роботу проводили 

Катеринопільська бібліотека для дорослих та бібліотека для 

дітей. 

         В 1970 році на 11 конференції працівників культурно- 

освітніх  установ були визначені кращі бібліотеки  району . 

Серед них сільські бібліотеки сіл Новоселиця, Ямпіль, 

Єлизаветка , Мокра Калигірка, Шостаково,  Пальчик, яким 

обласне управління управління культури присвоїло почесне 

звання «Бібліотека відмінної роботи» . Була відзначена 

робота Катеринопільської бібліотеки для дорослих, 

очолювана до 1969 року  Геращенко Ганною Дем’янівною  . 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      Народилася Анна Дем’янівна  31 жовтня 1928 року в 

сім’ї колгоспників , на Трилісівці. Після закінчення школи  

розпочинала свою трудову діяльність в фінвідділі, 

держстрасі. В 1952- 1954 роках навчалася в Київському 

культурно- освітньому технікумі. В 60 – і роки працювала 

завідуючою селищною бібліотекою. З 1974 року при 

централізації в новому приміщенні бібліотеки аж до пенсії 

працювала  зав. відділом обслуговування . Вона передавала 

свій досвід молодим бібліотекарям. 

 

  Всі населені пункти було охоплено бібліотечним 

обслуговуванням, в присілках, на великих підприємствах 

обслуговувалося населення  через бібліотечні пункти та 

стоянки бібліобуса.Складалися договори на творчу 

співпрацю з районним агропромисловим об’єднанням 

(РАПО), рай сільгосптехнікою та іншими підприємствами. 

Бібліотеки району активно включилися в рух за звання 

«Бібліотеки відмінної роботи», спрямований на кращу 

організацію всієї бібліотечної діяльності, повсякденну 

пропаганду книги безпосередньо в трудових колективах, 

цехах, фермах, бригадах. Цього звання були удостоєні 

бібліотеки сіл: Єрки, Мокра Калигірка, Новоселиця, 

Залізнячка, Ярошівка, Гончариха, Розсохуватка, Єлизаветка, 

Лисича Балка, Суха Калигірка, Вікнено, Гуляйполе, 

Петраківка, Катеринопільська селищна бібліотека №2, 

Ступичне. 

      Зміцнення економіки району дало можливість  здійснити 

будівництво закладів соціально- культурної сфери. Якщо в 

1929 році в селищі працювало 4 бібліотеки , то в 1070 році 



їх налічувалось вже – 5 а в селах району -30.     В 1970 році в 

Катеринополі розпочато будівництво за типовим проектом 

двохповерхового приміщення районної бібліотеки на 100 

тис. томів. І справжнім святом в 1974 році стало відкриття  

нової бібліотеки.  На той час на першому поверсі була 

розміщена бібліотека для дітей ,на другому- бібліотека для 

дорослих . Загальному піднесенню рівня бібліотечної 

справи  в районі сприяла проведена в 1978 році 

централізація мережі масових бібліотек, яка об’єднала  в 

централізовану бібліотечну систему (ЦБС) -35 бібліотек 

району. В Катеринопільській ЦБС в 1978 році налічувалось 

близько півмільйона книг , 33  тис. читачів.               З січня 

1977 року проводиться централізована обробка літератури, з 

січня 1979 року бібліотека перейшла на новий облік 

літератури, а з 1980 року розпочали нову класифікацію 

літератури. Взято на баланс центральної бібліотеки фонди 

всіх філіалів. Складено єдиний кошторис витрат. Створено 

генеральний каталог на весь фонд централізованої системи.                         

  Центральна районна бібліотека  представляє свій фонд 

для користування всіма читачами системи в читальних 

залах і видає по абонементу літературу додому. При цьому 

особлива увага зосереджувалася на обслуговування 

спеціалістів різних галузей  народного господарства, освіти, 

культури. Проводиться диференційоване обслуговування  

літературою  читачів різних вікових груп району. 

       Проведено  довідково-інформаційну  і масову роботу  

на допомогу читачам, господарським органам, установам, 

школам  і підприємствам, як в стінах бібліотеки так і поза 

нею. В плані  керівництва всією  бібліографічною 

роботоюцентралізованої бібліотечної системи, ЦРБ 

координує бібліографічну роботу філіалів , надає їм 

практичну допомогу в організації довідкового апарату, в 

пропаганді бібліотечно-бібліографічних знань та в роботі з 



усім фондом, організовувались 

виставки бібліографічних 

посібників, кільцеві виставки книг по 

бібліографічним посібникам, огляди 

літератури з бібліографічного 

посібника. Катеринопільська   

центральна районна бібліотека  видавала 

інформаційно- бібліграфічні  списки  

нової  літератури, які  надійшли  в бібліотеки 

централізованої системи, а також рекомендаційні списки з 

краєзнавства.В 1998 році  в центральній бібліотеці введені 

платні послуги на окремі бібліотечні послуги. Це дало  

можливість комплектувати бібліотеки новими виданнями 

підвищеного попиту. 

           Очолила ЦБС директор- Зозуля Валентина 

Олександрівна, яка пропрацювала в галузі з 1969 по 2000 

роки. 

      

 

 

 

 

 

 

 

  (17.06.1938-    )      

 

        Народилася Валентина Олександрівна 18 червня1938 

року в селі Свидівок Черкаського району Черкаської 

області. З 1945 по 1952 рік навчалася в Свидівській 

початковій школі , а потім у Черкаській школі №1 . 

Закінчивши школу вирішила стати бухгалтером. 

Закінчивши курси бухгалтерів з 1958 року по 1963 рік 



працювала бухгалтером в Колчеданському училищі  

механізації Свердловської області . Але доля її готувала 

інший шлях  - стати бібліотечним працівником. Свою 

бібліотечну діяльність  Валентина Олександрівна розпочала 

працюючи в Катеринопільському СПТУ №15 Черкаської 

області з 1963 по 1966 рік. Потім було  заочне навчання в 

Харківському інституті культури на бібліотечному 

факультеті. Трудову діяльність  продовжила бібліотекарем в 

Катеринопільській бібліотеці для дорослих  з 1967- 1975рр. 

        Висока ерудиція, постійний творчий пошук , 

ініціативність- уміння працювати з людьми   - ці якості 

сприяли зміцненню авторитету Зозулі В.О. та спонукало 

керівництво району та області призначити її з 1975 року 

директором Катеринопільської централізованої бібліотечної 

системи. Займаючи цю посаду Валентина Олександрівна  

зуміла зуміла створити на базі Катеринопільської ЦРБ  

обласну передову школу по пропаганді 

сільськогосподарської літератури , а також організувати 

нові важливі структурні підрозділи  районної бібліотеки, 

вона постійно  приділяла увагу організаційно- методичній 

роботі. 

         Визначним для Валентини Олександрівни  роком став 

1984 рік – коли вона  за високий професіоналізм, 

організаторські якості держава високо оцінила роботу 

Валентини Олександрівни, присвоївши її почесне звання 

«Заслужений працівник культури», медаль «Ветеран праці», 

Грамоти, грошові премії .Майже 40 років мала Зозуля В.О. 

бібліотечного стажу. З 2000 року вона на заслуженому 

відпочинку. 

        Відданості улюбленій роботі, професіоналізму молодь  

вчилася на прикладі фундаторів бібліотечної справи – 

Геращенко Анни Дем’янівни   , Кравець Анастасії 

Леонтіївни , Зозулі Валентини Олександрівни, Назаренко 



Галини Степанівни ,Коваленко Ніни Яківни, Дмитренко 

Софії Андріївни, Майстренко Анни Тимофіївни, 

Кондратьєвої Ніни Феодосіївни, Бальченко Віти 

Григорівни, Швець Олени Пилипівни, Камар Катерини 

Іванівни, Кравченко Лідії Семенівни. 

          Катеринопільська ЦБС  зберегла і продовжує столітні 

традиції – служити людям для збереження національної 

спадщини  , духовного збагачення, сприяння розвитку 

культури Катеринопільського району. Колектив працює над 

впровадженням нових форм  та методів роботи. При 

бібліотеці починає працювати Центр регіональної 

інформації, який накопичує інформацію про регіон, веде 

збір офіційних видань, видань місцевого самоврядування , 

періодичних видань, довідкових і законодавчих матеріалів , 

що дало можливість більш ефективно обслуговувати 

спеціалістів з різних галузей знань. Книжковий фонд 

бібліотек системи по 2007 рік налічує 400711 екземплярів 

приміринків, обслужено 20355 читачів, книговидача 

становить 516756 книг. 

          Для більш повного задоволення інформаційних 

потреб читачів 19 грудня 2007 році при районній 

центральній бібліотеці створено Інтернет- центр, за 

підтримки Катеринопільської райдержадміністрації. За 

виділені кошти придбано – 4 комп’ютери , які було 

підключено до мережі Інтернет, принтер, сканер. Вже за 

півроку роботи Інтернет –центру ним скористалися близько 

500 читачів бібліотеки. 

 

         В бібліотеках  Катеринопільської ЦБС  створено 16 

клубів за інтересами , 1 ляльковий театр, 25 куточків 

краєзнавства «Українська світлиця». При ЦРБ працюють 

клуби за інтересами : «Ветеран», «Первоцвіт», «Горлиця» а 

в сільських бібліотеках – «Надвечір’я» і «Великі переміни» / 



Мокрокалигірська СБФ, «Книжкова лікарня» / 

Новоселицька СБФ/ , «Умілі руки» /Розсохуватська СБФ/, 

«Здоров’я» /Єрківська СБФ/ . 

         В ЦБС працює 42 працівники 6 з них 26 СБФ, 4 –ДБ,12 

ЦРБ. Станом на 1.01.2014 року по ЦБС працює всього 46 

працівників, мають вищу освіту – 17 працівників, середню 

спеціальну -17 ; стаж роботи до 3-х років- 4, стаж роботи до 

10 років -3, стаж роботи до 20 років -24 , стаж роботи понад 

20 років -24 . 

          Катеринопільська централізована бібліотечна система 

об’єднує  центральну районну бібліотеку, центральну 

районну бібліотека для дітей та 25 сільських бібліотек –

філіалів. У свою чергу до структури  центральної районної 

бібліотеки для дорослих входить- відділ обслуговування- 

абонемент для дорослих, юнацький абонемент, сектор 

Інтернет – центру, платний абонемент, абонемент 

читального залу, відділ  комплектування і обробки 

літератури , відділ методично-організаційної і 

бібліографічної роботи. Структура районної бібліотеки для 

дітей -  відділ дошкільного  та молодших класів , відділ 5-9 

класів, читальний зал. 

        Краєзнавча робота залишається одним із основних 

напрямків діяльності бібліотек. Безцінний краєзнавчий  

матеріал зібрано завдяки досвідченому краєзнавцю 

Яковенко В.М. та працівникам бібліотеки про історію 

рідного краю, про славних людей Катеринопільщини 

(С.Єфремова, О.Килимника, М.Наєнка, М.Філіпова, 

М.Гірника, Я.Івашкевича, В.Чорновола ) 

        Значний внесок зробили працівники бібліотек району у 

зібранні краєзнавчих матеріалів з історії сіл, звичаїв, 

традицій, обрядів, їх збереженні та розвитку. Кожна 

бібліотека організувала краєзнавчий куток, в якому зібрано 



вишивки та стародавні предмети домашнього вжитку, що 

доповнюють фонд краєзнавчої літератури. 

         З огляду на історію розвитку бібліотек та бібліотечної 

справи видно, що самого великого розвитку бібліотеки 

досягли під час централізації.  За роки централізації 

покращилася матеріально-технічна база та зміст 

популяризації літератури. Збільшилося поповнення  

бібліотечних фондів новою літературою. Отримували в рік 

для системи більше 20 тисяч книг і понад 2300 назв. 

        Значною подією в вересні 2009 році в життя бібліотеки 

для дітей було прийняття участі в конкурсі оголошеному 

Посольством США «Інтернет для читачів  публічних 

бібліотек» , в якому Катеринопільська районна бібліотека 

для дітей прийняла участь і виграла Грант на суму 7 560 

доларів.Керівництво  бібліотеки  було запрошено в місто  

Херсон  для урочистого  вручення  Гранту  від  Посольства 

США.  За кошти  надані Посольством  були придбані  5 

комп’ютерів , сканер, принтер,вебкамера. Всі комп’ютери  

були підключені до мережі Інтернет. При бібліотеці для 

дітей створений Інтернет центр, який дав можливість  

навчати  дітей комп’ютерної грамотності , користуванню 

мережею інтернет, Бібліотеки  ЦБС виконують фукції- 

інформаційну, освітню та дозвілля, співпрацюють з 

органами місцевої влади та органами самоврядування. 

Різними установами та організаціями, приймають участь в 

проведенні масових заходів, видавничій діяльності книг 

краєзнавчого напрямку. Щодо видавничої діяльності за 

період з 2006 по 2009 роки працівниками бібліотеки видано 

( за кошти благодійників ) 4 книги краєзнавчого характеру- 

2 книги – нашого земляка   Миколи Штепана  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 та поетична збірка « Поетичне слово Катеринопільщини» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 і фотоальбом « Катеринопільські умільці та їх ремесла». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      За всім цим стоїть колектив справжніх фахівців 

закоханих у свою справу, який очолює директор ЦБС 

фахівець бібліотечної справи – Любов Анатоліївна 

Приємська. Народилася Любов Анатоліївна в Катеринополі 

19 грудня 1962 року. 1980 році після закінчення школи  

розпочала свою трудову діяльність  бібліотекарем в 

Ямпільській сільській бібліотеці  з липня по серпень . З 1 

вересня 1980 року по1984 рік навчалася в Київському 

інституті культури ім.. Корнійчука. Після закінчення 

інституту прийшла працювати в Катеринопільську районну 

бібліотеку бібліотекарем відділу комплектування, а тоді 

працювала завідуючою відділом книгозбереження. В травні 

2001 року керівництво району та області  призначили 

Любов Анатоліївну Приємську директором 

Катеринопільської  районної бібліотеки. 

 

                              
 

 

       З плином часу і подій проходить багато змін в державі, 

суспільстві, а створені бібліотеки залишаються тими 



маленькими острівками , оберегами культури і духовності 

свого краю. Вони з року в рік, з покоління в покоління 

ведуть своїх односельчан від маленького і до зрілого віку 

країною знань, які черпають з книг. Збирають і зберігають 

матеріали з історії краю, природи, вироби народних 

умільців, несуть інформацію про все, що відбувається в  

державі і світі. 

Різні «ідеологічні компанії» не знищили основне – високу 

духовність людей, що присвятили своє життя популяризації 

книги, примноженню культурних надбань. 

 

                 Історія створення  дитячої бібліотеки 
 

         Катеринопільська  районна  бібліотека для дітей 

Катеринопільського району Київської області ,/з 1954року 

Черкаської області/ ,розпочала свою діяльність в 1950 

році.Бібліотека підпорядковувалась  районному відділу 

культури . У звязку з ліквідацією Катеринопільського 

району  в грудні 1962 року   Катеринопільська  районна 

бібліотека для дітей  стала зональною бібліотекою     і була 

підпорядкована  в 1963 -64 роках  Шполянському 

районному відділу культури. В 1965-66 роках 

Звенигородському         районному відділі культури. В 1967 , 

в звязку з відновленням Катеринопільського району, 

Катеринопільська зональна бібліотека для дітей знову стала 

районною.      З 1950-1969 роках у районній бібліотеці для 

дітей велась своя бухгалтерія, а з серпня 1969 року 

бібліотеку стала обслуговувати  бухгалтерія районного 

відділу культури.  

Дмитренко Софія Андріївна 

 



                                     
                (05.10.1926- 7.09.2007  ) 

      Місце народження: смт. Березань Київської області 

Освіта: Середня спеціальна (Київський технікум підготовки 

культурно-освітніх працівників, 1948 р.) 

Трудова діяльність: 1943-1945 рр. - вивезена до Німеччини; 

1947-1948 рр. - навчання; 1948- 1950 рр. - бібліотекар 

Вербівської сільської бібліотеки; 1950-1965 рр. - завідувач 

Катеринопільскої районної бібліотеки для дітей; 1965-1984 

рр. - старший бібліотекар цієї бібліотеки 

        Відзнаки: Медаль "Ветеран праці", Грамоти, Подяки 

обласного управління культури, районного відділу культур. 

 

                          Катеринопільська бібліотека для дітей – 

очолювана Кравець Анастасією Леонтіївною 

 

 
(01.01.1922- 06.12.2000) 

    Місце народження: Смт. Катеринопіль Черкаської області 



Освіта: Середня спеціальна (Київський технікум підготовки 

культосвітніх працівників, 1957 р.) 

   Трудова діяльність: 1939 р. - учитель Ново- української 

початкової школи; 1940-1943 рр. - інспектор дошкільного 

виховання смт. Катеринопо- ля; 1943-1950 рр. - секретар РК 

ЛКСМУ в м. Тальному; 1950-1965 рр. - завідувач 

Катеринопільської бібліотеки для дорослих; 1965-1978 рр. - 

завідувач Катеринопільської районної бібліотеки для дітей.      

Крім бібліотечного обслуговування вела активну 

громадську роботу. Неодноразово обиралась депутатом  

селищної Ради. 

     Відзнаки: Медаль "За доблесну працю у Великій 

Вітчизняній війні 1941-1945 рр.", Медаль "Ветеран праці", 

Грамоти обласного управління культури, районного відділу 

культури. 

 

       З 1978 по 1983 рік бібліотеку очолювала Пономаренко 

Людмила Федорівна.  

       Народилася 26 червня 1952 року в с. Скородистин 

Чорнобаївського району Черкаської області. З 1959 року по 

1969 рік навчалася в Катеринопільській  середній школі №1. 

В 1970 році прийшла працювати в бібліотеку для дорослих. 

В  1976 році заочно закінчила Київський державний 

інститут культури . З листопада 1983 року по 1991 рік 

працювала   завідуючою кабінетом політосвіти райкому 

партії. З 1992 року по даний час працює завідуючою 

Єрківською сільською бібліотекою філіалом №1. 

        Неоднаразово була нагороджена подяками та 

почесними грамотами обласного управління культури , 

районного відділу культури. 

 

        З 1983 по 2001 рік завідуючою бібліотеки працювала 

Лещенко Антоніна Миколаївна  (19.11.1949-  ). Свою 



трудову діяльність вона розпочала  з технолога 

хлібобулочних виробів, Деякий час працювала на пекарні 

,шила в промкомбінаті. З 1979 року прийшла працювати в 

бібліотеку і зразу поступила на навчання Київський  

інститут культури ім. Корнійчука на бібліотечний 

факультет, який успішно закінчила в 1986 році. Працювала 

методистом.  Обиралась депутатом  селищної Ради. 

        За свою роботу неодноразово була нагороджена 

Грамотами районного відділу культури. 

Заступник директора по роботі  з дітьми Діна Анатоліївна 

Вишня  

 

 

 

      Народилася 12 листопада 1956 року в с. Єлизаветка 

Катеринопільського району . Після закінчення школи  1972-

1975 рр.навчалася в Канівському культурно- освітньому 

училищі. Свою трудову діяльність Діна Анатоліївна 

розпочала в Катеринопільській районній бібліотеці  з 1975 

року на посаді бібліотекаря відділу обслуговування. З 1977 

року завідуюча методичним відділом, а з 1979 року 

завідуючою відділом організації і збереження книжкового 

фонду. Більше 13 років завідує бібліотекою . Вишня  Діна 

Анатоліївна - , досвідчений керівник і організатор.  



Користується авторитетом як у колективі так і в усій ЦБС.За 

свої професійні здібності нагороджувалась Грамотами. 

 

       Дитячі бібліотеки сьогодні це: культурно-освітня, 

виховна, науково-інформаційна установа , центр 

бібліотечно-бібліографічного обслуговування дітей та 

організаторів дитячого читання , центр організації дозвілля 

дітей селища. 

       Гордістю бібліотеки  е  сучасний  Інтернет центр 

відкритий в бібліотеці в 2009 році за кошти отримані від 

проекту Посольства США в Україні”Інтернет для читачів 

публічних  бібліотек  “LEAP 2001-2009” 

 

 

 

 

          

         В дитячій районній бібліотеці створено два відділи : 

відділ обслуговування учнів 1-4 класів ;      Відділ 

обслуговування дітей 5 –9 класів 

 

        Більше 25 років працює з  читачами  відділу 

обслуговування дітей 1-4 класів Тетяна Анатоліївна 

Майборода . Незмінний організатор масових заходів  , 

веде роботи із групами продовженого дня та 

дошкільними закладами.  



        Затишну і комфортну обстановку створила на 

абонементі  відділу бслуговування учнів-дітей1-4 класів,   

Невеличкі стелажі, зручні столики та стільці, м`які іграшки, 

живі квіти – все це допомагає дітям почуватися вільно і 

спокійно.    

       Понад 25 років віддала  бібліотечній справі Тетяна 

Анатоліівна .Завжди усміхнена, вміє знайти спільну мову з 

дітьми та їх батьками, зацікавити читача, цікаво розповісти 

про нову книгу та бібліотечні новинки. Діти люблять і 

поважають Тетяну Анатоліївну та із задоволенням ідуть до 

бібліотеки. 

       24 роки свого життя   віддав Олександр  Самійлович 

Слабенко роботі  з дітьми. Разом з дружиною Людмилою 

прийшов в 1984 році працювати в районну бібліотеку для 

дітей. З 2008 року знаходиться на заслуженому відпочинку 

      На абонементі обслуговування  учнів 5-9 класів можна 

підібрати  потрібну книгу, обмінятися думками про 

прочитане, висловити своє відношення до книги та її автора. 

      Наталія Валентинівна  Руренко працює більше 20 років в 

ЦДБ, фахівець своєї справи. Природній  талант вчителя і 

бібліотекаря допомагає користуватись повагою і довірою 

серед читачів-дітей  та колег по роботі. 

     Провідний бібліотекар читального залу І.В.Прилуцька 

готова надати консультацію по користуванню довідково-

бібліографічним апаратом бібліотеки.Організовує та 

проводить разом з Наталією Валентинівною масові заходи. 

. 

      Творчі зв`язки ЦДБ 

        Бібліотека творчо співпрацюєз учнівськими та 

педагогічними колективами ЗОШ № 1,2,  дошкільними 



закладами,  будинком дитячої та юнацької творчості , 

фізико- математичним  ліцеєм. 

                                             Бібліографія 

 

                                                    2014 

    1    Радецька, Н.  Андріївські вечорниці : свято / Наталія Радецька, 

провідний бібліотекар //Катеринопільський вісник .-26 грудня.-С.6 

    2 Іванюк , Н. Селищна бібліотека Єрок обладнана 

комп’ютерами  та має доступ до інтернету :  переможець проекту / 

Наталія іванюк , завідуюча методичним відділом ЦРБ // 

Катеринопільський вісник.-2014.-19 грудня.-С.2 

    3 Фартух,Н. В гостях у «Горлиці»: засідання жіночого клубу / 

Наталія Фартух , зав. відділом обслуговування ЦРБ // 

Катеринопільський вісник.-2014.-5 грудня.-С.4 

    4 Приємська , Л. «Захисти солдата» : Увага! Акція! / Любов 

Приємська  //Катеринопільський вісник.-14 лист.-С.4 

    5 Приємська , Л Перемога в конкурсі « Бібліотека- громада : 

відкритий простір» за фінансової підтримки американського фонду 

«Монсанто» / Любов Приємська , директор Катеринопільської  ЦБС // 

Катеринопільский вісник.-2014.-31 жовтня.-С.5 

    6 Некрученко, О. Українська пісня й мова не помруть ніколи : 

творча зустріч / Ольга Некрученко , сільський бібліотекар с. Мокра 

Калигірка // Катеринопільський вісник.-2014.-3 жовтня.-С.5    

(с.Мокра Калигірка) 

    7 Радецька,Н. Консультація – в бібліотеці : юридична 

консультація / Наталія Радецька , провідний бібліотекар ЦРБ // 

Катеринопільський вісник.-2014.-3 жовт.С.5 

    8 Приємська ,Л. Подивіться на бібліотеки по – іншому : 30 

вересня Всеукраїнський день бібліотек/ Любов Приємська , директор 

Катеринопільської централізованої бібліотечної системи  

//Катеринопільский вісник.-2014.-26 вересня.-С.4 

    9 Вишня , Діна. Війна очима дітей : Акція «напиши солдату 

вірша» / Діна Вишня.  завідуюча районною бібліотекою для дітей // 

Катеринопільський вісник.-2014.-19 вересня.-С.2 



   10 Дудар, К. Бібліотечні видання / Катерина Дудар, провідний  

бібліограф центральної районної бібліотеки // Катеринопільський 

вісник.-2014.- 5 вересня.-С.6 

  11 Прилуцька ,І. «Повертайтеся додому живими!» : акція     

«Напиши солдату листа»/ Ірина Прилуцька, провідний біб- ліотекар// 

Катеринопільський вісник.-2014.-22  серпня.-С.4 

  12    Шевчук ,Н. Найповажніші читачі районної бібліотеки / Надія 

Шевчук, провідний бібліотекар районної бібліотеки // 

Катеринопільський вісник.-2014.-15  серпня.-С.4 

  13 Фартух ,Н. Серце людини – це життя людини : жіно- чий клуб 

«Горлиця» / Наталія Фартух, завідуюча відділом обслуговування // 

Катеринопільський вісник.-2014.-25  серпня.-С.4 

   14 Вишня, Д. Тиждень читання : масові заходи бібліоте-  ки / Діна 

Вишня, завідуюча районною бібліотекою для дітей // 

Катеринопільський вісник.-2014.-25  серпня.-С.4 

  15     Фартух, Н.  Книги в дар ! : акція / Наталія Фартух, завідуюча 

відділом обслуговування // Катеринопільський вісник.-2014.-4  

липня.-С.4 

  16  Радецька,Н Нові послуги бібліотеки / Наталія Радецька, 

провідний бібліотекар ЦРБ // Катеринопільськийвісник.-2014.- 

11 квітня.-С.4 

  17      Фартух ,Н. Твій біль, твою любов, Кобзарю, дозволь  до серця 

прихилить : літературна мандрівка / Наталія Фартух, завідуюча 

відділом обслуговування // Катеринопільський вісник.-2014.-4 квітня.-

С.2 

  18     Фартух ,Н. Шевченко : знайомий і незнайомий : гра- конкурс 

«Щасливий випадок» / Наталія Фартух, завідуюча відділом 

обслуговування // Катеринопільський вісник.-2014.-21 березня.-С.6 

19        «Слово Шевченка- устами нащадків»  : шевченкове  

свято у бібліотеці // Катеринопільський вісник.-2014.-14 березня.-С.2 

 20    Фартух ,Н. Великий син великого народу : шевченківське свято/ 

Наталія Фартух, зав. відділом обслуговування  //Катеринопільський 

вісник.-2014.-7 березня.-С.4 

21    Фартух ,Н О. рідна мово, відкрий свої скарбниці золоті : 

мовознавчий турнір / Наталія Фартух, зав. відділом обслуговування 

центральної районної бібліотеки //Катеринопільський вісник.-2014.-28 

лютого.-С.3 



 22     Фартух ,Н  «Війна для них триває ще й досі» : вечір / Наталія 

Фартух, зав. відділом обслуговування центральної районної 

бібліотеки //Катеринопільський вісник.-2014.-21 лютого.-С.3 

 23    Фартух , Н.  У нас цікаво : засідання жіночого клубу « Горлиця» 

/ Наталія Фартух, зав. відділом обслуговування ЦРБ // 

Катеринопільський вісник.-2014.-21 лютого.-С.5 

 24  Фартух , Н  Кохання і поезія : святковий вечір/ Наталія 

Фартух, зав. відділом обслуговування ЦРБ // Катеринопільський 

вісник.-2014.-21 лютого.-С.5 

25      Фартух , Н  «Ми роду козацького діти, землі української цвіт» : 

вечір козацької слави  до 20 –річчя Вікненського куреня / Наталія 

Фартух, зав. відділом обслуговування ЦРБ // Катеринопільський 

вісник.-2014.-21 лютого.-С.5 

  26  Вишня, Діна  Чарівне слово Кобзаря : презентація книги 

«Кобзарик» / Діна Вишня , заступник директора по роботі з дітьми // 

Катеринопільський вісник.-2014.-7 лютого.-С.2 

  27   Ходзіцький ,В. І забуваються всі негаразди : клуб «Ветеран» / 

Василь Ходзіцький  // Катеринопільський вісник.-2014.-17 січня.-С.3 

                                                   2013 

 28    Фартух , Н  Активна діяльність «Горлиці» : жіночий  клуб  / 

Наталія Фартух, зав. відділом обслуговування ЦРБ // 

Катеринопільський вісник.-2013.-27 грудня.-С.2 

 29     Приємська ,Л. Поділись теплом душі : благодійний аукціон / 

Любов Приємська, директор районної бібліотеки // 

Катеринопільський вісник.-2013.- 27 грудня .-С.2 

  30  Вовкотруб,В. «Золотим рукам вклоняється земля» : 

презентація книги «Катеринопільські умільці та їх ремесла» / 

Валентина Вовкотруб // Катеринопільський вісник.-2013.-20 грудня.-

С.4 

  31    Вишня, Д. «Я пишу вірші серцем» : вечір- поезії Валентини 

Яківни Казиміренко / Діна Вишня, завідуюча районною бібліотекою 

для дітей // Катеринопільський вісник.-2013.-13 грудня.-С.2 

  32    Фартух , Н  «О рідна мово, відкрий свої скарбниці золоті» : 

турнір знавців української мови // Наталія Фартух, зав. відділом 

обслуговування ЦРБ // Катеринопільський вісник.-2013.-22 

листопада.-С.4 

  33   Іванюк,Н. Сучасна бібліотека : рухаємося вперед / Наталія 

Іванюк //Катеринопільський вісник.-2013.-11 жовтня.-С.5. 

(Бібліотечний ярмарок -2013 року м. Києві). 



  34    Фартух ,Н. Роки спливають , а ми душею  завжди молоді : вечір 

– спогад до дня людей похилого віку /Наталія Фартух // 

Катеринопільський вісник.-2013.-11 жовтня. –С.5 

 35      Приємська ,Л. Віра,Надія  і Любов читача – бібліотека : до дня 

всеукраїнських бібліотек / Любов Приємська // Катеринопільський 

вісник.-2013.-27 вересня.-С.2 

 36   Іванюк,І. «Бібліотечні інновації для громад: створюємо, 

майбутнє» : міжрегіональний ярмарок на базі Вінницької обласної 

наукової бібліотеки ім.. К.А. Тімірязєва //Наталія Іванюк // 

Катеринопільський вісник.-2013.-13 серпня.-С.1 

 37  Вишня, Д.  Звучать Шевченкові слова :«Шевченківські 

читання» / Діна Вишня // Катеринопільський вісник.-2013.-30 липня.-

С.2 

 38  « З Україною в серці» : памяті земляка М.Штепана поета // 

Катеринопільський вісник.-2013.-28 травня.-С.2 

 39   Вишня, Д. Мандруємо театральним містом : театралізована 

подорож  / Діна Вишня //Катеринопільський  вісник.-2013.-17 травня.-

С.5 

 40  Радецька, Н. Нова бібліотечна послуга : обслугову- вання 

користувачів в установах та організаціях / Наталія Радецька , 

провідний бібліотекар // Катеринопільський вісник.-2013.-16 квітня.-

С.3 

 41 Фартух , Н. Хай Україна вся читає… Всеукраїнський тиждень 

дитячої та юнацької книги / Наталія Фартух // Катеринопільський 

вісник.-2013.-12 квітня.-С.2 

 42 Руренко ,Н. Свято з хороводами : масляна / Наталія Руренко, 

пров. бібліотекар районної бібліотеки для дітей // Катеринопільський 

вісник.-2013.-10 квітня.-С.5 

 43  Приємська ,Л. «Мої 80 з хвостиком» : збірка віршів 

О.Ю.Лисенка / Любов Приємська, директор районної бібліо 

бібліотеки // Катеринопільський вісник.-2013.-10 квітня.-С.5 

 44   Прилуцька , І. «Колиска нашого Тараса- чарівна Черкаська 

сторона : краєзнавча подорож Ірина Прилуцька , пров. бібліотекар 

бібліотеки для дітей // Катеринопільський вісник.-2013.-10 квітня.-С.5 

 45   Фартух , Н.  Шевченкове слово… : акція Катеринопільщина 

читає Шевченка / Наталія Фартух // Катеринопільський вісник.-2013.-

10 квітня.-С.5 



  46     Дудар , К.  Їхні пісні чула вся Україна : хор Сільго-сптехніки / 

Катерина Дудар, пров. бібліограф ЦРБ // Катеринопільський вісник.-

2013.-2 квітня.-С.3 

 47    Майборода, Т. Наша мова – барвиста і лагідна : день рідної мови 

/ Тетяна Майборода // Катеринопільський вісник.-2013.-12 березня.-

С.3 

  48 Найденко, О. Катеринопільщина читає твори Василя 

Симоненка : цикл літературних читань / Ольга Найденко // 

Катеринопільський вісник.-2013.-26 лютого.-С.3 

 49      Батьківщина Тараса; Доля жінки в творах кобзаря; Сошенко і 

Шевченко : шляхами Кобзаря до 200- річного ювілею // 

Катеринопільський вісник.-2013.-7 березня.-С.6 

 50 Де  височіють найцікавіші пам’ятники Шевченку : до 

річниці Великого Кобзаря// Катеринопільський вісник.-2013.-22 

лютого.-С.5 

 51   Фартух, Н. Герої серед нас : зустріч з воїнами афганцями / 

Наталія Фартух //Катеринопільський вісник.-2013.- 22 лютого.-С.2 

 52 Рибак, С. Виховуємо разом: участь школи і бібліотеки в 

масових заходах / Світлана Рибак //Катеринопільський вісник.-2013.-

22 лютого.-С.6 

 53   Найденко ,О. Три Катернопільчанки- переможці обласної 

вікторини : для юнацтва  « Твої слави козацької повік не забудем…» / 

Ольга Найденко // Катеринопільський вісник.-2013.-19 лютого.-С.2 

 54    Іванюк, Н. Катеринопільщина читає Т.Г.Шевченка : акція / 

Наталія Іванюк // Катеринопільський вісник.-2013.-12 лютого.-С.4 

 55      Приємська,Л. Разом творити добро : клуб «Горлиця» / Любов 

Приємська// Катеринопільський вісник.-2013.-5 лютого.-С.3 

 56  Фартух, Н. З нетерпінням чекають нової зустрічі : клуб 

«Горлиця» / Наталія Фартух //Катеринопільський вісник.-2013.-5 

лютого.-С.3 

 57     Вишня, Діна. Нам свята веселі зима принесла : народознавчий 

клуб «Джерельце» / Діна Вишня // Катеринопільський вісник.-2013.-

25 січня.-С.2 

 58 Подія великого значення : день інформування // 

Катеринопілський вісник.-2013.-25 січня.-С.2 

                                       2012 

 59  Руренко ,Н. Святий  Миколай на Катеринопільщині з 

подарунками до дітей : ранок  у бібліотеці// Катеринопілський вісник.-

2012.-25 грудня.-С.2 



 60   Вишня ,Д. Подяка фонду « Відродження / Діна Вишня // 

Катеринопільський вісник.-2012.-20 лист.-С.2  (« З новою книгою в 

світ» - конкурс) 

 61      Бібліотека на допомогу громаді // Катеринопілський вісник.-

2012.-6 листопада.-С.2 

 62 Приємська,Л. Маємо великі шанси для розвитку : 

Всеукраїнський день бібліотек / Любов Приємсьака // Кате- 

ринопільський вісник.-2012.-28 вересня.-С.2 

 63 Мальовничо- квітанкова Катеринопільщина //  

Катеринопільський вісник.-2012.-4 вересня.-С.2 

 64  Іванюк ,Н. Нова послуга бібліотеки : реєстрація вкладників 

«Ощадбанку» бібліотекою / Наталія Іванюк // Катеринопільський 

вісник.-2012.-7 вересня .-С.2 

 65 Вишня, Д. Не відкладати добро на завтра / Діна Вишня // 

Катеринопільський вісник.-2012.-3 серпня.-С.2 

 66 Найденко,О. Свято хліба : вечір / Ольга Найденко, зав. 

відділом обслуговування // Катеринопільський вісник.-2012.-3 серпня 

.-С.2     (с. Вікнене) 

 67 Другий бібліотечний ярмарок : нові акценти , нові формати // 

Катеринопільський вісник.-2012.-27 червня.-С.2 

 68 Найденко ,О. Вшановуємо Тараса Шевченка : конкурс юних 

поетів// Катеринопільський вісник.-2012.-10 квітня .-С.2      

 69 Вишня, Д. Тиждень дитячого читання / Д.Вишня // 

Катеринопільський вісник.-2012.-10 квітня.-С.4 

 70 Некрученко ,О. На проводах зими : Масляна / Ольга 

Некрученко //Катеринопільський вісник.-2012.-2 беоезня.-С.2   

(с.Мокра Калигірка) 

 71 Приємська,Л. Поповнення фондів бібліотек від  

Міжнародного фонду «Відродження»  : бібліотека / Любов Приємська 

//Катеринопільський вісник.-2012.-24  лютого.-С.4 

 72 Вовкотруб,В. Памяті героїв Крут: вечір памяті / Валентина 

Вовкотруб // Катеринопільський вісник.-2012.-3 лютого.-С.2 

                                       2011 

               

 73 Вишня, Д. Цікавий захід : насильство і дитина ( бібліотека) // 

Катеринопільський вісник.-2011.-23 грудня.-С.5 

 74    Вишня, Д. Всі були щасливі : свято Миколая у бібліотеці // 

Катеринопільський вісник.-2011.-23 грудня.-С.4 



 75 Суська,Т. Нові видання для бібліотеки : подаруй книгу / 

Тетяна Суська,бібліотека // Катеринопільський вісник.-2011.-27 

грудня.-С.8 

 76 Коваленко ,А. У світі казок : гурток «Юні бібліотекарі»  

/Альона Коваленко, Уляна Кобиляк // Катеринопільський вісник.-

2011.-23 грудня.-С.8 

 77 Найденко, О. Рідна мово, звучи в ріднім домі! : день 

української писемності / Ольга Найденко // Катеринопільський 

вісник.-2011.-22 листопада.-С.3 

 78 Приємська ,Л.  «Подаруй книгу бібліотеці» : вісті з бібліотеки 

//Катеринопільський вісник.-2011.-22 листопада.-С.3 

  79 Радецька, Н. Засідання клубу «Твій погляд» /Наталія Радецька 

//Катеринопільський вісник.-2011.-25 жовтня.-С.4 

  80 Ходзіцький, В. Вітали від щирої душі, бажали успіхів у роботі: 

день бібліотекарів // Катеринопільський вісник.-2011.-11 жовтня.-С.4 

 81 Теліженко, Г. Свято хранителів джерел мудрості : день 

бібліотекарів / Галина Теліженко //Катеринопільський вісник.-2011.-

30 вересня.С.2 

 82 Приємська, Л. Влада – наш друг :бібліотеки 

Катеринопільщини сьогодні / Любов Приємська  //Катеринопільсь- 

кий вісник.-2011.- 30 вересня.-С.2 

 83 Химич, В. Інтернет-центр- інновація бібліотеки : два листи на 

одну тему / Вікторія Химич //Катеринопільський вісник.-2011.-6 

вересня.-С.3 

   84 Приємська, Л. Престиж професії бібліотекаря : куточок 

профорієнтації /Любов Приємська // Катеринопіль- ський вісник.-

2011.-6 травня.-С.3 

 85 Вишня, Д. Читають і змагаються діти : конкурс /Діна Вишня // 

Катеринопільський вісник.-2011.-27 березня.-С.2 

 86 Фартух, Н. Психологічний тренінг : програма/ Наталія Фартух 

//Катеринопільський вісник.-22 лютого.-С.2 

 87 Фартух, Н. Допоможемо молоді : робота інтернет- сайтів для 

молоді /Наталія Фартух // Катеринопільський вісник.-2011.-8 лютого.-

С.4 

 88 Приємська, Л. Для жінок : психологічний тренінг (бібліотечна 

служба) / Любов Приємська // Катеринопільський вісник.-2011.-1 

лютого.-С.2 

 89 Комар, Т. Поект «Біблоіміст»- реальна можливість 

комп’ютеризувати  сільські бібліотеки і створити кращі умови для 



розвитку територіальних громад/ Тамара Комар //Катеринопільський 

вісник.-2011.-28 січня.-С.2 

                                          2010 

 90 Найденко, О Лідер бібліотечної справи : Розповідь про 

директора бібліотеки Л.А.Приємську / Ольга Найденко 

//Катеринопільський вісник.-2010.-7 грудня.-С.4 

 91 Приємська, Л. З почуттям причетності до істинних цінностей : 

30 вересня –Всесвітній день бібліотек / Любов Приємська // 

Катеринопільський вісник.-2010.-1 жовтня.-С.4 

 92 Книга завжди  поруч : думки з приводу книги // 

Катеринопільський вісник.-2010.-5 жовтня.-С.3 

 93 Радецька, Н. «Україна для людей» : виставка- стенд / Наталія 

Радецька // Катеринопільський вісник.-2010.-10 вересня.-С.1 

 94 Приємська, Л. Ще одна перемога районної бібліотеки / Любов 

Приємська // Катеринопільський вісник.-2010.-17 вересня.-С.2 

 95 Найденко,О. Урок памяті : розповідь Антоніни Яківни 

Низенко (Джус) про батька, який загинув в Угорщині / Ольга 

Найденко  // Катеринопільський вісник.-2010.-18 травня.-С. 3 

 96 І цвіт травневий падав їм до ніг : нова книга // 

Катеринопільський вісник.-2010.-18 травня.-С.1 

 97 Вишня ,Д. Конференція бібліотекарів /Діна Вишня // 

Катеринопільський вісник.-2010.-18 травня.-С.3 

 98 Вовкотруб, В. Вікно в інформаційний світ : відкриття інтернет 

– центру / Валентина Вовкотруб // Катеринопільський вісник.-2010.-28 

травня.-С.1 

 99 Найденко ,О. Не зривайте красу : первоцвіт/ Ольга Найденко // 

Катеринопільський вісник.-201.-13 квітня.-С.4 

 100 Приємська , Л. Авторський дарунок : Микола Васильович 

Калниболотчук / Любов Приємська //Катеринопільський вісник.-

2010.-20 квітня.-С.2 

 101 Вишня, Д. Свято книги / Діна Вишня //Катеринопільський 

вісник.-2010.-20 квітня.-С.4 

 102 Найденко,О. «Горлиця» скликає друзів : жіночий клуб / Ольга 

Найденко //Катеринопільський вісник.-2010.-5 березня.-С.2 

 103 Книжка «Поетичне гроно Катеринопільщини» // Авангард.-

плюс.-2010.-25 лютого.-С.3 

 104 «Йому судилася доля» (по творчості Тодося Осьмачки) : 

літературна година //Катеринопільський вісник.-2010.-26 лютого.-С.2 



 105 Вовкотруб, В. Діти читають книги : найкращий читач 2009-

2010 роки / Валентина Вовкотруб //Катеринопільський вісник.-2010.-

23 лютого.-С.2    

 106 Приємська ,Л «Поетичне гроно Катеринопільщини» : 

книжкова новинка / Любов Приємська //Катеринопільський вісник.-

2010.-9 лютого.-С.2   

 107 Найденко, О. І сум…і біль… і вічна слава : наша історія Крути 

/ Ольга Найденко// Катеринопільський вісник.-2009.-30 січня.-С.1 

 108 Приємська ,Л Символ хліборобського роду : фестиваль хліба 

Шевченкового краю / Любов Приємська // Катеринопільський вісник.-

2010.-13 счня.-С.1 

 109 Приємська, Л. Інтернет- центр для дітей / Любов Приємська // 

Катеринопрільський вісник.-2010.-6 січня.-С.2 

                                   2009 

 110 Шамрай, О. Катеринопільські Миколаї та Миколайовичі 

влаштували свято для дітей : небайдужість / Ольга Шамрай // Нова 

доба.-2009.-24 грудня.-С.2 

 111 Пшабельська ,К. «Горлиця» для жінок / Катерина 

Пшабельська // Катеринопільський вісник.-2009.-11 грудня.-С.4 

 112 Майстренко, Г. Яка нам потрібна влада? : думка читача / 

Ганна Майстренко // Катеринопільський вісник.-2009.-11 грудня.-С.2 

 113 Вишня, Д. Святий Миколай , подаруй нам свято:  конкурс- 

фестиваль / Діна Вишня // Катеринопільський вісник.-2009.-30 

жовтня.-С.4 

 114 Вибір на все життя : О.М.Найденко – бібліотекар – ювіляр 

//Катеринопільський вісник.-2009.-27 жовтня.-С.2 

 115 Приємська, Л. Грант виграно : інтернет- центр / Любов 

Приємська // Катеринопільський вісник.-2009.-27 жовтня.-С.2 

 116 Радецька ,Н. Мандруючи вулицями селища : запрошуємо до 

краєзнавчого конкурсу / Наталія Радецька, Наталія Фартух // 

Катеринопільський вісник.-2009.-13 жовтня.-С.2 

 117    Щирі слова вітання : день бібліотекаря //Катеринопільський 

вісник.-2009.-2 жовтня.С.2 

 118 Некрученко, О. Гості з Черкас побували у Мокрій Калигірці : 

поет І.І.Дубінін, К.І.Вербівська / Ольга Некрученко // 

Катеринопільський вісник.-2009.-2 жовтня.-С.4 (с.Мокра Калигірка) 

 119 Приємська ,Ж. Спалах молодих обдарувань : день села / 

Жанна Приємська , бібліотекар // Катеринопільський вісник.-2009.- 4 

серпня.-С.4   (с. Радчиха ) 



 120 Прекрасне творимо разом : майстри району в бібліотеці // 

Катеринопільський вісник.-2009.-29 вересня.-С.4 

 121 Приємська, Л. Свято у Водяниках / Любов Приємська // 

Катеринопільський вісник.-2009.-18 вересня.-С.1 

 122 Приємська ,Л. Активні учасники : конкурс /Любов Приємська 

//Катеринопільський вісник.-2009.-24 липня.-С.2 

 123 Фартух, Н. Герой через віки : Іван Мазепа / Наталья Фартух // 

Катеринопільський вісник.-2009.-10 квітрня.-С.4 

 124 Визначено кращих за професією : ними гордиться район- 

Вишня Діна  Анатоліївна //Катеринопільський вісник.-2009.-31 

березня.-С.1 

 125 Вишня, Д. Для юних «читай ликів» : свято книги / Діна Вишня 

// Катеринопільський вісник.-2009.-31 березня.-С.2. 

 126 Вшанування поета : заходи до Т.Г.Шевченка 

//Катеринопільський вісник.-2009.-24 березня.-С.4 

 127 Найденко,О. Славний син нашого земляка : шевченківський 

лауреат Павло Гірник / Ольга Найденко // Катеринопільський вічник.-

2009.-17 березня.-С.2 

 128 Некрученко ,О. «Надвечір’я»  у Капустяному / Ольга 

Некрученко , бібліотекар // Катеринопільський вісник.-2009.-12 

березня.-С.4    (с.Мокра Калигірка) 

 129 Майборода , Т. Найкращий читач району- 2009 /Тетяна 

Майборода // катеринопільський вісник.-2009.-13 березня.-С.3 

 130 Найденко ,О. Українська мова – наш скарб : 21 лютого –День 

рідної мови / Ольга Найденко // Катеринопільський вісник.-2009.-20 

лютого.-С.2  

 131 Сто великих українців : книжкові новини у районній 

бібліотеці // Катеринопільський вісник.-2009.- 6 лютого.-С.4 

 132 Найденко,О. Свято обєднання українського народу : до 90-

річчя соборності України  / Ольга Найденко // Катерипопільський 

вісник.-2009.-16 січня.-с.1 

 133 Ходзіцький,В. У бібліотеці розцвіло «грошове дерево» / 

Василь Ходзіцький // Молодь Черкащини.-2009.-12-8 січня.-С.2 

                                         2008 

 134 Грошове дерево зацвіло : диво ( бібліотека ) // 

Катеринопільський вісник.-2008.-23 грудня.-С.4 

 135 Найденко ,О. Залюблений у слово : Михайло Кузьмович 

Наєнко / Ольга Найденко , зав. відділом обслуговування  ЦРБ // 

Катеринопільський вісник.-2008.-21 листопада.-С.2 



 136 Комар,Т. Звітували Катеринопільчани доньки і сини : участь 

районної бібліотеки // Катеринопільський вісник.-2008.-4 лист. С.2 

 137 Приємська ,Л. Господарі у храмі книг : професія бібліотекар / 

Любов Приємська //Катеринопільський вісник.-2008.- 7 жовтня.- 

 138 Що читають наші діти : розповідь директора рай. бібліотеки 

Д.Вишні // Катеринопільський вісник.-2008.-7 жовтня.-С.3 

 139 Не зрадила мрії : розповідь про Н.Фартух – бібліотекаря // 

Катеринопільський вісник.-2008.-30 вересня.-С.1 

 140 Сторінками книги життя : до дня бібліотекаря Катерина 

Йосипівна Цицерківська // Катеринопільський вісник.-2008.-25 

вересня.С.2 

 141 Андрущенко ,В. Традицією передаємо дітям : вечір / 

Валентина Андрущенко , бібліотекар с. Новоселиці// 

Катеринопільський вісник.-2008.-15 липня.-С.4 (с.Новоселиця) 

 142 Комар,Т. На рушнику жіночих доль : захід / Тамара Комар // 

Катеринопільський вісник.-2008.- 24 червня.-С.2 

 143 Некраченко , О. Чаша духовності не міліє : бібліотека / Ольга 

Некрученко  зав. сільською бібліотекою // Катеринопільський вісник.- 

2008.-30 травня.-С.2 (с.Мокра Калигірка ) 

 144 Приємська,Л. Поїздка в Пирогово / Любов Приємська 

//Катеринопільський вісник.-2008.-27 травня.-С.1 

 145 Вовкотруб ,В. Українська родина – зернина народу : вечір / 

Валентина Вовкотруб// Катеринопільський вісник.-2008.-20 травня.-

С.2 

 146 Вишня, Д. Тиждень книги / Діна Вишня // Катеринопільський  

вісник.-2008.-22 квітня.-С.4 

 147 Химич ,В. «Пишу для тебе Україно, сонячна моя» : поетичний 

конкурс ( юні поети І.Чикун, Є. Бабенко, та А. Бойко) // 

Катеринопільський вісник.-2008.- 11 квітня.-С.4 (с.Ступичне) 

 148 Копійка ,Г. Паростки «Чебрецю» - жіночий клуб бібліотеки / 

Галина Копійка зав. ярошівською бібліотекою // Катеринопільський 

вісник.-2008.-1 квітня.-С.3 (с.Ярошівка ) 

 149 Мироненко ,В. Завітайте до «Горлиці» / Віра Мироненко , 

член клубу « Горлиця» // Катеринопільський вісник.-2008.-21 

березня.-С.4 

 150 Кураш ,Г. Уклін тобі , Кобзарю / Ганна Кураш , бібліотекар // 

Катеринопільський вісник.-2008.-14 березня.-С.4 (с.Вікнене) 

 151 Комар,Т. Підсумки в галузі культури // Катеринопільський 

вісник.-2008.- 4 березня.-С.3 



 152 Фартух, Н. Лозоплетиво майстра : розповідь про Перта 

Михайловича Лозінського / Наталія Фартух // Катеринопільський 

вісник.-2008.-4 березня.-С.4 

 153 Вишня, Д. Конкурс юних книголюбів : Найкращий читач 

України - 2008 // Катеринопі-льський вісник.-2008.-4 березня.-С.4 

 154 Вовкотруб, В. Змагаються веселі, дотепні юні і вродливі : 

(КНК) / Вовкотруб В. //Катеринопільський вісник.-2008.-8 лютого.-С.4  

 155 Вишня, Д. Конкурс юних читачів / Вишня Д. // 

Катеринопільський вісник.-2008.-8 лютого.-С.4 

 156 Череватюк, О. Радчиські умільці : українська світлиця у 

бібліотеці / Олександр Череватюк , б-р Радчиської сільської 

бібліотеки // Катеринопільський вісник.-22 січня.-С.4 (с.Радчиха) 

157 Некрученко ,О. Діє клуб «Подруга» / Ольга Некрученко , 

бібліотекар // Катеринопільський вісник.-2008.-5 лютого.-С.4  

(с.Мокра Калигірка) 

                                      2007 

 158 Мироненко ,В. Мить, що повернула молодість: Клуб 

«Ветеран» / В.Мироненко // Катеринопільський вісник.-2007.-11 

грудня.-С.3 

 159 Барвінок,Т. Клуб «Горлиця» відновив діяльність : А ми – 

жінки / Тамара Барвінок // Катеринопільський  вісник.-2007.-7 

грудня.-С.4 

 160 Пономаренко,Л. Пам'ять небайдужих сердець : до 70 –річчя 

від дня народження В.М.Чорновола / Людмила Пономаренко, 

завідуюча Єрківською селищною бібліотекою ім.. В.М. Чорновола // 

Катеринопільський вісник.-2007.-21 грудня .-С.2   (с.Ерки) 

 161  Мельниченко ,В. Душа не мовчить :день пам’яті жертв 

голодомору / Ввалентина Мельниченко, завідуюча бібліотекою с. 

Єлизаветка // Катеринорпільський вісник.-2007.-4 грудня.-С.3  

(с.Єлизаветка) 

 162 Найденко ,О.   Наш скарб : вечір скорботи «Чорна сповідь 

твоя, Україно» // Катеринопільський вісник.-2007.-4 грудня.-С.3 

 163 Попович, Г. Село моє- для менге ти єдине : музейна кімната 

при бібліотеці / Галина Попович, завідуюча бібліо-текою с. Залізнячка 

// Катеринопільський вісник.-2007.-4 грудня.-С.3 (с. Залізнячка) 

164 Дорошенко ,О. Подарунки вишивальниць : Театр юних акторів 

/ Олена Дорошенко // Катеринопільський  вісник.-2007.-4 грудня С.3 

(с.Петраківка)   



165 Засідання обласної бібліотечної студії // Катеринопільський 

вісник.-2007.-8 листопада.-С.2 

166 Найденко,О. Яків Івашкевич – поет, критик, прозаїк : 

літературні доробки / О. Найденко , зав. відділом обслуговування 

центральної районної бібліотеки //Катери- нопільський вісник.-2007.-

С.4 

 167 Найденко О. Збирайтесь до « матері своєЇ» : нашій школі -50 / 

О.Найденко // Катеринопільський вісник.-2007.-26 жовтня.-С.2 

 168 Фартух, Н. Дитинство, захищенн законом // Катери- 

нопільський вісник.-2007.-23 жовтня.-С.1 

 169 Вишня, Д. Майбутнє нації- це діти : тиждень прово- вих знань 

// Катеринопільський вісник.-2007.-1 9 жовтня.-С.2 

 170 Дзюнь,О. В своїй хаті – своя правда : українська світлиця у 

бібліотеці / О.Дзюнь, с. Вікнене // Катеринопі-льський вісник.-2007.-

16 жовтня.-С.3 

 171 Приємська ,Л. Вони дружать з книгою- 30 вересня –

Всеукраїнський день бібліотек // Катеринопільський вісник.-2007.-28 

вересня.-С.4 

 172 Задвернюк,В. Тобі матусю, низенько я вклонюся : день матері 

в бібліотеці / В.Задвернюк // Катеринопільський вісник.-2007.-18 

травня.-С.1 

 173 Вишня,Д.  Книга завжди поруч : 23 квітня Всесвітній день 

книги і авторського права / Вишня Д.//Катеринопільський вісник.-

2007.-20 квітня.-С.4  

 174 Моключенко Т. Іскри поетичного медозбору Катери-

нопільського слова : вечір поезії  Дмитра Пічкура/ Т. Моключенко // 

Катерипопільський вісник.-2007.-17 квітня.-С.4  (с. Розвохуватка ) 

 175 Приємська Л. На початку нового тисячоліття : Рік української 

книги / Л. Приємська // Катеринопільський вісник.-2007.-23 березня.-

С.4 

 176 Приємська ,Л. Літературні новини району / Л. Приємська , 

директор ЦРБ // Катеринопільський вісник.-27 лютого.-С.4 

 17 Моключенко ,Т.  Година пам’яті : Крути / Т.Моключенко , 

бібліотекар // Катеринопільський вісник.-2007.-10 лютого.-С.4 ) 

(с.Розсохуватка) 

 178 Моключенко ,Т. Наша Родина : до дня Соборності України / 

Т.Моключенко , бібліотекар // Катеринопільський вісник.-2007.-2 

лютого.-С.4 (с.Розсохуватка) 

                                               2006 



 179 Вовкотруб ,В. «Надвечір’я» відкриває таланти : засідання 

клубу / В.Вовкотруб // Катеринопільський вісник.-2006.-20 жовтня.-

С.2 (с.Мокра Калигірка)  

 180 Моключенко ,Т. Вивчаємо його творчість:до 130 –річчя від 

дня народження С.О. Єфремова / Т. Моключенко, бібліотекар с. 

Розсохуватка // Катеринопільський вісник.-2006.-3 жовтня.-С.3    (с. 

Розсохуватка) 

 181 Головіна,Л. Із районного фестивалю «Повір у себе « : заходи в 

районній бібліотеці / Головіна Л. // Катеринопільський вісник.-2006.-

22 грудня.-С.2 

 182 Майборода,Т. «Сторінками улюблених казок» : заходи/ 

Т.Майборода, провідний бібліотекар.-2006.-24 березня.-С.4 

 183 Цьмоха, Л. Укотре перечитую «Кобзар» : вірш /Л.Цьмоха, 

учениця Катеринопільської  школи №2 // Катеринопільський вісник.-

2006.-11 березня.-С.4 

 184 Найденко,О.  «Тарасовими шляхами» : літературний конкурс // 

Катеринопільський вісник.-2006.-3 березня.-С.4 

 185 Теліженко ,Г. Біблотечна робота / Г.Теліженко, зав. 

методичним відділом центральної  районної бібліотеки // 

Катеринопільський вісник.-24 березня.-С.4 

 186 Величаємо тебе, мамо, в цю святкову днину : заходи у 

районній бібліотеці // Катеринопільський вісник.-2006.-23 травня.-С.4 

 187 Відроджуємо храми наших душ : із презентації книг Миколи 

Штепана « Я із солов’їної породи « та «Стежки через пам'ять» // 

Катеринопільський вісник.-2006.-16 червня.-С.1 

 188 Ольга Василівна Дишлюк : бібліотекар // Катеринопільський 

вісник.-2006.-11 липня.-С.3  (с.Потоки) 

 189 Приємська ,Л. «Совість української нації» : 130 –річчя з дня 

народження Сергія Єфремова / Л. Приємська, директор районної 

бібліотеки // Катеринопільський вісник.-2006.-21 липня.-С.2 

 190 «Надвечіря» : створення клубу // Катеринопільський вісник.-

2006.-8 серпня.-С.3 

 191 Дудар ,К.  Літературні новинки : нові книги // 

Катеринопільський вісник.-2006.-8 серпня.-С.3 

 192 Шевчук,Н. Скарбниця людської мудрості: книга/ Н.Шевчук, 

зав. відділом книго збереження і платних послуг// Катеринопільський 

вісник.-2006.-29 вересня.-С.4 



 193 Приємська ,Л. Служимо її величності Книзі : Всесвітній день 

бібліотек/ Л.Приємська, директор Катеринопільської ЦБС // 

Катеринопільський вісник.-2006.-29 вересня.-С.4 

                                        2005 

 194 Мельниченко ,В. Андріївські вечорниці : Свято / В. 

Мельниченко // Катеринопільський вісник.-2005.-27 грудня.-С.4 

(с.Єлизаветка) 

 195 Моключенко, Т. Стоп!- дорогам , що ведуть до СНІДу : 

виховна година /Т. Моключенко, бібліотекар// Катеринопіпільський 

вісник.-2005.-16 грудня.-С.4 (с.Розсохуватка) 

 196 Іванюк, Н. Вбережіть себе і свою сім’ю : СНІД /Н. іванюк , 

методист центральної районної бібліотеки // Катеринопільський 

 вісник.-2005.-29 листопада.- С.4 

 197 Некрученко,О. Ьіля витоків скарбниці духовності : Віра 

Кармаліта – бібліотекар/ О. Некрученко, зав. Мокрокалигірською 

сільською бібліотекою // Катеринопільський вісник.-2005.-18 жовтня.-

С.2 (с.Мокра Калигірка) 

 198 Кирилюк ,О. Творчий вечір поета :тпоета- пісняра А.Ф. 

Косяченка / О.Кирилюк, зав. Мокрокалигірською сільською 

бібліотекою // Катеринопільський вісник.-2005.-18 травня.-С.4  

(с.Мокра Калигірка) 

 199 Іванюк,Н. Читаймо й перечитуймо Шевченка /Іванюк Н. 

методист районної біблотеик // Катеринопільський вісник.-26 квітня.-

С.3 

 200 Ярош,В. Вони заслужили пошану  людей : день працівників 

культури/ В.Ярош // Катеринопільський вісник.-2005.-29 березня.-С.3 

 201 Приємська,Л. Книжкові скарбниці / Л.Приємська, директор 

Катеринопільської ЦРБ // Катеринопільський вісник.-2005.-22 

березня.-С.2 

 202 Іванюк,Н. Ліні Костенко – 75 : наш календар / Н. Іванюк, 

методист  центральної районної бібліотекаи // Катеринопільський 

вісник.-2005.-18 березня.-С.4 

 203 Радецька,Н. Передплачуємо цікаві видання/ Н.Радецька, 

провідний бібліотекар ЦРБ //Катеринопільський вісник.-2005.-4 

лютого.-С.8 

 204 Вишня,Д. краєзнавча година : до 70 річчя поета Василя 

Сиионенка / Д. Вишня, заступник директора по роботі з дітьми // 

Катеринопільський вісник.-2005.-4 лютого.-С.8 



 205 Шевчук, Н. У світі книги : платний відділ /Н.Шевчук зав. 

відділои платних послуг ЦРБ // Катеринопільський вісник.-2005.- 4 

лютого.-С.8 

                                                       2004 

 206 Моключенко,Т. Храм ,де живе книга : знайомство з 

бібліотекою / Т. Моключенко, бібліотекар//Катеринопіль- ський 

вісник.-2004.-12 жовтня.-С.4 (с. Розвохуватка) 

 207 Радецька,Н. Доля професора / М.М. Діденко, професор, 

доктор економічних наук/ Н. Радецька, ведучий бібліотекар 

центральної районної бібліотеки //Катеринопільський вісник.-17 

серпня.-С.3 

 208 Найденко,О. Здрастуй , дорогий «Плуже» : нова книга / О. 

Найденко, завідуюча відділом обслуговування центральної районної 

бібліотеки // Катеринопільський вісник.-2004.-11 червня.-С.7 

  209 Моключенко Т. У наших руках- майбутнє планети : 

екологічний тиждень / Т. Моключенко, сільський 

бібліотекар//Катеринопільський вісник.-2004.-4 червня.-С.7 

(с. Розвохуватка) 

 210  Моключенко, Т. Із слова почина.ться людина : знайомство з 

бібліотекою / Т. Моключенко, сільський бібліотекар// 

Катекринопільський вісник.-2004.-28 травня.-С.7  (с. Розвохуватка) 

 211 Андрущенко,В. Уклін тобі , мамо ! : виховна година / 

В.Андрущенко //Катеринопільський вісник.-2004.-21 травня.-С.8 

(с.Новоселиця) 

 212 Вишня,Д. Літературна подорож: Літературний урок /Д. Вишня, 

заступник директора по роботі з дітьми районної бібліотеки 

//Катеринопільський вісник.-2004.-30 квітня.-С.4 

 213 Моключенко ,Т. «Хто сказав, що колискова- просто пісня, 

просто слово»…: виховна година / Т. Моключенко, сільський 

бібліотекар // Катеринопілльський вісник.-2004.-27 квітня.-С.4  (с. 

Розвохуватка) 

 215 Дмитровська ,В.Конкурс юних декламаторів : до 

Шевченківських свят / В. Дмитровська // Катеринопільський вісник.-

2004.-26 березня.-С.2 

 216 Приємська ,Л. Центри духовності / Любов Приємська, 

директор централізованої бібліотечної системи  // Катеринопільський 

вісник.-2004.-23 березня.-С.1 

 217 Моключенко,Т. «Міс- 2004» / МоключенкоТ.,бібліотекар// 

Катеринопілсьський вісник.-2004.-19 березня.-С.4  (с. Розвохуватка ) 



 218 Приємська , Л.  Світоч української поезії : до 190 річчя з дня 

народження Т.Г.Шевчнка/ Л.Приємська , директор Катеринопільської 

центральної бібліотечної системи //Катеринопільський вісник.-2004.-

16 берехня.-С.3 

 219 Моключенко,Т. Пам'ять про них вічна: книжкова виставка / 

Т.Моключенко, бібліотекар// Катеринопільський вісник.-2004.-16 

березня.-С.4  (с. Розвохуватка ) 

 220 Найденко,О. М.Штепан – лауреат конкурсу / О. Найденко, 

завідуюча відділом обслуговування районної бібліотеки 

//Катеринопільський вісник.-2004.-12 березня.-С.8 

 221 Олександр Лисенко подарував районній бібліотеці свої книги 

/ Олександр Лисенко , доктор історичних наук // Катеринопільський 

вісник.-2004.-20 січня.-С.2 

 222 Вишня,Д.  «Про Черкаський край наш щедрий і багатий» : 

книжкова виставка в дитячій бібліотеці //Катеринопільський вісник.-

2004.-16 січня.-С.2 

                                                    2003 

 223 Кирилюк,О. Година памяті і скорботи : голодомор / О. 

Кирилюк,завідуюча Мокрокалигірською бібліотекою 

//Катеринопільський вісник.-2003.-9 грудня.-С.4  (с.Мокра Калигірка) 

 224 Задвернюк ,В. «Поетична осінь» - завітала на 

Катеринопільщині / В.Заввернюк //Катеринопільський вісник.- 2003.-

21 листопада.-С.4 

 225 Найденко,О. Твій вуз- твоя професія : наш профорієнтаційний 

стенд / О.Найденко, завідуюча відділом обслуговування центральної 

районної бібліотеки // Катеринопільський вісник.-2003.-18 листопада.-

С.3 

 226 Гудзенко,В. Вечір- портрет В.Свідзинського- новий поет / 

В.Гудзенко, процівник ЦРБ //Катеринопільський вісник.-2003.-18 

лист.-С.3 

227 Найденко,О. Черкащина – серцю любий край : до 50 –річчя 

утворення Черкаської області / О.Найденко// Катеринопільський 

вісник.-2003.-17 жовтня.-С.2 

 228 Приємська,Л. Берегині людського знання : 30 вересня – 

Всеукраїнський день бібліотек / Л.Приємська, директор 

Катеринопільський вісник.-2003.-28 вересня.-С.3 

  229 Н.С.Шевчук : фото/ Н.С.Шевчук, бібліотекар відділу 

обслуговування // Катеринопільский вісник.-2003.-28 вересня.-С.4 



 230 Моключенко,Т. незламність : долі людські К.Д. та В.Т. 

Осіпенки / Т. Моключенко, бібліотекар с. Розсохуватка 

//Катеринопільський вісник.-2003.-8 липня.-С.4   (с. Розвохуватка ) 

 231 Радецька,Н. Дбайливим господарям : вам радять / Н.Радецька, 

провідний бібліотекар // Катеринопільський вісник.-2003.-25 квітня.-

С.6 

 232 Лисиця,П.  Наталія Валентинівна Руренко : фото-провідний 

бібліотекар дитячої бібліотеки / Лисиця П. // Катеринопільський 

вісник.-2003.-21 березня.-С.4 

 233 Радецька,Н. Робимо немало , щоб читачам було цікаво / 

Радецька , провідний бібліотекар//Катеринопільський вісник.-2003.-21 

березня.-С.4 

 234 Найденко,О. Слово, пісня, дума Кобзарева, ви – окраса й суть 

мого життя: шевченківські дні / О.Найденко, зав. відділом 

обслуговування ЦРБ// Катеринопільський вісник.-2003.-21 березня.-

С.4 

 235 Приємська ,Л.ЇЇ покликання любов до книги : зав.біблотекою 

Суська Тетяна Петрівна / Л.Приємська , директор ЦБС 

//Катеринопілський вісник.-2003.-18 лютого.-С.4 

                                                         2002 

  236 Приємська,Л. 45 років , відданих бібліотеці : Марія Федорівна 

Мельниченко .Твої люди , Катеринопільщино! / Л. Приємська, 

директор центральної районної бібліотеки// Катеринопільський 

вісник.-2002.-12 лист.-С.4 

 237 І.В.Прилуцька :фото / І.В.Прилуцька – бібліотекар відділу 

обслуговування //Катекринопільський вісник.-2002.-27 вересня.-С.4 

 238 Приємська,Л. Їхнє покликання служити книзі й читачам : 30 

вересня Всеукраїнський день бібліотек / Л.Приємська , директор ЦБС 

// Катеринопільськийвісник.-2002.-27 вересня.-С.4 

 239 О.М.Найденко : фото/ О.М.Найденко, завідуюча відділом 

обслуговування // Катеринопільський вісник.-2002.-1 травня.-С.3 

 240 Руренко,Н. Ми – діти твої, Україно : свято державності / 

Н.Руренко , ведучий бібліотекар// Катеринопільський вісник.-2002.-

С.2 

 241 «Я – берегиня» : вечір//  Катеринопільський вісник.-2002.-7 

березня.-С.2 

 242 Ходзіцький ,В. Зачаровані книгою бенефіс читача / А. 

Ходзіцький // Катеринопільський вісник.-2002.-8 лютого.-С.5 



 243 Найденко ,О. Діє інформаційний центр в бібліотеці / 

О.Найденко, завідуюча відділом  обслуговування ЦРБ// 

Катеринопільський вісник.-2002.- 8 лютого.-С.1 

                                      2001 

 244 Найденко ,О. Райбібліотека запрошує на бенефіс читача / 

О.Найденко,завідуюча відділом обслуговування районної бібліотеки // 

Катеринопільський вісник.-2001.-22 грудня.-С.8 

  245 Олійник,М. Сенс її життя : аматор сцени Галина Парамонтівна 

Касяненко/ Марія Олійник// Катеринопільський вісник.-2001.-10 

лист.-С.2  (с.Мокра Калигірка) 

 246 Іванюк,Н. «Подаруй бібліотеці книгу» : акція триває/ 

Н.Іванюк, методист Катеринопільської ЦРБ // Катеринопільський 

вісник.-2001.-29 вересня.-С.2 

 247 Приємська ,Л. Коли душваплаче, вона просить книги / 

Л.Приємська, директор ЦБС// Катеринопільський вісник.-2001.-29 

вересня.-С.2 

 248 Вишня,Д. Книжкове королівство для дітей : 30 вересня – 

Всеукраїнський день бібліотек / Д.Вишня, заступник директора ЦРБ 

по роботі з дітьми //Катеринопільський вісник.-2001.-29 вересня.-С.2 

 249 Руренко Н. : фото //Катеринопільський вісник.-2001.-29 

вересня.-С.2 

 250 Олійник,М. Свято, що запам’ятається надовго: перший 

дзвоник/ М.Олійник // Катеринопільський вісник.-15 вересня.-С.4     

(с.Мокра Калигірка) 

 251 Пономаренко ,Л.Посильний вклад громадськості: сільська 

бібліотека / Л. Пономаренко// Катеринопільський вісник.-2001.-19 

квітня.-С.1 (с.Єрки )  

 252 Олійник,М. Веселі канікули : вечори – зустрічі / М.Олійник, 

завідуюча бібліотекою с. Мокра Калигірка //Катеринопільський 

вісник.-2001.-11 квітня.-С.4 (с.Мокра Калигірка)  

 253 Вовк, А. Пам’яті Кобзаря :свято в дитячій бібліотеці/ Аліна 

Вовк //Катеринопільський вісник.-2001.-21 березня.-С.2.  

 254 Коріненко,Т. Тиждень рідної мови свято / Т. Коріненко, 

завідуюча Пальчиківською сільською бібліотекою  

//Катеринопільський вісник.-  2001.-14 березня.-С.4 

 255 Вікторова ,Л. І стала вона бібліотекарем : Людмила Федорівна 

Поштаренко / Л.Вікторова , смт. Єрки //Катеринопільський вісник.-

2001.-7 березня.-С.2  (с.Єрки) 



 256 Олійник,М. Ой радуйся , земле  : вечір / М.Олійник, завідуюча 

Мокрокалигірською сільською бібліотекою // Катеринопільський 

вісник.-2001.-3 лютого.-С.4  (с.Мокра Калигірка) 

                                             2000 

 257 Мельниченко, М. На крилах поезії й пісень : вечір поезії/ 

М.мельниченко //Катеринопільський вісник.-2000.-11 листопада.-С.2  

(с.Мокра Калигірка) 

 258 Бібліотека сушить книги…: Б’ємо на сполох! 

//Катеринопільський вісник.-2000.-1 липня.-С.1 

 259 Олійник, М. На честь свята : до дня Незалежності України / 

М.Олійник, завідуюча Мокрокалигірською сільською бібліотекою // 

Катеринопільський вісник.-2000.-14 вересня.-С.2  (с.Мокра Калигірка) 

 260 Таланти  твої, Катеринопільщино! : молоді поети // 

Катеринопільський вісник.-2000.-22 квітня.-С.6 

 261 Олійник, М. Відзначаючи дати і ювілеї : заходи бібліотеки / 

М.Олійник , завідуюча Мокрокалигірською сільською бібліотекою // 

Катеринопільський вісник.-2000.-1 квітня.-С.3  (с.Мокра Калигірка) 

 262 Мельниченко,М. Провели бібліографічний огляд / 

М.Мельниченко // Катеринопільський вісник.-2000.-18 березня.-С.3  

(с.Суха Калигірка ) 

 263 Василькова , Л. Приходив до нас Миколай… : свято Миколая 

у бібліотеці / Л.Василькова // Катеринопільський вісник.-2000.-12 

січня.-С.4 

 

                                               1999 

 264 Лисиця ,П. Вибори -99: виставка /Лисиця П. 

Катеринопільський вісник.-1999.-16жовтня.-С.1 

 265 Олійник,М. Цей незабутній  випускний…вечір /М.Олійник, 

завідуюча бібліотекою// Катеринопільський вісник.-1999.-30 червня.-

С.4 

 266 Зозуля, В. 30 вересня- всеукраїнський  день бібліотекаря / 

В.Зозуля, директор центральної бібліотечної  системи // 

Катеринопільський вісник.-1999.-27 вересня.-С.2 

 267 Олійник,М. «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь віки»: 

шевченкіана / М.Олійник, завідуюча бібліотекою с.Мокра Калигірка // 

Катеринопільський  вісник.-1999.-28 квітня.-С.2 ( с.Мокра Калигірка) 

  268 Вишня, Д. Свято вулиці Шевченка : Фоторепортаж / Вишня,Д. 

, заступник директора ЦБС // Катеринопільський вісник.-1999.-17 

березня.-С.4 



 269 Лещенко,А. «Ми дуже любим дідуся Тараса, і вам розкажем 

про життя його» : літературно – музичний ранок /А.Лещенко , зав. 

дитячою бібліотекою// Катеринопільський вісник.-1999.-6 березня.-

С.4 

 270 Лугова,М. Бібліотека допомагає школі : вечори, диспути, 

бесіди / М.Лугова // Катеринопільський вісник.-1999.-24 лютого.-С.2 

                                                1998 

 271 Василькова,Л. У бібліотеці цвітуть … книги / Л.Василькова 

//Катеринопільський вісник.-1998.-11 листопада.-С.4 

 272 Лавренюк,О. Сієм розумне, і добре, і вічне…: час дозвілля ! / 

О.Лавренюк, бібліотекар Вікненської сільської бібліотеки філіал №2 

//Катеринопільський вісник.-1998.-21 лютого.-С.5    (с.Вікнене) 

                                                1997 

 273 Лавренюк,О. Друзі мої -  книги / О.Лавренюк, бібліотекар 

Вікненської сільської бібліотеки філіал №2 //Катеринопільський 

вісник.-1997.-25 грудня.-С.3   (с.Вікнене) 

 274 Бурій,Л. Потоки: штрихи історії / Любов Бурій,бібліотекар с. 

Потоки //Катеринопільський вісник.-1997.-6 серпня.-С.4 (с.Потоки) 

                                        1996 

 275 Бурій,Л. Военне село…: З історії рідного краю / Л.Бурій, 

бібліотекар// Катеринопільський вісник.-1996.-6 травня.-С.2  

(с.Потоки)   

 276 Бурій,Л. З роси і води, майстер квітучих і мудрих слів: Поет 

Шевченкового краю/ Л.Бурій , бібліотекар // Катеринопільський 

вісник.-1996.-20 березня.-С.4     (с.Потоки)   

 277 У вінок шани Кобзареві : районна бібліотека 

//Катеринопільський вісник.-1996.-13 березня.-С.1 

                                                1995 

 278 Ходзіцький ,В. Обласний семінар директорів ЦБС/ 

В.Ходзіцький // Катеринопільський вісник.-1995.-28 жовтня.-С.2  

                                                1992 

 279 Кураш, Г. Відзначили день Андрія : культурне життя району 

/Г.Кураш, бібліотекар // Катеринопільський вісник.-1992.-19 грудня.-

С.3  (с.Вікнине ) 

 280 Кураш, Г. Лоза до лози : є сільські умільці І.В.Височанський / 

Г.Кураш, бібліотекар // Катеринопільсь- ський вісник.-1992.-15 

серпня.-С.3  (с.Вікнине ) 

 281 Кураш, Г. прав більше, ніж обов’язків / Г.Кураш, бібліотекар // 

Катеринопільський вісник.-1992.-9 вересня.-С.3  (с.Вікнине ) 



 282 Радецька,Н. Вербна неділя : повертаючись до витоків / Н. 

Радецька , бібліотекар // Катеринопільський вісник .-1992.-18 квітня.-

С.3 

 283 Радецька,Н. Стрітення : повертаючись до витоків / Н. 

Радецька , бібліотекар // Катеринопільський вісник .-1992.-15 лютого.-

С.4 

 284 Радецька,Н. Хрещення : повертаючись до витоків / Н. 

Радецька , бібліотекар // Катеринопільський вісник .-1992.-18 січня.-

С.2 

 285 Радецька,Н. Наворожи мені, ніч : повертаючись до витоків / Н. 

Радецька , бібліотекар // Катеринопільський вісник .-1992.-11 січня.-

С.1 

 286 Радецька,Н. Сійся, родися : повертаючись до витоків / Н. 

Радецька , бібліотекар // Катеринопільський вісник .-1992.-11 січня.-

С.1 

 

                                                 1991 

 287 Їжко, Р.М.В роботі допомагає книга :бібліотека //Авангард.-

1991.- 11 квітня.-С.2    (с.Єрки) 

  288 Клиценко,К. На сцені родиною: культурне життя / Клиценко 

К., бібліотекар пенсіонер //Авангард .-1991.-23 вересня.-С.2    

(с.Ямпіль) 

 289 Петрова, Н. «Наша Меланка не робоча- на ній сорочка 

парубоча…»: уроки народознавства /Н.Петрова, завідуюча філіалом 

Бродецької сільської бібліотеки //Авангард.-1991.-17 січня.-С.4   

(с.Бродецьке) 

                                                  1990 

 290 Мельниченко, М. Виховує любов до книги / М.Мельниченко, 

бібліотекар //Авангард.-1990.-29 листопада.-С.3 (с.Суха Калигірка) 

                                                  1989 

 291 Суська, К. Нові надходження / К Суська // Авангард.- 1989.- 21 

грудня.-С.4  

 292 Зозуля В. Наш бібліотекар : розповідає …/ В.Зозуля, директор 

районної централізованої бібліотеки //Авангард.-1989.-2 лист. –С.4 

 293 Вербівський , Е. Вечір поета :Іван Дробний /Е.Вербівський // 

Авангард.-29 червня.-С.4 (с.Киселівка ) 

 294 Літературні читання : До 175 –річчя з дня народження 

Т.Г.Шевченка //Авангард.-1989.-27 квітня.-С.1 



 295 Вишня, Д. Вечір- конкурс : до 175 – річчя Великого Кобзаря 

/Д. Вишня //Авангард  .-1989.-15 квітня.-С.2 

                                                  1988 

 296 Шуміленко ,Л. Іван Гаврилюк в Єлизаветці : зустріч з 

цікавими людьми / Л.Шуміленко , завідуюча сільською бібліотекою // 

Авангард.-1988.-30 квітня.-С.2    (с.Єлизаветка) 

 297 Приємська ,Л. Новинки читачам : на книжкові полиці / 

Л.Приємська , завідуюча відділом обслуговування центральної 

бібліотеки // Авангард.-1988.-28 квітня.-С.4 

 298 Шуміленко, Л. Урок мужності / Л.Шуміленко, завідуюча 

Єлизаветською сільською бібліотекою //Авангард.-1988.-11 лютого.-

С.4        (с.Єлизаветка) 

                                                 1987 

 299 Прославляю, рідний мій краю, велич  твою і красу : 

книжкова виставка // Аавнгард.-1987.-24 грудня.-С.4 

 300 Пащук, Г. «Жовтнем сяяна рідна земля» : тематичний вечір / 

Г.Пащук //Авангард.-1987.-17 жовтня.-С.4 

 301 Гончаренко , Г. Друг твій – книга : серед книжок 

//Г.Гончаренко, завідуюча бібліотекою // Авангард.-1987.- 22 серпня.-

С.4   (с.Ямпіль) 

 302 Приємська , Л. Новини художньої літератури  /Л. Приємська // 

Авангард.-1987.-15 серпня.-С.4 

 303 Приємська , Л. Присвячено воїнам – інтернаціоналістам: 

книжкова вистака / Л.Приємська , зав. відділом обслуговування 

районної бібліотеки // Авагнард.-1987.-11 серпня.-С.2 

 304 Зозуля,В. Бережіть квіти / В.Зозуля, директор центральної 

районної бібліотеки // Авангард.-1987.-4 липня.-С.4 

 305 Марценюк, Г. Юні помічниці / Г.Марценюк, завідуюча 

Вікнинською бібліотекою- філіалом №1 // Авангард.-1987.-28 травня.-

С.4   (с.Вікнине) 

 306 Шуміленко , Л. Тематичний вечір / Л.Шуміленко , зав. 

Єлизаветською бібліотекою- філіалом // Авангард.-1987.- 28 травня.-

С.4    (с. Єлизаветка ) 

 307 Музиченко , С. На світло « вогника» : вечір / С.Музиченко, 

бібліотекар центральної районної бібліотеки // Авангард.-1987.-17 

березня.-с. 4 

                                          1986 



 308 Шуміленко, Л. Агіткультбригада дарує пісні :культармійці – 

хліборобам / Л.Шуміленко // Аавнгард.-1986.-31 липня.-С.2    

(с.Єлизаветка) 

 309 Н.І.Радецька старший бібліограф читального залу районної 

бібліотеки : фото // Авангард.-1986.- 9 липня.-С.3 

 310 Попович, Г. Для тваринників / Г. Попович // авангард.-1986.-20 

березня.-С.2  (с.Єрки) 

                                           1985 

 311 Вишня , Д. Як створити власну бібліотеку ?: поради читачам/ 

Д.ВАишня, старший методист центральної районної бібліотеки // 

Авангард.-1985.-5 вересня.-С.4 

 312 Заверюха ,О.  вічно живе слово : Літературний вечір / 

О.Заверюха, завідуюча відділом обслуговування центральної районної 

бібліотеки // Авангард.-1985.-20 квітня.-С.4 

 313 Покрищук, О. Міжбібліотечний абонемент / Покрищук О. 

завідуюча відділом книго збереження // Авангард.-1985.-18 квітня.-С.4 

                                           1984 

 314 Бібліотеки і клуби взимку  // Авангард.-1984.-17 лист.-С.1 

 315 Білоголова Валентина Степанівна : фото // Авангард.-1984.- 2 

серпня.-С.2     (с.Єрки) 

 316 Майборода ,Т. Міжбібліотечний абонемент / Т.Майборода 

,бібліотекар районної бібліотеки міжбібліотечного абонементу // 

Авангард.-1984.- 7 червня.-С.2      

 317 Білоголова,В. Культармійці – тваринникам / В. Білоголова, 

завідуюча бібліотекою №3 , смт.Єрки //Авангард.-1984.-15 травня.-С.2      

(с.Єрки) 

 318 Шуміленко Ліда Кіндратівна :фото // Авангард.-1984.-19 

квітня.-С.2      (С.Єлизаветка) 

 319 Кравченко, Л.  Вечір молодих виборців : вечір / Л.Кравченко, 

завідуюча Мокрокалигірською селищною бібліотекою // Авангард.-

1984.- 28 лютого.-С.2  (с.Мокра Калигірка) 

 320 Кравченко , Л. Цікавий вечір / Л.Кравченко, завідуюча 

Мокрокалигірською селищною бібліотекою // Авангард.-1984.- 16 

лютого.-С.2  (с.Мокра Калигірка) 

                                                      1983 

 321 Кравченко , Л. Пропаганда передового : бібліотеки- 

трудівникам села / Л.Кравченко, завідуюча Мокрокалигірською 

селищною бібліотекою // Авангард.-1983.- 29 грудня.-С.2  (с.Мокра 

Калигірка) 



 322 Костяний , А. Діє інформаційний центр/ А.Костяний , 

заступник голови ради центру науково- технічної інформації // 

Авангард.- 1983.-22 лист.- С.2 

 323 Бальченко ,В. На передньому краї / В. Бальченко, завідуюча 

Новоселицькою сільською бібліотекою-філіалом // Авангард.-1983.-22 

лист.-С.2     (с. Новоселиця) 

 324 Кравченко Л. Спільна справа / Л.Кравченко , завідуюча 

Мокрокалигірською селищною бібліотекою // Авангард.-1983.- 22 

листопада.-С.2  (с.Мокра Калигірка) 

 325 «Наш колгосп і Продовольча програма» : книжкова виставка 

// Авангард,-1983.-22 лист.- С.2   (с.Мокра Калигірка) 

 326 Зозуля ,В.  В одному строю / В.Зозуля, директор 

централізованої системи бібліотек // Авангард.-1983.-22 лист. –С.2 

 327 Кравченко, Л. Спільна справа / Л. Кравченко ,завідуюча 

Мокрокалигірською селищною бібліотекою // Авангард.-1983.- 29 

грудня.-С.2  (с.Мокра Калигірка) 

 328 Білоголова, В. Тепер на підряді / В.Білоголова , завідуюча 

Єрківської селищною бібліотекою-філіалом //Авангард.-1983.-22 

лист.-С.2  (с.Єрки) 

 329 Білоголова Валентина Семенівна –завідуюча селищною 

бібліотекою філіалом № 3 : фото з Дошки пошани // Авангард.-1983.-

11 червня.-С.2   (с.Єрки) 

 330 Ткаченко О. Цікава книга : література про Черкащину // 

Авангард.-1983.-28 травня.-С.4 

 331 Травневий (1982р) Пленум ЦК КПРС- історичний рубіж в 

боротьбі за комунізм : виставка у центральній районній бібліотеці // 

Авангард.-1983.-19 травня.-С.4 

 332 Книгу – в маси // Авангард.-1983.-30 квітня.-С.1 

                                                     1981 

 333 Відвідувачі районної центральної бібліотеки біля стендів 

літератури для працівників і спеціалістів сільського господарства : 

фото // Авангард.-1981.-26 грудня.-С.4 

 334 Бібліотека і читач // Авангард .-1981.-3 грудня.-С.1 

 335 Кравченко ,Л. В тісній взаємодії : з досвіду роботи / 

Л.Кравченко , завідуюча Мокрокалигірською селищною бібліотекою 

// Авангард.-1981.-28 лист.-С.4 

 336 Вишня, Д. На рівень сучасних вимог : бібліотеки – 

трудівникам села / Д. Вишня, старший бібліотекар центральної 

бібліотеки  //Авангард .-1981.-28 лист. С.4 



 337 Осадчий ,Г. У дружбі з наукою : бібліотеки – трудівникам села 

/ Г. Осадчий, агроном управління сільського господарства // 

Аавнгард.-1981.-28 лист.-С.4 

 338 «Довідково-інформаційний фонд з питань сільського 

господарства» : виставка //Авангард.-1981.-28 лист.-С.4 

 339 Зозуля , В. Наше завдання : бібліотеки працівникам ферм / В. 

Зозуля, директор  центральної бібліотечної системи // Авангард.-

1981.-8 вересня.-С.4 

 340 Суська, Т.  Враховуючи запити читачів : Бібліотеки – 

працівникам ферм / Т.Суська, завідуюча Лисичобалківською 

сільською бібліотеко- філіалом //Авангард.-1981.-8 вересня.-С.4   

(с.Лисича Балка) 

 341 Бальченко ,В. У кімнаті тваринників…: Бібліотеки –

працівникам ферм / В.Бальченко, завідуюча Новосельцькою 

сільською бібліотекою –філіалом // Авангар.-1981.-8 вересня.-С.4     

(с.Новоселиця) 

 342 Куліш , Г. Пропагуємо передовий досвід : бібліотеки – 

працівникам ферм / Г.Куліш, редактор відділу обробки літератури 

//Авангард.-1981.-8 вересня.-С.4 

 343 Кравченко, Л. В тісному зв’язку : бібліотеки – працівникам 

ферм // Л.Кравченко , завідуюча Мокрокалигірською бібліотекою 

//Авангард.-8 вересня.-С2. (с.Мокра Калигірка). 

 344 К.І.Комар бібліотекар з читачами бібліотеки : фото // 

Авангард.-1981.-8 вересня.-С.4   (с.Гончариха). 

 345 Дем’янчук , Г. Літературні години : до І.Я.Франка / Г. 

Дем’янчук // Авангард.-1981.-5 вересня.-С.4 

 346 Білоголова В.С.  завідуюча Єрківською селищною 

бібліотекою- філіалом №3 : фото // Авангард.-1981.-11 червня.-С.2     

(с.Єрки) 

 347 Крігер ,П. На читацькій конференції / П. Крігер , бібліотекар 

Гончариської бібліотеки  // Авангард.-1981.-9 травня.-С.4      (с. 

Гончариха) 

 348 Нарада бібліотечних працівників // Авангард.-1981.-30 

квітня.-С.2 

 349 «Країна Рад від зїзду до зїзду» : стенд у бібліотеці // 

Авангард.-1981.-14 березня.-С.4 

 350 Швець ,Т. Літературний вечір на тему : «Хліб святиня – 

бережи його» / Т.Швець // Авангард.-1981.-10 березня.- С.4  

(с.Кайтанівка) 



 351 Пономаренко , Л. Ми за мир, геть війну : дитячий ранок у 

бібліотеці / Л.Пономаренко , заступник директора центральної 

бібліотеки по роботі з дітьми // Авангард.-1981.-3 березня.-С.4 

                                        1980 

 352 Білоус,Н. Любіть і шануйте книги ! / Н.Білоус, старший 

бібліотекар відділу обслуговування центральної районної бібліотеки 

//Авангард.-1980.-18 вересня.-С.4 

 353 Для юних читачів : районна дитяча бібліотека // Авангард.-15 

липня.-С.4 

 354 Котенко , Л. З Леніним по ленінському шляху : читацька 

конференція / Л. Котенко //Авангард.-1980.-29 травня.-С.4 

 355 Котенко, Н.Якщо потрібна книга…: бібліотеки читачам 

//Авангард.-1980.-15 травня.-С.2 

 356 З Леніним у серці крізь віки, йдемо : книжкова виставка // 

Авангард.-1980.-22 квітня.-С.4 

 357 Дмитренко ,С. Виконуємо заповіти Ілліча : книжкова виставка 

/ С.Дмитренко, старший бібліотекар відділу обслуговування  учнів 4-8 

класів районної бібліотеки для дітей // Авангард.-1980.-15 квітня.-С.4 

 358 Кравченко , Л. Орден Леніна на подвиг кличе : вечір / 

Л.Кравченко, завідуюча селищною бібліотекою // Авангард.-1980.- 12 

квітня.-С.2 

 359 Яременко,О. Закладам культури – відмінну роботу / 

О.Яременко, старший методист бібліотеки // Авангард.-1980.-4 

березня.-С.2 

 360 Шуміленко ,Л. 30 років на хлібній ниві : механізатор Микола 

Семенович Волошин // Авангард.-1980.-23 лютого.-С.2  (с.Єлизаветка) 

 361 Швець, Т. Приємний відпочинок / Т. Швець, завідуюча 

бібліотекою //Авангард.-1980.-14 лютого.-С.4  (с. Кайтанівка) 

 362 Комар, К. Концерт друзів / К. Комар, бібліотекар //Авангард.-5 

лютого.-С.4   (с.Гончариха) 

 363 Кравченко ,Л. Вшанування людей праці : вечір / Л. Кравченко. 

Завідуюча Мокрокалигірською селищною бібліотекою // Авангард.-

1080 .-29 січня.-С.2  (с.Мокра Калигірка) 

                                         1979 

 364 Мельниченко,М. На світло вогника : профорієнтація школярів 

/ М. Мельниченко , завідуюча бібліотекою, с.Суха Кали гірка //  

Авангард.-1979.-29 грудня.-С.2 

 365 Яременко, О. Книгу, будь ласка / О. Яременко, методист 

центральної районної бібліотеки //Авангард.-1979.-7 листопада.-С.4 



 367 Гості «Поетичного Жовтня» : свято // Авангард.-1979.-27 

жовтня.-С.4 

 368 Лисенко ,Є Шляхом централізації : культосвітні заклади і 

масово- політична робота / Є Лисенко, завідуючий районним відділом 

культури// Авангард.- 179.-11 травня.-С.2 

 369 Республіканський конкурс на кращу пропаганду книги // 

Авангард.-1979.-19 квітня.-С.4 

 370 Бальченко, В. «Честь і слава трударям, що живуть в моїм селі 

!»: тематичний вечір / В. Бальченко , завідуюча Новосільським 

бібліотечним філіалом //Авангард .-1979.-13 лютого.-С.2   

(с.Новоселиця) 

                                       1978 

 371 Олійник,Г. З поглядом у завтра : у бібліотеці / Г. Олійник, 

завідуюча відділом обслуговування районної бібліотеки для дорослих 

// Авангард.- 1978.-31 жовтня.-С.4 

 372 Сільська бібліотека // Авангард.-1978.- 20червня.-С.1 

 373          Шуміленко , Л. Розповіді про подвиг : обговорюємо книги 

товариша Л.І. Брежнєва «Мала земля» і «Відродження» / Л. 

Шуміленко , завідуюча бібліотекою // Авангард.-1978.-20 червня.-С.2      

(с.Єлизаветка) 

 374 Н.В.Коваленко бібліотекар : фото // Авангард.-1978.-16 

травня.-С.4       (с.Новоселиця) 

 375 Ілляш ,С.  Книжкова виставка / С.Ілляш, читач бібліотеки 

//Авангард.-1978.-16 травня.-С.4  (с.Єрки) 

 376 Бальченко ,В . Пропагуємо, знайомимо / В.Бальченко 

,завідуюча Новоселицькою сільською бібліотекою// Авангард.-1978.-

22 квітня.-С.2  (с.Новоселиця) 

 377 Попович,Г. Сумки , повні новин / Г.Полпович, завідуюча 

Єрківською селищною бібліотекою №2 //Авангард.-1978.-1 квітня.-С.4   

(с.Єрки) 

 378 Олійник, Г. Зустріч з письменником : Новини культурного 

життя  / Г. Олійник, завідуюча відділом обслуговування районної 

центральної бібліотеки // Авангард.-1978.-18 березня.-С.4 

 379 Полікаренко , П. Святково , урочисто : Нові обряди – в життя  

/ П. Полікаренко, завідуюча бібліотекою села Шостаково // Авангард.-

1978.-4 березня.-С.2   (с. Шостаково) 

                                                  1977 

 380 Тематична виставка книг : дитяча бібліотека : фото // 

Авангард.-1977.-26 лист.-С.4 



 381 Нові книги , що надійшли  до Катеринопільської центральної 

бібліотеки  //Авангард.-1977.-18 жовтня.-С.4 

 382 Сільський бібліотекар //Авангард.-1977.-27 вересня.-С.1 

 383           На читацькій конференції : фото // Авангард .-1977.-6 

серпня.-С.4 

 384 Ідемо шляхом Леніна , шляхом Жовтня : книжкова виставка // 

Авангард.-1977.-6 серпня.-С.4 

 385 Зозуля, В. Бібліотеки – ювілею / В. Зозуля, директор 

централізованої системи бібліотек //  Авангард.-1977.-2 липня.-С.2  

 386 Бібліотеки- святу : книжкова виставка до 60- річчя великого 

Жовтня // Авангард.-1977.-23 червня.-С.2 

 387 Суська К.П. Нові книги , що надійшли  в Катеринопільську 

центральну бібліотеку в квітні - травні //Авангард.-1977.-16 червня.-

С.4 

 388 Суська К.П. Нові книги , що надійшли  в Катеринопільську 

центральну бібліотеку в квітні - травні : мовознавство, медицина, 

суспільно- політична//Авангард.-1977.-11 червня.-С.4 

 389 Русоброва, С. Читацька конференція / С. Русоброва, учениця 7 

класу // Авангард.-1977.-4 травня.-С.4 

 390 Покотило, Д. Засідання клубу «Подруга» / Д.Покотило , 

старший бібліотекар методичного відділу центральної бібліотеки // 

Авангард.-1977.-9 квітня.-С.4 

 391 Личенко, К. Шана людям роботящим : Нові обряди – в життя /  

К. Лисенко, завідуюча Вербовецькою сільською  бібліотекою // 

Авангард.-1977.-24 березня.-С.2 

 392 Крігер, П. Все про рідний край : вікторина / П. Крігер, 

бібліотекар // Авангард.-1977.-1 березня.-С.2   (с. Гончариха ) 

                                       1976 

 393 На допомогу  профорієнтації молоді : книжкова виставка // 

авангард.-20 лист.-С.4 

 394 Сільська бібліотека //Авангард.-1976.- 21 вересня.-С.1 

 395 Книга – найкращий друг : дитяча бібліотека – фото // 

Авангард.-1976.-31 серпня.-С.2  

 396 Сергієнко , В. У царстві дитячих книг /В. Сергієнко 

//Авангард.-1976.-17 серпня.-С.4 

 397 Кравченко .А. Гордимося нею : вечір присвячений Ользі 

Володимирівній Череватій / Л. Кравченко , завідуюча 

Мокрокалигірською селищною бібліотекою // Авангард.-1976.-22 

квітня.-С.2.    (с.Мокра Калигірка) 



 398 Кондратьєва, Н. Книжкова виставка / Н. Кондратьєва , 

бібліотекар  // Авангард.-1976.-22 квітня.-С.2  (с.Петраківка ). 

 399 Будови девятої п’ятирічки : районна бібліотека імені 

В.І.Леніна : фото // Авангард.-1976.- 10 лютого.-С.4 

 400 Зарва,М.  З книгою і піснею до людей / М.Зарва // Авангард.-

1976.-10 лютого.-С.4       (с.Гончариха )  

 401 Коваленко, Н. Конференція пройшла цікаво / Н. Коваленко , 

працівник районної бібліотеки для дітей // Авангард.-1976.-7 лютого.-

С.4 

                                        1975 

 402 Будник, К. На вогник бібліотеки : наш відпочинок / К. Будник 

, читач бібліотеки // Авангард.-1975.-С.2 

 403 Коваленко, Н. Дітям про партію / Н. Коваленко, бібліотекар 

районної бібліотеки для дітей // Авангард.-1975.-18 жовтня.-С.4 

 404 Черніченко , О. Бібліотекар : Марія Федорівна Мельниченко / 

О.Черніченко // Авангард.-1975.-18 жовтня.-С.4     

 405 Мокрокалигірська бібліотека : фото // Авангард.-1975.-28 

червня.-С.4    (с.Мокра Калигірка) 

 406 Ступичанська сільська бібліотека : фото // Авангард.-1975.-

13 березня.-С.4 

 407 Кравченко, Л. «Велика Вітчизняна « : усний журнал / Л. 

Кравченко , завідуюча Мокрокалигірською селищною бібліотекою // 

Авангард.-1975.-13 березня.-С.4 

 408 Крігер, П. Домашня бібліотека доярки В.Калниболотчук // 

Авангард.-1975.- 8 лютого.-С.2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК АВТОРІВ 

 

Андрущенко В. 141,211 

 

Бальченко В. 323,341,370,376 

Барвінок Т. 159 

Білоголова В.315,317,328,329,346 

Білоус Н.352 

Будник К.402 

Бурій Л. 274,275,276 

 

Василькова  Л. 263,271 

Вікторова Л. 255  

Вербівський Г.Е.293 

Вишня Д.А 9,14,26,31,37,39,57,60,65,69,73,74,85,97,101,113, 

124,125,128,146,153,155,169,173,204.212,222,248,268,295,311,336 

Вовк А. 253 

Вовкотруб В. 30,72,98,105,145,154,179 

  

Головіна Л. 181 

Гончаренко Г. 301 

Гудзенко В. 226 

 

Дзюнь О. 170 

Дорошенко О. 164 

Дем’янчук Г.345         

Дмитренко С. 357 

Дмитровська В. 215 

Дудар К.П. 10,46,191 

 

 Заверюха О. 321 

 Задвернюк В. 172,224 

 Зарва М. 400 

 Зозуля В.О. 266,292,304,326,339,385 

 

 Іванюк Н.В. 2,33,36,54,64,196,199,202,246  

 Ілляш С. 325 



 

 Їжко Р.М. 287 

 

 Кирилюк О. 198,223 

 Клиценко К. 288 

 Коваленко А. 76 

 Коваленко Н. 401,403 

 Коваленко Н.В. 374 

 Кондратьєва Н.Ф. 398 

 Комар К.Г. 344,362 

 Комар Т. 89,136,142,151 

 Костяний А. 322 

 Котенко Л. 354,355 

 Копійка Г.148 

 Коріненко Т. 254 

 Кравченко А. 397 

 Кравченко Л. 319,320,321,324,327,335,343,358,363,407 

 Крігер П.Г. 347,392,408 

 Куліш Г. 342 

 Кураш Г.150,279,280,291 

 

 Лавренюк О.272,273 

 Лещенко А. 269 

 Лисенко Є.П. 368 

 Лисенко О. 221 

 Лисиця П. 232,264 

 Личенко К. 391 

 Лугова М. 270 

 

 Майборода Т.А. 47,12,182 

 Майстренко Г.112 

 Марценюк Г. 305 

 Мельниченко В. 161,194,257,262,290 

 Мельниченко М. 364 

 Моключенко Т 174,178,180,195,206,209.210.213,217,219, 

 230 

 Мироненко В.Х. 149,158 

 Музиченко С. 307 

 



 НайденкоО.М 48,53,66,68,77,90,95,99,102,107,114,127, 

 130,132,135,162,166,167,184,208,220,225,227,234,239, 

 243,244 

 Некрученко О. 6,68,70,118,128,143,157,197 

 

 Осадчий Г. 337,371,378 

 Олійник М. 245,250,252,256,259,261,265,267 

 

 Пащук Г. 300 

 Петрова Н. 289 

 Покотило Д.А. 390 

 Полікаренко П. 379 

 Попович Г.  163,310,327 

 Покрищук О. 313 

 Пономаренко Л.Ф. 160,251,351 

 Приємська Ж. 119 

 Приємська Л.А. 4,5,8,29,35,43,55,62,71,78,82,84,88,91,94, 

 100,106,108,109,115,121,122,137,144,171,175,176,189,193, 

 201,216,218,228,235,236,238,247,297,302,303 

 Прилуцька І.В 11 ,44, 237 

 Пшабельська К.П. 111 

 

  РадецькаН.І1,7,16,40,79,93,116,203,207,231,233,282,283, 

  284,285,286,309 

  Рибак С. 52 

  Русоброва С. 398 

  Руренко Н.В.42,59, 240,249 

  

  Сергієнко В. 396 

  Суська К. 291,387,388 

  Суська Т.П. 75,340 

 

  Теліженко Г. 81,185 

  Ткаченко О. 330 

   

  Фартух Н.3,13,15,17,18,20,21,22,23,24,25,32,34,45,51,56,86, 

  87,123,152,168 

 

  Химич В. 83,147 



  Ходзіцький В. 80,133,242,278 

 

  Цицерківська К.Й. 140 

  Цьмоха Л. 183 

 

  Череватюк О. 56 

  Чернієнко В. 404 

 

  Шамрай О. 110 

  Швець Т. 350,361 

  Шевчук Н.С. 12,192,205,229 

  Шуміленко Л. 296,298,306,308,318,360,373 

 

  Яременко О. 359,365 

  Ярош В. 200 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                 ЗМІСТ 

     

 

             1. Історія бібліотек Катеринопільської              

централізованої  системи ……………………………….3 

             2.Історія створення дитячої бібліотеки………… 15 

 

           3.      Бібліографія………………………………….21 

           4. Алфавітний покажчик авторів………………..54 


