Щиро вітаємо переможців обласного огляду-конкурсу серед публічних
бібліотек на кращу організацію роботи, присвячену святкуванню 70-річчя
визволення м. Харків та 70-річчя визволення Харківської області від
німецько-фашистських загарбників.
Бажаємо подальшого творчого та професійного розвитку, реалізації
усіх планів та починань!
Місце

Назва бібліотеки

Назва роботи

КРАЩИЙ МАСОВИЙ ЗАХІД
І місце
І місце
ІІ місце
ІІ місце
ІІІ місце
ІІІ місце

Первомайська центральна міська
бібліотека
Ізюмська центральна районна
бібліотека
Новомиколаївська
сільська
бібліотека-філія Шевченківської
ЦБС
Гусинська сільська бібліотекафілія Куп’янської ЦБС
Сахновщинська
центральна
районна бібліотека

Вечір-реквієм
“Дзвони
пам'яті”
“Пам'ятаємо.
Славимо.
Вшановуємо”
“Війна відгриміла та пам’ять
жива”
“В граніті, в бронзі, в серцях”

вечір–зустріч
“Встеляйте
квітами дороги бійцям , що
мир нам принесли”
Краснопавлівська
міська “Стоїть
обеліск
край
бібліотека-філія № 2 Лозівської дороги...”
ЦБС

КРАЩА КНИЖКОВО-ІЛЮСТРАТИВНА ВИСТАВКА
І місце
І місце
ІІ місце
ІІІ місце

Місце

Первомайська центральна міська
бібліотека
Лозівська центральна районна
бібліотека
Близнюківська
центральна
районна бібліотека
Удянська сільська бібліотекафілія Золочівської ЦБС
ПІБ учасника

Посада

“Им досталась нелегкая
участь солдат”
“Вклонімося великим тим
рокам”
“Шлях до перемоги”
“Війна відгриміла та пам'ять
жива”
Назва роботи

КРАЩЕ ДРУКОВАНЕ ВИДАННЯ
І місце

Гур’єв Олексій завідувач
Гур’єво- “Діти війни”
Якович
Козачанською
сільською бібліотекою- “История одного боя”
філією
Золочівської
ЦБС

І місце

Подкопаєва
Ірина Марківна

директор Куп’янської “Юность,
опаленная
цетральної
районної войной,
художня
бібліотеки
публікація”

“История
создания
одной
песни:
краєзнавча розвідка”
ІІ місце Куряча Любов провідний бібліотекар “Лозовчане - Герои
Вікторівна
читального
залу Советского Союза”
Лозівської центральної
районної бібліотеки
бібліограф
“Герої
ІІ місце Китченко
Євгенія
Краснокутської
Краснокутщини”
Анатоліївна
центральної районної
бібліотеки
Чередниченко
методист
“Память народная”: К
ІІІ
Любов
Первомайської
70-летию
со
дня
місце
Федорівна
центральної
міської трагедии
в
с.
бібліотеки
Ефремовка
Первомайского района
Харьковской области
ВІЙНА ОЧИМА БІБЛІОТЕКАРЯ
завідуюча
Краснопавлівською
міською бібліотекоюфілією № 1 Лозівської
ЦБС
директор
Ізюмської
І місце Лисаченко
Валентина
центральної районної
Миколаївна
бібліотеки
І місце Соломка Надія провідний бібліотекар
Яківна
читального
залу
Краснокутської
центральної районної
бібліотеки
ІІ місце Черняк Любов завідуюча абонементом
Володимирівна Куп’янської
центральної районної
бібліотеки
Макієнко
завідуюча Соколівської
ІІІ
Олександра
сільською бібліотекоюмісце
Павлівна
філією Зміївської ЦБС
Чандер
завідувач
відділом
ІІІ
І місце

Вєсєлкова
Оксана
Валеріївна

“Гілка глоду на снігу”

“Скрипка солдата”
“Серця спомин”

“Их имена неизвестны
историкам: Горькая
память о детстве,
которого не было”
Вірш «Слобожанське
село Соколово»
Вірш «Прости меня

місце

Станіслав
Юрійович

обслуговування
дедушка»
Нововодолазької
центральної районнаої
бібліотеки

Найактивніша ЦБС - Куп’янська ЦБС, директор Подкопаєва Ірина
Марківна
Найактивніша бібліотека - Гур’єво-Козачанська сільська бібліотекафілія Золочівської ЦБС, завідувач Гур’єв Олексій Якович

