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Сайти: 
 

Бахмутська міська централізована бібліотечна система  

http://artbiblio.ucoz.org/  

 

Бахмутський район. Миронівська селищна бібліотека 

http://mironbiblioteka.at.ua/ 

 

 

 

Вугледарська міська бібліотека для дітей 

http://biblioteka.ugledar.org.ua/ 

 

 

 

Добропільська центральна міська 

бібліотека 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/ 

 

Добропілл. Бібліотека-філія № 1 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/ 

 

Добропілля. Бібліотека-філія № 2 (Білозерська бібліотека) 

http://bilozer-biblio.ucoz.ua/ 

 

Добропілля. Білицька бібліотека-філія №4 

http://biblio-bel.at.ua/ 

 

Добропільська дитяча бібліотека-філія № 5 

http://lib-kinder.ucoz.ru/ 
 

 Дружківківська бібліотека ім. А.П. Чехова 

http://chehovka.ucoz.ru/ 
 

http://artbiblio.ucoz.org/
http://mironbiblioteka.at.ua/
http://biblioteka.ugledar.org.ua/
http://dobro-biblio.ucoz.ru/
http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/
http://bilozer-biblio.ucoz.ua/
http://biblio-bel.at.ua/
http://lib-kinder.ucoz.ru/
http://chehovka.ucoz.ru/
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 Костянтинівська центральна міська публічна бібліотека 

http://konstlib.net 

 

 

Костянтинівка. Центральна міська дитяча бібліотека 

http://okoshevogo.com.ua/ 

 

Книгослава – сайт бібліотек Костянтинівського району 

http://knigoslava.ucoz.ru/ 

 

 

 

Краматорська центральна міська публічна бібліотека 

http://lib-krm.org 

 

Краматорська дитяча центральна бібліотека ім. О. 

Пушкіна 

http://book-house.org/html/index.php 

 

 

 

Маріуполь. Центральна міська 

бібліотека ім. В.Г. Короленка  

http://www.marlibrary.com.ua 

 

Маріуполь. Центральна дитяча бібліотека 

http://bibliotekamariupol.wixsite.com/library 

 

 

Маріуполь. Бібліотека-філія № 1 ім. М.В. Гоголя КУ «ЦБС 

для дорослих» 

http://libfil1.wix.com/krupska-1 

 

Маріуполь. Бібліотека-філія № 1 ім. О.С. Серафимовича 

КУ «ЦБС для дорослих» 

http://filial2.ucoz.ru/ 

 

http://konstlib.net/
http://okoshevogo.com.ua/
http://knigoslava.ucoz.ru/
http://lib-krm.org/
http://book-house.org/html/index.php
http://www.marlibrary.com.ua/
http://bibliotekamariupol.wixsite.com/library
http://libfil1.wix.com/krupska-1
http://filial2.ucoz.ru/
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Маріуполь. Бібліотека-філія № 3 ім. О.С. Новікова-Прибоя 

http://biblnovikov-priboy.wix.com/admin 

 

Маріуполь. Бібліотека-філія № 5 ім. М.Ю.Лермонтова КУ 

"ЦБС для дорослих"   

http://libfil5.wix.com/lermontov 

 

Маріуполь. Бібліотека-філія № 8 ім. О.П.Довженка КУ 

"ЦБС для дорослих"    

http://labr89.wix.com/marfil 

 

Маріуполь. Бібліотека-філія № 9 ім. О.М.Некрасова КУ 

"ЦБС для дорослих"    

http://filial9.ucoz.ru/    

            

Маріуполь. Бібліотека-філія № 10 ім. О.І.Купріна КУ "ЦБС 

для дорослих" 

 http://bibl10.ucoz.ru/ 

 

Маріуполь. Бібліотека-філія № 11 ім. І.С.Тургенєва КУ 

"ЦБС для дорослих"  

http://fil11.ucoz.ru/ 

 

Маріуполь. Бібліотека-музей ім. К.М.Симонова КУ "ЦБС 

для дорослих"  

http://simonova12.ucoz.ru/ 
 

Маріуполь. Бібліотека-філія № 13 ім. М. Свєтлова КУ 

"ЦБС для дорослих"  

http://svetlovka13.wix.com/svetlovka 

 

Маріуполь. Бібліотека-філія ім. О.Т. Гончара КУ "ЦБС для 

дорослих"  

http://oleslibrary.wix.com/libr12 

 

 

http://biblnovikov-priboy.wix.com/admin
http://libfil5.wix.com/lermontov
http://libfil5.wix.com/lermontov
http://labr89.wix.com/marfil
http://filial9.ucoz.ru/
http://bibl10.ucoz.ru/
http://fil11.ucoz.ru/
http://simonova12.ucoz.ru/
http://svetlovka13.wix.com/svetlovka
http://oleslibrary.wix.com/libr12
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Мирноградська централізована бібліотечна система 

http://dimitrov.com.ua/mainservice/mirnogradska_centralzova

na_bblotechna_si 

 

 

 

 Слов’янська центральна бібліотека 

http://slav-library.dn.ua 

 

 

Слов’янськ. Бібліотека-філія № 3 

КЗ ЦСПБ 

http://slavbibliot3.wixsite.com/biblioteka 

 

  

 

Торецька централізована бібліотечна система 

http://dzerglibrary.pp.ua/ 

 

 

 

Блоги: 
Добропільська дитяча бібліотека-філія № 5  

http://kinderllibrary.blogspot.com/ 

 

Територія методиста Добропільської 

ЦБС  

http://territorymetod.blogspot.com/ 

 

Центральна бібліотека Добропільської 

районної ЦБС  

http://dobropolbiblio.blogspot.com 

 

http://dimitrov.com.ua/mainservice/mirnogradska_centralzovana_bblotechna_si
http://dimitrov.com.ua/mainservice/mirnogradska_centralzovana_bblotechna_si
http://slav-library.dn.ua/
http://slavbibliot3.wixsite.com/biblioteka
http://dzerglibrary.pp.ua/
http://kinderllibrary.blogspot.com/
http://territorymetod.blogspot.com/
http://dobropolbiblio.blogspot.com/
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Ганнівська сільська бібліотека-філія № 1 Добропільської 

районної ЦБС 

http://ganivkabibliotek.blogspot.com 

 

Вірівська сільська бібліотека-філія № 2 Добропільської 

районної ЦБС 

http://virivkabiblio.blogspot.com 

 

Добропільська сільська бібліотека –філія № 5 Добропільської 

районної ЦБС 

http://dobropoliebiblio.blogspot.com 

 

Завидокудашевська сільська бібліотека-філія № 6 

Добропільської районної ЦБС 

http://zavidobiblio.blogspot.com 

 

Золотоколодязька сільська бібліотека-філія № 7 

Добропільської районної ЦБС 

http://zolotoybiblio.blogspot.com 

 

Новоукраїнська сільська бібліотека-філія № 14 Добропільської 

районної ЦБС 

http://novoukrbiblio.blogspot.com 

 

Новофедорівська сільська 

бібліотека-філія № 19 

Добропільської районної ЦБС 

http://novofedorivkabiblio.blogspot.com/ 

 

Святогорівська сільська бібліотека-філія № 22 Добропільської 

районної ЦБС 

http://svyatogorbiblio.blogspot.com 

 

Шилівська сільська бібліотека-філія № 26 Добропільської 

районної ЦБС 

http://shilovobibliatek.blogspot.com 

 

http://ganivkabibliotek.blogspot.com/
http://virivkabiblio.blogspot.com/
http://dobropoliebiblio.blogspot.com/
http://zavidobiblio.blogspot.com/
http://zolotoybiblio.blogspot.com/
http://novoukrbiblio.blogspot.com/
http://novofedorivkabiblio.blogspot.com/
http://svyatogorbiblio.blogspot.com/
http://shilovobibliatek.blogspot.com/
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Світлівська сільська бібліотека-філія № 27 Добропільської 

районної ЦБС 

http://svetloebiblio.blogspot.com 

 

Нововодянська сільська бібліотека Добропільської районної 

ЦБС 

http://novovodyan.blogspot.com 
 

 

Дружківська центральна дитяча бібліотека ім. О.І. Купріна 

http://kuprinka.blogspot.ru/  

 

 

 

Костянтинівка. Центральна міська публічна бібліотека - 

бібліотечний блог "Незалежний інтернет-портал талановитих 

людей Донбасу"   

http://biblionet.com.ua/  

  

 

 

Краматорська ЦМПБ. Блог “Будуємо 

майбутнє разом” Блог для 

бібліотекарів, аккомулює сценарії 

масових заходів, наочні матеріали, 

мотивуючі відео розраховані на юнацтво 

та молодь 

http://unbib.blogspot.com/ 

 

Краматорська ЦМПБ. Блог “Пункт європейської інформації 

(ПЄІ)” Популяризація інформації про ЄС та євро інтеграцію. 

Проект Української бібліотечної асоціації “Все про Європу: читай, 

слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в 

бібліотеках” за підтримки Європейського Союзу (програма 

«Еразмус +»). 

http://euro-inform.blogspot.com/ 

http://svetloebiblio.blogspot.com/
http://novovodyan.blogspot.com/
http://kuprinka.blogspot.ru/
http://biblionet.com.ua/
http://unbib.blogspot.com/
http://euro-inform.blogspot.com/
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Краматорська ЦМПБ. Блог “Пункт доступу громадян (ПДГ) до 

офіційної інформації ЦМПБ”  

http://pdgkrambib.blogspot.com/ 

 

Краматорська ЦМПБ. Блог «Методичний кабінет» 

http://metod-lib-krm.blogspot.com/ 

 

Краматорська дитяча центральна бібліотека ім. О. Пушкіна 

Блог для підлітків “Loft for teen” 

http://www.loft-teen.blogspot.com/ 

 

Блог бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка ЦСПБ м. Краматорська  

http://b1952fil6.blogspot.com/ 

 

Блог Васильківської бібліотеки м. Краматорська 

http://bibfil11.blogspot.com/ 

 

Блог «Бібліотечна веселка» бібліотеки-філії № 12 ім. П. 

Мирного м. Краматорськ 

http://bibliotekamirnogo12.blogspot.com/ 

 

Блог «Бібліотека без меж» бібліотеки-філії № 17 ім. А. Чехова м. 

Краматорська 

biblioteka17.blogspot.com 

 

 

   

Мангуш. Централізована бібліотечна система. 

http://persh-cbs.at.ua/index/pershotravneva_crb/0-7 

 

 

 

Маріуполь. Центральна міська бібліотека ім. В.Г.Короленка 

Блог «Віртуальний читальний зал» – можна ознайомитися з 

різноманітними періодичними виданнями України і світу в 

електронному варіанті  
http://virtualhitzal.blogspot.com/  

http://pdgkrambib.blogspot.com/
http://metod-lib-krm.blogspot.com/
http://www.loft-teen.blogspot.com/
http://b1952fil6.blogspot.com/
http://bibfil11.blogspot.com/
http://bibliotekamirnogo12.blogspot.com/
http://persh-cbs.at.ua/index/pershotravneva_crb/0-7
http://virtualhitzal.blogspot.com/
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Маріупольська ЦМБ ім. В.Г.Короленка.  

Блог «Записки Путевых библиотекарей» 

http://putevo.blogspot.com/   

 

 

 

Слов’янск. Блог відділу 

обслуговування Центральної міської 

бібліотеки  

http://slavbiblioteka.blogspot.com/ 

 

 

  

  

 

 

 

Сторінки в соціальних 

мережах: 
 

Бахмутський район. Центральна района бібліотека 

https://ok.ru/rayonnaya.biblioteka 

https://ok.ru/group56081034575934 

https://www.facebook.com/raj.cbsartemovsk 

 

Бахмутский район. Часовоярський філіал ЦРБ 

https://ok.ru/group/52303450472597 

 

Великоновоселківська ЦБС 

https://www.ok.ru/profile/557088963580 

https://vk.com/vncbs 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013167517078 

https://www.facebook.com/cbs.vnov 

 

http://putevo.blogspot.com/
http://slavbiblioteka.blogspot.com/
https://ok.ru/rayonnaya.biblioteka
https://ok.ru/group56081034575934
https://www.facebook.com/raj.cbsartemovsk
https://ok.ru/group/52303450472597
https://www.ok.ru/profile/557088963580
https://vk.com/vncbs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013167517078
https://www.facebook.com/cbs.vnov
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Великоновосілківська районна бібліотека для дітей 

https://www.facebook.com/vnovlibrary.children/  

 

Волноваський район 

Волноваська центральна районна бібліотека 

https://vk.com/public57063235 

https://www.facebook.com/volnov.central.bibliot/?ref=page_internal 

 

Волноваська районна дитяча бібліотека 

https://vk.com/volnovakhardb 

https://www.facebook.com/Детская-Библиотека-1645718665670247 

 

Валер'янівська сільська бібліотека 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015672858860 

 

Єгорівська сільська бібліотека 

https://www.facebook.com/alla.semenchuk.7 

 

Кирилівська сільська бібліотека  

https://www.facebook.com/butok.lara 

 

Мирненська сільська бібліотека 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014103859458 

 

Петрівська сільська бібліотека 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011403096597 

 

Степнянська сільська бібліотека 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010358359261 

 

Рибинська сільська бібліотека 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011424746183 

 

Володимирівська міська бібліотека 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010437161539 

 

 

https://www.facebook.com/vnovlibrary.children/photos/a.174218519696333.1073741827.174182856366566/174218456363006/?type=1&theater
https://vk.com/public57063235
https://www.facebook.com/volnov.central.bibliot/?ref=page_internal
https://vk.com/volnovakhardb
https://www.facebook.com/Детская-Библиотека-1645718665670247
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015672858860
https://www.facebook.com/alla.semenchuk.7
https://www.facebook.com/butok.lara
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014103859458
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011403096597
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010358359261
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011424746183
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010437161539
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Новотроїцька міська бібліотека 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015809433988 

   

Ольгинська міська бібліотека 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010497999938 

 

Новотроїцька б-ка для дітей 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014026716801 

 

Вугледарська міська публічна бібліотека 

https://vk.com/id54659542 

 

Добропільська центральна міська бібліотека 

https://vk.com/public63935248  

http://ok.ru/profile/557229002364 

https://www.facebook.com/Центральная-Городская-Библиотека-

1082437281794295/?fref=ts 

  

Бібліотека-філія №1 м. Добропілля 

https://www.facebook.com/Библиотека-485974164882950/?fref=ts  

 

Новодонецька бібліотека – філія №3 м. Добропілля 

http://ok.ru/profile/570870124068 

https://www.facebook.com/groups/918204568301223/ 

 

Білицька бібліотека-філія №4 м. Добропілля 

http://my.mail.ru/mail/biblio-bel/ 

 

Добропільська дитяча бібліотека-філія № 5  

http://www.odnoklassniki.ru/profile/550233183535  

http://my.mail.ru/mail/kinder-library/      

 

Дружківська центральна міська бібліотека ім. Лесі Українки  

https://ok.ru/profile/572774054816  

 

Мультимедійний центр Грайлик центральної бібліотеки 

https://www.facebook.com/grajluk/?ref=ts&fref=ts  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015809433988
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010497999938
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014026716801
https://vk.com/id54659542
https://vk.com/public63935248
http://ok.ru/profile/557229002364
https://www.facebook.com/Центральная-Городская-Библиотека-1082437281794295/?fref=ts
https://www.facebook.com/Центральная-Городская-Библиотека-1082437281794295/?fref=ts
https://www.facebook.com/Библиотека-485974164882950/?fref=ts
http://ok.ru/profile/570870124068
https://www.facebook.com/groups/918204568301223/
http://my.mail.ru/mail/biblio-bel/
http://www.odnoklassniki.ru/profile/550233183535
http://my.mail.ru/mail/kinder-library/
https://ok.ru/profile/572774054816
https://www.facebook.com/grajluk/?ref=ts&fref=ts%C2%A0
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 Дружківська бібліотека ім. А.П.Чехова 

https://new.vk.com/id171040872  

 

Бібліотека сімейного читання 

https://ok.ru/profile/564875987066  

  

Дружківська дитяча бібліотека ім. Нестайка 

https://new.vk.com/club38260042  

 

Дружківська центральна дитяча бібліотека  ім. О.І.Куприна 

https://new.vk.com/kuprinka2013  

 

Дружківка. LESYA HUB – культурний простір 

https://new.vk.com/lesyahub  

  

Кіноклуб «Docudays UA» при Дружківській центральній 

бібліотеці ім. Л. Українки 

https://new.vk.com/club107093883  

 

Костянтинівська центральна міська публічна бібліотека  

https://www.facebook.com/konstlib.net/  

https://twitter.com/konstlib  

https://ok.ru/profile/559426032457 

 

Костянтинівська бібліотека-філія для дітей  

https://ok.ru/profile/566116414377  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005200634021 

 

 

Краматорська центральна міська публічна бібліотека 

https://ok.ru/profile/457345993118 

https://vk.com/id108100669 

https://www.facebook.com/lib.krm 

https://my.mail.ru/mail/lib-krm/ 

https://plus.google.com/u/0/112518174810617468823 

https://www.youtube.com/channel/UCk9tNWtdxiZcSsVfCxFNJAQ 

http://ru.calameo.com/account/dashboard 

https://new.vk.com/id171040872
https://ok.ru/profile/564875987066
https://new.vk.com/club38260042
https://new.vk.com/kuprinka2013
https://new.vk.com/lesyahub
https://new.vk.com/club107093883
https://www.facebook.com/konstlib.net/
https://twitter.com/konstlib
https://ok.ru/profile/559426032457
https://ok.ru/profile/566116414377
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005200634021
https://ok.ru/profile/457345993118
https://vk.com/id108100669
https://www.facebook.com/lib.krm
https://my.mail.ru/mail/lib-krm/
https://plus.google.com/u/0/112518174810617468823
https://www.youtube.com/channel/UCk9tNWtdxiZcSsVfCxFNJAQ
http://ru.calameo.com/account/dashboard
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Краматорська дитяча центральна бібліотека ім. О. Пушкіна 

https://www.facebook.com/bookhouselib/ 

http://www.youtube.com/user/bookhousekram1  

http://vk.com/public39483626  

https://plus.google.com/u/0/+Книжкин дом 

http://ru.calameo.com/accounts/1493153 

 

Краматорська бібліотека – філія № 2 ім. В.Маяковського 

http://my.mail.ru/mail/biblio-mayakov-2/ 

http://www.facebook.com/biblio.mayakov 

 

Краматорська бібліотека – філія № 3 ім. В. Короленка 

https://my.mail.ru/mail/bib.korolenko/ 

http://vk.com/bib.korolenko 

 

Краматорська бібліотека – філія №5 ім У.Громової 

https://my.mail.ru/bk/bibliotekafilialv5/ 

 
Краматорська бібліотека – філія № 6 ім. Т. Шевченка 

http://my.mail.ru/mail/biblfil6schewchenka  

 

Краматорська бібліотека – філія № 7 ім. Некрасова 

http://my.mail.ru/mail/bib_fil7/ 

 

Краматорська бібліотека – філія № 8 ім. М.Свєтлова 

https://my.mail.ru/mail/bf8/ 

 

Краматорська бібліотека – філія № 9 ім. М.Коцюбинського 

https://my.mail.ru/mail/bibfilv9/ 

https://www.facebook.com/kasyaperieva 

 

Краматорська бібліотека – філія №11 ім. Л.Українки 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001216662113 

https://plus.google.com/116134377260488602219 

https://my.mail.ru/mail/bibfil11/ 

 

https://www.facebook.com/bookhouselib/
http://www.youtube.com/user/bookhousekram1
http://vk.com/public39483626
https://plus.google.com/u/0/+Книжкин%20дом
http://ru.calameo.com/accounts/1493153
http://my.mail.ru/mail/biblio-mayakov-2/
http://www.facebook.com/biblio.mayakov
https://my.mail.ru/mail/bib.korolenko/
http://vk.com/bib.korolenko
https://my.mail.ru/bk/bibliotekafilialv5/
http://my.mail.ru/mail/biblfil6schewchenka
http://my.mail.ru/mail/bib_fil7/
https://my.mail.ru/mail/bf8/
https://my.mail.ru/mail/bibfilv9/
https://www.facebook.com/kasyaperieva
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001216662113
https://plus.google.com/116134377260488602219
https://my.mail.ru/mail/bibfil11/
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Краматорська бібліотека-філія № 12 ім. П. Мирного 

https://www.facebook.com/sveta.ermolova 

 

Краматорська бібліотека – філія № 17 ім. А.Чехова 

http://my.mail.ru/mail/libchehov/ 

https://www.facebook.com/libchehov/?ref=bookmarks 

https://vk.com/id223698429 

 

Краматорська бібліотека – філія № 19 ім. М.Рибалка 

https://my.mail.ru/mail/bib-fil19/ 

http://ok.ru/profile/530587611233 

 

Мангуш. Центральна міська бібліотека 

https://ok.ru/profile/515781972843 

 

Мангуш. Бібліотека для дітей 

https://ok.ru/profile/561350294921 

https://vk.com/id322225953 

 

Маріупольська центральна міська бібліотека ім. В.Г.Короленка 

http://vk.com/public62421000  

http://vk.com/mobilegallery2013   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011360442974 

https://www.youtube.com/user/marlibrary 

 

Маріупольська бібліотека-філія № 1 ім. М.В. Гоголя 

http://my.mail.ru/mail/libfil1 

 

Маріупольська  бібліотека-філія № 2 ім. О.С.Серафимовича 

http://vk.com/id224340157  

https://www.facebook.com/bibliotekanovoselovka  

 

Маріупольська бібліотека-філія № 3 ім. О.С. Новикова-Прибоя 

http://www.odnoklassniki.ru/group/52116086063178 

    

Маріупольська бібліотека-філія № 5  ім. М.Ю. Лермонтова      

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010013409789 

https://www.facebook.com/sveta.ermolova
https://www.facebook.com/libchehov/?ref=bookmarks
https://vk.com/id223698429
https://my.mail.ru/mail/bib-fil19/
http://ok.ru/profile/530587611233
https://ok.ru/profile/515781972843
https://ok.ru/profile/561350294921
https://vk.com/id322225953
http://vk.com/public62421000
http://vk.com/mobilegallery2013
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011360442974
https://www.youtube.com/user/marlibrary
http://my.mail.ru/mail/libfil1
http://vk.com/id224340157
https://www.facebook.com/bibliotekanovoselovka
http://www.odnoklassniki.ru/group/52116086063178
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010013409789
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Маріупольська бібліотека-філія № 8  ім. О.П. Довженка 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006605290589 

 

Маріупольська бібліотека-філія № 11 ім. І.С. Тургенєва 

http://vk.com/id199103726 

 

Маріупольська бібліотека-філія №Ф.13 ім. М.А. Свєтлова 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010176845715 

http://vk.com/svetlovka13 

 

Маріупольська бібліотека-філія №Ф.14 ім. О.Гончара 

http://vk.com/labr14 

 

Маріупольська дитяча бібліотека КУ «ЦБС для дітей» 

https://www.facebook.com/biblioteka.mariupol/ 

https://vk.com/biblioteka.mariupol 

https://twitter.com/mariupolbiblio 

https://www.instagram.com/ 

 

Маріупольська бібліотека ім. Маяковского КУ «ЦБС для дітей» 

https://www.facebook.com/Библиотека-Маяковского-Мариуполь-

1085879238125161/?fref=ts 

 

Маріупольська бібліотека ім. Пушкіна КУ «ЦБС для дітей» 

https://www.facebook.com/detskay.bibilioteka.Pushkina/?fref=ts 

 

Маріупольська дитяча бібліотека ім. Франка  

https://www.facebook.com/dovgaljula/?fref=ts 

 

Маріупольська міська історична бібліотека ім. М. Грушевського 

https://www.facebook.com/pages/Мариупольская-городская-

историческая-библиотека-им-М-Грушевского/241113429365659 

 

Мирноградська бібліотека-філія № 1 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007679564677&fref=pb

&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all 

https://ok.ru/profile/568950598892 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100006605290589
http://vk.com/id199103726
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010176845715
http://vk.com/svetlovka13
http://vk.com/labr14
https://www.facebook.com/biblioteka.mariupol/
https://vk.com/biblioteka.mariupol
https://twitter.com/mariupolbiblio
https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/Библиотека-Маяковского-Мариуполь-1085879238125161/?fref=ts
https://www.facebook.com/Библиотека-Маяковского-Мариуполь-1085879238125161/?fref=ts
https://www.facebook.com/detskay.bibilioteka.Pushkina/?fref=ts
https://www.facebook.com/dovgaljula/?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Мариупольская-городская-историческая-библиотека-им-М-Грушевского/241113429365659
https://www.facebook.com/pages/Мариупольская-городская-историческая-библиотека-им-М-Грушевского/241113429365659
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007679564677&fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007679564677&fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all
https://ok.ru/profile/568950598892
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Мирноградська центральна бібліотека 

https://vk.com/prestomanifesto 

https://www.facebook.com/irina.belikova.568 

 

Мирноградська Центральна дитяча бібліотека 

https://www.facebook.com/super.biblio 

 

 

Слов’янська центральна бібліотека 

https://www.facebook.com/slavyansk.biblioteka/?fref=ts 

https://www.facebook.com/window.on.america.center.slovyansk   

 

Бібілотечний ресурсний центр "Вікно в Америку" в Слов'янську 

https://www.facebook.com/window.on.america.center.slovyansk 

 

Слов’янська центральна дитяча бібліотека 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009808061656&fref=ts  

 

Бібліотека-філія №1 м. Миколаївка (Слов’янськ) 

https://www.facebook.com/nikolaevkalibrary?fref=ts  

 

Бібліотека-філія № 5 м. Слов’янськ  

https://ok.ru/profile/548675608195 

https://www.facebook.com/anna.pogorelova.391 

 

Бібліотека-філія № 6 м. Миколаївки (Слов’янськ) 

https://www.facebook.com/biblcev?fref=ts  

 

Бібліотека-філія №8 м. Слов’янськ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000283679429   

https://ok.ru/profile/568187057714   

 

Покровська центральна міська бібліотека ім. Т.Шевченка 

https://www.facebook.com/biblioteka.pokrovsk/?ref=aymt_homepage_

panel 

https://uk-ua.facebook.com/people/Cristina-

Tumasova/100014171866845  

https://vk.com/prestomanifesto
https://www.facebook.com/irina.belikova.568
https://www.facebook.com/super.biblio
https://www.facebook.com/slavyansk.biblioteka/?fref=ts
https://www.facebook.com/window.on.america.center.slovyansk
https://www.facebook.com/window.on.america.center.slovyansk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009808061656&fref=ts
https://www.facebook.com/nikolaevkalibrary?fref=ts
https://ok.ru/profile/548675608195
https://www.facebook.com/anna.pogorelova.391
https://www.facebook.com/biblcev?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000283679429
https://ok.ru/profile/568187057714
https://www.facebook.com/biblioteka.pokrovsk/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/biblioteka.pokrovsk/?ref=aymt_homepage_panel
https://uk-ua.facebook.com/people/Cristina-Tumasova/100014171866845
https://uk-ua.facebook.com/people/Cristina-Tumasova/100014171866845
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https://vk.com/id381102236 

https://ok.ru/profile/579015881751 

https://twitter.com/BibliotekaPokr 

 

Покровська бібліотека-філія № 4 

https://www.facebook.com/bibliotekarodynske/  

 

Покровська бібліотека-філія сімейного читання № 14 

https://www.facebook.com/Покровська-Бібліотека-Сімейного-

Читання-1324485254250312/  

 

Покровська центральна районна бібліотека 

https://m.ok.ru/profile/575873377463 

https://vk.com/id411836864 
 

Торецька центральна бібліотека 

https://ok.ru/toresklib 

 

Бібліотека - філія № 5 (смт. Новгородське, м. Торецьк) 

https://ok.ru/group/57810446843962 

 

Ясинуватська централізована бібліотечна система 

https://vk.com/yasbiblioteki 

https://vk.com/id381102236
https://ok.ru/profile/579015881751
https://twitter.com/BibliotekaPokr
https://www.facebook.com/bibliotekarodynske/
https://www.facebook.com/Покровська-Бібліотека-Сімейного-Читання-1324485254250312/
https://www.facebook.com/Покровська-Бібліотека-Сімейного-Читання-1324485254250312/
https://m.ok.ru/profile/575873377463
https://vk.com/id411836864
https://ok.ru/toresklib
https://ok.ru/group/57810446843962
https://vk.com/yasbiblioteki
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84331, Україна, 

м. Краматорськ, 

вул. Марії Приймаченко 

(Гв. Кантемирiвцiв ,16) 

http://lib-krm.org 

e-mail: library@krm.net.ua 

тел. (06264)7-14-04, 5-20-46, 3-71-43 

http://lib-krm.org/

