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ЗАПРОШУЄМО
 ДО ВІДВЕРТОЇ РОЗМОВИ

12 червня, в понеділок, з 12 до 13 
години відбудеться пряма телефон-
на лінія голови районної ради Вікто-
ра Владиславовича ГОРБАЩЕНКА з 
жителями району. 
Телефонуйте за номером 2-13-30.

«Вісті Борзнянщини» – 

газета, що стоїть 

найближче до читача!
Усе розмаїття життя ви 

знайдете на сторінках на-

шої газети: 

• Суспільно-політичні події;

• Адміністративно-територі-

альна реформа;

• Проблеми економіки й фі-

нансів;

• Актуальні інтерв’ю;

• Розповіді про цікавих лю-

дей і долі;

• Виховання, совість, мо-

раль;

• Кросворди, сканворди, гу-

мор;

• Творчість земляків.

А щоб ви могли повною 

мірою бути в курсі цього,  

16 червня з 9 до 17 години  

центральне поштове відді-

лення зв’язку Борзни у цен-

тральній залі проведе 

ДЕНЬ ДЕНЬ 

ПЕРЕДПЛАТНИКА.ПЕРЕДПЛАТНИКА.
Працівники відділення 

допоможуть вам передпла-

тити улюблені видання, а 

представники «Вістей Борз-

нянщини» і кількох облас-

них видань ще й проведуть 

розиграш безпрограшної 

лотереї для своїх шануваль-

ників, які оформлять перед-

плату на півріччя. 

Запрошуємо всіх бажаю-

чих!

Нагадуємо: вартість пе-

редплати «Вістей Борз-

нянщини» залишається 

стабільною і разом із по-

штовими  послугами стано-

вить: на 6 місяців — 76 грн 

82 коп, на 3 місяці — 39 грн 

74 коп, на один місяць — 13 

грн 60 коп.

Передплачуйте і читайте 

«Вісті Борзнянщини»!

ОХОРОНА. Вахтовий 
метод. З/п 4500-5000 грн.

Тел. : 050-385-23-85; 
067-328-27-21; 097-298-84-47.

Подія тижняПодія тижня

Першим пунктом зупинки 

гостей із усіх куточків області 

став історико-меморіальний 

комплекс «Пам’яті Героїв 

Крут» у селі Пам’ятне. Бібліо-

текарі оглянули музейну екс-

позицію, присвячено подвигу 

молодих юнаків на зорі неза-

лежності Української Народ-

ної Республіки, вшанували 

пам’ять полеглих майже сто 

років тому під українськими 

Фермопілами. 

Далі шлях проліг у Хоро-

ше Озеро, де працює краща 

бібліотекарка Чернігівської 

області за підсумками робо-

ти у минулому році – Оксана 

Петрівна Лазоренко. 

Радо вітали дорогих гостей 

на древній і славній козацькій 

землі й Хорошеозерський 

сільський голова Микола Ре-

девич та в.о. начальника від-

ділу культури РДА Наталія 

Миколаєнко. 

На знак поваги директор 

Борзнянської централізова-

ної бібліотечної системи Ла-

риса Волошина піднесла Інні 

Аліференко запашний коро-

вай – плід праці славетних 

хліборобів нашого краю. 

Прекрасною піснею віта-

ли шанованих гостей одні з 

найактивніших читачів біблі-

отеки Алла, Олег та Богдан 

Бодуни. І присутні щирими 

оплесками та схвальними 

вигуками достойно оцінили 

талант співочого сімейного 

тріо. 

Уже з перших хвилин від-

відин сільського книжкового 

царства, де панує затишна 

атмосфера доброти, стало 

зрозуміло, що колеги з усіх 

куточків області були враже-

ні інтер’єром та наповненням 

бібліотеки. Чого тільки не 

створила Оксана Лазоренко 

своїми руками та за допомо-

гою місцевих книголюбів. 

Ось звичайна бочка з на-

писом «Мед», поруч – фігура 

відомого мультяшного вед-

медика. Так і хочеться мимо-

волі зазирнути всередину. А 

в ній…

–…книги, подаровані на-

шими відвідувачами, – вта-

мовує цікавість Оксана Лазо-

ренко. 

У читальному залі гос-

ті намагалися не обминути 

увагою жоден куточок, адже 

він нагадував не тільки місце 

для спокійного читання книг, 

а скоріше етнографічний, 

народознавчий, військово-

патріотичний, спортивний та 

декоративно-ужитковий му-

зей. На стелажах розташо-

вана не лише тематична літе-

ратура, а й спортивні трофеї 

місцевої футбольної коман-

ди «Факел», фото хорошео-

зерців, які воювали на сході 

країни, вироби школярів, ста-

ровинні речі, які нагадують 

про минувшину Хорошого 

Озера. Ліричну атмосферу 

створила  дочка 

Оксани Петрівни 

Ярина, студент-

ка Національного 

педагогічного уні-

верситету імені 

Драгоманова, яка 

виконала на бан-

дурі кілька україн-

ських пісень. 

Після оглядин 

та розпитування 

настав час пода-

рунків. Якщо до 

цього книжковий 

фонд сільської 

бібліотеки налі-

чував 19 тисяч 

примірників, то в 

середу він попо-

внився ще май-

же сотнею книг 

– творами чернігівських ав-

торів,  дитячою літературою, 

краєзнавчими виданнями з 

різних районів.  Щоб узимку 

бібліотекар не мерзла, Інна 

Аліференко вручила Оксані 

Лазоренко сучасний обігрі-

вач. 

У Плисках бібліотечну 

делегацію вітала сільський 

голова Марина Вірко, яка 

ознайомила гостей з історією 

села, спортивними споруда-

ми ФК «Єдність», архітек-

турними пам’ятками. На базі 

Плисківського будинку куль-

тури пройшла робота в гру-

пах «Культурне дерево світу 

з Чернігівським корінням» та 

круглий стіл сільських біблі-

отекарів «Краєзнавча діяль-

ність сільської бібліотеки: я 

пропоную свій досвід», який 

провела завідуюча науково-

методичним відділом облас-

ної універсальної наукової 

бібліотеки імені В. Г. Коро-

ленка Олена Сльозка.  Зо-

крема, досвідом роботи поді-

лився і колишній бібліотекар, 

а нині голова Комарівської 

ОТГ Юрій Кантур.

Завершилася робоча по-

їздка дружнім спілкуванням у 

кафе «Єдність». 

Андрій ДОНЧЕНКО.

ЗА ДОСВІДОМ 
– ДО КРАЩОЇ 
БІБЛІОТЕКИ 
ОБЛАСТІ

У середу на Борзнянщині побувала представ-
ницька делегація бібліотекарів Чернігівщини 

на чолі з головою обласного відділення Україн-
ської бібліотечної асоціації Інною Аліференко. 

Оксана Лазоренко з дочкою Яриною.Оксана Лазоренко з дочкою Яриною.

Книги від прилуцьких колег.Книги від прилуцьких колег.

Подарунок від Інни Аліференко приймає завідуюча Подарунок від Інни Аліференко приймає завідуюча 
Борзнянською ЦБС Лариса Волошина (праворуч).Борзнянською ЦБС Лариса Волошина (праворуч).


