Обрії рідного краю

20 червня 2019 року, напередодні Дня Конституції України відбувся IV – ий районний
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краєзнавчий конкурс проектів «Обрії рідного краю». Проект заснований відділом
культури і туризму райдержадміністрації, музеєм історії Маловисківського району ім.
О.С.Ковтуна та Маловисківським районним бібліотечно-інформаційним центром, за
участю бібліотечних закладів району.

Вже четвертий рік проект успішно пропагує почуття патріотизму, любов та повагу до
історії рідного краю, своєї малої батьківщини. Цього року тема проекту - «З Україною в
серці», в якій висвітлюються події на сході України, котрі не дають спокою кожному
свідомому співвітчизнику.

В районному конкурсі взяли участь 9 сільських бібліотек району та Маловисківський
районний бібліотечно-інформаційний центр. Великовисківську сільську раду
представляли бібліотекар Великовисківської загальноосвітньої школи Іщенко Зонатта
Миколаївна з проектом «Не зраджу тобі, Україно» та бібліотекар сільської бібліотеки –
Гордєєва Світлана Володимирівна з книжковою виставкою «Великовисківські козаки»;

Злинську сільську раду – бібліотекар Лавінюкова Наталія Василівна з проектом «АТО –
зона особливої уваги»;

Лозуватську сільську раду – бібліотекар Тельпиш Валентина Вікторівна з проектом
«Дякуємо тобі, захиснику!»;

Новогригорівську сільську раду – бібліотекар Теліга Людмила Миколаївна з проектом
«Твої герої, Україно»;

Хмелівську сільську раду - бібліотекар Комаха Ольга Володимирівна з проектом
«Воїни-земляки в зоні АТО»;

Миролюбівську сільську раду – Умарова Наталія Станіславівна з проектом «Герої з
хоробрими серцями»;
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Плетеноташлицьку сільську раду – бібліотекар Гараз Любов Володимирівна з проектом
«Герої з хоробрими серцями»;

Маловисківську районну раду – бібліотекар Маловисківського районного
бібліотечно-інформаційного центру Корнієнко Олександр Сергійович.
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