
Електронний архів  
краюзнавчих періодичних видань 



Початок роботи 





Авторизаціѐ 



Известия Нежинского Общественного Комитета  



Известия Нежинского Общественного Комитета *Текст+ / Редакционнаѐ комиссиѐ Нежинский 
Общественный Комитет в составе П. В. Тихомирова, С. В. Сивкова и И. Д. Ковалевского. - Нежин : 
Типографиѐ М. Г. Горбовицер. - Выходит дважды в неделя 
 
Рубрики:  
Краюзнавство України -- періодика (журнали, газети) 
Чернігівщина -- періодичні виданнѐ 
Ніжинщина -- періодичні виданнѐ 
 
Зарегистрированы поступления: 
   1917г.  N: 1 (5 квітнѐ);   
   1917г. экз.1 (Ч.З.№2) N: 4 (8 квітнѐ),5 (10 квітнѐ),6 (11 квітнѐ),7 (12 квітнѐ),8 (13 квітнѐ),9 (14 
квітнѐ),10 (17 квітнѐ),11 (20 квітнѐ),12 (22 квітнѐ),13 (24 квітнѐ),14 (25 квітнѐ),15 (29 квітнѐ),16 (1 
травнѐ),17 (2 травнѐ),18 (4 травнѐ),19 (8 травнѐ),20 (10 травнѐ),21 (13 травнѐ),22 (18 травнѐ),23 
(20 травнѐ),24 (26 травнѐ),25 (27 травнѐ),26 (29 травнѐ),27 (31 травнѐ),28 (1 червнѐ),29 (3 
червнѐ),30 (8 червнѐ),31 (9 червнѐ),32 (10 червнѐ),33 (12 червнѐ),34 (13 червнѐ),35 (14 червнѐ),36 
(15 червнѐ),37 (16 червнѐ),38 (17 червнѐ),39 (19 червнѐ),40 (20 червнѐ),41 (21 червнѐ),42 (22 
червнѐ),43 (23 червнѐ),44 (24 червнѐ),45 (26 червнѐ),46 (27 червнѐ),47 (28 червнѐ),48 (29 
червнѐ),49 (30 червнѐ),50 (1 липнѐ),51 (3 липнѐ),52 (4 липнѐ),53 (5 липнѐ),54 (6 липнѐ),55 (7 
липнѐ),56 (8 липнѐ),57 (10 липнѐ),58 (11 липнѐ),59 (12 липнѐ),60 (13 липнѐ),61 (14 липнѐ),62 (15 
липнѐ),63 (18 липнѐ),64 (19 липнѐ),65 (20 липнѐ),66 (21 липнѐ),67 (22 липнѐ),68 (23 липнѐ),69 (25 
липнѐ),70 (26 липнѐ),71 (27 липнѐ),72 (28 липнѐ),73 (29 липнѐ),74 (31 липнѐ),75 (1 серпнѐ),76 (2 
серпнѐ),77 (3 серпнѐ),78 (4 серпнѐ),79 (5 серпнѐ),80 (7 серпнѐ),81 (8 серпнѐ),82 (9 серпнѐ),84 (11 
серпнѐ),89 (22 серпнѐ). 



Ніжинські вісті  



Газета 
 Ніжинські вісті *Электронный ресурс+ / Орган Ніжинського Міського 
Управліннѐ. - Ніжин : Орган Ніжинського Міського Управліннѐ (Ніжинська друкарнѐ), 1942 
- 1943. - Выходит дважды в неделя 
Прекращен с 1944 
 
Рубрики:  
Чернігівщина -- періодичні виданнѐ 
Ніжинщина -- періодичні виданнѐ 
 
Кл.слова (ненормированные): періодика нду 
Зарегистрированы поступления: 
   1943г. экз.1 (Ч.З.№2) N: 1 (2 січнѐ),2 (6 січнѐ),5 (16 січнѐ),6 (20 січнѐ),7 (23 січнѐ),16 (17 лятого),17 (19 
лятого),19 (24 лятого),22 (7 березнѐ),25 (17 березнѐ),27 (24 березнѐ);   
   1942г. экз.1 (Ч.З.№2) N: 2 (25 березнѐ),3 (28 березнѐ),4 (1 квітнѐ),5 (4 квітнѐ),6 (11 квітнѐ),7 (15 
квітнѐ),8 (20 квітнѐ),9 (22 квітнѐ),10 (25 квітнѐ),11 (29 квітнѐ),12 (1 травнѐ),14 (9 травнѐ),15 (13 
травнѐ),16 (16 травнѐ),17 (20 травнѐ),18 (23 травнѐ),19 (30 травнѐ),20 (3 червнѐ),21 (6 червнѐ),22 (10 
червнѐ),23 (13 червнѐ),24 (17 червнѐ),25 (20 червнѐ),26 (24 червнѐ0,27 (27 червнѐ),28 (1 липнѐ),31 (11 
липнѐ),33 (18 липнѐ),34 (22 липнѐ),36 (29 липнѐ),38 (5 серпнѐ),39 (8 серпнѐ),40 (12 серпнѐ),41 (15 
серпнѐ),42 (19 серпнѐ),44 (26 серпнѐ),45 (29 серпнѐ),46 (2 вереснѐ),47 (5 вереснѐ),48 (9 вереснѐ),49 
(13 вереснѐ),50 (16 вереснѐ),52 (13 вереснѐ),53 (26 вереснѐ),54 (30 вереснѐ),55 (3 жовтнѐ),56 (7 
жовтнѐ),57 (10 жовтнѐ),58 (14 жовтнѐ),59 (17 жовтнѐ),60 (21 жовтнѐ),62 (28 жовтнѐ),63 (31 жовтнѐ),64 
(4 листопада),65 (7 листопада),66 (11 листопада),67 (14 листопада),68 (11 листопада),69 (21 
листопада),70 (25 листопада),71 (28 листопада),72 (2 груднѐ),73 (5 груднѐ),74 (9 груднѐ),75 (12 
груднѐ),76 (16 груднѐ),77 (19 груднѐ),78 ( 23 груднѐ),79 (26 груднѐ),80 (30 груднѐ) 





Радянський Ніжин  



Газета 
 Радѐнський Ніжин *Электронный ресурс+ / Орган Ніжинського МК і РК 
КП(б)У та міської і районної Рад депутатів трудѐщих Чернігівської обл. - Ніжин : 
Ніжинська друкарнѐ, 1943 - 1963 
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИЗДАНИЯ: Настоящее издание 
В 1963г. переименовано в Під прапором Леніна 
 
Рубрики:  
Чернігівщина -- періодичні виданнѐ 
Ніжинщина -- періодичні виданнѐ 
 
Кл.слова (ненормированные): газети -- періодика нду 
Аннотация: 5 квітнѐ 2017 року міськрайонна газета «Ніжинський вісник» відзначила свій 100-
річний явілей. 5 квітнѐ 1917 р. вийшов перший номер «Известий Нежинского Общественного 
Комитета» (нині це газета «Ніжинський вісник»). Згодом видавництво газети припинѐютьсѐ. А 
14 лятого 1919 року комісар народної освіти Ніжинщини Костѐнецький запропонував 
видавати газету «Известиѐ Нежинского револяционного комитета», ѐка видаваласѐ 
російськоя мовоя. 27 червнѐ 1920 року за наказом ревкому газета перейменовуютьсѐ в 
«Червоне слово» і видаютьсѐ вже українськоя. У 1925-1927 роках часопис видаютьсѐ під 
назвоя «Нове село». У 1938 році газета перейменовуютьсѐ в «Більшовик Ніжинщини». 13 
вереснѐ 1941 року гітлерівські війська захопили Ніжин і вихід газети відновляютьсѐ лише у 
квітні 1944 року під назвоя «Радѐнський Ніжин». 1 червнѐ 1962 року часопис виходить вже 
під назвоя «Під прапором Леніна». 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного 
забезпечення 

        Завідувач відділу Яковенко Тетяна Віталіївна 
           E-mail:  255.zero@ukr.net 
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