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БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ  
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

 
(Тематико-бібліографічний список за матеріалами преси  

за І квартал 2007 року). 
 
1.Адамович Т.  // Слобода.- 2007.- 23 января.- (ЧтоГдеКогда).  
23 сiчня в обласнiй дитячiй бiблiотецi вiдбудеться вiдкриття  книжкової 

виставки "Соборность Украины - соборность наших душ", присвяченої Дню 
соборностi України.   

2.Астаф'єва Л. Це - наша iсторiя // Обрiї Iзюмщини.- 2007.- 9 сiчня.- 
(Дата). 

До Дня Соборностi України в м. Iзюм запланованi: тематичнi  уроки, 
бесiди, iсторичнi екскурси, конкурси творiв, виставки  художньої i 
публiцистичної лiтератури в бiблiотеках, експозицiї в  краєзнавчому музеї, 
тощо.  

3.Бабич Т. Нове життя Шелудькiвської сiльської бiблiотеки // Вiстi 
Змiївщини.- 2007.- 5 сiчня.- (Культура i час).  

Напередоднi Нового року, на другому поверсi Шелудькiвського 
сiльського Будинку культури вiдбулося урочисте вiдкриття сiльської бiблiотеки. 

4.Бейлiс Л. До пiдсумкiв року села в Українi // Бiблiотечна планета.-
2007, N 1.- (Як живеш, сiльська бiблiотеко?).  

Начальник управлiння культури i туризму Харкiвської обласної 
державної адмiнiстрацiї Н. Супруненко, на колегiї Мiнiстерства  культури i 
туризму України з надзвичайно актуальної проблеми: "Про моделi 
бiблiотечного обслуговування населення у сiльськiй мiсцевостi з урахуванням 
сучасної економiчної та соцiокультурної ситуацiї", що вiдбулася 30 листопада 
2006 року, доповiла про тенденцiї розвитку мережi сiльських бiблiотек на 
Харкiвщинi. 

5.Библиотека собирает друзей // Вечерний Харьков.- 2007.- 20 марта.  
Харьковской областной библиотеке для детей исполняется 70 лет. 
6.Блiнова М. // Наш край (Кегичiвський р-н).- 2007.- 6 сiчня  
Завiдуюча Павлiвською сiльською бiблiотекою-фiлiєю М.  Блiнова, 

пiдготувала i провела урок народознавства "Святий  Миколай - Чудотворцю 
ясний", для учнiв 1 - 4 класiв Павлiвської ЗОШ I-II ступенiв.   

7.Вiдкриваються бiблiотеки у глибинцi // Вiсник Книжкової палати.-
2007, N 1.  

На Харкiвщинi триває робота щодо вiдродження культурних i 
просвiтницьких традицiй та формування мережi сiльських бiблiотек у населених 
пунктах Слобожанщини, де проживає 300 селян. I вiдкриття бiблiотеки у селi 
Нова Берека Первомайського району це  крок вперед у виконаннi цiєї роботи.   

8.Вiстi з Жовтневої сiльської ради // Зоря (Золочiвський р-н).- 2007.- 31 
березня.  

Жовтнева сiльрада Золочiвського району видiлила кошти на  ремонт даху 
Жовтневого СБК та замiну вiкон в сiльськiй бiблiотецi.   

9.Васильева Н. Книга - мудрый старый друг // Новости Чугуева.- 2007.- 
31  марта.- (Досуг).  

В чугуевском культурном центре "Имидж" 24 марта состоялось открытие 
Недели детской и юношеской книги.   



10.Воскобойнiкова-Гузєва О., Петрова Л. Методологiя сучасних 
бiблiотекознавчих дослiджень // Бiблiотечний вiсник.- 2006, N 6.- (Мiжнародна 
наукова конференцiя "Роль бiблiотек у формуваннi єдиного  науково-
iнформацiйного простору України").  

У роботi семiнару "Методологiя сучасних бiблiотекознавчих  
дослiджень" взяли участь понад 30 представникiв бiблiотечно-iнформацiйних 
установ України i профiльних освiтнiх закладiв, серед яких науковi 
спiвробiтники i аспiранти Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. 
Короленка i Харкiвського iнституту управлiння.   

11.Вчимося у героїв книжок // Вiсник Куп'янщини.- 2007.- 1 лютого.- 
(Дитячий свiт).  

Учнi Глушкiвської ЗОШ Куп'янського району разом зi шкiльним 
бiблiотекарем О.О. Горбоконь, пiдготували i провели свято книги "Добре 
читання - запорука успiху в навчаннi".   

12.Горбацевич К. Iсторико-культурнi традицiї - молодi // Голос 
Лозiвщини.- 2007.- 16 березня.  

На початку березня в Лозiвськiй центральнiй бiблiотецi  пройшов 
семiнар бiблiотечних працiвникiв за темою "Популяризацiя  народних iсторико-
культурних традицiй серед молодi". 

13.Григорьева Н. Провожая Масленицу // Новости Чугуева.- 2007.- 24  
февраля.- (Досуг).  

В Чугуевской городской детской библиотеке состоялось  очередное 
заседание клуба "Солнышко".   

14.Жидкова С. Мiсце i роль бiблiотеки в сучасному життi // Вiстi  
Змiївщини.- 2007.- 23 березня.  

Змiївська ЦБС бере участь у дослiдженнi Нацiональної  парламентської 
бiблiотеки України "Публiчнi бiблiотеки України в контекстi соцiокультурного 
простору регiону", яке проводиться з  грудня 2006 року по грудень 2007 року в 
базових областях:  Вiнницькiй, Днiпропетровськiй, Запорiзькiй, Луганськiй,  
Полтавськiй i Харкiвськiй. 

15.Калiберда Н., Бровкiн А. Бiблiотечно-iнформацiйнi ресурси країни:  
формування та забезпечення доступу // Бiблiотечний вiсник.- 2006, N 6.- 
(Мiжнародна наукова конференцiя "Роль бiблiотек у формуваннi єдиного 
науково-iнформацiйного простору України"). 

У виступi доцента Харкiвської державної академiї культури,  канд. iст. 
наук Г.В. Шемаєвої та головного бiблiотекаря  Харкiвської державної наукової 
бiблiотеки iм. В.Г. Короленка Н.I.  Капустiної на секцiї "Бiблiотечно-
iнформацiйнi ресурси країни:  формування та забезпечення доступу", основну 
увагу було придiлено  питанням стану та розвитку регiональних бiблiотечно-
iнформацiйних  електронних ресурсiв.   

16.Книжная полка // Слобода.- 2007.- 16 января.  
Новая "Книжная полка", которую подготовила Харьковская  областная 

библиотека для детей.   
17.Книжная полка // Слобода.- 2007.-23 января.  
О новинках на "Книжной полке", которую подготовила  Харьковская 

областная библиотека для детей.   
18.«Колядою дзвенить українська хата" // Вiсник Куп'янщини.- 2007.- 11 

сiчня.- (Зимовi канiкули).  
В Куп'янськiй центральнiй районнiй бiблiотецi пройшов урок 

народознавства "Колядою дзвенить українська хата".   



19.Копiйка О. Сьогоднi - Всеукраїнський день працiвникiв культури та 
аматорiв народного мистецтва // Обрiї Iзюмщини.- 2007.- 23 березня.  

Кожен культурний заклад м. Iзюму, а це - Будинки культури,  бiблiотеки, 
музей, школи естетичного виховання - має свою глибоку  iсторiю i надбання.   

20.Король И. Читать не будем. Будем кричать. Громко // Вечерний 
Харьков.- 2007.- 22 февраля.- (Культура).  

В библиотеке им. В.Г. Короленко состоялася презентация книг, 
подаренных библиотеке депутатами Владимиром Алексеевым и  Александром 
Михилевым.   

21.Культура: творческие премии - 2006 // Слобода.- 5 января.  
Валентинi Петровiй - бiблiотекарю вiддiлу мистецтв Мiської  

спецiалiзованої музично-театральної бiблiотеки iм. К.С. Станiславського; Ользi 
Денисенко - члену творчої спiлки iсторикiв  мистецтва та художнiх критикiв 
країн СНД.   

22.Лiтвiнов I. "В пошуках омрiяної України" // Обрiї Iзюмщини.- 2007.- 
6 лютого.  

31 сiчня в Iзюмськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбувся  
лiтературний вечiр патрiотичної поезiї мiсцевих авторiв та поетiв-початкiвцiв "В 
пошуках омрiяної України", присвячений Дню  Соборностi України.   

23.Лисаченко В. ЇЇ Величнiсть - Українська книга // Обрiї Iзюмщини.- 
2007.- 27 лютого.- (2007-й рiк - рiк книги).  

В бiблiотеках Iзюмського району стартують заходи, присвяченi  темi 
"2007-й рiк - рiк Української книги".  

24.Логвиненко Л. В.Д. Ракитянська: "Втрату бiблiотеки не замiниш 
нiякими коштами" // Слобiдський край.- 2007.- 16 сiчня.- (Перспективи i реалiї).  

Новий директор Харкiвської державної наукової бiблiотеки  iменi В.Г. 
Короленка, бiблiотечний працiвник iз 32-рiчним стажем,  знана на Харкiвщинi 
людина Валентина Дмитрiвна Ракитянська  подiлилася своїми планами i 
сподiваннями щодо розвитку i росту  бiблiотеки.   

25.Логвиненко Л. О.Г. Бенч: "Було б справедливим надати бiблiотецi 
статус  нацiональної" // Слобiдський край.- 2007.- 16 сiчня.- (Коментар).  

Про можливiсть отримання статусу "нацiональної" Харкiвською 
державною науковою бiблiотекою iменi В.Г. Короленка найближчим часом 
говорить заступник мiнiстра культури i туризму України Ольга Бенч.   

26.Лозiвський район: подiї i факти // Голос Лозiвщини.- 2007.- 6 
березня.  

2 березня в Лозiвськiй центральнiй бiблiотецi вiдбувся  семiнар для 
працiвникiв бiблiотек-фiлiй району.   

27.Мiсто Лозова: калейдоскоп  подiй // Голос Лозiвщини.- 2007.- 16 
березня.  

8 березня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдкрита виставка  "Жiнка - 
життя окраса".   

28.Мiсто Лозова: калейдоскоп подiй // Голос Лозiвщини.- 2007.- 30 
березня.  

31 березня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi до 125-рiччя К. Чуковського 
вiдбудеться лiтературний ранок для молодших школярiв  "Ми росли з його 
вiршами". 

29.Малиш З. "Україно соборна державо, сонценосна колиско моя" // 
Наш край  (Кегичiвський р-н).- 2007.- 3 лютого.  



22 сiчня в Мажарській сiльськiй бiблiотецi був проведений  iсторично-
iнформацiйний урок "Україно соборна державо, сонценосна  колиско моя", 
присвячений Дню Соборностi України.  

30.Мартова Л. "Господар - його звали у народi..." // Новости Чугуева.- 
2007.- 17 февраля.- (К 75-летию Харьковской области).  

Заведующая Чугуевской детской библиотекой А.В. Самко  подготовила и 
провела для библиотекарей городских школ,  презентацию книги "Господар - 
його звали у народi...",  посвященной 70-летию Александра Степановича 
Масельского.  

31.Мова - душа народу // Голос Лозiвщини.- 2007.- 9 березня.- (9 березня 
- Нацiональний Шевченкiвський день).  

Вiдзначаючи Нацiональний шевченкiвський день в Лозовiй  проведено 
цiлу низку заходiв, серед яких: тематичний вечiр в МПК  "Кобзаревому роду 
нема переводу", книжкова виставка в юнацькiй  бiблiотецi "Вiчний, як народ", 
виставка-конкурс дитячого малюнку  "Об'єднаймося ж, брати мої" у дитячiй 
художнiй школi та iн.    

32.Новини областi // Промiнь (Краснокутський р-н).- 2007.- 24 березня.  
В Харковi, на базi Нацiонального економiчного унiверситету, 

вiдкривається Регiональна депозитарна бiблiотека Свiтового банку.  
33.Новини // Обрiї Iзюмщини.- 2007.- 2 сiчня.- (Коротко). 
Напередоднi Новорого року у селi Дiброва Капитолiвської  сiльради на 

Iзюмщинi вiдкрито нову бiблiотеку.  
34.Новини району // Зоря (Золочiвський р-н).- 2007.- 24 лютого.  
Про результати акцiї "Подаруй книгу бiблiотецi" в бiблiотеках  

Золочiвського району.  
35.Новини району // Зоря (Золочiвський р-н).- 2007.- 17 березня. 
До 193 рiчницi з дня народження Т.Г. Шевченка в Золочiвськiй районнiй 

бiблiотецi було оформлено виставку "Ми чуємо тебе, Тарасе, крiзь вiки".  
36.Новинки з "бiлого" будинку // Обрiї Iзюмщини.- 2007.- 6 лютого.   
Мiсцевий бюджет повнiстю розрахувався з ВАТ "Мегабанк" за  кредит, 

пiд який були у заставi Iзюмська центральна районна  бiблiотека та Палац 
культури "Залiзничник".  

37.Осаула В. Гендерна метаморфоза в бiблiотечнiй справi // Вiсник  
Книжкової палати.- 2006, N 12.- (Бiблiотечна справа).  

У своїй статтi спiвробiтник вiддiлу iнформацiйних технологiй  бiблiотеки 
Харкiвського нацiонального економiчного унiверситету  Володимир Осаула 
розглядає гендерну ситуацiю бiблiотечної справи  у свiтi та Українi.   

38.Павлюк О. "Моя мала Батькiвщина" // Промiнь (Краснокутський р-
н).-2007.- 3 лютого.- (Знай наших).  

5 робiт (написанi та виготовленi дитиною книжки) читачiв  бiблiотек 
Краснокутської централiзованої системи, було  представлено на I тур 
Всеукраїнського конкурсу дитячої творчостi  "Моя мала Батькiвщина".   

39.Перевозник С. Людина без книги - як криниця без води // Обрiї 
Iзюмщини.- 2007.- 5 сiчня.  

Наприкiнцi 2006 року, в Бабенкiвськiй сiльськiй бiблiотецi  визначили 
читачiв за рiзними номiнацiями.  

40.Перцева Н. // Наш край (Кегичiвський р-н).- 2007.- 3 лютого.  
З нагоди Дня Соборностi України в Крутоярiвськiй сiльськiй  бiблiотецi-

фiлiї було проведено усний журнал "Любiть Україну  свою".   



41.Питя И. Вторая жизнь библиотеки // Время.- 2007.- 17 марта.- 
(Регион:  события и факты).  

К профессиональному празднику работников культуры, открылась после 
ремонта библиотека-филиал N 48 в Салтовском микрорайоне  Харькова.  

42.Подкопаєва I. "Викрадення Снiгуроньки» // Вiсник Куп'янщини.- 
2007.- 18 сiчня.  

10 сiчня в примiщеннi центральної районної бiблiотеки, для  учнiв 
Куп'янської загальноосвiтньої школи-iнтернату вiдбулося  театралiзоване 
новорiчне свято "Викрадення Снiгуроньки".   

43.Подкопаєва I. День соборностi України // Вiсник Куп'янщини.- 2007.- 
25  сiчня.  

До Дня соборностi України в Куп'янськiй центральнiй районнiй  
бiблiотецi у вiддiлi обслуговування дiтей та юнацтва, з 19 по 24 сiчня дiяла 
книжкова виставка "То рiдної землi минула доля", а 20 сiчня у читальному залi 
ЦРБ вiдбувся перегляд лiтератури  "Україно, соборна державо, сонценосна 
колиско моя".   

44.Подкопаєва I. Свiтом рухає любов // Вiсник Куп'янщини.- 2007.- 22  
лютого.- (Вiдлуння свят).  

Працiвники Куп'янської районної бiблiотеки до романтичного  свята Дня 
закоханих пiдготували лiтературний калейдоскоп "Так  нiхто не кохав".   

45.Попик В., Любовець Н. Сучасна українська бiографiстика: досвiд та 
проблеми розвитку // Бiблiотечний вiсник.- 2006, N 6.- (Мiжнародна наукова 
конференцiя "Роль бiблiотек у формуваннi єдиного науково-iнформацiйного 
простору України").  

У рамках мiжнародної наукової конференцiї "Роль бiблiотек у  
формуваннi єдиного науково-iнформацiйного простору України"  Iнститутом 
бiографiчних дослiджень НБУВ проведено круглий стiл iз  широкого кола 
проблем сучасної української бiографiстики, у  роботi якого взяли участь 25 
дослiдникiв-бiографiстiв, науковцiв,  викладачiв, зокрема Харкiвського 
iнституту управлiння.   

46.Порыв души - на службу людям // Новости Чугуева.- 2007.- 3 марта.  
Торжественная церемония чествования лауреатов традиционного 

конкурса "Человек года-2006" состоялась 23 февраля в КЦ "Имидж". 
Победитель в номинации "Работник культуры" - Елена Ивановна Проценко, 
директор Централизованной библиотечной системы Чугуева.   

47.Приходько А. Свято справжнiх українських родин // Колос  
(Сахновщинський р-н).- 2007.- 10 березня.- (Традицiї).  

Органiзувати родинне свято "Тато, мама, я - українськая сiм'я", що 
вiдбулося в Огiївськiй школi допомогли завiдуюча бiблiотекою Г. Лимар та 
художнiй керiвник Будинку культури I. Пупена.  

48.Прокопенко Т. Це надзвичайне диво - книга // Колос 
(Сахновщинський  р-н).- 2007.- 31 березня.- (Шкiльний меридiан).  

Доброю традицiєю стало проводити у кiнцi березня в Огiївськiй 
бiблiотецi сiмейного читання на Сахновщинi, Тиждень дитячої книги.   

49.Резнiк О. Новорiчно-рiздвянi свята в дитячiй бiблiотецi //   
Дворiчанський край.- 2007.- 20 сiчня.  

У днi зимових канiкул Дворiчанська дитяча районна бiблiотека  спiльно 
iз музичною школою запропонували дiтлахам вiдвiдати не  один святковий 
захiд.  



50.Сiнiченко Л. На звання "Кращий бiблiотекар" // Колос 
(Сахновщинський  р-н).- 2007.- 17 березня.- (Конкурси).  

7 березня в Сахновщинськiй центральнiй бiблiотецi вiдбувся конкурс 
професiйної майстерностi "Бiблiопанi", в якому на звання кращого бiблiотекаря 
району змагалися семеро учасниць.  

51.Сазонова О. Iнформацiя про соцiально-економiчний розвиток 
Iзюмського  району за 2006 рiк // Обрiї Iзюмщини.- 2007.- 20 лютого.  

За пiдсумками соцiально-економiчного розвитку Iзюмського  району за 
2006 рiк в районi дiють 26 клубних закладiв i 27  бiблiотек. 

52.Слив'як В. Звернiмось знов до Кобзаря // Сiльськi новини 
(Валкiвський  р-н).- 2007.- 10 березня.  

Валкiвська районна бiблiотека до роковин з дня народження i  дня смертi 
Т.Г. Шевченка пiдготувала цiлу низку заходiв для  популяризацiї Шевченкових 
творiв, серед яких: перегляд лiтератури  "Вiчний Кобзар", книжкова виставка 
"Ми чуємо тебе, Кобзарю, крiзь  столiття", вiдкритий перегляд видань 
"Шевченко - художник" та iн. 

53.Слив'як В. Реалiзм Євгена Гребiнки // Сiльськi новини (Валкiвський  
р-н).- 2007.- 13 лютого.  

Валкiвська районна бiблiотека органiзувала цикл переглядiв  лiтератури 
пiд назвою "Реалiзм Є. Гребiнки", де представленi  твори письменника, та 
лiтература про його життєвий i творчий  шлях. 

54.Соколюк О. Победа в областном конкурсе // Новости Чугуева.- 2007.- 
27 января.- (Знай наших!).  

Лучшие работы юных читателей, выявленных при подведении  итогов в 
Чугуевской городской библиотеке городского этапа  Всеукраинского детского 
конкурса книжек-самоделок "Моя малая  Родина", отправлены в Харьков и 
приняли участие во втором этапе  конкурса - областном смотре.  

55.Студiя "Прапор" // Вiсник Куп'янщини.- 2007.- 15 березня.- 
(Куп'янщина вiд четверга до четверга).  

В Куп'янськiй мiськiй бiблiотецi N 2 розгорнуто виставку  робiт студiї 
"Прапор", якою керує Любов Безменова. 

56.Тарасова О. Школа i бiблiотека - разом! // Голос Лозiвщини.- 2007.- 
20 лютого.  

Бiблiотекарi Лозiвської юнацької бiблiотеки пiдготували i провели для 
школярiв школи N 1 цiкаву змiстовну екскурсiю та урок етики за темою "Вчись 
розумiти прекрасне" про спiвзвучнiсть живопису i поезiї. 

57.Теницька Г. Хай буде книга - твiй насущний хлiб // Обрiї Iзюмщини.-
2007.- 20 березня. 

За допомогою керiвника СК "Восток" А.Я. Ровчака у Бугаївцi Iзюмського 
району, було надано примiщення сiльськiй бiблiотецi, поповнено книжковий 
фонд новою цiкавою лiтературою, передплатою перiодичних видань. 

58.Увага: конкурс! "Найкоротша розповiдь про любов" // Вiсник 
Куп'янщини.- 2007.- 1 лютого.  

Управлiння культури Куп'янської мiської ради оголошує конкурс до Дня 
Святого Валентина "Найкоротша розповiдь про любов", з  умовами якого можна 
ознайомитися в будь-якiй мiськiй бiблiотецi.   

59.Урок пам'ятi // Водолазький кур'єр.- 2007.- 24 лютого.- (Хронiка, 
факти, коментарi).  



15 лютого у Нововодолазькiй районнiй бiблiотецi для учнiв  
Нововодолазької гiмназiї було проведено урок пам'ятi про визначну  дату - 15 
лютого 1989 року.   

60.«Харкiвськiй областi - 75 рокiв" // Вiсник Куп'янщини.- 2007.- 1 
лютого.- (Куп'янщина вiд четверга до четверга).  

В читальному залi Куп'янської центральної районної бiблiотеки вiдкрито 
книжкову виставку "Харкiвськiй областi - 75 рокiв"   

61.Хронiка основних подiй 2006 року // Вiстi Змiївщини.- 2007.- 26 
сiчня.  

У ходi районної акцiї "Подаруй бiблiотецi книгу" бiблiотечнi  заклади 
району отримали 940 книг; пiсля реконструкцiї вiдкрито  Шелудькiвський 
Будинок культури i Шелудькiвську бiблiотеку. 

62.Чернова Н. Народженi лiтати // Слобiдський край.- 2007.- 8 лютого.- 
(На  висотi).  

Харкiвський аероклуб iменi В. Гризодубової та Харкiвська  музично-
театральна бiблiотека iменi К. Станiславського  органiзували перший 
цьогорiчний вернiсаж "У небi Слобожанщини".  На стiнах "станiславки" 
унiкальнi миттєвостi - фотографiї,  зробленi високо в небi над Харкiвщиною.   

63.Чигрин В. Тут змiстовно проводять час // Трибуна трудящих 
(Харкiвський  р-н).- 2007.- 21 лютого.- (Сила друкованого слова). 

34 роки працює у бiблiотецi-фiлiалi N 32 села Комунар Л. Горбенко.   
64.Шевченко I. Присвятили Кобзаревi // Обрiї Iзюмщини.- 2007.- 20 

березня.- (Захiд).  
Лiтературно-музичний вечiр, присвячений 193-й рiчницi з дня  

народження Тараса Григоровича Шевченка, вiдбувся напередоднi 8  Березня в 
Iзюмьскiй центральнiй районнiй бiблiотецi.  

65.Шлях до духовної спадщини // Промiнь (Краснокутський р-н).- 2007.- 
10 лютого.- (Постатi).  

До чергової рiчницi, як пiшов з життя засновник  Пархомiвського 
iсторико-художнього музею, Заслужений працiвник  культури України 
Афанасiй Федорович Луньов, у Харковi, у  Центральнiй мiськiй бiблiотецi iм. 
В.Г. Бєлiнського вiдбувся  вечiр пам'ятi А.Ф. Луньова.  

66.Яременко Л., Мiцан Т. Архiвнi та рукописнi ресурси бiблiотек //   
Бiблiотечний вiсник.- 2006, N 6.- (Мiжнародна наукова конференцiя "Роль 
бiблiотек у формуваннi єдиного науково-iнформацiйного простору України").  

В межах мiжнародної наукової конференцiї "Роль бiблiотек у  
формуваннi єдиного науково-iнформацiйного простору України"  вiдбулося 
засiдання "Архiвнi та рукописнi ресурси бiблiотек", на якому в своїй доповiдi 
"Архiвнi ресурси ВБУ при ВУАН у формуваннi сучасної теорiї українознавства" 
В.Т. Петрикова, канд. iст. наук, доцент Харкiвського iнституту управлiння 
представила результати наукового аналiзу змiсту архiвного документа, який не 
має посилання на автора, прослiдила українознавчу дiяльнiсть ВБУ на початку 
30-х рокiв ХХ ст., наголосила на статусi наукового  термiна "українознавство".   

 
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації з 

питань культури та мистецтва. 



БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ  
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

 
(Тематико-бібліографічний список за матеріалами преси  

за ІІ квартал 2007 року). 
 
1.Андрiєнко П. Природознавчий серпантин // Вiсник 

Куп'янщини.- 2007.- 12  квiтня.-(Культурне життя).  
У Куп'янськiй мiськiй бiблiотецi N 2 пройшов Тиждень 

дитячої та юнацької книги.   
2.Балабуха З. Свято рiдної мови // Наш край (Кегичiвський р-

н).- 2007.- 7 квiтня.  
До Мiжнародного дня рiдної мови в Красненськiй сiльськiй 

бiблiотецi-фiлiї Кегичiвського району було проведено свято рiдної 
мови. Оформлена розгорнута книжково-iлюстративна виставка "Ну, 
що б, здавалося, слова...", перегляд лiтератури "А мова наша  
солов'їна" та багато iнших заходiв.  

3.Бараш С. "Село, в якому я живу" // Голос Лозiвщини.- 
2007.- 25 травня. 

У Герсеванiвськiй сiльськiй бiблiотецi Лозiвського району  
мешканцями села створюється фотодокументальна книга "Село, в  
якому я живу" - книга про iсторiю села Герсеванiвка, про життя  
його людей, якi тут народилися i працювали. 

4.Безверхня Л. Найкращий читач областi // Голос Лозiвщини.- 
2007.- 19 червня.- (Вiтаємо!)  

Перше мiсце виборола учениця Царедарiвської ЗОШ 
Лозiвського району Свiтлана Степанова в III-му турi 
Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач України-2007", який 
завершився шостого червня в обласнiй дитячiй бiблiотецi.   

5.Бережань Є. Я пiзнаю свiт через книги // Водолазький 
кур'єр.- 2007.- 14 липня.- (Екскурсiя).  

У липнi до Нововодолазької районної дитячої бiблiотеки на  
екскурсiю завiтали учнi з пришкiльних таборiв Нововодолазької 
ЗОШ  N 2, Нововодолазької гiмназiї та Нововодолазького лiцею. 

6.Березюк Н. Сквозь призму времени // Бiблiотечний форум 
України.- 2007,  N 1.- (Ювiлеї бiблiотек). 

В Центральной научной библиотеке Харьковского 
национального университета им. В.Н. Каразина прошла презентация 
новой книги "Библиотека Харьковского национального 
университета за 200 лет", подготовленной авторами Н.М. Березюк, 
И.Г. Левченко, Р.П.  Чигриновой.   

7.Вiстi Водолажчини.- 2007.- 26 травня.  



Ще взимку почала працювати бiблiотека-фiлiя в с. Охоче  
Нововодолазького району, в примiщеннi якої працює клуб за  
iнтересами "Дружба", вiдведена кiмната для краєзнавчого музею  
села, для якого вже розпочато збiр матерiалу.   

8.Горбацевич К. "Земля, звiдки ти родом" // Голос 
Лозiвщини.- 2007.- 12  червня.- (Конкурси).  

4 червня на нарадi з пiдбиття пiдсумкiв огляду-конкурсу про  
iсторiю рiдного краю "Земля, звiдки ти родом", який проходив у  
бiблiотечних закладах Лозiвського району, начальник вiддiлу  
культури i туризму райдержадмiнiстрацiї М. Лелека оголосив  
переможцiв та вручив грошовi винагороди.  

9.Григорьева Н. "Лучший читатель-2007" // Новости 
Чугуева.- 2007.- 21 апреля.- (Конкурс).  

12 квiтня в Чугуївськiй мiськiй дитячiй бiблiотецi пройшов  
другий етап Всеукраїнського фестивалю дитячого читання "Кращий  
читач-2007".   

10.Гула Т. Iменини книги // Наш край (Кегичiвський р-н).- 
2007.- 21 квiтня.  

13 квiтня в Кегичiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi пiд  
девiзом "Якщо прагнеш знайти друга - подружись iз книгою",  
вяткували iменини книги.   

11.Гула Ю. Я так її люблю, мою Україну.. // Наш край 
(Кегичiвський р-н).- 2007.- 7 квiтня.  

В Кегичiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi вiдбулося свято  
"Стежка до Кобзаря", приурочене вшануванню генiального поета,  
кобзаря - Т.Г. Шевченка.   

12.Довгопол Т. Вiдкрився клуб "Надвечiр'я" // Наш край 
(Кегичiвський р-н).- 2007.- 7 квiтня.  

При Новопарафiївськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї  
Кегичiвського району вiдкрився клуб "Надвечiр'я" для людей  
старшого вiку. Був обраний актив клубу, складений i затверджений  
план заходiв.   

13.Доземний уклiн ветеранам // Промiнь (Краснокутський р-
н).- 2007.- 12  травня.  

Працiвники Краснокутського районного Будинку культури та  
центральної районної бiблiотеки, напередоднi Дня Перемоги  
органiзували для учасникiв вiйни i ветеранiв вiйни та працi зустрiч 
поколiнь, спiлкування на якiй вiдбувалося в душевнiй атмосферi 
святкового вогника.  

14.Євдокименко Н. Подаруйте книгу! // Голос Лозiвщини.- 
2007.- 22 червня.  

В умовах постiйного дефiциту фiнансування на 
комплектування фондiв Лозiвської централiзованої бiблiотечної 



системи, благородно вчинила В.С. Носова - заступник голови  
райдержадмiнiстрацiї, подарувавши книги. 

15.Захаркевич О. Книга - джерело знань // Наш край 
(Кегичiвський р-н).-2007.- 2 червня.  

В Чапаєвськiй мiськiй бiблiотецi-фiлiї Кегичiвського району,  
до Всесвiтнього дня книги i авторського права було проведено  
свято i оформлена книжково-iлюстративна виставка "Живи, книго!".   

16.Кiптiла С. Телевiзор книжцi не конкурент // Дворiчанський 
край.- 2007.- 30 червня.  

Чим живе сьогоднi бiблiотечна система Дворiчанського 
району;. за рахунок чого поповнюються книжковi фонди, чи 
надаються з  бюджету кошти на розвиток - на цi та iншi питання 
вiдповiдає  директор Дворiчанської ЦБС С. Кiптiла.  

17.Книга - найкращий подарунок // Колос (Сахновщинський 
р-н).- 2007.- 12 травня.  

Усi школи Сахновщинського району, а також районна дитяча 
та центральна районна бiблiотека отримали у подарунок вiд 
районної органiзацiї Всеукраїнського товариства "Просвiта" iм. Т. 
Шевченка до Дня слов'янської писемностi i культури, книжковi 
бiблiотечки та аудiо- i вiдеоматерiали з iсторiї культури та 
лiтератури нашої  держави.  

18.Коваленко I. Професiйна складова формування правової 
культури майбутнiх фахiвцiв бiблiотечно-iнформацiйної сфери // 
Вiсник Книжкової палати .- 2007, N 3.- (Пiдготовка кадрiв).  

Аспiрантка кафедри книгознавства та фондознавства ХДАК у  
своїй статтi висвiтлює особливостi формування правової культури  
студентiв бiблiотечно-iнформацiйного профiлю з урахуванням  
особливостей їхньої майбутньої професiйної дiяльностi.   

19.Ковлагiна Л. Домашнє свято // Колос (Сахновщинський р-
н).- 2007.- 12 травня.  

Поздоровити мешканцiв стацiонарного вiддiлення  
Сахновщинського терцентру зi святом Перемоги завiтали 
працiвники районної бiблiотеки та волонтер Євген Гайдаржi, який 
влаштував iпровiзований концерт.  

20.Крамаренко О. У рамках Року книги // Обрiї Iзюмщини.- 
2007.- 29 червня.  

На виконання Указу Президента України про оголошення 2007  
року в Українi Роком української книги, в бiблiотеках м. Iзюм якi 
сприятимуть збереженню та збiльшенню духовного i культурного 
надбання українського народу, створенню сприятливих умов 
популяризацiї української книги. 

21.Куп'янщина вiд четверга до четверга // Вiсник 
Куп'янщини.- 2007.- 31 травня.  



В читальному залi Куп'янської центральної районної 
бiблiотеки  розпочала роботу книжкова виставка "Україна та 
Євросоюз   перспективи спiвробiтництва".  

22.Курило М. Незабутня зустрiч // Вiсник Куп'янщини.- 2007.- 
10 травня.  

В Куп'янськiй центральнiй районнiй бiблiотецi, напередоднi  
свята 9 Травня, вiдбулася зустрiч учнiв першої куп'янської  гiмназiї з 
Марiєю Андрiївною Величко - жiнкою, яка пройшла жах  трьох 
фашистських концтаборiв.   

23.Лiсняк С. Дихає природа нашими грiхами // Колос 
(Сахновщинський р-н).-2007.- 2 червня.- (Шкiльний меридiан).  

За допомогою ради Огiївської сiльської бiблiотеки учнi 10, 11  
класiв та юнi екологи 7 класу Огiївської ЗОШ провели конференцiю  
"Дихає Природа нашими грiхами".   

24.Лозiвський район: подiї та  факти // Голос Лозiвщини.- 
2007.- 22 травня.  

З 14 до 15 травня в Лозiвському районi проведений  огляд-
конкурс дiяльностi сiльських бiблiотек-фiлiй "Земля, звiдки  ми 
родом". 

25.Лозiвський район: подiї та  факти. // Голос Лозiвщини.- 
2007.- 12 червня.  

4 червня пiд головуванням заступника голови  
райдержадмiнiстрацiї В.С. Носової вiдбувся семiнар-нарада  
працiвникiв бiблiотек-фiлiй Лозiвського району.  

26.Мiсто Лозова: подiї та  факти / Голос Лозiвщини.- 2007.- 
11 травня.  

В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшов дитячий ранок  
"Пам'ять подвигу", присвячений Дню Перемоги.   

27.Мiсто Лозова: подiї та  факти // Голос Лозiвщини.- 2007.- 
18 травня.  

10 травня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдкрита книжкова  
виставка "Ластiвко моя мила", присвячена Дню матерi.  

28.Мiсто Лозова: подiї та  факти // Голос Лозiвщини.- 2007.- 
20 квiтня.  

До Дня пам'ятi Чорнобильської трагедiї у Лозiвськiй юнацькiй  
бiблiотецi вiдкрито книжкову виставку "Чорнобиль не має минулого  
часу".   

29.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2007.- 
25 травня.  

24 травня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдкрита книжкова  
виставка "Немає переводу добрим звичаям народу", присвячена Дню  
слов'янської письменностi i культури.  



30.Мiсто Лозова: подiї та  факти // Голос Лозiвщини.- 2007.- 
27 квiтня. 

У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi у квiтнi пройшли: до Дня 
пам'ятi Чорнобильської трагедiї - книжкова виставка "Чорнобиль не  
має минулого часу"; до Дня книги - екскурсiя для молодших  
школярiв "Якi щасливi очi у казок"; продовжується проведення  
конкурсу "Найкращий читач України-2007".   

31.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2007.- 8 
червня.  

1 червня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдкрито книжкову  
виставку, присвячену Мiжнародному Дню захисту дiтей "Вiддамо 
цей  свiт дитинi", а 6 червня пройшло лiтературне свято "Чарiвний 
свiт  улюблених казок".   

32.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2007.- 
13 липня.- У липнi в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi дiє книжкова  
виставка "Обереги нашого дому".  

33.Мазур К. Харкiвщина - моя Батькiвщина // Наш край 
(Кегичiвський р-н).- 2007.- 7 квiтня.  

З нагоди 75-рiччя утворення Харкiвської областi Андрiївською  
ЗОШ спiльно з Андрiївською сiльською бiблiотекою-фiлiєю були  
проведенi рiзноманiтнi заходи, серед яких двi книжковi виставки:  
"Iсторiя Слобожанщини з давнiх-давен до сьогодення" та  
"Лiтературнi перлини Слобожанщини".   

34.Мудрак Н. Дякуємо за небайдужiсть // Голос Лозiвщини.- 
2007.- 3 квiтня.  

Про спiвпрацю Лозiвської центральної районної бiблiотеки i  
НВК "ЗНЗ-ДНЗ" N 10 у питаннях виховання пiдростаючого 
поколiння  та залучення до читання, любовi та поваги до книги.   

35.Новини // Обрiї Iзюмщини.- 2007.- 25 травня.  
18 травня працiвники Iзюмської центральної районної 

бiблiотеки спiльно з учасниками лiтоб'єднання "Крем'янець"  
провели годину спiлкування пiд назвою "Лiтературний розмай". 

36.Новини району // Зоря (Золочiвський р-н).- 2007.- 26 
травня.  

Одноробiвський сiльський бiблiотечний фiлiал розташований 
у примiщеннi мiсцевого Будинку культури Золочiвського району,  
знаходвиться в аварiйному станi.  

37.Новини району // Зоря (Золочiвський р-н).- 2007.- 26 
травня. 

До Дня слов'янської культури i писемностi в Гур.  
Козачанському сiльському бiблiотечному фiлiалi Золочiвського  
району розгорнуто книжкову виставку "Звiдки прийшла азбука?" та  



пiдготовлено годину цiкавих повiдомлень про братiв Кирила й  
Мефодiя. 

38.Новини району // Зоря (Золочiвський р-н).- 2007.- 26 
травня. 

Пiд час акцiї "Подаруй книгу бiблiотецi", яка й досi триває,  
Золочiвська районна книгозбiрня поповнилась 175 примiрниками. //  

39.Новости Чугуева.- 2007.- 16 июня.  
Чугуевская детская библиотека переезжает в новое помещение   

в ООШ N 8.  
40.Осаула В. "Бiблiотекар" як архаїчна та просторiчна назва 

професiї в  iнформацiйному суспiльствi // Бiблiотечний форум 
України.- 2007, N 1.- (Бiблiотекознавство). 

У статтi бiблiотекара вiддiлу iнформацiйних технологiй  
бiблiотеки Харкiвського нацiонального економiчного унiверситету,  
крiзь призму нових iнформацiйних пiдходiв, функцiональностi та  
дiяльностi бiблiотечних фахiвцiв, розглянуто назву бiблiотечної  
професiї "бiблiотекар".  

41.Осаула В. Типи i роль спiвробiтникiв-чоловiкiв у 
бiблiотеках у  сучасних умовах // Бiблiотечний форум України.- 
2006, N 4.- (Бiблiотечна  освiта, пiдвищення квалiфiкацiї).  

Спiвробiтник вiддiлу iнформацiйних технологiй бiблiотеки  
Харкiвського нацiонального економiчного унiверситету у своїй  
статтi розглядає складова чоловiкiв та їхня роль у дiяльностi  
бiблiотек за сучасних умов. Представленi типи  спiвробiтникiв-
чоловiкiв бiблiотек, їх характеристика, мотиви,  функцiї на зайнятих 
посадах у бiблiотеках. Стаття спрямована на  розширення 
методологiї гендерних дослiджень у бiблiотечнiй  справi.   

42.Пархоменко Г. Генерали теж плачуть // Колос 
(Сахновщинський р-н).-2007.- 26 травня.- (Знаменитi земляки).  

У Жовтневому сiльському клубi Сахновщинського району  
вiдбулася зустрiч землякiв з генерал-майором Василем Гуровичем  
Кущовим, сценарiй якої був пiдготовлений завiдувачкою  
Сахновщинської районної централiзованої системи Л. Сiнiченко та  
директором Жовтневої бiблiотеки-музею Т. Побiдинською.  

43.Пархоменко М. Допоможе громада // Трибуна трудящих 
(Харкiвський р-н).-2007.- 7 квiтня.- (Музеям бути!).  

На зустрiчi членiв iнiцiативної групи iз завiдуючою  
Люботинським вiддiлом культури I. Голтвянською та головним  
зберiгачем музею Л. Каракаптан, що вiдбулася у Люботинськiй  
центральнiй бiблiотецi, обговорювалося питання про органiзацiю  
при нiй музею бойової i трудової слави.   

44.Передплата-2007 // Трибуна трудящих (Харкiвський р-н).- 
2007.- 26 травня.  



У бiблiотецi Пiсочинського колегiуму багатьом читачам  
подобається районна газета "Трибуна трудящих". 

45.Подкопаєва I. Зустрiч з казкою // Вiсник Куп'янщини.- 
2007.- 19 квiтня.  

Працiвники вiддiлу обслуговування дiтей та юнацтва  
Куп'янської центральної районної бiблiотеки пiдготували i провели  
для малюкiв ЗОШ N 1 цiкавий захiд, присвячений 100-рiччю вiд дня  
народження Астрiд Лiндгрен - "Чарiвниця, яка живе всюди".  

46.Подкопаєва I. Найкращий читач України - 2007 // Вiсник 
Куп'янщини.-2007.- 26 квiтня.  

17 квiтня в примiщеннi Куп'янської центральної районної  
бiблiотеки пройшло змагання у II-му, районному етапi  
Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач України - 2007".   

47."Подих серця до творця" // Вiсник Куп'янщини.- 2007.- 12 
квiтня.- (Виставки).  

В Куп'янськiй центральнiй бiблiотецi на книжковiй виставцi  
вперше експонується пiдбiрка вiршiв "Подих серця до творця"  
вiдомого церковного дiяча i богослова Митрополита Харкiвського i  
Богодухiвського Никодима. 

48.Поетичним словом - про Чорнобиль // Вiсник 
Куп'янщини.- 2007.- 26 квiтня.- (Мистецький неспокiй).  

В Куп'янськiй мiськiй бiблiотецi N 4 був проведений захiд,  
присвячений трагедiї на Чорнобильськiй АЕС.  

49.Праздник в библиотеке // Вiстi Водолажчини.- 2007.- 12 
червня.  

В библиотеке села Четвертая Староверовка Нововодолажского  
района состоялась встреча взрослых и маленьких почитателей 
книги,  посвященная Дню защиты детей.   

50.Профспiлковi новини // Дворiчанський край.- 2007.- 16 
червня.  

У примiщеннi читального залу Дворiчанської районної  
бiблiотеки вiдбулася зустрiч членiв райкому профспiлки культури з  
головою Харкiвської обласної профспiлки працiвникiв культури З.В.  
Iгнатенко та юристом обкому працiвникiв культури Н.В. Юшиною.   

51.Проценко О. // Новости Чугуева.- 2007.- 12 мая. Наразi 
пожежi 21 та 22 квiтня 2007 року, були нанесенi  величезнi збитки 
будiвлi Чугуївської дитячої бiблiотеки. З  проханням про грошову 
допомогу, звертається директор ЦБС О.I.  Проценко.  

52.Рєзнiк О. Вiчно у пам'ятi народнiй // Дворiчанський край.- 
2007.- 19 травня.  

У Дворiчанськiй дитячiй бiблiотецi напередоднi свята 
Перемоги пройшов iсторико-патрiотичний урок "Травневi днi у 
пам'ятi народнiй".   



53.Рєзнiк О. Казковий турнiр у бiблiотецi // Дворiчанський 
край.- 2007.-9 червня.  

У Дворiчанськiй дитячiй бiблiотецi на мiжнародний День  
захисту дiтей, учнi Дворiчанської ЗОШ влаштували для найменших  
читачiв лiтературно-iгровий захiд.  

54.Рєзнiк О. Тиждень дитячої та юнацької книги в дитячiй 
бiблiотецi // Дворiчанський край.- 2007.- 14 квiтня.  

Пiд час Всеукраїнського тижня дитячої та юнацької книги в  
Дворiчанськiй дитячiй бiблiотецi на базi дiючого об'єднання  
"Натхнення" зiбралися юнi поети Дворiчанщини, для молодших  
школярiв вiдбулося свято "Книга вчить, як на свiтi жить".  

55.Савченко Н. Краснокутщина лiтературна // Промiнь 
(Краснокутський р-н).- 2007.- 12 травня.- (Нашi iнтерв'ю).  

В читальнiй залi Краснокутської центральної районної  
бiблiотеки вiдбулося Свято книги.   

56.Святкова афiша // Обрiї Iзюмщини.- 2007.- 4 травня.  
До свята Перемоги 8 травня в бiблiотеках м. Iзюм пройдуть  

такi заходи: в центральнiй бiблiотецi - вечiр пам'ятi "Поезiя  
вогняних лiт"; в бiблiотецi-фiлiї N 1 - лiтературна композицiя "Доки 
нас пам'ятають"; у бiблiотецi-фiлiї N 2 - вечiр фронтової лiрики "I 
спiває в землянцi гармонiка"; у центральнiй дитячiй бiблiотецi - 
година поезiї "Землю, яку я люблю, зберiг для мене  солдат"; у 
дитячiй бiблiотецi N 1 - лiтературно-iсторичний  екскурс "Нiхто не 
забутий, нiщо не забуто"; у дитячiй  бiблiотецi-фiлiї N 2 - урок 
мужностi "Ми вклоняємось вам,  ветерани".   

57.Славе не меркнуть, подвигу жить... // Новости Чугуева.- 
2007.- 12 мая.  

Лiтературно-музичний вечiр, який був проведений 
працiвниками центральної бiблiотеки Чугуєва Л.Ю. Гладковою i 
Н.С. Скачко в картиннiй галереї, зiбрав разом школярiв i ветеренiв 
мiста.  

58.Соломко Н. Книга - мудрий порадник // Промiнь 
(Краснокутський р-н).-2007.- 2 червня.- (Спадщина).  

Провiдний бiблiотекар читальної зали Краснокутської  
центральної районної бiблiотеки Н. Соломко - про значення книги в  
життi людини.  

59.Сосновська Т., Ярошик В. Iван Багряний в дзеркалi 
бiблiографiї // Бiблiотечний форум України.- 2006, N 4.- 
(Бiблiотечно-бiблiографiчнi ресурси  бiблiотек).  

Завiдувачка сектору наукової бiблiографiї вiддiлу українiки  Т. 
Сосновська i бiблiотекар I категорiї вiддiлу україники, заслужений 
працiвник культури України Харкiвської державної наукової 
бiблiотеки iм. В.Г. Короленка В. Ярошик у своїй статтi дослiджують  



бiблiографiчнi розвiдки, якi прагнуть поєднати здобутки  
лiтературознавчих дослiджень творчостi українського письменника  
Iвана Багряного в Українi та в дiаспорi.   

60.Сосновська Т., Ярошик В. Iсторiя Харкiвської державної 
наукової  бiблiотеки iм. В.Г. Короленка в бiблiографiї // 
Бiблiотечний форум України.-2006, N 4.- (Ювiлеї бiблiотек).  

Харкiвська державна наукова бiблiотека iм. В.Г. Короленка як  
документальний фонд нацiональної культури посiдає одне з  
найпочеснiших мiсць серед культурних установ України. Її особисте  
минуле є невiд'ємною частиною вiтчизняної iсторiї. Величезний  
внесок бiблiотеки та її спiвробiтникiв у розвиток  
бiблiотекознавства, книгознавства.   

61.Сосновська Т., Ярошик В. Сторiнки iсторiї Харкiвської 
державної  наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка // Бiблiотечний 
форум України.- 2007,  N 1.- (Ювiлеї бiблiотек).  

Харкiвська державна наукова бiлiотека iм. В.Г. Короленка, яка  
у 2006 роцi вiдзначила свiй 120-рiчний ювiлей є одним iз  
найстарiших культурно-просвiтнiх i науково-iнформацiйних 
закладiв  України; одним iз найбiльших унiверсальних книгосховищ 
рiзних  видiв видань творiв друку; науковою установою в галузi  
бiблiотекознавства, бiблiографознавства i документознавства.  

62.Терещенко В. Моє село, для мене ти єдине // Колос 
(Сахновщинський р-н).- 2007.- 12 травня.  

В Огiївськiй бiблiотецi сiмейного читання Сахновщинського  
району велика увага придiляється краєзнавчiй роботi.   

63.У "55 словах" - про найголовнiше! // Вiсник Куп'янщини.- 
2007.- 26  квiтня.- (Мистецький неспокiй). 

Серед робiт, що надiйшли до мiських бiблiотек та центральної  
районної бiблiотеки Куп'янщини, а це твори на найкоротшу  
розповiдь про любов, перемогу отримала робота ученицi ЗОШ N 1 
Анi Столярової.   

64.Удовиченко I. Царство Книги в новiй оселi // Обрiї 
Iзюмщини.- 2007.- 4 травня.- (Моя школа). 

Бiблiотека школи N 1 м. Iзюм переїхала до нового 
примiщення.   

65.Харьков и область отметили День рождения Пушкина и 
День русского  языка // Вечерний Харьков.- 2007.- 7 июня.  

6 червня в рамках заходiв на честь Дня народження 
росiйського  письменника Олександра Пушкiна в Харковi вiдбулися: 
в театрi iм.  О.С. Пушкiна пройшов спектакль "Изверг" за п'єсою 
московського  драматурга  Михаїла Левiтiна; в Харкiвськiй обласнiй  
унiверсальнiй науковiй бiблiотецi вiдкрилися виставки "Имя  
славное твое - веков грядущих достоянье", "России первая любовь";  



в Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для юнацтва - книжкова полиця  
"Солнце русской поэзии".  

66.Цiкавi зустрiчi // Колос (Сахновщинський р-н).- 2007.- 26 
травня.- (Шкiльний меридiан).  

Цiкаву екскурсiю здiйснили учнi 5-го та 7 класiв Огiївської  
ЗОШ до Сахновщанського краєзнавчого музею та районної дитячої  
бiблiотеки.   

67.Чорнобиль. Чорна хмара. Чорний бiль.. // Водолазький 
кур'єр.- 2007.- 28 квiтня.- (Лiтопис наших днiв).  

У бiблiотеках Нововодолазького району були органiзованi  
тематичнi виставки до 21-ої рiчницi Чорнобильської трагедiї.   

68.Шевченко I. Нарада-семiнар культпрацiвникiв // Обрiї 
Iзюмщини.- 2007.-8 червня. 

В м. Iзюм вiдбулась спiльна нарада бiблiотечних та клубних  
працiвникiв району, на якiй виступили начальник вiддiлу культури i 
туризму райдержадмiнiстрацiї К.В. Малютiна, директор центральної 
районної бiблiотеки В.М. Лисаченко та директор районного Будинку 
культури О.В. Буровцева. Був проведений лiтературно-музичний 
захiд "Оживе все знайоне до болю", присвячений Дню матерi i Дню 
сiм'ї. 

69.Шумейко С. Добрi друзi книгозбiрнi // Сiльськi новини 
(Валкiвський  р-н).- 2007.- 24 квiтня.  

У Високопiльськiй сiльськiй бiблiотецi Валкiвського району  
проходить акцiя "Подаруй бiблiотецi книгу".   

 
 
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором 

інформації з питань культури та мистецтва. 
 
 



БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ  
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

 
(Тематико-бібліографічний список за матеріалами преси  

за ІІІ квартал 2007 року). 
 
1.Галюк Л. Нормування бiблiотечних процесiв - ефективний 

iнструментарiй управлiння // Бiлiотечний форум України.- 2007, N2.- 
(Мережа бiблiотек).  

У статтi характеризизуються iсторичнi витоки нормування  
технологiчних процесiв у Харкiвськiй державнiй науковiй бiблiотецi 
iм. В.Г. Короленка.   

2.Грабар Н. Культура дозвiлля студентської молодi у 
бiблiотеках вищих навчальних закладiв // Вiсник Книжкової палати.- 
2007, N 7.- (Бiблiотечна справа).  

Мета статтi викладача кафедри культури Харкiвського  
нацiонального технiчного унiверситету сiльського господарства  
iменi Петра Василенка, здобувача ХДАК Н. Грабар - проаналiзувати  
суттєвi ознаки культури дозвiлля бiблiотечними засобами,  
визначити основнi функцiї дозвiлля, можливостi їхнього  
формування, взаємодiю бiблiотеки з iншими соцiокультурними  
структурами, здiйснити системний аналiз дiяльностi бiблiотек ВНЗ  
iз формування культури дозвiлля студентської молодi. 

3.Дмитриева Е. Региональные информационные порталы 
украинских библиотек как способ распространения краеведческой 
информации в условиях электронной среды // Бiблiотечний форум 
України.- 2007, N2.- (Iнтернет-технологiї в бiблiотеках).  

Рассмотрены практические аспекты создания регионального  
информационного портала "Харьковщина", освещены результаты и  
подведены итоги проделанной работы.   

4.Кононенко В. До 110-рiччя вiд дня народження Ф. 
Максименка // Бiблiотечна планета.- 2007, N2.- (Конференцiї. 
Семiнари. Читання).  

У т. ч., Харкiвська державна наукова бiблiотека iм. В.  
Короленка провела науковi читання пам'ятi Ф. Максименка (2002).   

5.Онiстрат Н. Електроннi та картковi iнформацiйно-пошуковi 
системи бiблiотек: питання взаємодiї // Бiблiотечний форум 
України.- 2007, N2.- (Автоматизацiя бiблiотечних процесiв).  

Провiдний бiблiограф бiблiотеки Харкiвського нацiонального  
унiверситету внутрiшнiх справ Н. Онiстрат пропонує мiркування з  
приводу взаємодiї пошукових можливостей електронного i  
традицiйного каталогiв.  



6.Соловйова М., Сiнолiций I. Використання нейронних 
мереж для  дослiдження комерцiйної дiяльностi бiблiотек України // 
Вiсник Книжкової  палати.- 2007, N 7.- (Бiблiотечна справа).  

У статтi аспiрантки кафедри бiблiотекознавства i соцiальних  
комунiкацiй ХДАК М. Соловйової та студента кафедри системного  
аналiзу i управлiння Нацiонального технiчного унiверситету  
"Харкiвський полiтехнiчний iнститут" I. Сiнолiцого визначено  
можливостi застосування нейротехнологiй у дослiдженнi 
економiчних процесiв. Оброблено та проаналiзовано данi про 
комерцiйну дiяльнiсть 102 українських бiблiотек.   

7.Шемаєва Г. Комуканiкацiйнi навiгатори наукових 
електронних ресурсiв: створення та використання // Вiсник 
книжкової палати.- 2007, N5.  

Доцент кафедри бiблiотекознавства та соцiальних комунiкацiй  
ХДАК Ганна Шемаєва розглядає результати аналiзу теоретичних 
засад та практичних пiдходiв до формування спискiв, путiвникiв,  
каталогiв, баз даних та їхнє використання у науковому середовищi.   

 
8.Балабуха З. Зустрiч в клубi "Джерело" // Наш край 

(Кегичiвський р-н).- 2007.- 28 липня.  
Перша зустрiч у створеному на базi Красненської сiльської  

бiблiотеки-фiлiї Кегичiвського району клубi "Джерело", присвятили  
Дню скорботи i вшанування пам'ятi жертв вiйни в Українi на тему:  
"Цей день i рiк вiчно будуть жити в пам'ятi народнiй".   

9.Бережань Є. Я пiзнаю свiт через книги // Водолазький 
кур'єр.- 14 липня.- (Екскурсiя).  

Працiвники Нововодолазької районної дитячої бiблiотеки  
провели для дiтей пришкiльних таборiв цiкаву екскурсiю по  
бiблiотецi.  

10.Вiстi з бiблiотек // Зоря (Золочiвський р-н).- 25 липня.  
У Гур. Козачанськiй сiльськiй бiблiотечнiй фiлiї оформлено 

двi книжковi виставки: "Бiля Муравського шляху" (до 85-рiччя 
Павла Автомонова, письменника-земляка) та "Тiльки тим дана 
Перемога, хто у болi смiятися мiг" (до 100-рiччя вiд дня народження 
поетiв Олени Телiги i Олега Ольжича).   

11.Василенко В. Є що почитати // Трибуна трудящих 
(Харкiвський р-н).- 2007.- 18 липня.  

Вже понад 50 рокiв iснує у селищi Хорошевому Харкiвського  
району, бiблiотека-фiлiя N 22.  

12.Голос Лозiвщини.- 2007.- 4 серпня.  
В селищi Орiлька Лозiвського району народнi майстринi  

вишивання збираються у своєрiдному клубi за iнтересами - у  
мiсцевiй бiблiотецi, якою керує Свiтлана Миколаївна Привозiна.  



13.Желаем сил и вдохновенья! // Новости Чугуева.- 23 июня.- 
(Юбилей).  

Чугуевский многопрофильный лицей поздравляет с юбилеем  
заведующую библиотекой Л.В.Бражник.  

14.Зозуля О. Моє село - частинка України // Голос 
Лозiвщини.- 2007.- 7  вересня.  

Святковi виставки лiтератури "Золотi сторiнки iсторiї",  
"Святкує Україна" та "Лiтопис рiдного села" чекали на читачiв,  
завiтавших на краєзнавчу подорож до Катеринiвської сiльської  
бiблiотеки Лозiвського району.   

15.Ключко А. Истинная правда и немного фантазии // 
Вечерний Харьков.- 8 сентября.- (Картинки с выставки).  

5 сентября в конференц-зале Центральной научной 
библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н. 
Каразина открылась выставка, посвященная жизни и невероятным 
приключениям легендарного барона Карла Фридриха Иеронима фон 
Мюнхгаузена. Выставка создана сотрудниками Латвийской 
академической библиотеки (г. Рига) и Латвийским музеем барона 
Мюнхгаузена.   

16.Курило М. Обговорюємо соцiальнi iнiцiативи // Вiсник 
Куп'янщини.- 2007.- 19 липня.- (Актуально).  

13 липня в примiщеннi Куп'янської центральної районної  
бiблiотеки зiбралися працiвники апарату та керiвники управлiнь i  
вiддiлiв райдержадмiнiстрацiї, щоб обговорити проект соцiальних  
iнiцiатив, презентований Президентом України. 

17.Лисаченко В. "Про батькiвський край - запитайте у книги"' 
// Обрiї Iзюмщини.- 2007.- 7 серпня.- (Культура. Духовнiсть). 

Про проблеми бiблiотек i роздуми про книгу взагалi у Рiк  
української книги директора Iзюмської ЦБС В. Лисаченко.   

18.Лисаченко В. Будь благословенна, рідна бібліотеко! // 
Обрії Ізюмщини.- 2007.- 28 вересня.- (30 вересня – Всеукраїнський 
день бібліотек).  

Про роботу Ізюмської ЦБС. 
19.Листи бібліотекарям // Колос (Сахновщинський р-н).- 

2007.- 28 вересня.- (Джерело, що наповнює життя. 30 вересня – 
Всеукраїнський день бібліотек).  

Слова вдячності бібліотекарям від читачів напередодні 
професійного свята. 

20.Логвіна Т. Візьміть до рук книгу – привітайте 
бібліотекарів! // Вісті Зміївщини.- 2007.- 28 вересня.- (30 вересня – 
Всеукраїнський день бібліотек).  

Про роботу Зміївської ЦБС. 



21.Лозiвський район: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 
2007.- 11 вересня.  

Пiд час робочої поїздки голови Лозiвської  
райдержадмiнiстрацiї С.В. Зеленського до с. Герсеванiвка  
Перемозької сiльської ради були розглянутi питання 
функцiонування об'єктiв соцiальної сфери, зокрема: газифiкацiя 
бiблiотеки, поповнення її книжкового фонду. 

22.Мiрошниченко Л. Соцiально-економiчний розвиток 
Iзюмського району у I пiврiччi 2007 року // Обрiї Iзюмщини.- 31 
липня.- (Пiдсумки. Перспективи).  

За звiтний перiод збiльшено мережу закладiв культури,  
вiдкрито сiльську бiблiотеку у с.Дiброва.  

23.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2007.- 
14 вересня.  

14 вересня з нагоди 64-ої рiчницi з Дня визволення Лозiвщини  
вiд фашистських загарбникiв та Дня мiста у юнацькiй бiблiотецi  
пройшло свято народної пiснi "Пiсня душу твою розкриває".  

24.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2007.- 
21 вересня.  

19 вересня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшла  
екологiчна вiкторина "Знай, люби, бережи".   

25.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2007.- 7 
вересня.  

7 вересня у юнацькiй бiблiотецi вiдбувся лiтературний урок  
"Мої улюбленi книжки".  

26.Мiсто Лозова: подiї та факти. // Голос Лозiвщини.- 2007.- 
10 серпня.  

У юнацькiй бiблiотецi вiдкрилася книжкова виставка "З чого  
починається Батькiвщина".   

27.Мiсто Лозова: подiї та факти. // Голос Лозiвщини.- 2007.- 
17 серпня.  

У юнацькiй бiблiотецi дiє книжкова виставка "Щедрий 
серпень".   

28.Мiсто Лозова: подiї та факти. // Голос Лозiвщини.- 2007.- 
24 серпня.  

З 21 серпня у юнацькiй бiблiотецi дiє книжкова виставка  
"Романтичний прозаїк", присвячена 105-й рiчницi з дня народження  
Ю. Яновського.   

29.Мiсто Лозова: подiї та факти. // Голос Лозiвщини.- 2007.- 
31 серпня. 

У юнацькiй бiблiотецi вiдкрита та дiє виставка нових  
надходжень "Читай, мiсто".   



30.Місто Лозова: події та факти // Голос Лозівщини.- 2007.- 
28 вересня.  

У юнацькій бібліотеці пройшов урок-бесіда «Як хліб на стіл 
прийшов». 

31.Новини // Обрiї Iзюмщини.- 2007.- 11 вересня.  
В усiх мiських бiблiотеках Iзюму мешканцi мiста зможуть  

ознайомитися з проектом Статуту Iзюмської територiальної 
громади.   

32.Олешко М. Кожен - на свiй смак // Трибуна трудящих 
(Харкiвський р-н).- 2007.- 1 вересня.- (Як нас обслуговують).  

Про роботу Уткiвської селищної бiблiотеки Харкiвського  
району.   

33.Онацька Л. Освiтянам мудра помiчниця // Сiльськi новини 
(Валкiвськй  р-н).- 2007.- 18 серпня.  

Про роботу постiйної i незмiнної помiчницi педагогiв  
Валкiвщини в їх професiйний дiяльностi - бiблiотеки  
райметодкабiнету.  

34.Пiдсумки соцiально-економiчного розвитку 
Краснокутського району за  2005 - I пiврiччя 2007 року // Промiнь 
(Краснокутський р-н).- 2007.- 23  серпня.  

Шодо культури: за звiтний перiод було освоєно близько 100 
тис. грн., з яких 92 тис. грн. - позабюджетнi, якi були задiянi на 
ремонт Китченкiвського БК. У бiблiотеках району були оформленi  
книжковi виставки, тематичнi полицi, лiтературнi подорожi до  
знаменних подiй та пам'ятних дат. На комплектування книжкового  
фонду по централiзованiй бiблiотечнiй системi району залучено  
коштiв з рiзних джерел фiнансування в розмiрi 117 тис. грн.   

35.Пархоменко М. Помiчник i порадник // Трибуна трудящих 
(Харкiвський  р-н).- 2007.- 11 серпня.- (Людини та її справа).  

Понад пiввiку при Караванськiй ЗОШ працює бiблiотека,  
книжковий фонд якої сягає понад 9,7 тис. примiрникiв.  

36.Петровська Г. "Найкращий читач України" // Вiстi 
Змiївщини.- 4 травня.  

24 квiтня у Змiївськiй центральнiй бiблiотецi були пiдбитi  
пiдсумки другого районного етапу конкурсу "Найкращий читач  
України".   

37.Рєзнiк О. Змагалися юнi читачi // Дворiчанський край.- 7 
липня.  

За результатами рейтингової оцiнки спецiалiстiв обласної  
бiблiотеки для дiтей юнi читачi Дворiчанської дитячої бiблiотеки  
були визнанi одними з найактивнiших учасникiв рiзноманiтних  
всеукраїнських конкурсiв останнiх рокiв.  



38.Рибка О. Двi правди за лаштунками сцени // Слобiдський 
край.- 2007.- 22 вересня.- (Свiтло i тiнi).  

Щоб заповнити своє дозвiлля у членiв Харкiвського 
товариства слiпих є i спецiальна бiблiотека, i творчi колективи, i 
спортивнi змагання.   

39.”Родовiдна герба, прапора, гiмну" // Вiсник Куп'янщини.- 
2007.- 23 серпня.- (Куп'янщина вiд четверга до четверга). 

"Родовiдна прапора, герба, гiмну" виставку-досьє пiд такою  
назвою вiдкрито у вiддiлi обслуговування дiтей та юнацтва  
Куп'янської центральної районної бiблiотеки.   

40.Романовський В. І виховує, і допомагає книга // Слобід. 
край.- 2007.- 29 верес.- (До джерел). 

Про роботу Кегичівської районної дитячої бібліотеки. 
41.Северин В. В гостi до барона Мюнхгаузена // Слобiдський 

край.- 2007.- 4 вересня.- (Виставки).  
5 вересня в конференц-залi Центральної наукової бiблiотеки  

Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна  
вiдкривається виставка присвячена життю та незвичайним пригодам  
Карла Фрiдрiха Iєронiма фон Мюнхгаузена, яка пiдготовлена  
працiвниками Латвiйської академiчної бiблiотеки та Музею барона  
Мюнхгаузена з мiста Лiєпупе.   

42.Слив'як В. "Ми, поети, кров не проливали..." // Сiльськi 
новини  (Валкiвськй р-н).- 2007.- 7 серпня.- (Мистецька свiтлиця).  

У Валкiвськiй районнiй бiблiотецi до 100-рiччя українського  
поета Василя Мисика розгорнуто виставку "В. Мисик - вiдомий i  
невiдомий".   

43.Соколова О. Житиме пам'ять про митця // Промiнь 
(Краснокутський р-н).- 2007.- 28 липня.- (Творча спадщина).  

Дружина талановитого художника, прозаїка i поета Iвана 
Малиша Євдокiя Пантелiївна передала до читацької зали 
Краснокутської районної центральної бiблiотеки декiлька картин, 
написаних за життя знаним митцем.   

44.30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек // Вісті 
Водолажчини.- 2007.- 29 вересня.  

Поздоровлення бібліотекарів головою районної ради О.О. 
Агапова з професійним святом. 

45.30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек // Голос 
Лозівщини.- 2007.- 28 вересня.  

У приміщенні Центральної районної бібліотеки відбулося 
районне свято «Берегині книжкового саду», присвячене 
Всеукраїнському дню бібліотек. 

46.Тарасова О. Бiблiотека - за здоровий спосiб життя // Голос 
Лозiвщини.-2007.- 7 серпня.  



Лозiвська юнацька бiблiотека проводить книжковi виставки,  
бесiди, iнформацiйнi години та iншi заходи, що пропагують  
здоровий спосiб життя.   

47.Теліженко С. Добрі справи для громадян // Вісті 
Водолажчини.- 2007.- 29 вересня.  

28 вересня в с. Вільховатка місцевий сільський клуб та 
бібліотека після капітального ремонту знову гостинно відчинили 
свої двері для відвідувачів. 

48.Терещенко В. Справжнє покликання // Колос 
(Сахновщинський р-н).- 2007.- 28 вересня.- (Джерело, що наповнює 
життя. 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек).  

Про завідуючу бібліотекою сімейного читання с. Огіївка Г.М. 
Лимар. 

49.Тесло І. Філософ сказав: «З темряви до світла» // Слобід. 
край.- 2007.- 29 верес.- (Завтра – Всеукраїнський день бібліотек). 

Про бібліотеку сімейного читання Дзержинського району 
Харкова. 

50.У звичаях, традиціях народу ти душу України пізнавай // 
Колос (Сахновщинський р-н).- 2007.- 28 вересня.- (Джерело, що 
наповнює життя. 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек).  

З досвіду роботи Жовтневої бібліотеки-музею 
Сахновщинської ЦБС. 

51.Федоренко А. Подарую книги сiльськiй бiблiотецi // Вiстi 
Водолажчини.- 24 липня.  

А.О. Федоренко виявив бажання подарувати однiй iз сiльських  
бiблiотек району свою домашню бiблiотеку iз 234 книг.  

52.Хомiк Л. Думай про книгу разом з нами // Вiстi Змiївщини.- 
27 квiтня.-(До Всесвiтнього дня книги i авторського права та Року 
української книги).  

Про роботу Змiївської централiзованої бiблiотечної системи.  
53.Цурикова Н., Реуцкова М. Храм духовності // Трибуна 

трудящих (Харківський р-н).- 2007.- 29 вересня.- (30 вересня – 
Всеукраїнський день бібліотек).  

Про Харківську ЦБС. 
54.Чуищева Э. У книг не бывает каникул // Новости Чугуева.- 

14 июля.- (Досуг).  
О работе Чугуевских библиотек в дни школьных каникул.  
55.Шевченко I. Зустрiч iз знаменитими земляками // Обрiї 

Iзюмщини.-2007.- 28 серпня.- (Години спiлкування).  
Наприкiнцi липня у районнiй бiблiотецi вiдбулась зустрiч iз  

знаменитими земляками заслуженими артистами Росiї А. Калєкiним 
i В. Лелекою.  

 



Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором 
інформації з питань культури та мистецтва. 

 



БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ  
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

 
(Тематико-бібліографічний список за матеріалами преси  

за ІV квартал 2007 року). 
 
1.Донец В. Библиотеки вузов в веб-пространстве // 

Бiблiотечний форум України.- 2007, N 3.- (Iнтернет-технологiї в 
бiблiотеках).  

Заведующая отделом информационного сервиса и 
международных связей Центральной научной библиотеки 
Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина В. 
Донец, в своей статье анализирует состояние представительства в 
сети Интернет библиотек высших учебных заведений Харьковского 
зонального методического объединения. 

2.Жукова В., Грабар Н. Життєва потреба розвитку професiї // 
Вiсник Книжкової палати.- 2007, N 9.- (Пiдготовка кадрiв).  

У статтi аспiрантки ХДАК В. Жукової i викладача кафедри 
культури Харкiвського нацiонального технiчного унiверситету 
сiльського господарства iменi Петра Василенка, здобувача ХДАК Н. 
Грабар висвiтлюються питання пiдвищення квалiфiкацiї та 
професiйної перепiдготовки, як однiєї з життєвих потреб 
вдосконалення, пiдвищення престижу професiї бiблiотекаря та 
самореалiзацiї бiблiотечних працiвникiв.  

3.Задорожнюк М., Стогнiй О. Збереження документiв у 
публiчних бiблiотеках Схiдної України // Бiблiотечний форум 
України.- 2007, N 3.-(Iнформацiйнi ресурси бiблiотек).  

У статтi завiдувачки вiддiлу зберiгання фондiв М. Задорожнюк 
та головного бiблiотекара науково-методичного вiддiлу Харкiвської 
державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка О. Стогнiя пiдбито 
пiдсумки реалiзацiї "Нацiональної програми збереження 
бiблiотечних i архiвних документiв на 2000-2005 рр.", висвiтлено 
досвiд роботи бiблiотек у цьому напрямку та проблеми, якi постали 
в ходi її реалiзацiї.  

4.Капустiна Н. Забезпечення публiчного доступу 
користувачiв до електронних ресурсiв у бiблiотеках Харкова // 
Бiблiотечний форум України.- 2007, N 3.- (Iнтернет-технологiї в 
бiблiотеках).  

У статтi головного бiблiотекара Харкiвської державної 
наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка Н. Капустiної розглядаються 
основнi проблеми розвитку служб iнформацiйно-бiблiотечного 
сервiсу, що вiдповiдає структурi i рiзноманiтностi попиту 
користувачiв електронних ресурсiв у бiблiотеках Харкова. 



Наводиться аналiз результатiв дослiдження бiблiотек мiста, 
проведеного протягом 2005-2006 рр., з вивчення користувачiв, їхньої 
готовностi до прийняття та активного використання нових 
iнформацiйних продуктiв.  

5.Ковальчук Г. Проблеми функцiонування публiчних 
бiблiотек в умовах оновленого суспiльства: з досвiду роботи 
публiчних бiблiотек Схiдної України // Бiблiотечний форум 
України.- 2007, N 3.- (Мережа бiблiотек).  

У статтi головного бiблiотекаря науково-методичного вiддiлу 
Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка Г. 
Ковальчук прослiдковуються еволюцiйнi змiни в дiяльностi 
публiчних бiблiотек за останнє десятирiччя.  

6.Скоробогатов В., Сукиасян Э. Справочно-
библиографическое обслуживание  на этапе перестройки // Научные 
и технические библиотеки.- 2007, N 9.  

В статье поднимаются вопросы, затронутые в переписке Э. 
Сукиасяна с В. Скоробогатовым, библиографом крупной вузовской 
библиотеки в Харькове.  

 
 
7.Бiблiотечне покликання? Це коли читачi та книжки стають 

твоїм життям // Вiстi Змiївщини.- 2007.- 23 листопада.- (Ювiлеї).  
У Змiївськiй централiзованiй бiблiотечнiй системi одним iз 

найавторитетнiших i шанованих фахiвцiв є директор ЦБС Олена 
Iванiвна Слєпченко, яка 26 листопада вiдзначає свiй ювiлей.  

8.Безверхня Л. Iсторiя - в музеї // Голос Лозiвщини.- 2007.- 20 
листопада.  

Завдяки старанням завiдувачки Орiльської сiльської бiблiотеки 
Лозiвського району Вiри Нехорошевої, бiблiотекаря Валентини 
Тютюнник i завiдувачки дитячого садка Вiкторiї Маленко, у вереснi 
цього року в Орiльцi вiдкрито музей.  

9.Беспалий Д. З молоддю в Iзюмi працюють // Обрiї 
Iзюмщини.- 2007.- 19 жовтня.  

На базi Iзюмської мiської дитячої бiблiотеки вiдбувся семiнар-
тренiнг "Лiдер" для шкiльної молодi та активiстiв молодiжного 
громадського руху.  

10.Бойко О. Декабристи на Слобожанщинi // Слобiдський 
край.- 2007.- 11 грудня.- (Кам'янецькi пам'ятки).  

В бiблiотецi села Кам'янки на Iзюмщинi, до 200-рiччя з дня 
народження Олександра Пушкiна було створено краєзнавчий 
куточок, експонати якого присвяченi декабристам, лiцейським 
друзям Пушкiна, якi знайшли в цьому селi останнiй притулок - 



Дмитру Вольховському та Iвану Малиновському, а також Євгену 
Розену iз дружиною, яка супроводжувала його у засланнi до Сибiру. 

11.Викторова А. "Весь мир с вами, если вы с нами!" // Время.- 
2007.- 1 декабря.- (Регион: события и факты).  

70-летию Харьковской областной библиотеки для детей была 
посвящена научно-практическая конференция "Харьковская 
областная библиотека для детей: дорогами изменений и 
превращений", в работе которой приняли участие представители 
библиотек Харькова, Курска и Белгорода (Россия).  

12.Голос Лозiвщини.- 2007.- 11 грудня.  
У своєму звiтi Лозiвський мiський голова С.В. Литвинов на 

ХХV сесiї мiської ради V скликання доповiв i про роботу мережi 
культосвiтнiх закладiв, яка складається з мiського Палацу культури, 
краєзнавчого музею, 4-х шкiл естетичного виховання та юнацької 
бiблiотеки.  

13.Гур'єв О. Знати i шанувати // Зоря (Золочiвський р-н).- 
2007.- 12 грудня.- (В сiльських бiблiотеках).  

На честь вшанування 285-ої рiчницi з дня народження Г.С. 
Сковороди в Гуркозачанськiй сiльськiй фiлiї розгорнуто велику 
книжкову виставку "Мудрець, замрiяний фiлософ до дальнiх 
правнуків iде". Також проведено заочну екскурсiю по його музею 
"Фiлософ, поет, просвiтитель" та лiтературну вiкторину "Фiлософ iз 
народу".  

14.Живагiн А. Подарунки й вiдзнаки - кращим // Голос 
Лозiвщини.- 2007.- 5 жовтня.- (Книга - супутник життя).  

З нагоди Всеукраїнського дня бiблiотек, що вiдзначається 30 
вересня, в Лозiвський районнiй центральнiй бiблiотецi зiбралися 
працiвники сiльских книгозбiрень.  

15.Жикол О. Зронiть сльозу... // Трибуна трудящих 
(Харкiвський р-н).- 2007.- 28 листопада.- (Вiчний вогонь пам'ятi).  

У бiблiотеках передмiстя органiзованi тематичнi виставки до 
75-х роковин Голодомору 1932-1933 рокiв.   

16.Зайцева А. Интернет для публичных библиотек // Время.- 
2007.- 8 декабря.- (Регион: события и факты).  

6 грудня в центральнiй районнiй бiблiотецi Зачепилiвки 
вiдбулося урочисте вiдкриття Iнтернет-центру. На вiдкриттi були 
присутнi прес-аташе Посольства США в Українi Райан Кох, 
помiчник радника посла з питань преси, освiти та культури 
Посольства США в Українi О.О. Любенецька, начальник управлiння 
культури i туризму Харкiвської облдержадмiнiстрацiї Н.А. 
Супруненко, представники Зачепилiвської райдержадмiнiстрацiї та 
органiв мiсцевого самоврядування, представники обласних бiблiотек 
та читачi. 



17.Карбань Н. Свято бiблiотекарiв // Водолазький кур'єр.- 
2007.- 6 жовтня.- (Подiї).  

Всеукраїнський день бiблiотек урочисто вiдзначили 
бiблiотекарi Нововодолазького району 27 вересня. Свято книги 
пройшло в малому актовому залi районного Будинку культури.  

18.Каурова С. "Чорна сповiдь моєї Вкраїни" // Зоря 
(Золочiвський р-н).-24 листопада.  

В холi Золочiвської районної бiблiотеки вiдкрилася виставка 
"Чорна сповiдь моєї Вкраїни", присвячена 75-й рiчницi великої 
трагедiї нашого народу - голодомору 1932-1933 рокiв.  

19.Каурова С. Листопад у бiблiотецi // Зоря (Золочiвський р-
н).- 24 листопада.  

Всi подiї, що вiдбуваються в країнi, завiдуючий 
Гур.Козачанською сiльською бiблiотекою Олексiй Якович Гур'єв 
вiдображує у книжкових виставках. Серед виставок листопада: 
"Край, де ми живем - Україною зовем"; "2007 - рiк української 
книги";"Скорботний спiв на Голгофi" та "Iсторiї трагiчної сторiнки" 
(висвiтлення теми голодомору в українськiй художнiй лiтературi) та 
iншi.  

20.Кизим Г. Центром духовностi стала районна книгозбiрня // 
Слобiдський край.- 2007.- 16 жовтня.- (Наше iнтерв'ю).  

Iнтерв'ю Валентини Iванiвни Антошиної, яка вже 20 рокiв 
керує роботою бiблiотечної системи Орджонiкiдзевського району м. 
Харкова.  

21.Ковальская А. Детей ждет каскад праздников // Вечерний 
Харьков.- 2007.- 20 декабря.- (Новогодняя афиша).  

О плане городских новогодних праздников, о мероприятиях, 
подготовленных для детей, которые пройдут практически на всех 
основных площадях и парках, в музеях и в библиотеках, 
рассказывает начальник городского управления культуры Светлана 
Бабицкая.  

22.Конкурс для бiблiотекарiв // Трибуна трудящих 
(Харкiвський р-н).- 2007.- 10 листопада.  

Редакцiя газети "Трибуна трудящих" оголошує конкурс 
"Передплати найбiльше примiрникiв "Трибуни трудящих" серед 
бiблiотекарiв Харкiвського району, спрямований на популяризацiю 
районки серед мешканцiв передмiстя. 

23.Коростишевський Л. Повернулася з нагородою // Зоря 
(Золочiвський, Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-
н).- 2007.- 1 грудня.- (Знай  наших!).  

Завiдувачка читальним залом Краснокутської райбiблiотеки 
Н.Я. Соломко, котра брала участь у фестивалi "Сiльська жiнка", у 



номiнацiї працiвникiв культури була визнана однiєю з  найкращих i 
вiдзначена Грамотою.  

24.Лисаченко В. "Для кожного фахiвця важливо бачити 
майбутнє своєї справи" // Обрiї Iзюмщини.- 2007.- 25 грудня.- 
(Слово – керiвнику).  

Про позитивнi моменти i проблеми бiблiотечної роботи 
Iзюмської ЦБС у 2007 роцi розповiдає директор центральної 
бiблiотечної системи В. Лисаченко.  

25.Лисаченко В. Будь благословенна, рiдна бiблiотеко! // 
Обрiї Iзюмщини.- 2007.- 28 вересня.  

Напередоднi Всеукраїнського дня бiблiотек директор 
Iзюмської центральної бiблiотеки В. Лисаченко про досягнення та 
проблемнi питання у роботi сiльських бiблiотек.  

26.Логвiна Т. Вiзьмiть до рук книгу - привiтайте 
бiблiотекарiв! // Вiстi Змiївщини.- 2007.- 28 вересня.- (30 вересня - 
Всеукраїнський день бiблiотек).  

Напередоднi Всеукраїнського дня бiблiотек про роботу 
Змiївської Централiзованої бiблiотечної системи.  

27.Лозiвський район: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 
2007.- 11 грудня.  

У бiблiотеках та фiлiях Лозiвського району пройшли 
тематичнi години до Всесвiтнього дня боротьби зi СНIДом. 

28.Лозiвський район: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 
2007.- 5 жовтня.  

28 вересня вiдбулося свято "Берегинi книжкового саду" з 
нагоди Всеукраїнського дня бiблiотек, на якому кращим 
бiблiотекарям Лозiвського району були врученi грамоти та грошовi 
премiї. 

29.Лук'янов В. Сонечко в долоньках // Слобiдський край.- 
2007.- 20 жовтня.- (Добрi справи).  

В бiблiотецi iменi В.Г. Короленка вiдкрилася виставка "Життя 
на дотик". Виставка присвячена до Дня Бiлої тростини в рамках 
реалiзацiї проекту "Сонце в долоньках", який передбачає створення 
в Українi спецiалiзованої Лекотеки (центру розвиваючих iгор) для 
дiтей, якi не бачать.  

30.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2007.- 
26 жовтня.  

25 жовтня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшов 
екологiчний брейн-ринг "Планета захворiла". 

31.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2007.- 9 
листопада.  



6 листопада у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi до Дня пам'ятi 
жертв полiтичних репресiй вiдкрито книжкову виставку "Дзвони 
пам'ятi: червоний прапор України".  

32.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2007.- 
12 жовтня.  

Впродовж жовтня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi працює 
книжкова виставка "Ще як були ми козаками" з нагоди Дня 
українського козацтва.  

33.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2007.- 
12 жовтня.  

12 жовтня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшов вечiр 
поезiї "Улюблена пора року в поезiї".  

34.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2007.- 
14 грудня.  

14 грудня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшов урок 
естетики "Здрастуй, гостя Зима!", а з 15 грудня почне дiяти 
книжкова виставка "Творець державностi", присвячена 70-рiччю 
В'ячеслава Чорновола.  

35.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2007.- 
16 листопада.  

13 листопада у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдкрито 
книжкову виставку "Розiп'ята душа на хрестi всесвiтньої печалi...", 
присвячену пам'ятi жертв голодомору.  

36.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2007.- 
26 жовтня.  

Впродовж жовтня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi дiє 
книжкова виставка "Прокидалась скривджена земля", присвячена 
63-й рiчницi визволення України вiд фашистських загарбникiв.  

37.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2007.- 
28 вересня.  

27 вересня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшов урок-
бесiда "Як хлiб на стiл прийшов".  

38.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2007.- 5 
жовтня.  

2 жовтня в Лозiвському мiському Палацi культури вiдбувся 
святковий вечiр, присвячений Всеукраїнському дню бiблiотек.  

39.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2007.- 7 
грудня.  

У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 1 грудня, з нагоди Дня 
боротьби зi СНIДом, вiдбулася година спiлкування "Що ми знаємо 
про СНIД?; 5 грудня пройшов вечiр-портрет "По шляху у вiчнiсть", 
присвячений 285-й рiчницi з дня народження Г.С. Сковороди. З 3 
грудня працюють книжковi виставки "Сильнi духом" до 



Мiжнародного дня iнвалiдiв та "Вибiр є завжди" до Всесвiтнього дня 
боротьби зi СНIДом.  

40.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2007.- 9 
листопада.  

З нагоди Дня української писемностi та мови у Лозiвському 
мiському Палацi культури 9 листопада пройшов тематичний вечiр 
"Лiрика в осенi" та свято мови "Слово! Ти гострая криця!" у 
Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi.  

41.Малевська Н. Коли робота - в радiсть // Промiнь 
(Краснокутський р-н).- 2007.- 28 вересня.- (30 вересня - 
Всеукраїнський день бiблiотек).  

Затишно i гарно у невеличкiй кiмнатцi Мирнянської сiльської 
бiблiотеки Краснокутського району i в цьому велика заслуга її 
завiдуючої Галини Миколаївни Гончарової.  

42. “Малюй краще за нас" // Колос (Сахновщинський р-н).- 
2007.- 15 грудня.  

У Сахновщинськiй районнiй дитячiй бiблiотецi органiзовано 
постiйно дiючу виставку дитячої художньої творчостi.  

43.Маляр В. Культурнi традицiї // Трибуна трудящих 
(Харкiвський р-н).- 2007.- 6 жовтня.- (Вiдгомiн подiї).  

28 вересня бiблiотекарi Харкiвського району побували на 
обласних урочистостях з нагоди вiдзначення Всеукраїнського дня 
бiблiотек.  

44.Мокроусова А., Паламаренко О., Євдокименко I. Спасибi 
за турботу про бiблiотеки // Голос Лозiвщини.- 2007.- 23 жовтня.- (З 
редакцiйної пошти).  

Подяка завiдуючих Краснопавлiвської бiблiотеки-фiлiї N 1, 
Краснопавлiвської бiблiотеки-фiлiї N 2 та Миронiвської сiльської 
бiблiотеки-фiлiї Лозiвського району селищному головi Б.Г. 
Бондаренку за пiклування про стан i роботу бiблiотек. 

45.Новини коротко // Обрiї Iзюмщини.- 2007.- 19 жовтня.  
В Iзюмськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулася 

виставка-презентацiя нової художньої та публiцистичної лiтератури. 
46.Оксенич В. Нам тут радi // Зоря (Золочiвський, 

Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2007.- 22 
грудня.- (Читальний зал).  

Завжди радi вiдвiдувачам працiвники читального залу 
Богодухiвської центральної бiблiотеки: головний бiблiотекар Лариса 
Ляшенко i бiблiотекар Людмила Гурiна. 

47.Олександрова Н. Хранителi духовних скарбiв // Зоря 
(Золочiвський р-н).- 24 листопада.  



Бiблiотекарi Золочiвщини вiдзначили своє професiйне свято, 
до якого хор ветеранiв районного Будинку культури пiдготував 
цiкаву концертну програму.  

48.Перевозник С. Аби не згас вогник культури // Обрiї 
Iзюмщини.- 2007.- 28 грудня.  

Завiдуюча Бабенкiвської сiльської бiблiотеки Iзюмського 
району С. Перевозник про допомогу сiльського голови Жернового 
Володимира Миколайовича закладам культури.  

49.Перець С. Гостинний Святий Микола // Колос 
(Сахновщинський р-н).- 2007.- 22 грудня.  

Працiвники Сахновщинського районного Будинку культури та 
дитячої бiблiотеки органiзували i провели 19 грудня в районнiй 
дитячiй бiблiотецi театралiзоване дiйство з Миколаєм i  
янголятками.  

50.Питя И. "У нас нет проблем с читателями, есть только 
проблем с книгами", - утверждают школьные библиотекари // 
Время.- 2007.- 23 октября.  

Накануне праздника - Международного дня школьных 
библиотек, который отмечается 22 октября, лучшие библиотекари из 
разных районов Харькова собрались в городском научно-
методическом педагогическом центре. 

51.Романовський В. I виховує, i допомагає книга // 
Слобiдський край.- 2007.- 29 вересня.- (До джерел).  

Одне з найпопулярнiших мiсць, куди щодня приходять юнi 
жителi Кегичiвки - районна дитяча бiблiотека.  

52.Романовський В. Iзюмщина поетична // Слобiдський 
край.- 2007.- 25 грудня.- (Презентацiї).  

26 грудня в читальному залi Iзюмської районної центральної 
бiблiотеки вiдбудеться презентацiя звукового диску "Iзюмщина 
поетична", пiдготовленого до ювiлею лiтературного об'єднання 
"Крем'янець".  

53.Романовський В. Без мови немає народностi! // 
Слобiдський край.-2007.- 8 листопада.- (Завтра - День української 
писемностi та мови).  

Бесiда про свято Дня української писемностi та мови з 
завiдуючим вiддiлу рiдкiсних видань i рукописiв Харкiвської 
державної наукової бiблiотеки iменi В.Г. Короленка, доктором 
фiлологiчних наук, заслуженим працiвником культури України 
Iгорем Лосiєвським.  

54.Романовський В. Вiдкрита, доступна i цiкава для молодi // 
Слобiдський край.- 2007.- 11 грудня.- (Ювiлеї).  



Свiй тридцятирiчний ювiлей вiдзначає Харкiвська обласна 
бiблiотека для юнацтва. Про сьогодення популярної книгозбiрнi 
розповiдає директор ХОБЮ О.В. Усенко.  

55.Романовський В. Коли робота до душi // Слобiдський 
край.- 2007.- 20 листопада.- (Людина та її справа).  

Завiдуюча бiблiотекою в с. Велика Губщина на Валкiвщинi 
Галина Сергiївна Губська - жiнка високої духовностi й культури, 
безмежно вiддана обранiй справi.  

56.Романовський В. Молодо - не зелено // Слобiдський край.- 
2007.- 9 жовтня.- (Вернiсаж).  

У виставковому залi Центральної наукової бiблiотеки 
Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна 
численнi глядачi змогли познайомитися з експозицiєю робiт 
художницi Катерини Гончарової.  

57.«Сiльська жiнка-2007" // Промiнь (Краснокутський р-н).- 
2007.- 1 грудня.- (Знай наших!).  

На щорiчному обласному фестивалi "Сiльська жiнка-2007", що 
вiдбувся 22 листопада на базi Харкiвського нацiонального 
педагогiчного унiверситету iм. Г.С. Сковороди, Краснокутський 
район представляла провiдний бiблiотекар читальної зали 
Краснокутської районної центральної бiблiотеки Н.Я. Соломко. 
Додому вона повернулася з Грамотою переможницi фестивалю в 
номiнацiях "Сiльський працiвник культури" та "Берегиня".  

58.Серпокрил В. В день Вiри, Надiї, Любовi // Вiсник 
Куп'янщини.- 2007.- 4 жовтня.  

До професiйного свята бiблiотекарiв начальник вiддiлу 
культури i туризму Куп'янської райдержадмiнiстрацiї В. Серпокрил 
про дiяльнiсть бiблiотек Куп'янського району. 

59.Слив'як В. Заповiднi верховiття В. Гамана // Сiльськi 
новини (Валкiвський р-н).- 2007.- 30 жовтня.  

Сучасний український письменник, почесний громадянин 
Валок, В.П. Гаман завжди бажанний гiсть у районнiй бiблiотецi, якiй 
вiн щедро дарує свої новi твори.  

60.Слив'як В. Книги вiд земляка // Сiльськi новини 
(Валкiвський р-н).-2007.- 20 жовтня.  

Бiльше 80 примiрникiв своїх нових книг презентував 
бiблiотекам району вiдомий лiтературознавець I.М. Лисенко, 
побувавши вкотре на Валкiвщинi.  

61.Столяренко М. Досвiд правового виховання // 
Водолазький кур'єр.- 2007.- 24 листопада.  

У Нововодолазькiй районнiй дитячiй бiблiотецi до 
Всесвiтнього дня дитини вiдбулася ознайомлююча бесiда "Чи 
знають дiти свої права".  



62.Столяренко М. Мелодiя рiдного слова // Водолазький 
кур'єр.- 2007.- 17 листопада.- (Скарбниця духовностi).  

9 листопада, вiдзначаючи День української писемностi та 
мови, працiвники Нововодолазької районної бiблiотеки Н.Л. Свид, 
В.Д. Хлипенко, С.Ю. Чандер провели для учнiв 8-9 класiв 
Нововодолазької гiмназiї виховну годину "Мова - державна перлина, 
нею завжди дорожiть. Без мови немає країни - мову як матiр 
любiть".  

53.Сучкова Л. Книга - морська глибина // Вiстi 
Водолажчини.- 2007.- 29  вересня.- (До професiйного свята).  

Про роботу Нововодолазької центральної бiблiотечної системи 
розповiдає директор Л. Сучкова.  

54. 30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек // Голос 
Лозiвщини.- 2007.- 28 вересня.  

28 вересня у примiщеннi Лозiвської центральної районної 
бiблiотеки вiдбулося районне свято "Берегинi книжкового саду", 
присвячене Всеукраїнському дню бiблiотек.  

55.Телiженко С. Добрi справи для громади // Вiстi 
Водолажчини.- 2007.- 29 вересня.  

28 вересня в с. Вiльховатка мiсцевий сiльський клуб та 
бiблiотека гостинно вiдчинили дверi для вiдвiдувачiв пiсля 
капiтального ремонту. 

56.Терещенко В. Справжнє покликання // Колос 
(Сахновщинський р-н).- 2007.- 28 вересня.- (30 вересня - 
Всеукраїнський день бiблiотек).  

Уже бiльше 20 рокiв завiдує Огiївською бiблiотекою сiмейного 
читання Галина Iванiвни Лимар i вiддає улюбленiй справi всi свої 
знання, вмiння i талант. 

57.Тесло I. Фiлософ сказав: "З темряви до свiтла" // 
Слобiдський край.- 2007.- 29 вересня.- (Завтра - Всеукраїнський день 
бiблiотек).  

У Дзержинському районi м. Харкова вже шiстнадцять рокiв 
працює бiблiотека сiмейного читання, послугами якої користується 
3,5 тисячi жителiв району.  

58.У звичаях, традицiях народу ти душу України пiзнавай // 
Колос (Сахновщинський р-н).- 2007.- 28 вересня.- (30 вересня - 
Всеукраїнський день бiблiотек).  

З досвiду роботи Жовтневої бiблiотеки-музею 
Сахновщинської ЦБС.  

59.Указ Президента України про вiдзначення державними 
нагородами України працiвникiв бiблiотечної сфери // Культура i 
життя.- 2007.- 24 жовтня.  



Указом Президента України вiд 26 вересня 2007 року за 
вагомий особистий внесок у розвиток бiблiотечної справи, 
багаторiчну сумлiнну працю, високий професiоналiзм та з нагоди 
Всеукраїнського дня бiблiотек присвоєно почесне звання 
"Заслужений працiвник культури України" завiдувачевi вiддiлу 
Харкiвської державної наукової бiблiотеки iменi В.Г. Короленка 
Лосiєвському Iгорю Яковичу.  

60.Учитель i бiблiотекар - її професiї // Коломацький край.- 
2007.- 27 вересня.  

Сорок рокiв на посадi завiдуючої Покровською сiльською 
бiблiотекою Коломацького району Олександра Лук'янiвна Грубник.  

61.Ходаченко П. 82 чарiвнi клiтинки на центральнiй площi // 
Вiсник Куп'янщини.- 2007.- 4 жовтня.- (Для душi це свято).  

На центральнiй мiськiй площi Куп'янська пройшов конкурс 
малюнкiв на асфальтi, який мiським управлiнням проводився на 
честь Дня бiблiотекаря.  

62.Ходаченко П. Ми прийшли на зустрiч з молодiстю // 
Вiсник Куп'янщини.- 2007.- 27 вересня.- (До Всеукраїнського дня 
бiблiотек).  

В Куп'янськiй мiськiй бiблiотецi N 2 вiдбулася зустрiч, 
присвячена 80-рiччю з дня народження В.I. Кошелєва.  

63.Цурикова Н., Реуцкова М. Храм духовностi // Трибуна 
трудящих (Харкiвський р-н).- 2007.- 29 вересня.- (Завтра - 
Всеукраїнський день бiблiотек).  

Напередоднi професiйного свята - про роботу бiблiотек 
Харкiвського району. 

64.Черкасенко Д. Чи зможемо спинити жахливий синдром? // 
Вiсник Куп'янщини.- 2007.- 6 грудня.- (До Всесвiтнього дня 
боротьби зi СНIДом).  

Прес-конференцiя у Куп'янськiй мiськiй бiблiотецi N 4 в 
Палацi культури iм. В.I. Кошелєва "Молодь та ВIЛ/СНIД", 
завершила Тиждень заходiв, присвячених Мiжнародному дню 
боротьби зi СНIДом.  

65.Чигрин В. Патрони для розстрiлу не знадобилися // 
Трибуна трудящих (Харкiвський р-н).- 2007.- 17 жовтня.- (Сильнi 
духом).  

У примiщеннi Центральної районної бiблiотеки у Пiвденному 
вiдбувся змiстовний лiтературно-художнiй вечiр, присвячений 
життю i дiяльностi вiдомого українського дисидента, 
правозахисника, актора i письменника Гелiя Снегiрьова.  

 
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором 

інформації з питань культури та мистецтва. 
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