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БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ  
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

 
(Тематико-бібліографічний список за матеріалами преси 

за І квартал 2009 р.) 
 

Професійна періодика 
1.Артамонова Н. Визначення iнформацiйних потреб медичних 

фахiвцiв як базове завдання iнформацiйної дiяльностi: теоретичнi аспекти // 
Вiсник Книжкової палати.- 2008, N 11.- (Iнформацiйнi ресурси).  

У статтi кандидата бiологiчних наук, докторанта ХДАК Неонiли 
Артамонової представленi результати оцiнки методологiчних пiдходiв до 
виявлення iнформацiйних потреб та iнформацiйної поведiнки медичних 
фахiвцiв. Розглянутi результати соцiологiчного опитування користувачiв.  

2.Багрянцева Л. Роль i функцiї публiчних бiблiотек у сучасному 
українському суспiльствi // Бiблiотечний форум.- 2008, N 3.- (Наукова i 
науково-дослiдна дiяльнiсть бiблiотек).  

У статтi завiдувачки вiддiлу органiзацiї науково-дослiдної роботи 
Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка Людмили 
Багрянцевої викладено результати аналiзу одного з аспектiв дослiдження, 
проведенного у 2007 роцi "Публiчнi бiблiотеки України в контекстi 
соцiокультурного простору регiону" прiоритетностi функцiй публiчної 
бiблiотеки.  

3.Багрянцева Л., Волошина Л. Бiблiотечно-iнформацiйнi потреби 
громадян України, що належать до незахищених верств населення, та 
проблеми їх задоволення // Бiблiотечний форум.- 2008, N 3.- (Наукова i 
науково-дослiдна дiяльнiсть бiблiотек).  

У статтi завiдувачки вiддiлу органiзацiї науково-дослiдної роботи Л. 
Багрянцевої i головного бiблiотекаря Харкiвської державної наукової 
бiблiотеки iм. В. Г. Короленка Л. Волошиної представлено результати 
наукового дослiдження, яке дало змогу проаналiзувати роботу публiчних i 
спецiальних бiблiотек України з незахищеними верствами населення, 
виявити труднощi, розробити рекомендацiї щодо полiпшення цiєї роботи.  

4.Березюк Н. Знову в альма-матер: збережiмо iсторичну пам'ять // 
Бiблiотечний форум.- 2008, N 3.- (Мережа бiблiотек).  

У статтi головного бiблiографа Центральної наукової бiблiотеки 
Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н.Каразiна Н. Березюк 
розповiдається про значну подiю в Харкiвському нацiональному унiверситетi 
iм. В.Н. Каразiна - нове чудове свято "День випускника" i незвичну форму 
виставкової роботи.  

5.Божко Н. Сучасна бiблiотека як складова iмiджу навчального 
закладу // Бiблiотечний форум України.- 2008, N 4.- (Мережа бiблiотек).  

У статтi директора бiблiотеки Харкiвського нацiонального 
економiчного унiверситету Н. Божко розглядаються питання створення 
сучасної матерiально-технiчної бази, а також визначення її важливої ролi при 



формуваннi iмiджу унiверситетської бiблiотеки за рахунок оперативностi 
обслуговування користувачiв, створення комфортних умов для роботи.  

6.Давидова I. Органiзацiйнi трансформацiї бiблiотечно-
iнформацiйного виробництва // Вiсник Книжкової палати.- 2008, N 11.- 
(Iнформацiйнi ресурси).  

У статтi кандидата педагогiчних наук, доцента, завiдувача кафедри 
бiблiотекознавства та соцiальних комунiкацiй ХДАК Iрини Давидової 
розглядається вектор розгортання органiзацiйних трансформацiй 
бiблiотечно-iнформацiйного виробництва в умовах переходу до нового типу 
суспiльства - iнформацiйного. 

7.Давидова I. Функцiональнi трансформацiї бiблiотек як умова їхньої 
iнтеграцiї до iнформацiйної iнфраструктури суспiльства // Вiсник Книжкової 
палати.- 2008, N 12.- (Бiблiотечна справа).  

У статтi кандидата педагогiчних наук, доцента, завiдувача кафедри 
бiблiотекознавства та соцiальних комунiкацiй ХДАК Iрини Давидової 
проаналiзованi функцiональнi трансформацiї бiблiотечно-iнформацiйних 
установ на етапi iнформатизацiї суспiльства. Функцiональнi трансформацiї 
бiблiотек пов'язуються зi змiною їхнiх функцiй вiд виключно документо-
зберiгаючих до таких, якi забезпечують доступ до свiтових iнформацiйних 
ресурсiв, що має сприяти i вiдповiдним змiнам в управлiннi бiблiотечним 
соцiальним iнститутом.  

8.Калiберда Н., Бровкiн А. Iнформацiйнi ресурси сучасної наукової 
бiблiотеки: проблеми трансформацiї та розвитку // Бiблiотечний вiсник.- 
2009, N 6.- (Мiжнародна наукова конференцiя "Проблеми гармонiзацiї 
традицiйних i новiтнiх бiблiотечно-iнформацiйних ресурсiв").  

Iсторiї становлення та розвитку традицiй вiддiлу бiблiотекознавства в 
Харкiвськiй державнiй науковiй бiблiотецi iм. В.Г. Короленка було 
присвячено виступ головного бiблiотекаря А.В. Пiдгайної на мiжнароднiй 
науковiй конференцiї "Проблеми гармонiзацiї традицiйних i новiтнiх 
бiблiотечно-iнформацiйних ресурсiв".  

9.Капустiна Н. "Школа дослiдника-початкiвця" - стартовий майданчик 
для оптимiзацiї наукової роботи бiблiотеки // Бiблiотечний форум.- 2008, N 
3.- (Наукова i науково-дослiдна дiяльнiсть бiблiотек).  

У статтi головного бiблiотекаря Харкiвської державної наукової 
бiблiотеки iм. В.Г. Короленка Н. Капустiної пiдбито пiдсумки роботи 
"Школи дослiдника-початкiвця" у Харкiвськiй державнiй науковiй бiблiотецi 
iм. В.Г. Короленка, яка працювала у 2007 роцi з метою оптимiзацiї науково-
дослiдної дiяльностi бiблiотек, пiдвищення квалiфiкацiї бiблiотекарiв, 
формування нових професiйних орiєнтирiв, мобiльного реагування на 
постiйнi змiни в їхнiх функцiональних завданнях.  

10.Коваленко I. Правова культура студентiв бiблiотечно-
iнформацiйного профiлю як критерiй модернiзацiї фахової освiти // Вiсник 
Книжкової палати.- 2008, N 11.- (Пiдготовка кадрiв).  

В статтi аспiрантки кафедри книгознавства та фондознавства ХДАК 
Iрини Коваленко аналiзуються результати дiагностики стану правової 



культури студентiв бiблiотечно-iнформацiйного профiлю, пропонуються 
засоби вдосконалення формування її складових.  

11.Кучерова Н. Нотный фонд дореволюционных изданий Харьковской 
государственной научной библиотеки им. В.Г. Короленко: из истории 
создания // Бiблiотечний форум України.- 2008, N 4.- (Iнформацiйнi ресурси 
бiблiотек).  

В статье заведующей сектором нотных изданий отдела научной 
обработки Харьковской государственной научной библиотеки им. В.Г. 
Короленко Н. Кучеровой представлена история формирования фонда нотных 
изданий одной из крупнейших библиотек Украины.  

12.Любовець Н., Попик В. Книжковi та електроннi бiографiчнi 
видання: спiльне i вiдмiнне, традицiї i новаторство // Бiблiотечний вiсник.- 
2009, N 6 .- (Мiжнародна наукова конференцiя "Проблеми гармонiзацiї 
традицiйних i новiтнiх бiблiотечно-iнформацiйних ресурсiв").  

По iсторiї особистих книжкових зiбрань дiячiв вiтчизняної науки i 
культури на мiжнароднiй науковiй конференцiї "Проблеми гармонiзацiї 
традицiйних i новiтнiх бiблiотечно-iнформацiйних ресурсiв", з докладом 
"Особиста бiблiотека Г.П. Данилевського як iнформацiйний ресурс фонду 
рiдкiсних видань i рукописiв Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. 
В.Г. Короленка" виступила аспiрантка Харкiвської державної академiї 
культури А.Є. Журавльова.  

13.Накрапленная О. Электронная библиотека как важное звено в 
информационном обеспечении процесса обучения // Бiблiотечний форум.- 
2008, N3.- (Автоматiзацiя бiблiотечних процесiв).  

В статье начальника отдела научной обработки документов Библиотеки 
Харьковского национального университета внутренних дел О. Накрапленной 
освещаются теоретические и практические аспекты создания электронной 
библиотеки современного вуза, которая становится неотъемлемой частью 
инфраструктуры информационно-образовательного пространства 
университета и в перспективе может стать основным ее элементом, 
обеспечивающим и поддерживающим учебный процесс, и, в частности, 
дистанционное образование.  

14.Нечепоренко Л. Международный книгообмен: из прошлого, сквозь 
настоящее, в будущее // Бiблiотечний форум.- 2008, N 3.- (Iнформацiйнi 
ресурси бiблiотек).  

Заведующая сектором Центральной научной библиотеки Харьковского 
национального университета им. В.Н. Каразина Л. Нечепоренко о 
международном книгообмене в ЦНБ, который насчитывает более полторы 
сотни лет.  

15.Николаенко Н., Сосипатрова В. Вузовские библиотеки в условиях 
реформирования высшего образования // Бiблiотечний форум.- 2008, N 3.- 
(Мережа бiблiотек).  

В статье директора библиотеки Н. Николаенко и главного 
библиотекаря Библиотеки Украинской инженерно-педагогической академии 
рассматриваются задачи вузовских библиотек в связи с реформированием 



высшего образования, внедрением новых образовательных технологий, 
предусмотренных Болонскими инициативами.  

16.Полiщук О. Мiсце i роль авторитетних файлiв // Бiблiотечний 
форум України.- 2008, N 4.- (Автоматизацiя бiблiотечних процесiв).  

У статтi завiдувачки вiддiлу обробки фондiв та органiзацiї алфавiтних 
каталогiв Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка О. 
Полiщук акцентується увага на важливостi створення авторитетних файлiв 
(АФ) для проведення якiсної каталогiзацiї та необхiдностi вирiшення цього 
питання на державному рiвнi для бiблiотек України.  

17.Сосипатрова В., Пяткова И. Библиотека Украинской инженерно-
педагогической академии: становление и этапы развития (1958-2008 гг.) // 
Бiблiотечний форум.- 2008, N 3.- (Ювiлеї бiблiотек).  

В статье освещена история библиотеки Украинской инженерно-
педагогической академии с момента ее основания и по настоящее время.  

Обласні та районні газети 
18.Афанасенко П. Пусть вечной будет память // Вiстi Водолажчини.- 

2009.- 3 березня.  
Работники Нововодолажской центральной районной библиотеки 

подготовили и провели Урок памяти, посвященный воинам-
интернационалистам для нововодолажских школьников.  

19.Бабенко I., Романовський В. Поезiї цiлюще джерело // 
Слобiдський край  .- 2009.- 22 сiчня.- (Таланти).  

В лiтературно-музичнiй вiтальнi центральної бiблiотеки iменi В.Г. 
Бєлiнського вiдбулася репрезентацiя сьомої поетчної книги "Долюшка, 
доля..." харкiвської поетеси, керiвника музично-лiтературного салону iменi 
Алчевських Валентини Корольової.  

20.Безверхня Л. "Поезiя - мелодiя душi" // Голос Лозiвщини.- 2009.- 30 
сiчня.- (Культурне життя).  

В Комсомольськiй бiблiотечнiй фiлiї Лозiвського району вiдбулося 
чергове засiдання клубу любителiв поезiї "Вербиченька" пiд назвою "Поезiя - 
мелодiя душi".  

21.Безверхня Л. Велич звичаїв i обрядiв // Голос Лозiвщини.- 2009.- 27 
сiчня.- (Культурне життя).  

Завiдувачка Комсомольської фiлiї бiблiотеки О. Антипенко та директор 
сiльського Будинку культури О. Петрова перетворили канiкули на справжю 
казку. Звичаї Святвечора вiдтворило театралiзоване свято "До бабусi на 
Рiздво", юнi артисти-театрали для своїх однолiткiв пiдготували лялькову 
виставу "Три ведмедi". Не забували керiвники цих закладiв культури 
ознайомити школярiв iз новинками лiтератури.  

22.Безверхня Л. Книга вчить, як на свiтi жить // Голос Лозiвщини.- 
2009.- 27 березня.- (Духовнiсть).  

Лозiвська юнацька бiблiотека в рамках Тижня дитячої та юнацької 
книги, який проходить наприкiнцi березня, проводить зустрiчi, екскурсiї, 
iншi масовi заходи з читачами, пiд час яких її працiвники ознайомлюють 



вiдвiдувачiв з останнiми новинками лiтератури, яка надходить до храму 
книги.  

23.Безверхня Л. Найкращий читач // Голос Лозiвщини.- 2009.- 17 
березня.- (Конкурси).  

3 i 4 березня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходив другий етап 
Всеукраїнського конкурсу дитячого читання серед шести-семикласникiв 
"Найкращий читач України".  

24.Безверхня Л. Чародiй слова // Голос Лозiвщини.- 2009.- 3 квiтня.- 
(До 200-рiччя М.В. Гоголя).  

Чародiй слова" - таку назву мала зустрiч членiв поетичного клубу 
"Лiгос" iз семикласниками ЗОШ N 3 м. Лозова, яка вiдбулася в юнацькiй 
бiблiотецi й присвячувалася 200-рiччю вiд дня народження всесвiтньо 
вiдомого письменника Миколи Васильовича Гоголя.  

25.Боровик В. Библиотека "на колесах" приедет к вам // Вечерний 
Харьков.- 2009.- 2 апреля.- (Ноу-хау).  

В Харькове специалисты управления культуры и туризма, а также ГУ 
образования и науки облгосадминистрации и Харьковской академии 
культуры трудятся над пилотным проектом библиотеки на колесах.  

26.Грiнченко Л. Шкiльний бiблiотекар // Вiстi Дергачiвщини.- 2009.- 
28 березня.- (Твої люди, Дергачiвщино).  

Бiблiотекар Вiльшанської загальноосвiтньою школи I-III ступенiв 
Валентина Олександрiвна Величко досвiдчений, творчо працюючий 
працiвник iз грунтовною науково-теоретичною i методичною пiдготовкою 
успiшно працює над методичною проблемою "Виховання в учнiв культури 
читання через використання iнформацiйного центру шкiльної бiблiотеки в 
навчально-виховному процесi".   

27.Гребенюк О. Вiдлуння Афганських гiр // Голос Лозiвщини.- 2009.- 
27 лютого.- (Уроки мужностi).  

У Перемозькiй ЗОШ I-III ступенiв Лозiвського району пройшли Уроки 
мужностi пiд назвою "Вiдлуння Афганських гiр", присвяченi 20-тiй рiчницi 
виводу радянських вiйськ з Афганiстану. Завiдувачка бiблiотеки О.М. 
Полякова провела огляд лiтератури за темою "Шануємо живих, пам'ятаємо 
загиблих".  

28.До Бiблiотеки Конгресу США // Сiльськi новини (Валкiвський р-
н).- 2009.- 14 березня.  

Книги директора Валкiвського краєзнавчого музею Тамари Полiщук 
будуть представленi у Бiблiотецi Конгресу - найбiльшiй i найавторитетнiшiй 
в США.  

29.Домнiч О. Не згасне свiтло Кобзаря // Вiстi Дергачiвщини.- 2009.- 
14 березня.- (Вiстi з бiблiотек).  

Традицiйнi тематичнi читання, присвяченi 195-рiччю з Дня народження 
Т.Г. Шевченка вiдбулися в читальнi Черкаськолозiвської бiблiотеки 
Дергачiвського району.  

30.Домнiч О. Обереги нашого роду // Вiстi Дергачiвщини.- 2009.- 28 
березня.- (Вiстi з бiблiотек).  



У примiщеннi Черкаськолозiвської бiблiотеки Дергачiвського району з 
10 березня дiють виставки українського нацiонального одягу та рушникiв, 
витканих i вишитих мешканцями села "Обереги нашого роду", "I на тiм 
рушниковi".  

31.Дуб'янський Г. "Книжковий голод" вгамовано // Красная звезда 
(Чугуевский р-н).- 2009.- 7 марта.- (Новости).  

Чугуївський район отримав з провiдних бiблiотек Харкова та областi 
майже 10 тисяч екземплярiв книг на загальну суму кiлька сотень тисяч 
гривень.  

32.Задля iсторичної пам'ятi // Промiнь (Краснокутський р-н).- 2009.- 24 
января.- (Презентацiя книги).  

15 сiчня у виставковому залi Центральної наукової бiблiотеки 
Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна до 90-рiччя вiд 
дня народження засновника Пархомiвського iсторико-художнього музею, 
вiдомого мистецтвознавця, музеєзнавця, одного iз фундаторiв музейної 
педагогiки України, випускника Харкiвського унiверситету А.Ф. Луньова, 
вiдбулася презентацiя книги "Афанасiй Федорович Луньов. Статтi, спогади, 
документи, матерiали", виданої за пiдтримки Асоцiацiї випускникiв, 
викладачiв i друзiв ХНУ iм. В.Н. Каразiна, яку очолює академiк НАН 
України В.П. Семиноженко  

33.Зайцева А. Книги приедут в глухие уголки области // Время.- 2009.- 
2 апреля.- (Регион. События и факты).  

Главное управление образования и науки, управление культуры и 
туризма Харьковской облгосадминистрации и Харьковская государственная 
академия культуры разработали проект создания мобильной библиотеки.  

34.Зягун I. Посвята в читачi // Сiльськi новини (Валкiвський р-н).- 
2008.- 29 листопада.- (Листи).  

Щорiчно, в бiблiотецi с. Гонтiв Яр на Валкiвщинi спiльно з Гонтово-
ярською школою, вiдбувається захiд -- посвята в читачi першокласникiв.  

35.Калюжний М., Бондаренко Є. // Обрiї Iзюмщини.- 2009.- 6 
березня.-(Новини Iзюмщини).  

У Капiтолiвськiй школi Iзюмського району, за iнiцiативою директора 
закладу В.Я. Плиски та завiдуючої бiблiотеки Т.I.Котяхової, пройшов 
краєзнавчий урок пiд назвою "Поезiя, народжена в любовi".  

36.Кацуба В. Анализируя пройденное (тезисы доклада на собрании 
актива района) // Вiстi Дергачiвщини.- 2009.- 20 лютого.  

В тезисах доклада на собрании актива района главы Дергачевской 
районной государственной администрации Владимира Кацубы были 
затронуты вопросы культурной жизни района, состояния библиотек в районе 
в 2008 году.  

37.Костяниця Д. Ювiлей бiблiотеки // Трибуна трудящих (Харкiвський 
р-н).-2009.- 10 сiчня.  

Святкування 100-рiчного ювiлею Березiвської бiблiотеки вiдбулося в 
примiщеннi Березiвського селищного клубу.  



38.Кулiкова Л. Тиждень дитячої книги // Коломацький край.- 2009.- 28 
березня.  

Книжковою виставкою "Добро є, браття читання книжне!" розпочався 
в Рiзуненкiвськiй сiльськiй бiблiотецi Коломацького району тиждень дитячої 
та юнацької книги.  

39.Лапина А. В объективе - редкие животные // Время.- 2009.- 14 
февраля.- (Культура. Новости).  

В виставковому залi Центральної наукової бiблiотеки Харкiвського 
нацiонального унiверситету iм. Каразiна вiдкрилася фотовиставка рiдкiсних 
тварин "Биоразнообразие и ландшафты", яка приурочена до 200-рiччя вiд дня 
народження Чарльза Дарвiна i 150-рiччя виходу у свiт його вiдомої книги 
"Походження видiв".  

40.Лапина А. От Дня Греции до Пасхи // Время.- 2009.- 28 марта.- 
(Культура. Новости).  

В Центральнiй науковiй бiблiотецi Харкiвського нацiонального 
уiнверситету iм. В.Н. Каразiна з 25 березня до 20 квiтня проходитиме 
виставка лiтографiй "Афонские иконы Божией Матери".  

41.Левковець Т. Листи до редакцiї "Коломацького краю"// 
Коломацький край.- 2009.- 14 березня.  

Лист завiдуючої Першотравневої сiльської бiблiотеки Коломацького 
району Т. Левковець зі словами подяки за новi надходження художньої 
лiтератури з фондiв обласної бiблiотеки.  

42.Левченко В. Книги мають популярнiсть // Зоря (Золочiвський, 
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2009.- 25 лютого.- (З 
бiблiотек).  

Як комплектуються бiблiотеки новими виданнями, та чи 
задовольняється попит читачiв, розповiдає завiдуюча вiддiлом 
комплектування i обробки лiтератури Золочiвської централiзованої 
бiблiотечної системи В.М. Жорняк.  

43.Лисаченко В. О, що для жiнки важить слово! // Обрiї Iзюмщини.- 
2009.- 6 березня.  

Поздоровлення з жiночим святом директора Iзюмської районної 
центральної бiблiотечної системи В. Лисаченко.  

44.Лозiвський район: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 24 
березня.  

20 березня у Смирнiвському НВК Лозiвського району проведено 
бiблiотечний калейдоскоп "Презентацiя iнновацiйних послуг читача у 
шкiльнiй бiблiотецi".  

45.Лоскот Л. Добрi справи депутатiв // Сiльськi новини (Валкiвський 
р-н).- 2009.- 3 сiчня.  

Бiблiотекар Замiської сiльської бiблiотеки Валкiвського району Л. 
Лоскот розповiдає про гарний вчинок депутатiв - за власний кошт зробили 
передплату перiодичних видань на наступний рiк для сiльської бiлiотеки.  

46.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 10 квiтня.  



7 квiтня з нагоди Всесвiтнього дня здоров'я у Лозiвськiй юнацькiй 
бiблiотецi вiдкрита тематична поличка "Вiдкрий свiй шлях до здоров'я". 10 
квiтня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшов урок пам'ятi "Честь дорожча 
за життя" до Мiжнародного дня визволення в'язнiв фашистських таборiв.  

47.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 13 лютого.  
13 лютого в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi до Дня Святого Валентина 

вiдбулася виставка-iлюстрацiя, до Дня вшанування учасникiв бойових дiй на 
територiї iнших держав та 20-рiччя виводу вiйськ з Афганiстану вiдкрито 
книжкову виставку "Ми будемо довго пам'ятати".  

10 лютого у закладах освiти мiста Лозова розпочато мiський етап 
конкурсу "Шкiльний бiблiотекар-2009".  

48.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 16 сiчня.  
15 сiчня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi з нагоди Дня Соборностi 

України розпочато проведення циклу тематичних урокiв "Сила народу в 
єдностi".  

49.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 20 
березня.  

23-26 березня у м. Харкiв вiдбудеться обласний етап Всеукраїнського 
конкурсу дитячого читання в рамках тижня дитячої та юнацької книги.  

Впродовж березня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходить 
тематичний огляд лiтератури "Обери свою професiю".  

50.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 20 лютого.  
Лозiвська центральна бiблiотечна система отримала з Харкова велику 

партiю лiтератури, яку одразу ж почали розподiляти по бiблiотеках району. 
Отримала свою частку книг i дитяча бiблiотека - 70 екземплярiв, серед яких 
казки, фантастика, захоплюючi подорожi та пригоди, довiдковi видання.  

17 лютого, з нагоди Мiжнародного дня рiдної мови в Лозiвськiй 
юнацькiй бiблiотецi вiдкрито книжкову виставку "Дзвенить струмочками 
рiдна мова"; в мiськiй бiблiотецi - тематична виставка "Мова - духовний 
скарб нацiї"; 20 лютого у мiськiй бiблiотецi пройшла зустрiч поетiв 
Лозiвщини з учнiвською молоддю.  

51.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 27 
березня.  

Впродовж березня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходить 
тематичний огляд лiтератури "Обери свою професiю". 24 березня в бiблiотецi 
пройшов лiтературний вечiр "Цi рядки народилися в Лозовiй", присвячений 
Всесвiтньому дню поезiї.  

52.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 3 квiтня.  
1 квiтня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi для учнiвської молодi ЗОШ N 

3 пройшли лiтературнi посиденьки "Лiтературна спадщина М.В. Гоголя" з 
нагоди 200-рiччя вiд дня народження письменника.  

53.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 6 березня.  
3-4 березня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбувся мiський етап 

конкурсу "Найкращий читач України-2009" серед учнiв 6-7 класiв 
загальноосвiтнiх навчальних закладiв мiста. 5 березня у Лозiвськiй мiськiй 



бiблiотецi пройшла лiтературна година "I голос Шевченка повiк не змовкає"; 
в юнацькiй бiблiотецi вiдкрита книжкова виставка "Незбагненний апостол".  

54.Макаренко Н. Подарунок дiтям // Голос Лозiвщини.- 2009.- 31 
березня.  

Микола Ведмедеря - добре вiдомий на Слобожанщинi автор музики 
збiрок дитячих пiсень. На Всеукраїнський тиждень дитячої на юнацької 
книги, який проходив у бiблiотеках на весняних канiкулах, вiн подарував 
Лозiвськiй Центральнiй дитячiй бiблiотецi 17 збiрок дитячих пiсень.  

55.Малевська Н. Культура кризу переживе // Промiнь 
(Краснокутський р-н).- 2009.- 31 сiчня.- (Семiнари).  

21 сiчня в Краснокутському районi вiдбувся традицiйний звiтний 
семiнар, на якому працiвники сфери культури та бiблiотечної галузi району 
пiдбили пiдсумки року минулого, i, крiм того обговорювали питання роботи 
закладiв культури та бiблiотек в умовах економiчної кризи.  

56.Марченко Т. Берегиня книг i дитячих секретiв // Зоря 
(Золочiвський, Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2009.- 
4 квiтня.- (Нашi земляки).  

Ледь не пiвстолiття працює бiблiотекарем в бiблiотецi Довжанської ЗШ 
I-III ступенiв Золочiвського району Iнна Iванiвна Старченко.  

57.Меркулова Т. Вишиванки мова - солов'їний спiв... // Вiстi 
Змiївщини.- 2009.- 27 березня.- (Культура i час).  

19 березня майстринi вишивки Змiївського району презентували свої 
роботи на виставцi в дитячiй бiблiотецi.  

58.Меркулова Т. Найкращi книголюби Змiївщини // Вiстi Змiївщини.- 
2009.- 17 березня.- (Конкурс).  

10 березня в Змiївськiй дитячiй бiблiотецi було проведено II етап 
Всеукраїнського конкурсу дитячого читання "Найкращий читач України-
2009".  

59.Мрачковская А. Муза чугуевской поэзии // Красная звезда (р-н).- 
2009.- 31 января.- (Юбилеи).  

9 лет при Чугуевской центральной библиотеке существует 
литературно-поэтический клуб "Свеча", бессменным руководителем 
которого является методист Эльвира Ивановна Чуищева, отметившая 28 
января свой юбилей.  

60.Новикова З. Великий дух малої Батькiвщини // Вiстi 
Дергачiвщини.-2009.- 28 лютого.- (Новини культури)  

З метою виховання нацiональної свiдомостi, патрiотизму, розширення 
знань по краєзнавству, Дергачiвська ЦБС розпочинає конкурс серед бiблiотек 
по органiзацiї краєзнавчої роботи, що буде проводиться з лютого по 
вересень.  

61.Новикова З. Творча зустрiч // Вiстi Дергачiвщини.- 2009.- 28 
березня.- (Вiстi з бiблiотек).  

У Дергачiвськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi пройшло засiдання 
учасникiв Конгресу української iнтелiгенцiї, яке було присвячене українськiй 
мовi.  



62.Новикова З. Шляхами великої долi // Вiстi Дергачiвщини.- 2009.- 14 
березня.- (Вiстi з бiблiотек).  

В бiблiотеках Дергачiвського району вiдзначали Шевченкову весну: у 
Пересiчанськiй бiблiотецi-фiлiї пройшла лiтературна композицiя "Шляхами 
великої долi"; яскраве свято вiдбулося у Вiльшанах - проведено лiтературно-
музичну композицiю "Жiноча доля у творчостi Шевченка"; у 
Протопопiвськiй сiльськiй бiблiотецi вiдбулася лiтературна година "Шляхами 
Шевченкiвської долi"; у центральнiй та центральнiй дитячiй бiблiотеках 
пройшли книжкова виставка "Шевченкiвська криниця: думки про Бога, 
людей, Україну", вiкторина "Шевченко у лiтературi i мистецтвi".  

63.От i зустрiлися // Промiнь (Краснокутський р-н).- 2009.- 28 
лютого.- (Новини культури).  

Вечiр-зустрiч поколiнь, присвячений Дню захисника Вiтчизни, в 
Краснокутськiй районнiй центральнiй бiблiотецi провели провiдний 
бiблiотекар читального залу Надiя Соломко та бiблiотекар юнацької кафедри 
Наталiя Горбань.  

64.Перець С. Найкращий читач // Колос (Сахновщинський р-н).- 2009.- 
14 березня.- (Конкурс).  

В Сахновщинськiй районнiй дитячiй бiблiотецi в рамках II етапу V 
Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач України-2009" вiдбувся 
конкурс по визначенню найкращого читача.  

65.Полiщук Т. Музейнi подарунки // Сiльськi новини (Валкiвський р-
н).- 2009.- 17 березня.  

У Всесвiтнiй день письменника, що вiдзначається 3 березня, всi школи 
Валкiвського району одержали подарунки вiд районного музею - бiблiотечку 
краєзнавчої лiтератури.  

66.Поповнився бiблiотечний фонд // Вiстi Красноградщини.- 2009.- 10 
сiчня.- (Коротким рядком).  

На 58 тисяч гривень придбано пiдручникiв i рiзних посiбникiв для 
бiблiотеки Красноградського медичного коледжу.  

67.Рєзнiк О. На казковiй станцiї Миколи Носова // Дворiчанський 
край.- 2009.- 29 листопада.  

Казковим друзям з творiв вiдомого дитячого письменника Миколи 
Миколайовича Носова була присвячена лiтературна подорож, яка вiдбулася 
наприкiнцi листопада в Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi.  

68.Романовський В. Господиня книжкового царства // Слобiдський 
край.- 2009.- 29 сiчня.- (Таланти Слобожанщини).  

В успiшнiй роботi Iзюмської ЦРБ i всiєї центральної бiблiотечної 
системи є велика доля роботи її мудогото i талановитого керiвника 
Валентини Миколаївни Лисаченко.  

69.Романовський В. Українську книгу - в кожну бiблiотеку! // 
Слобiдський край.- 2009.- 24 лютого.- (Актуальне iнтерв'ю).  

Випуск видань українською мовою та поповнення ними фондiв 
публiчних бiблiотек є одним iз результатiв виконання Державної програми 
розвитку i функцiонування української мови на 2004-2010 роки. Саме це 



питання i стало предметом розмови з директором Харкiвської обласної 
унiверсальної наукової бiблiотеки Н.I. Шостко.  

70.Рябова Л. У бiблiотеках - значне поповнення // Голос Лозiвщини.-
2009.- 6 лютого.  

На початку 2009 року, в рамках Державної програми розвитку i 
фунцiонування української мови, до бiблiотек Лозiвського району надiйшло 
8870 екземплярiв книг українською мовою на суму майже 277 тисяч гривень.  

71.Савченко Н. Там, де затишок i духовна скарбниця // Промiнь 
(Краснокутський р-н).- 2009.- 24 января.- (Нашi iнтерв'ю).  

Провiдний бiблiотекар читального залу Краснокутської центральної 
районної бiблiотеки Надiя Соломко про роботу бiблiотеки i про те, чого нинi 
не вистачає сучасному читачевi.  

72.Соколова О. Славетнi традицiї // Промiнь (Краснокутський р-н).- 
2009.- 17 сiчня.- (Духовнiсть).  

Бiблiотекар юнацької кафедри Краснокутської центральної районної 
бiблiотеки Наталiя Горбань а вчитель української мови та лiтератури Iрина 
Вдовенко провели урок духовностi для учнiв 8-х класiв гiмназiї.  

73.Табачун Л. Вогник вiри i надiї // Вiстi Водолажчини.- 2009.- 20 
сiчня.  

В груднi в бiблiотецi Нововодолазького лiцею пройшла iнформацiйно-
просвiтницька акцiя "Традицiї i свята українського народу" для учнiв 3-4 
класiв. 

74.Такого давно вже не було // Колос (Сахновщинський р-н).- 2009.- 31 
сiчня.  

За державною програмою "Розвитку i функцiонування української 
мови" з обмiнного фонду державної наукової бiблiотеки iм. Короленка, 
обласної бiблiотеки для дiтей, обласної унiверсальної бiблiотеки, обласної 
бiблiотеки для юнацтва до Сахновщинської центральної районної бiблiотеки 
надiйшло 6334 екземпляри лiтератури на загальну суму 250 тис. гривень.  

75.Тарасова Н. "Ходить свiтом коляда..." // Голос Лозiвщини.- 2009.- 
16 сiчня.  

У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi в груднi було органiзовано виставку 
"Ходить свiтом коляда" та пройшов урок народознавства "Зима щедра 
святами".  

76.Чернова Н. Вiзерунками Марiї Кравченко // Слобiдський край.- 
2009.- 18 березня.- (Слобожанськi мадонни).  

Роботи майстринi Марiї Пилипiвни Кравченко з села Баранове, що на 
Валкiвщинi, є i в районному музеї, i у виставковiй експозицiї Баранiвської 
сiльської бiблiотеки.  

77.Чигрин В. За домашнiм затишком - до бiблiотеки // Трибуна 
трудящих (Харкiвський р-н).- 2009.- 3 сiчня.- (Щедрик-щедрик).  

Вихованцi Зеленогайської школи-iнтернату Харкiвського району вже 
кiлька рокiв приходять в гостi до Центральної районної бiблiотеки у 
Пiвденному зi своїми щедрiвками, колядками та обрядовими пiснями.  



78.Чигрин В. Квартири холоднi, книги псуються, а бiблiотекар ходить 
грiтися... на вулицю // Трибуна трудящих (Харкiвський р-н).- 2009.- 21 сiчня.- 
(Зимовий рейд районки).  

В Липецькому Будинку культури, в якому розмiщається i одна з 
найстарiших у районi бiблiотек, якiй виповнилося 114 рокiв, вже багато рокiв 
зiпсовано систему опалення.  

79.Шевченко I. "Поезiя, народжена в любовi" // Обрiї Iзюмщини.- 
2009.- 20 березня.- (21 березня - Всесвiтнiй день поезiї).  

В Iзюмських мiськiй та районнiй центральних бiблiотеках пройшли 
презентацiї нової збiрки творiв iзюмських поетiв, яка вийшла друком у 
Харкiвському видавництвi "Контраст" i приурочена 90-рiччю мiськрайоннної 
газети "Обрiї Iзюмщини" та 50-рiччю лiтературного об'єднання "Крем'янець".   

80.Щедрий дарунок // Вiстi Красноградщини.- 2009.- 10 сiчня.- 
(Коротким рядком).  

В Наталинськiй бiблiотецi-фiлiї на Красноградщинi проведено телефон, 
а комп'ютер пiдключено до системи Iнтернет.  

81.Яблонська О. Тиждень книги: традицiйнi та новi заходи // Колос 
(Сахновщинський р-н).- 2009.- 28 березня.  

Зi свята "Будьмо знайомi" розпочався Тиждень дитячо-юнацької книги 
у Сахновщинськiй дитячiй бiблiотецi.  

82.Яковлев С. "Василек", "Гвоздика", "Шмель" и другие... // Красная 
звезда (Чугуевский р-н).- 2009.- 14 февраля.  

В Чугуївськiй центральнiй бiблiотецi пройшла презентацiя словника-
довiдника "Военно-политическая спецоперация в СССР в Афганистане" 
авторiв Сергiя Червонописького, голови Української спiлки ветеранiв 
Афганiстану i його спiльникiв Анатолiя Костирi та Володимира Сiроштана.  

 
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 2009 р.) 
 

Професійна періодика 
1.Асєєв Г. Концепцiя електронного сховища даних // Вiсник Книжкової 

палати.- 2009, N 2.- (Iнформацiйнi ресурси).  
У статтi доктора технiчних наук, професора, завiдувача кафедри 

iнформацiйних технологiй ХДАК Г. Асєєва подається концепцiя оптимально 
органiзованого сховища даних, що забезпечує максимально швидкий i 
комфортний доступ до необхiдної iнформацiї.  



2.Березюк Н. К.И. Рубинский и Л.Б. Хавкина - основоположники 
Харьковской библиотечной школы: фрагменты истории // Научные и 
технические библиотеки.- 2009, N 5.- (Страницы истории).  

В Харьковской государственной научной библиотеке им. В.Г. 
Короленко, в мае 2008 года, состоялись международные научные чтения, 
посвященные 105-й годовщине создания первого в России Отдела 
библиотековедения.  

3.Березюк Н., Сєдих В. Василь Якович Джуньковський - перший 
каталогознавець в Українi // Вiсник Книжкової палати.- 2009, N 3.- (Видатнi 
дiячi та визначнi подiї).  

Стаття головного бiблiографа Центральної наукової бiблiотеки 
Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна Нiни Березюк 
та кандидата педагогiчних наук, доцента ХДАК Вiктора Сєдих присвячена 
професору Харкiвського унiверситету Василю Яковичу Джуньковському, 
якого можна вважати передтечею харкiвської бiблiотечної школи.  

4.Коханова I. Реферування документiв як затребувана сфера 
iнформацiйної дiяльностi // Вiсник Книжкової палати.- 2009, N 2.- 
(Iнформацiйнi ресурси).  

У статтi кандидада педагогiчних наук, викладача кафедри 
книгознавства та фондознавства ХДАК I. Коханової йдеться про 
ососбливостi викладання навчальної дисциплiни "Реферування документiв" 
на факультетi бiблiотекознавства та iнформатики у Харкiвськiй державнiй 
академiї культури.  

5.Мар'їна О. Сучаснi форми iнформацiйно-комунiкацiйної взаємодiї в 
регiональних бiблiотечних системах // Вiсник Книжкової палати.- 2009, N 2.- 
(Бiблiотечна справа).  

У статтi аспiрантки ХДАК О. Мар'їної подано огляд форм та напрямiв 
iнформацiйно-комунiкацiйної взаємодiї бiблiотек у регiональних 
бiблiотечних системах.  

6.Осаула В. Бiблiотечна картково-каталожна ера: класика 
iнформацiйно-пошукових систем в електронному середовищi сучасних 
бiблiотек // Вiсник Книжкової палати.- 2009, N 3.- (Бiблiотечна справа).  

Стаття спiвробiтника вiддiлу наукового опрацювання документiв та 
органiзацiї каталогiв бiблiотеки Харкiвського нацiонального економiчного 
унiверситету Володимира Осаули висвiтлює рiзнi аспекти сучасного 
функцiонування карткових бiблiотечних iнформацiйно-пошукових систем 
паралельно з електронними.  

Обласні та районні газети 
1.Бiблiотека справляє новосiлля // Вiстi Красноградщини.- 2009.- 14 

лютого.- (Новини району).  
Пiсля капiтального ремонту прийняла перших вiдвiдувачiв мiська 

бiблiотека. 
2.Горбаньова В. Свято тих, хто любить книгу // Обрiї Iзюмщини.- 

2009.- 3 квiтня.  



Юнi читачi iз рiзних сiл Iзюмського району прибули до районної 
бiблiотеки на конкурс "Найкращий читач-2009". 

3.Гребiнiченко В. Книга - на все життя // Сiльськi новини (Валківський 
р-н).- 2009.- 1 травня.  

30 рокiв пропрацювала Тамара Дмитрiвна Бондаренко в Костiвськiй 
бiблiотецi Валкiвського району. Але i зараз, вiдзначаючи 90-рiчний ювiлей, 
вона не уявляє своє життя без книжок.  

4.Добровольский А. Городская библиотека отметила юбилей // 
Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2009.- 25 апреля.- (Торжество).  

22 квiтня в культурному центрi "Iмiдж" вiдбувся святковий вечiр з 
нагоди 85-рiччя центральної бiблiотеки Чугуєва.  

5.Зiненко Н. Шевченкiвськi вечорницi // Сiльськi новини (Валкiвський 
р-н).- 2009.- 28 березня.  

Вшановуючи пам'ять генiального поета Т.Г. Шевченка, в Костiвськiй 
сiльськiй бiблiотецi Валкiвського району, провели шевченкiвськi вечорницi 
"Уклiн тобi, Тарасе". 

6.Завгородня Н. Книжчинi iменини // Коломацький край.- 2009.- 11 
квiтня.  

Незабутньою подiєю для юних читайликiв Коломацької бiблiотеки-
фiлiї N 2 стало святкування Тижня дитячої та юнацької книги. 26 березня у 
бiблiотецi вiдбулося свято "Книжнi iменини".  

7.Заїка Л. Декада української мови // Обрiї Iзюмщини.- 2009.- 3 
квiтня.- (Захiд).  

Бiблiотекар Студеноцької ЗОШ Л. Заїка про проведений бiблiотечний 
урок на тему: "Мова - душа народу" в рамках декади української мови, 
присвяченої Мiжнародному дню рiдної мови та рiчницi з дня народження 
Тараса Шевченка.  

8.Игнатова С. Знай наших! // Вiстi Дергачiвщини.- 2009.- 25 квiтня.- 
(Нашi земляки). 

Вишиванки талановитої мешканки Руської Лозової Дергачiвського 
району Олi Ткаченко демонструвалися в сiльськiй бiблiотецi.  

9.Iльченко Н. Солiдний вiк духовної скарбницi // Вiстi 
Красноградщини.- 2009.- 11 квiтня.- (Рiдне мiсто моє). 

Старi будiвлi Краснограда вiдзначаються неповторною архiтектурою. 
До таких споруд належить i примiщення технiчної бiблiотеки. З iсторiї та про 
сучасний стан бiблiотеки.  

10.Кантемир Л. Краєзнавча дiяльнiсть бiблiотек // Вiстi 
Дергачiвщини.- 2009.- 27 червня.  

Директор Дергачiвської централiзованої бiблiотечної системи Л. 
Кантемир про цьогорiчний конкурс на кращу органiзацiю краєзнавчої роботи 
бiблiотек району.  

11.Каурова С. У злагодi з любов'ю // Зоря (Золочiвський, 
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2009.- 11 квiтня.- 
(Люди Золочiвщини).  



Вiра Олександрiвна Зiнченко з Довжика Золочiвського району 
завiдувала бiблiотекою, а зараз очолює постiйну комiсiю з питань культури.  

12.Копитько А. Комп'ютер для сiльської бiблiотеки // Вiстi 
Красноградщини.- 2009.- 4 квiтня.  

За сприяння голови обласної ради Сергiя Чернова у Мартинiвськiй 
сiльскiй бiблiотецi з'явився сучасний комп'ютер.  

13.Лисаченко В. Сучасна молодь в сучаснiй бiблiотецi // Обрiї 
Iзюмщини.- 2009.- 26 червня.  

В примiщеннi Iзюмської центральної районної бiблiотеки вiдбувся 
семiнар бiблiотечних працiвникiв району. Учасники заходу для пiдвищення 
квалiфiкацiї вивчали досвiд роботи бiблiотечних колективiв Бугаївки, 
Кам'янки, Капитолiвки, Червоного Оскола, ЦРБ.  

14.Лиходiд О. "Земля, звiдки ми родом" // Колос (Сахновщинський р-
н).- 2009.- 4 квiтня.  

В Сахновщинськiй центральнiй бiблiотецi вiдбулася зустрiч з 
мешканцем селища Р. Янишевським, який дав змогу детальнiше 
ознайомитись iз культурним спадком рiдного краю, з життям славних людей 
Сахновщини та їх справами, якi стали частиною культурного буття всiєї 
України.  

15.Лозiвський район: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 12 
червня.  

1 червня у Лозiвському районi вiдбулися семiнар-наради клубних та 
бiблiотечних працiвникiв району.  

16.Мiрошнiченко Н. Палац книги у Пересiчному // Вiстi 
Дергачiвщини. -2009.- 13 червня.- (Вiстi з бiблiотек).  

Справжнiм палацом книги називають у Пересiчному селищну 
бiблiотеку, i велика заслуга у цьому завiдуючої бiблiотекою Тетяни 
Валентинiвни Карелiної.  

17.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 12 червня.  
11 червня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi для дiтей пришкiльних 

таборiв пройшов екскурс в лiтературний свiт "Кориснi тi книги, що 
змушують нас думати".  

18.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 26 червня.  
25 червня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi з нагоди 90-рiччя створення 

ЛКСМ України вiдкрито виставку "Вага свiту на плечах молодих"; в 
юнацькiй бiблiотецi до Дня Конституцiї України оформлено книжкову 
виставку "Живи та мiцнiй, Українська державо!", а до Дня молодi вiдкрито 
тематичну поличку "Молодь - надiя нацiї".  

Впродовж тижня у мiському центрi молодi тривала виставка "Ми 
пам'ятаємо грiзнi тi роки", а в юнацькiй бiблiотецi - книжкова виставка 
"Подвиг. Пам'ять. Життя".  

19.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 29 травня. 
27 травня у юнацькiй бiблiотецi до Дня Європи пройшла експрес-гра 

"Крокуємо до Європи". Впродовж тижня у мiськiй бiблiотецi дiяла виставка-
застереження "Екологiя - совiсть громадян".  



20.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009, 5 червня.  
1 червня у мiськiй бiблiотецi вiдкрито тематичну поличку Мистецтво 

жити i мистецтво спiлкуватися".  
21.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 1 травня.  
25 квiтня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбувся вечiр-спогад 

"Чорнобильськi подiї та наслiдки" з нагоди 23-ї рiчницi аварiї на 
Чорнобильскiй АЕС. 29 квiтня працiвниками бiблiотеки для студентської 
молодi Лозiвської фiлiї Харкiвського автомобiльно-дорожнього технiкуму 
проведено тематичний захiд з пропаганди здорового способу життя "Не 
зашкодь собi".  

22.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 10 липня.  
7 липня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшла народознавча година 

"Нiч, коли зацвiтає папороть".  
23.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 12 травня.  
З нагоди 64-ї рiчницi Перемоги у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi в 

Лозiвських юнацькiй та мiськiй бiблiотеках вiдкрито тематичнi книжковi 
виставки. 

24.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 15 травня. 
13 травня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi для учнiвської молодi 

пройшла iнформацiйна година "Спiвець душi народної", присвячена 160-
рiччю з дня народження Панаса Мирного. 

25.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 17 квiтня.  
15 квiтня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшов урок народознавства 

"Йде Великдень в кожну хату". Впродовж квiтня працює тематична поличка 
"Українськi писанки - символ життя". 

Впродовж квiтня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi дiє тематична 
поличка "Край ти мiй, моя Батькiвщина". 

26.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 17 липня.  
14 липня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi з метою пропаганди 

здорового способу життя вiдкрито огляд лiтератури "Твоє здоров'я в твоїх 
руках".  

27.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 22 травня.  
В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi дiяла книжкова виставка 

"Подорожуємо Європою" до Дня Європи.  
28.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 24 квiтня.  
25 квiтня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбудеться вечiр-спогад 

"Чорнобильськi подiї та наслiдки".  
29.Меркулова Т. Змiївська дитяча бiблiотека отримала 150 книг в 

подарунок // Вiстi Змiївщини.- 2009.- 28 квiтня.- (Акцiя). 
21 квiтня в Змiївськiй дитячiй бiблiотецi вiдбулась зустрiч голови 

Змiївської мiської органiзацiї ПП ВО "Батькiвщина" П. Кучкова з учнями 
Змiївської ЗОШ N 2. Приводом стала акцiя "Подаруй бiблiотецi книгу", 
проведена органiзацiєю.  

30.Новикова З. "Я родом з Вiльшани" // Вiстi Дергачiвщини.- 2009.- 25 
квiтня.- (Вiстi з бiблiотек).  



Вiльшанськi бiблiотеки для дорослих та для дiтей Дергачiвського 
району проводять велику роботу по вихованню у читачiв любовi до своєї 
маленької Батькiвщини. Нещодавно вiдбулося свято "Я родом з Вiльшани" - 
захiд у рамках конкурсу краєзнавчої роботи, який проводить Дергачiвська 
ЦБС.  

31.Новикова З. Iсторiя славна у краю мого // Вiстi Дергачiвщини.- 
2009.- 23 травня.- (Вiстi з бiблiотек).  

Дворiчнокутянська бiблiотека-фiлiя Дергачiвської ЦБС запросила 
жителiв села та учнiв мiсцевої школи на тематичний вечiр "Iсторiя славна у 
краю мого".  

32.Новикова З. Дергачiвщино - мiй рiдний край // Вiстi 
Дергачiвщини.- 2009.- 11 липня.- (Вiстi з бiблiотек).  

В Дергачiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшов тематичний вечiр 
"Дергачiвщино - мiй рiдний край".  

33.Павленко А. Одне будуємо, iнше руйнуємо? // Слобiдський край.- 
2009.- 17 червня.- (Форс-мажор).  

Споруда наукової бiблiотеки iменi В.Г. Короленка просiдає. У 
бiблiотецi в цьому звинувачують будiвництво по сусiдству - на Пушкiнскiй 
будують бiзнес-центр iз висотками та пiдземним паркiнгом на декiлька тисяч 
машин. 

34.Пархоменко Г. На новому мiсцi // Колос (Сахновщинський р-н).- 
2009.- 13 червня.- (Село i люди).  

Третю рiчницю свого переїзду на нове мiсце вiдзначає у нинiшньому 
роцi Лигiвська сiльська бiблiотека Сахновщинського району.  

35.Пархоменко М. Вiчне слово Кобзаря // Трибуна трудящих 
(Харкiвський р-н).- 2009.- 1 квiтня.- (Конкурс).  

27 березня у Люботинськiй центральнiй бiблiотецi був проведений 
мiський конкурс читцiв "Вiчне слово Кобзаря", присвячений творчостi 
Тараса Григоровича Шевченка.  

36.Пасiчник С. У свiтi книжкових героїв // Сiльськi новини 
(Валкiвський  р-н).- 2009.- 14 квiтня. 

У Валкiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi проходив один з етапiв 
всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач України-2009". Переможцi 
представляли район на обласному етапi конкурсу.  

37.Перець Н. Майстер-клас вiд сiльських спецiалiстiв // Колос 
(Сахновщинський р-н).- 2009.- 23 травня.- (Культура).  

У квiтнi в Сахновщинськiй центральнiй бiблiотецi I.А. Круглих 
показала майстер-клас "Iнновацiйнi методи в бiблiотечнiй роботi".  

38.Перець С. Канікули з книгою // Колос (Сахновщинський р-н).- 
2009.- 4 липня.  

В Сахновщинськiй районнiй дитячiй бiблiотецi оформили книжкову 
виставку "Якщо бажаєш бути цiкавим та розумним".  

39.Прес-центр райдержадмiнiстрацiї iнформує // Маяк (Богодухiвський 
р-н).- 2009.- 30 травня.  



Вiддiл культури i туризму райдержадмiнiстрацiї повiдомляє, що 26 
травня у районнiй центральнiй бiблiотецi вiдбулася виставка-попередження 
до Всесвiтнього дня без тютюну "За хмарами тютюнового диму".  

40.Рєзнiк О. Сiчневi днi святковi // Дворiчанський край.- 2009.- 17 
сiчня.  

У днi новорiчних та рiздвяних свят у Дворiчанськiй дитячiй бiблiотецi 
пройшли рiзноманiтнi святковi заходи: iнформацiйна година "Святий 
Миколай - милосердний заступник i помiчник", новорiчний ранок, духовно-
народознавче свято "Рiздвяна зiрка на весь свiт засяяла".  

41.Романова Г. Бiблiотеку комп'ютеризовано // Колос 
(Сахновщинський р-н).- 2009.- 6 червня.- (Вiзит).  

Голова Харкiвської облради С.I. Чернов вручив працiвникам 
Сахновщиської районної бiблiотеки комп'ютер.   

42.Романовський В. ...I стали справжнiми iнтелiгентами // 
Слобiдський край.- 3 червня.- (Творчiсть).  

Про роботу бiблiотеки медичного коледжу та її працiвникiв.  
43.Рябова Л. У храмах мудростi кипить робота // Голос Лозiвщини.- 

2009.- 16 червня.- (Визначено кращих).  
Про результати огляду-конкурсу дiяльностi сiльських бiблiотек 

Лозiвської ЦБС.  
44.Савченко Н. В осередку духовностi // Промiнь (Краснокутський р-

н).- 2009.- 25 квiтня.- (До Всесвiтнього дня книги i авторського права). 
Про роботу Колонтаївської сiльської бiблiотеки Краснокутського 

району, якою завiдує Тетяна Дмитрiвна Гавриленко.  
45.Сендецька В. Книга - це скарбниця знань // Вiстi Водолажчини.- 

2009.- 27 червня.- (До 60-рiччя заснування Дитячої районної бiблiотеки).  
60 рокiв вiд дня заснування виповнюється Нововодолазькiй районнiй 

дитячiй бiблiотецi.  
46.Слив'як В. У бiблiотецi - новi надходження // Сiльськi новини 

(Валкiвський р-н).- 2009.- 18 квiтня.- (23 квiтня - Всесвiтнiй день книги i 
авторського права).  

У рамках президентської Програми "Українська книга" та державної 
Програми розвитку i функцiонування української мови, Валкiвська 
центральна районна бiблiотека одержала з харкiвських обласних бiблiотек 
велике надходження лiтератури.  

47.Соколова О. "Роки тривоги" // Промiнь (Краснокутський р-н).- 
2009.- 1 травня.- (Незабутнє).  

Працiвники вiддiлу обслуговування Краснокутської ЦРБ Валентина 
Кузьмiна та Наталiя Горбань провели для учнiв Краснокутської гiмназiї 
вечiр-зустрiч iз членом районної органiзацiї "Союз. Чорнобиль. Україна" 
Володимиром Блакитним.  

48.Студенты могут пользоваться книгами из библиотек других стран // 
Вечерний Харьков.- 2009.- 16 июля.  

О становлении и развитии научно-технической библиотеки 
Украинской государственной академии железнодорожного транспорта.  



49.Сурженко Т. "Земле, живи i розквiтай" // Вiстi Дергачiвщини.- 
2009.- 25 квiтня.- (Вiстi з бiблiотек).  

Гаврилiвськая бiблiотека Дергачiвського району провела у сiльському 
клубi лiтературно-тематичний вечiр "Земле, живи i розквiтай". В фойє на 
органiзованiй виставцi "Земля - наш спiльний дiм" були представленi книги 
за тематикою заходу.  

50.Терещенко В. Книжкова презентацiя // Колос (Сахновщинський р-
н).- 2009.- 4 липня.  

В Огiївськiй бiблiотецi сiмейного читання Сахновщинського району 
вiдбулася книжкова презентацiя нової книги Ганни Чубач "Веселi Хтосики". 
На святi була оформлена виставка "Тепло душi i вмiння рук", де 
презентували свої вироби-вишиванки юнi майстринi Оля Балабась та Таня 
Черненко.  

51.Тимошенко О. Новi надходження // Вiстi Дергачiвщини.- 2009.- 23 
травня.  

Дергачiвська книжкова полиця. Завiдуюча iнформацiйно-
бiблiографiчним вiддiлом Дергачiвської центральної бiблiотеки Ольга 
Тимошенко про надходження нових книг до бiблiотеки.  

52.Фоменко Л. Краса душi i вишиванок // Вiстi Дергачiвщини.- 2009.- 
25 квiтня.- (Нашi земляки).  

У Лiснянськiй бiблiотецi Дергачiвського району органiзована виставка 
робiт-вишиванок мiсцевої майстринi Параски Андрiївни Шабалтас.  

53.Хлiвецька Т. Розмови про хлiб // Вiстi Красноградщини.- 2009.- 11 
квiтня.  

У М.-Комишуватській бiблiотеці вiдбувся виховний захiд пiд назвою 
"Хлiб - усьому голова".  

54.Чигрин В. Пiсля лекцiї - танцi // Трибуна трудящих (Харкiвський р-
н).- 2009.- 4 липня.- (Рiдний край).  

У Липцях мiсцевi жителi не лише дбають про культурно-мистецькi 
традицiї рiдного краю, а й примножують їх. Iсторико-краєзнавчий музей при 
Липецькiй загальноосвiтнiй школi iм. П. Щепкiна постiйно поповнюється 
новими експонатами i зараз є одним iз кращих музейних закладiв 
Харкiвського району. У сiльському Будинку культури вiдроджуються 
рiзноманiтнi гуртки художньої самодiяльностi, працює бiблiотека, iгровi 
кiмнати.  

55.Шипак Н. // Вiстi Красноградщини.- 2009.- 7 липня.- (Нам пишуть).  
Лист з подякою бiблiотекаревi читального залу Красноградської 

районної бiблiотеки Iринi Анатолiївнi Шипаковiй.  
 
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 2009 р.) 
 

Професійна періодика 
1.Асєєв Г. Методологiя створення сховищ даних: стандарти та 

моделювання // Вiсник Книжкової палати.- 2009, N 5.- (Iнформацiйнi 
ресурси).  

В статтi доктора технiчних наук, професора, завiдувача кадефри 
iнформацiйних технологiй ХДАК Г. Асєєва представлено основну частину 
термiнологiї, уживаної при створеннi електронних сховищ даних. Розглянуто 
стандарти моделей сховищ даних, названих схемами "зiрка" i "снiжинка". 
Дано рекомендацiї з їхнього використання.  

2.Бейлiс Л. Гоголь у часi i просторi українських бiблiотек // Вiсник 
Книжкової палати.- 2009, N 7.- (Конференцiї. Конкурси. Виставки).  

На квiтневiй науково-практичнiй конференцiї "Бiблiотека i книга у 
контекстi часу" в Нацiональнiй парламентськiй бiблiотецi України, яка цього 
року проходила пiд темою "Гоголь i Україна", була проведена презентацiя 
цiлком матерiальних здобуткiв. Зусиллями ДЗ "НПБУ", Державної iсторичної 
бiблiотеки, ХДНБ iм. В.Г. Короленка, Iнституту лiтератури iм. Т.Г. Шевченка 
НАНУ було здiйснено оцифрування прижиттєвих i особливо значущих 
видань творiв М. Гоголя, що зберiгаються у фондах цих бiблiотек, та 
факсимiльне вiдтворення деяких iз цих книг. 

3.Божко Н. Организация управленческой деятельности в библиотеке // 
Бiблiотечний форум України.- 2009, N 1.- (Наукова органiзацiя працi та 
управлiння).  

В статье директора Библиотеки Харьковского национального 
экономического университета Н. Божко рассматриваются вопросы 
организации управленческой деятельности в библиотеке, а также 
определение роли руководителя и степени влияния управленческого труда на 
принятие решений, необходимых для достижения поставленных целей.  

4.Васильченко М. Принципи формування фондiв бiблiотек, що 
обслуговують пiдростаюче поколiння // Бiблiотечний форум України.- 2009, 
N 2.- (Бiблiотечно-iнформацiйнi ресурси бiблiотек).  

В статтi доцента кафедри книгознавства та фондознавства Харкiвської 
державної академiї культури, кандидата педагогiчних наук Миколи 
Васильченко розглядаються принципи формування фондiв бiблiотек, що 
обслуговують пiдростаюче поколiння.  

5.Васильченко М., Сєдих В., Тамм (Янович) Н. Український 
бiблiотекознавець i педагог // Вiсник Книжкової палати.- 2009, N 5.- (Видатнi 
дiячi та визначнi подiї).  



Про видатного вченого, викладача бiблiотечного факультету, 
завiдуючого кафедрою бiблiотечних фондiв i каталогiв Харкiвського 
державного iнституту культури (нинi - академiя), Євгена Петровича Тамма. 

6.Грищенко Т., Аврамова И., Этенко Н. Виртуальная справочная 
служба библиотеки: содержательные и организационные аспекты 
функционирования // Бiблiотечний форум України.- 2009, N 3.- (Iнтернет-
технологiї в бiблiотеках).  

В статье директора Т. Гриценко, заведующей научно-
библиографическим отделом И. Аврамовой и ученого секретаря Библиотеки 
Харьковского национального университета радиоэлектроники Н. Этенко 
представлен опыт создания и работы виртуальной справочной службы 
библиотеки Харьковского национального университета радиоэлектроники 
(ХНУРЭ).  

7.Кобєлєв О. Iнформацiйна аналiтика як складова системи дiагностики 
дiяльностi бiблiотек // Вiсник Книжкової палати.- 2009, N 8.- (Бiблiотечна 
справа).  

У статтi докторанта ХДАК О. Кобєлєва розглядається iнформацiйно-
аналiтична складова дiагностики результатiв дiяльностi бiблiотек. 
Визначається сутнiсть органiзацiйної дiагностики та перспективи i 
можливостi її використання для  характеристики дiяльностi бiблiотек.  

8.Кушнаренко Н., Сєдих В. Яскрава постать Харкiвської 
бiблiотекознавчої школи // Вiсник Книжкової палати.- 2009, N 7.- (Видатнi 
дiячi та визначнi подiї).  

В статтi висвiтлюється життєвий i професiйний шлях вiдомого 
українського бiблiотекознавця Ельвiри Тихонiвни Карачинської з нагоди 70-
рiччя вiд дня народження. Понад 30 рокiв Е.Т. Карачинська плiдно 
працювала в Харкiвськiй державнiй академiї культури.  

9.Кушнаренко Н., Соляник А. Полжизни плодотворного сотворчества 
с "Книгой..." // Бiблiотечний форум України.- 2009, N 2.- 
(Бiблiотекознавство).  

Статья проректора по научной работе, заведующей кафедрой 
книговедения и фондоведения, доктора педагогических наук, профессора 
Натальи Кушнаренко и декана факультета библиотековедения и 
информатики, доктора педагогических наук, профессора Харьковской 
государственной академии культуры Аллы Соляник приурочена к 50-летию 
научного сборника "Книга. Исследования и материалы" и 70-летию 
выдающегося библиотековеда современности Ю.Н. Столярова.  

10.Мартовицкая Л. Библиографическое описание: методика 
формирования в АБИС "ИРБИС" // Бiблiотечний форум України.- 2009, N 3.- 
(Автоматизацiя бiблiотечних процесiв).  

В статье главного библиотекаря Харьковской государственной научной 
библиотеки им. В.Г. Короленко Л. Мартовицкой предлагаются рекомендации 
по составлению библиографического описания документов в соответствии с 
действующим ДСТУ 7.1-2006 и решениями научно-методических совещаний 
отдела научной обработки документов и организации алфавитных каталогов 



Харьковской государственной научной библиотеки (ХГНБ) им. В.Г. 
Короленко.  

11.Нiкiфоренко Л. Координуюча роль Мiнiстерства культури i 
туризму України у формуваннi i реалiзацiї державної полiтики в бiблiотечнiй 
сферi // Бiблiотечна планета.- 2009, N 3.- (Бiблiотека i влада).  

В Харкiвськiй областi активно вiдновлюють свою дiяльнiсть закритi 
ранiше сiльськi книгозбiрнi.  

12.Пяткова И. Актуальные проблемы повышения квалификации 
сотрудников вузовских библиотек в условиях внедрения инновационных 
технологий // Бiблiотечний форум України.- 2009, N 3.- (Бiблiотечна освiта, 
пiдвищення квалiфiкацiї).  

В статье заместителя директора Библиотеки Украинской инженерно-
педагогической академии И. Пятковой рассмотрены факторы, влияющие на 
требования к современной профессиональной подготовке библиотечных 
специалистов. Представлен опыт повышения квалификации сотрудников 
Библиотеки УИПА. Одной из распространенных традиционных форм 
повышения профессиональной компетентности остаются научно-
практические семинары. Ежегодно ХГНБ им. В.Г. Короленко проводит 
семинары для библиотечных специалистов по вопросам каталогизации и 
систематизации документов.  

13.Шалиганова А. Новi стандарти професiї // Бiблiотечний форум 
України.- 2009, N 1.- (Бiблiотечна освiта, пiдвищення квалiфiкацiї).  

У статтi бiблiотекаря I категорiї вiддiлу органiзацiї науково-дослiдної 
роботи Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка 
представлено результати вiртуальної конференцiї "Бiблiотекар ХХI ст.: новi 
стандарти професiї", узагальнено низку проблем, якi потребують вивчення та 
обгрунтованих рекомендацiй. 

14.Шейко В. Культурологiчно-глобалiзацiйнi процеси в сучасному 
iнформацiйному полi України // Вiсник Книжкової палати.- 2009, N 7.- 
(Полiтика. Культура. Мистецтво).  

В статтi ректора ХДАК В. Шейко аналiзуються процеси формування в 
сучасному iнформацiйному полi культурологiї як науки в умовах 
глобалiзацiйно-цивiлiзацiйної еволюцiї. Висвiтлюється вплив зазначених 
процесiв на формування в Українi iнформацiйного суспiльства та 
налагодження внутрiшнiх та зовнiшнiх дiалогу та полiлогу культур мiж 
рiзними народами.  

15.Шейко В., Канiстратенко М., Кушнаренко Н. Провiдний центр 
вищої культурологiчно-мистецької та бiблiотечно-iнформацiйної освiти в 
Українi // Вiсник Книжкової палати.- 2009, N 8.- (Пiдготовка кадрiв).  

В статтi висвiтлено iсторiю, досягнення, проблеми i перспективи 
освiтньої та наукової дiяльностi Харкiвської державної академiї культури - 
фундатора, провiдного центру вищої культурологiчно-мистецької i 
бiблiотечно-iнформацiйної освiти, головної наукової iнституцiї, унiкального 
осередку поширення нацiональних традицiй культури i мистецтв в Українi та 
свiтi.  



 
Обласні та районні газети 

1.Берегиня бiблiотек // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2009.- 12 серпня.  
Вiдсвяткувала свiй ювiлей Катерина Олександрiвна Козловська, яка 

вже 22 роки очолює Богодухiвську централiзовану бiблiотечну систему.  
2.Библиотека страдает от офисов // Время.- 2009.- 2 октября.- (Регион. 

События и факты).  
Премьер-министр Юлия Тимошенко поручила Минрегионстрою 

создать экспертную группу для изучения ситуации вокруг Харьковской 
государственной научной библиотеки им. Короленко.  

3.Борох Н. Бiблiотека - храм мудростi // Зоря (Золочiвський, 
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвськй р-н).- 2009.- 26 вересня.  

Сьогоднi в Золочiвському районi загальна кiлькiсть бiблiотек та фiлiй 
становить 27 одиниць.  

4.Брежнєва С. Книга - кращий подарунок // Голос Лозiвщини.- 2009.- 
22 вересня.  

Лозiвськi юнацька i мiська бiблiотеки отримали в дарунок книги в 
рамках акцiї "140 книжок у бiблiотеки - до 140-рiччя мiста", яку провела 
мiська органiзацiя Комунiстичної партiї.  

5.Vivat, библиотека! // Харьковские известия.- 2009.- 3 октября.- 
(Культура).  

Накануне своего профессионального праздника, работники 
Харьковской областной библиотеки для детей, прислали в редакцию 
подборку из записей, оставленных в книге отзывов библиотеки.  

6.Вiдзнаки найдостойнiшим // Культура i життя.- 2009.- 1-8 листопада.  
У Мiнiстерствi культури i туризму України вiдбулось урочисте 

вручення високих державних вiдзнак. Звання "Заслужений працiвник 
культури України" присвоєно директору Iзюмської центральної районної 
бiблiотеки Харкiвської областi Лисаченко Валентинi Миколаївнi.  

7.Вiдсвяткували разом // Вiстi Красноградщини.- 2009.- 3 жовтня.- 
(Новини району).  

Директора Красноградської централiзованої бiблiотечної системи 
Тетяну Мельнiкову з нагоди професiйного свята нагороджено Подякою 
облдержадмiнiстрацiї за багаторiчну та сумлiнну працю, високий 
професiоналiзм.  

8.Виставка юного художника // Вiстi Красноградщини.- 2009.- 22 
серпня.- (Новини району).  

У бiблiотецi-фiлiї, розташованiй у Кирилiвському сiльському клубi 
Красноградського району, розмiщено виставку малюнкiв Артура Апрi - 
вихованця школи естетичного виховання. 

9.Головин С. От избы-читальни - до информационного центра // 
Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2009.- 26 сентября.- (Профессия).  

Директор Чугуевской ЦБС Елена Ивановна Проценко - о развитии и 
работе библиотечно-информационной сферы в Чугуеве.  



10.Гук М. Вiдчинiть дверi до бiблiотеки // Слобiдський край.- 2009.- 2 
вересня.- (Зустрiч з книгою).  

Великою популярнiстю у мешканцiв селища Комсомольського 
користується бiблiотека профкому Змiївської теплоелектростанцiї.  

11.До бiблiотеки ходять дiти... // Зоря (Золочiвський, Богодухiвський, 
Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2009.- 1 серпня.  

Про роботу Крисинської бiблiотеки-фiлiї Богодухiвського району 
розповiла завiдуюча Лiдiя Юрченко.  

12.Донченко З. Село моє рiдне // Коломацький край.- 2009.- 10 жовтня.  
Бiблiотекар Любов Андрiївна Василенко доклала багато зусиль до 

органiзацiї веселого свята в рiдному селi Шелестове Коломацького району - 
Дня села, яке вiдзначили усi гуртом 3 жовтня.  

13.Дружинець Р. Веселковий книгограй // Колос (Сахновщинський р-
н).- 2009.- 19 вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).  

У рамках районного огляду-конкурсу "Веселковий книгограй" 
завiдуючою Новодмитрiвською бiблiотекою-фiлiєю, що на Сахновщинi, I. 
Круглих та учнями мiсцевої школи до Мiжнародного дня писемностi було 
проведено свято "Хороша книга на столi - мир i щастя на Землi". 

14.Iванова С. "Свiт навколо нас" // Колос (Сахновщинський р-н).- 
2009.- 17 жовтня.- (Культура).  

Єдиним центром дозвiлля у с. Орiльському на Сахновщинi є 
бiблiотека-фiлiя, якою вже багато часу завiдує Тетяна Тiхонова.  

15.Ильич Л. "Китайская грамота" стала доступнее // Вечерний 
Харьков.- 2009.- 10 октября.- (Выставки).  

9 жовтня в головному корпусi Харкiвського нацiонального 
унiверситету iменi В.Н. Каразiна вiдкрилась книжкова виставка "Китай 
далекий и таинственный", окрасою якої стала копiя багатометрового сувою 
видатного живописця останнiх рокiв епохи Тан (кiнець IХ с.) Сунь Вая 
"Вiдлюдник". Усi книжковi раритети, представленi в експозицiї,- з фондiв 
Центральної наукової бiблiотеки унiверситету.  

16.Iсторичне досьє // Колос (Сахновщинський р-н).- 2009.- 1 серпня.- 
(Культура).  

В Сахновщинськiй районнiй дитячiй бiблiотецi діє книжкова виставка 
"Iсторичне досьє" з метою привернення уваги читачiв-дiтей до iсторичних 
постатей нашої держави.  

17.Калюжний М. Новинки з "бiлого будинку" // Обрiї Iзюмщини.- 
2009.- 28 серпня.  

Низку заходiв, присвячених святу Незалежностi, провели бiблiотекарi 
Iзюмщини. У Бабенковому пiдготували лiтературно-музичну композицiю, а у 
Кам'янцi вiдвiдувачi взяли участь у краєзнавчiй годинi пiд назвою "Мiй край 
- моя iсторiя жива". Широко представили виставку нової української 
лiтератури "Свято, вимрiяне поколiннями" працiвники центральної районної 
бiблiотеки.  

18.Калюжний М. Синдром малокомплектностi, або Як завiдуюча 
клубом проводить уроки // Обрiї Iзюмщини.- 2009.- 11 вересня.  



Пiсля рiшення призупинити функцiонування шкiл у Бабенковому та 
Сулигiвцi Iзюмського району, виконувати шкiльну програму в Бабенковому 
добровільно взяли на себе завiдуюча сiльським клубом Ольга Живолуп та 
завiдуюча сiльською бiблiотекою Свiтлана Перевiзник.  

19.Кантемир Л. Хранителi духовної спадщини // Вiстi Дергачiвщини.- 
2009. 3 жовтня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).  

Директор Дергачiвської централiзованої бiблiотечної системи Людмила 
Кантемир про досягнення ЦБС напередоднi Всеукраїнського дня бiблiотек.  

20.Каурова С. Її величнiсть - Книга // Зоря (Золочiвський, 
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2009.- 12 вересня.  

Розмова про цiннiсть книги в сучасному свiтi з методистом 
Золочiвської центральної бiблiотеки Оксаною Анатолiївною Несвiтайло.  

21.Коваль О. Поезiя - це молодiсть душi // Вiстi Водолажчини.- 2009.- 
31 жовтня.  

В актовiй залi Нововодолазького лiцею пройшов лiтературний вечiр 
"Поезiя - це молодiсть душi", який органiзували завiдуюча бiблiотеки Л.I. 
Табачун, що працює над власним проектом "Iмiдж бiблiотеки" i учитель 
української мови та лiтератури лiцею, член Нацiональної Спiлки 
письменникiв України О.Г. Степаненко.  

22.Лалетина В. Вспоминая войну... // Красная звезда (Чугуевский р-
н).- 2009.- 31 октября.  

Вечiр споминiв про вiйну, присвячений 65-рiччю звiльнення України 
вiд фашистських загарбникiв вiдбувся в Кочеткiвськiй бiблiотецi 
Чугуївського району.  

23.Левченко В. Вiдданiсть справi // Зоря (Золочiвський, 
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2009.- 31 жовтня.  

Про роботу i працiвникiв Богодухiвської централiзованої бiблiотечної 
системи.  

24.Лисаченко В. У Чистоводiвцi й пiснi особливi // Обрiїi Iзюмщини.- 
2009.- 21 серпня.- (Моє рiдне село).  

В чудове свято вилилося святкування Дня села в Чистоводiвцi 
Iзюмського району завдяки участi культпрацiвникiв - завiдуючої бiблiотекою 
Свiтлани Бондаренко, завiдуючої клубом Марини Турки, активiстiв села - 
Надiї Загребельної, Iрини Терещенко.  

25.Лозiвський район: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 22 
вересня.  

14-20 вересня у бiблiотечних та загальноосвiтнiх закладах Лозiвського 
району проведено заходи в рамках Всеукраїнської акцiї "Я пишаюсь, я - 
тато".  

26.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 14 серпня.  
11 серпня з нагоди Дня хрещення Київської Русi-України в Лозiвськiй 

юнацькiй бiблiотецi проведено iнформацiйну годину для вiдвiдувачiв 
бiблiотеки "Володимир Великий - ясне сонечко України". Впродовж серпня у 
бiблiотеках мiста дiють тематична поличка "Iдеал народу - духовнiсть" 
(мiська бiблiотека) та книжкова виставка "Святої Русi священнi заповiти" 



(юнацька бiблiотека). До Дня незалежностi України у мiських бiблiотеках 
оформлено книжковi виставки "Сторiнки iсторiї незалежної України" та 
"Святиться твоє, Україно, iм'я".  

27.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 16 жовтня.  
6-14 жовтня, до Дня українського козацтва в Лозiвськiй юнацькiй 

бiблiотецi пройшли цикл лекцiй "Покрова - символ українського козацтва", 
огляд лiтератури "Про славне вiйсько Запорiзьке"; в мiськiй бiблiотецi 
пройшов урок-подорож "Iсторична колиска козацтва". 

28.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 21 серпня.  
20 серпня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбувся вiдкритий перегляд 

лiтератури "Бiблейськi легенди про Христа", присвяченi Дню Хрещення 
Київської Русi-України. Впродовж серпня у бiблiотеках мiста дiють: 
тематична поличка "Iдеал народу духовнiсть" (мiська бiблiотека) та книжкова 
виставка "Святої Русi священнi заповiти" (юнацька бiблiотека).  

29.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 23 жовтня.  
21 жовтня в Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла зустрiч-спогад 

"Вклонись обелiскам i ратним могилам" до 65-рiччя визволення України вiд 
фашистських загарбникiв. Впродовж жовтня у юнацькiй бiблiотецi дiє 
книжкова виставка "Салют тобi, народ-переможцю", присвячена 65-рiччю 
визволення України вiд фашистських загарбникiв.  

30.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 28 серпня.  
25 серпня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла iнформацiйна 

година "Спiвець правди i краси" до 85-рiччя з дня народження П. 
Загребельного.  

31.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 30 жовтня.  
28 жовтня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi до Дня вшанування жертв 

голодомору в Українi пройшов екскурс в iсторiю "Незгаснi свiчки болю i 
скорботи". В юнацькiй бiблiотецi до Дня визволення України вiд 
фашистських загарбникiв пройшла бесiда-спомин "На всi часи, на всi вiки у 
споминах живi" i вiдкрито книжкову виставку "Салют тобi, народе-
переможцю!" 

32.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 31 липня. 
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проведено тематичнi бесiди з дiтьми-
вiдвiдувачами за темою "Цiкавiсть, що веде до бiди" iз циклу "Морально-
етичнi теми".  

33.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 4 вересня.  
4 вересня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшла iнформацiйна 

година "Початок нової ери", присвячена Дню хрещення Київської Русi-
України.  

34.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 6 жовтня.  
30 вересня в Лозiвськiй центральнiй бiблiотецi вiдбулося районне свято 

до Всеукраїнського дня бiблiотек. В БК "Днiпро" смт. Краснопавлiвка було 
проведено районне свято до Дня працiвникiв освiти. 

35.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2009.- 7 серпня.  



До Дня хрещення Київської Русi-України у бiблiотеках мiста Лозова 
оформлено: тематичну поличку "Iдеал народу - духовнiсть" (мiська 
бiблiотека) та книжкову виставку "Святої Русi священнi заповiти" (юнацька 
бiблiотека).  

36.Новикова З. Зразкова бiблiотека // Вiстi Дергачiвщини.- 2009.- 3 
жовтня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).  

З професiйним святом бiблiотечних працiвникiв спiвпало i 90-рiччя 
Пересiчанської бiблiотеки Дергачiвського району. Цю дату гостi святкували в 
оновленiй i вiдремонтованiй книгозбiрнi. Її актив i юнi аматори 
Пересiчанського Будинку культури пiдготували краєзнавчий екскурс у 
минуле, а мiсцевi фольклорнi колективи "Зорецвiт" i дитячий "Веселка" 
подарували українськi пiснi.  

37.Новикова З. Мир вашому дому // Вiстi Дергачiвщини.- 2009.- 8 
серпня.- (Вiстi з бiблiотек).  

В Малопроходiвськiй бiблiотецi Дергачiвського району пройшли 
посиденьки "Мир вашому дому", пiд час яких усi присутнi немовби прожили 
один день з минулого українського села. Учасницi ансамблю "Калинка" у 
костюмах, яким понад 100 рокiв, виконували українськi, росiйськi народнi 
пiснi.  

38.Огородняя Т. "Столько читателей в библиотеках не было никогда!" 
// Трибуна трудящих (Харкiвський р-н).- 2009.- 30 вересня.- (Актуально).  

Библиотечная сеть Харьковского района - самая большая в Украине, в 
нее входит 50 заведений. О работе сельских библиотек рассказывает 
директор центральной районной библиотечной системы Наталья Цурикова. 

39.Осiрна Г. I ось настала пора пiдсумкiв... // Промiнь 
(Краснокутський р-н).- 2009.- 31 жовтня.- (З перших вуст).  

Голова Краснокутської райдержадмiнiстрацiї Анатолiй Дмитрiєв, 
розповiдає про те, чого досягнуто за роки його роботи на територiї 
Мурафської сiльської ради, зокрема про роботу закладiв культури i 
бiблiотечних фiлiй. 

40.Остренок В. "Вiддамо дяку тому, хто допомiг нам легко пройти 
крiзь складний лабiринт книг" // Вiстi Змiївщини.- 2009.- 29 сентября.- (30 
вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).  

36 рокiв свого життя присвятила улюбленiй справi директор Змiївської 
централiзованої бiблiотечної системи Олена Iванiвна Слєпченко. Iнтерв'ю з 
О. Слєпченко напередоднi Всеукраїнського дня бiблiотек.  

41.Перевозник С. Монолог сiльської бiблiотеки // Обрiї Iзюмщини.- 
2009.- 25 вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).  

Стаття завiдуючої Бабенкiвської сiльської бiблiотеки С. Перевозник до 
професiйного свята.  

42.Перець Н. Небайдужiсть - її професiйне кредо // Колос 
(Сахновщинський р-н).- 2009.- 19 вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день 
бiблiотек).  

У вереснi святкує свiй ювiлей завiдуюча Бондарiвською сiльською 
бiблiотекою Сахновщинського району Iрина Миколаївна Кулiнiч. 



43.Питя И. Человек эпохи Возрождения // Время.- 2009.- 30 сентября.- 
(Дата. Сегодня - Всеукраинский день библиотек).  

О работе необычной детской библиотеки, разместившейся в крошечной 
комнатушке при ЖЭУ на Новых Домах в Харькове, которую создал 
пенсионер, ветеран МВД Геннадий Николаевич Бурденко. 

44.Рєзнiк О. Лiтературнi свята в бiблiотецi // Дворiчанський край.- 
2009.- 14 березня.  

До 240-рiччя вiд дня народження видатного росiйського байкаря Iвана 
Андрiйовича Крилова у лютому в Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi 
було приурочене лiтературне свято "Байка Крилова - скарбниця народного 
гумору та дотепностi".  

45.Рєзнiк О. У районнiй бiблiотецi для дiтей // Дворiчанський край.- 
2009.- 30 травня.  

Два визначних заходи вiдбулися у Дворiчанськiй дитячiй бiблiотецi: до 
Дня Європи пройшло пiзнавальне свято "Парад країн Європи" i вiдбулися 
лiтературнi читання "Поезiя прози", присвяченнi 200-рiчному ювiлею 
Миколи Васильовича Гоголя. Цим двом заходам були присвяченi i книжковi 
виставки, органiзованi бiблiотекою. Зокрема, "Апостол правди i любовi" - до 
ювiлею М. Гоголя та "Європа - колиска сучасної цивiлiзацiї" - до Дня  
Європи.  

46.Романовський В. Квiткова симфонiя // Слобiдський край.- 2009.- 30 
вересня.- (Вернiсаж).  

В читальному залi обласної бiблiотеки для юнацтва розмiстилася 
персональна виставка творiв "Квiткова симфонiя" харкiвської художницi 
Людмили Чемоданової.  

47.Сiнiченко Л. В центрi уваги - сiльська бiблiотека // Колос 
(Сахновщинський р-н).- 2009.- 3 жовтня.- (Культура).  

Директор Сахновщинського ЦБС Л. Сiнiченко про роботу сiльських 
бiблiотек.  

48.Сiнiченко Л. Життя, освячене книгою // Колос (Сахновщинський р-
н).- 2009.- 12 вересня.- (Професiї).  

З 1975 року працює в Сахновщинськiй районнiй дитячiй бiблiотецi, 
старший бiблiотекар, ветеран працi Людмила Олександрiвна Удовiченко, яка 
зустрiчає свiй 55-й день народження.  

49.Савченко Н. До роботи iз завзяттям // Промiнь (Краснокутський р-
н).- 2009.- 26 вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).  

Чудовi жiнки, справжнi майстринi своєї справи - завiдуюча бiблiотекою 
Н.I. Литовченко та бiблiотекар В.П. Бойко - працюють у Пархомiвськiй 
сiльськiй бiблiотецi Краснокутського району.  

50.Савченко Н. Таке не забувається нiколи // Промiнь 
(Краснокутський р-н).- 2009.- 24 жовтня.- (До 65-рiччя визволення України 
вiд нiмецько-фашистських загарбникiв).  

20 жовтня у читальному залi Краснокутської центральної районної 
бiблiотеки вiдбулася зустрiч групи учнiв 9-Г класу гiмназiї з ветераном вiйни 
та працi Семеном Кузьмичем Гончаровим.  



51.Слив'як В. Спiвець свободи // Сiльськi новини (Валкiвський р-н).- 
2009.- 8 вересня.  

До 145-ї рiчницi вiд дня народження П.А. Грабовського Валкiвська 
центральна районна бiблiотека проводить цикл лiтературних читань "Спiвець 
свободи", книги П. Грабовського i лiтература про нього експонуються на 
виставцi "Я не спiвець чудовної природи". 

52.Сойма Н. Книгозбiрня - пiд новим дахом // Сiльськi новини 
(Валкiвський р-н).- 2009.- 29 серпня.  

Сидоренкiвська сiльська бiблiотека Валкiвського району змiнила 
адресу: з другого поверху мiсцевого Будинку культури, який нинi перебуває 
в аварiйному станi, переїхала на другий поверх адмiнпримiщення. 

53.Стеблак О. Мiй край легендами багатий // Вiстi Дергачiвщини.- 
2009.- 10 жовтня.- (Новини з бiблiотек). 

"Мiй край легендами багатий" - пiд такою назвою вiдбулась година 
спiлкування у Козачолопанськiй бiблiотецi-фiлiї N 6 у Дергачiвськiй ЦБС.  

54.Степкова В. Не хлебом единым // Трибуна трудящих (Харкiвський 
р-н).- 2009.- 18 липня.- (Письмо в редакцию).  

40 лет со дня основания исполняется библиотеке в селе Коммунар 
Харьковского района. С 1973 года библиотеку возглавляет Людмила 
Михайловна Горбенко. 

55.Стрельник И. Они держат на своих плечах интеллект нации // 
Вечерний Харьков.- 2009.- 3 октября.- (Праздник).  

С какими трудностями и радостями встречают свой профессиональный 
праздник библиотекари, рассказывает директор Харьковской 
государственной научной библиотеки им. В.Г. Короленко Валентина 
Ракитянская. 

56.Сургай Н. Книга - на все життя // Сiльськi новини (Валкiвський р-
н).- 2009.- 29 вересня.- (Завтра - Всеукраїнський день бiблiотек).  

Нинiшнього року зустрiчають свої професiйнi ювiлеї п'ять 
бiблiотекарiв з районної i сiльських бiблiотек: О.I. Павлюченко, В.А. Слив'як 
i Н.Д. Мурашко вiддали бiблiотечнiй справi району 30 років, Т.В. Собко i 
Т.П. Сумцової фахова дiяльнiсть налiчує 25 рокiв. 

57.Сурженко Т. Свято книги вiд "Джерела" // Вiстi Дергачiвщини.- 
2009.- 8 серпня.- (Вiстi з бiблiотек).  

Члени театрального об'єднання "Джерело", яке працює у 
Дергачiвському районному Будинку культури, завiтали до центральної 
дитячої бiблiотеки i влаштували читачам справжнє свято книги.  

58.Сучкова Л. Сiльськi бiблiотеки Нововодолажчини - реальний стан, 
проблеми, перспективи // Вiстi Водолажчини.- 2009.- 6 жовтня.  

Про проблеми i здобутки в роботi сiльських бiблiотек розповiдає 
директор Нововодолазької ЦБС Л. Сучкова.  

59.Тарасенко Я. Ночь, улица, фонарь, аптека, банкомат... // Время.- 
2009.- 12 сентября.- (Субботний репортаж. Есть ли жизнь в Харькове после 
24.00?).  



На вопрос репортера о "круглосуточной" идее работы библиотеки 
директор Харьковской областной универсальной научной библиотеки 
Наталья Шостко, пояснила, что для этого необходимо вдвое расширить штат 
сотрудников, на что нет средств.  

60.Тесло I. Там, де писалися "Баснi Харкiвськi" // Слобiдський край.- 
2009.- 4 листопада.- (Сiльськi акценти).  

Iнтерв'ю з завiдувачкою сковородинiвською бiблiотечною фiлiєю 
Золочiвської центральної бiблiотеки Валентиною Миколаївною Гончаровою.  

61.Тої слави козацької не забути... // Маяк (Богодухiвський р-н).- 
2009.- 21 жовтня.- (До Дня українського козацтва).  

До Дня українського козацтва у Богодухiвському районному Будинку 
культури було проведено низку заходiв, серед яких усний журнал для дiтей 
"Той слави козацької не забути", проведений головним бiблiотекарем 
юнацької кафедри Г.Р. Грицай.  

62.У скарбницi знань // Голос Лозiвщини.- 2009.- 6 жовтня.  
В Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi урочисто вiдзначили 

Всесвiтнiй день бiблiотек. 
63.Хай краса її душi не в'яне // Обрiї Iзюмщини.- 2009.- 25 вересня.- 

(30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).  
В тому що книжковi фонди iзюмських бiблiотек обновлюються, є 

заслуга i директора районної бiблiотеки Валентини Миколаївни Лисаченко.  
64.Хорошевська Т. Життя - мов урожайна нива // Сiльськi новини 

(Валкiвський р-н).- 2009.- 3 жовтня.  
Завдяки старанням сiльського голови Григорiя Михайловича Тригуба в 

Минкiвцi Валкiвського району вiдремонтовано бiблiотеку, приведено в 
належнiй порядок сiльський Будинок культури. 

65.Чаговець М. Вони прищеплюють любов до книги // Водолазький 
кур'єр.- 2009.- 3 жовтня.- (Духовна спадщина).  

29 вересня у Нововодолазькому районному Будинку культури 
вiдбулися урочистi збори, присвяченi Всеукраїнському дню бiблiотек.  

66.Чигрин В. Вiд Гоголя до Гаррi Поттера // Трибуна трудящих 
(Харкiвський р-н).- 2009.- 9 вересня.- (Новини Передмiстя).  

Близько 70 найменувань книг рiзних авторiв передала Обласна дитяча 
бiблiотека для дiтей бiблiотечному фiлiалу N 46 у селi Тернова Харкiвського 
району.  

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

з питань культури та мистецтва. 
 
 
 
 
 
 



БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ  
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ  

 
(Анотований тематико-бібліографічний список 

за ІV квартал 2009 р.) 
 

Професійна періодика 
1.Вiсник Книжкової палати.- 2009, N 9.  
Указом Президента України "Про вiдзначення державними нагородами 

України працiвникiв бiблiотечної справи" присвоєнi почесне звання 
"Заслужений працiвник культури України": Лисаченко Валентинi Миколаївнi 
- директоровi Iзюмської центральної районної бiблiотеки Харкiвської 
областi; Мирошнiковiй Валентинi Валентинiвнi - заступниковi директора 
Харкiвської державної наукової бiблiотеки iменi В.Г. Короленка.  

2.Дубровiна Л., Мяскова Т. Архiвнi та рукописнi фонди бiблiотек у 
формуваннi суспiльства знань // Бiблiотечний вiсник.- 2009, N 6.- 
(Мiжнародна наукова конференцiя "Бiблiотечно-iнформацiйний комплекс у 
контекстi розвитку суспiльства знань").  

Доцент Харкiвської державної академiї дизайну та мистецтв, канд. iст. 
наук В.Т. Петрикова свiй виступ "I.I. Корнейчик в  архiвнiй епiстолярнiй 
спадщинi (з фондiв Росiйської нацiональної бiблiотеки)", на Мiжнароднiй 
науковiй конференцiї "Бiблiотечно-iнформацiйний комплекс у контекстi 
розвитку суспiльства знань", присвятила вiдомому дослiднику в галузi 
джерелознавства, нацiональної та краєзнавчої бiблiографiї Iвану Iвановичу 
Корнейчику.  

3.Калiберда Н., Бровкiн А. Формування та використання бiблiотечно-
iнформацiйних ресурсiв: традицiї i iнновацiї // Бiблiотечний вiсник.- 2009, N 
6.- (Мiжнародна наукова конференцiя "Бiблiотечно-iнформацiйний комплекс 
у контекстi розвитку суспiльства знань").  

Використанню нових технологiй у бiблiотечно-iнформацiйнiй практицi 
Центральної наукової бiблiотеки Харкiвського нацiонального унiверситету 
iм. В.Н. Каразiна присвятила свою доповiдь на Мiжнароднiй науковiй 
конференцiї "Бiблiотечно-iнформацiйний комплекс у контекстi розвитку 
суспiльства знань", заступник директора О.Г. Бабiчева. Конференцiї була 
проведена 6-7 жовтня Нацiональною бiблiотекою України iменi В.I. 
Вернадського.  

4.Кобєлєв О. Iнформацiйно-аналiтична дiяльнiсть бiблiотек як 
соцiокомунiкацiйний феномен // Вiсник Книжкової палати.- 2009, N 10.- 
(Iнформацiйнi ресурси).  

У статтi кандидата педагогiчних наук, докторанта ХДАК Олексiя 
Кобєлєва розглядається iнформацiйно-аналiтична дiяльнiсть бiблiотек як 
соцiокомунiкацiний феномен. Аналiзуються iснуючi пiдходи до неї. 
Обгрунтовується погляд на iнформацiйно-аналiтичну дiяльнiсть як базовий 
елемент формування когнiтивного потенцiалу суспiльства.  



5.Ковальчук Г. Розвиток теорiї книгознавства на сучасному етапi // 
Бiблiотечний вiсник.- 2009, N 5.- (Огляди. Рецензiї).  

Актуальна проблема статусу книгознавства як науки та спiввiдношення 
з документознавством, чи документологiєю розглядається у публiкацiї зав. 
кафедри Харкiвської державної академiї культури, канд. пед. наук М.А. 
Низового "То що ж є первинним: "книга" чи "документ"?".  

6.Коханова I. Непропорцiйнiсть вiдбиття пошукових образiв 
документiв з питань наукового опрацювання у таблицях УДК // Вiсник 
Книжкової палати.- 2009, N 10.- (Бiблiотечна справа).  

У статтi кандидата педагогiчних наук, старшого викладача кафедри 
книгознавства та фондознавства ХДАК Iрини Коханової дослiджується 
наповнення роздiлiв основної таблицi УДК, допомiжних таблиць та 
алфавiтно-предметного покажчика стосовно питань наукового опрацювання 
документiв, її видiв та результатiв. Аналiзуються пошуковi образи 
документiв у виглядi класифiкацiйних iндексiв та предметних рубрик з 
питань класифiкацiї документiв, складання бiблiографiчного опису, 
iндексування, анотування й реферування документiв. Доводиться 
непропорцiйнiсть їхнього вiдбиття з урахуванням кiлькостi роздiлiв та 
пiдроздiлiв у основнiй таблицi, наявностi вiдповiдних визначникiв у 
допомiжних  таблицях та предметних рубрик у АПП.  

7.Муха Л., Затока Л. Оптимiзацiя доступу до рукописних i книжкових 
пам'яток: превентивнi заходи зi збереження та оцифрування // Бiблiотечний 
вiсник.- 2009, N 6.- (Мiжнародна наукова конференцiя "Бiблiотечно-
iнформацiйний комплекс у контекстi розвитку суспiльства знань").  

В рамках конференцiї вiдбувся круглий стiл "Оптимiзацiя доступу до 
рукописних i книжкових пам'ток: превентивнi заходи зi збереження та 
оцифрування", в якому зокрема взяли участь науковцi i фахiвцi Харкiвської 
державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка i Центральної наукової 
бiблiотеки Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Про 
актуальнi питання паспортизацiї бiблiотечних колекцiй i зiбрань йшлося у 
доповiдi зав. вiддiлу книгознавства, колекцiй рiдкiсних видань та рукописiв 
Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка, д-ра фiлол. 
наук I.Я. Лосiєвського "Паспортизацiя бiблiотечних колекцiй та зiбрань у 
системi облiково-охороних заходiв".  

Обласні та районні газети 
1.28 рокiв - серед книжок та читачiв // Вiстi Змiївщини.- 2009.- 16 

жовтня.- (Ювiлей).  
Про завiдуючу Черемушнянською сiльською бiблiотекою Н.П. 

Краснокутську, яка 17 жовтня вiдсвяткувала 55-рiчний ювiлей.  
2.Завжди сюрпризи // Харьковские известия.- 2009.- 3 декабря.  
3 грудня у Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для дiтей пройде чергове 

засiдання "Клубу книжкових презентацiй".  
3.Зозуля Н. "Желаю быть певцом и гражданином..." // Красная звезда 

(Чугуевский р-н).- 2010.- 2 января.- (Культура).  



28 декабря в Кочетокской библиотеке N 1 Чугуевского района, 
собрались поклонники поэзии выдающегося поэта "серебряного века" Сергея 
Есенина, со дня трагической гибели которого исполнилось 84 года.  

4.Iгнатьєв В. Книги - осередкам культури // Вiстi Дергачiвщини.- 
2009.- 19 грудня.- (Хронiка тижня).  

17 грудня в читацькiй залi дитячої бiблiотеки м. Дергачi відбулась 
зустріч, на якiй депутати Дергачiвської районної ради вiд БЮТ подарували 
560 примiрникiв всесвiтньої класики всiм 28 фiлiям централiзованої 
бiблiотечної системи району.  

5."I плаче моя земля..." // Вiстi Змiївщини.- 2009.- 15 грудня.- (14 
грудня - День вшанування учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на 
Чорнобильськiй АЕС).  

У Змiївськiй центральнiй бiблiотецi вiдкрилась виставка-огляд "I плаче 
моя земля..." до Дня вшанування учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiїї на 
Чорнобильськiй АЕС. На нiй представленi книги, якi з'явилися пiсля 
вогненного Чорнобиля.  

6.Коли у сiльськiй бiблiотецi тепло // Вiстi Красноградщини.- 2009.- 
24 листопада.  

Про роботу Петрiвської бiблiотеки. Сiльська рада вiднайшла 
можливiсть придбати для потреб бiблiотеки сучасний електрообiгрiвач UFO.  

7.Кулешова Т. Радились та навчались // Красная звезда (Чугуївський 
р-н).- 2009.- 19 декабря.- (Культура).  

11 грудня на базi Чугуївського РБК вiдбувся черговий семiнар 
працiвникiв закладiв культури - клубiв та бiблiотек району.  

8.Лисаченко В. Тепер в бiблiотеку любо завiтати // ОбрiЇ Iзюмщини.- 
2009.- 27 листопада.- (Репортаж).  

Репортаж iз Iзюмської ЦБС.  
9.Лиш пам'ять, лиш пам'ять про все пам'ятає... // Вiстi Змiївщини.- 

2009.- 15 грудня.- (14 грудня - День вшанування учасникiв лiквiдацiї 
наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС).  

У Змiївськiй районнiй бiблiотецi дiє любительське об'єднання 
"Пам'ять", яке очолює Л. Адамович. До нього входять люди, якi постраждали 
внаслiдок аварiї на ЧАЕС.  

10.Мiсто Лозова: подiї та факти. Мiсто Лозова: подiї та факти. // Голос 
Лозiвщини.- 2009.- 11 грудня.  

1 грудня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi з нагоди Всесвiтнього дня 
боротьби зi СНIДом оформлено тематичну поличку "Знання про СНIД - 
кожному". В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi оформлено книжковi виставки: 
до Мiжнародного дня iнвалiдiв - "Хай оживає iстина стара: людина 
починається з добра"; до Дня Збройних сил України - виставка "Сину мiй...". 
2 грудня у мiськiй бiблiотецi пройшла iнформацiйна година "Нацiональне 
вiдродження  України". 10 грудня в юнацькiй бiблiотецi пройшов огляд 
лiтератури "Знай свої права" до Дня прав людини. Впродовж грудня в мiськiй 
бiблiотецi проходить перегляд лiтератури "Уроки  державностi" до Дня 
мiсцевого самоврядування.  



11.Меркулова Т. Чи знаєш ти свої права та обов'язки? // Вiстi 
Змiївщини.- 2009.- 7 листопада.- (До тижня правової освiти).  

Змiївськiй дитячiй бiблiотецi в рамках Тижня правової освiти вiдбувся 
брейн-ринг "Чи знаєш ти свої права та обов'язки?" серед учнiв 9-х класiв 
Змiївської ЗОШ N 2 та Змiївської ЗОШ I-II ст.  

12.Можейко И. В "Круге" - Александр Бартенев // Харьковские 
известия.- 2009.- 5 декабря.- (Культура).  

В музично-театральнiй бiблiотецi iм. Станiславського вiдбувся творчий 
вечiр актора, режисера i письменника Олександра Бартєнєва, який був 
органiзований об'єднанням творчої  iнтелiгенцiї "Круг".  

13.Можейко И. Родом из Серебряного века // Харьковские известия.- 
2009.- 1 декабря.- (Культура). 

До презентацiї репринтних видань книг Максимiлiана Волошина, яка 
вiдбулася в Чичибабiн-центрi, з фондiв Харкiвської державної наукової 
бiблiотеки iм. В.Г. Короленко i фондiв Будинку-музею Волошина в 
Коктебелi, була розгорнута виставка, на якiй були представленi усi 
прижиттєвi видання поета.  

14.Павленко О. "Поетична свiтлиця" об'єднує всiх шанувальникiв 
поезiї // Вiстi Змiївщини.- 2009.- 29 грудня.- (Культура i час).  

Гурток "Поетична свiтлиця" провiв в Змiївськiй дитячiй бiблiотецi 
презентацiю нової книги Л. Крилової "Лечу на вогонь".  

15.Перець С. Дiди Морози очима дiтей // Колос (Сахновщинський р-
н).- 2010.- 9 сiчня.  

Напередоднi Нового року у Сахновщинськiй районнiй дитячiй 
бiблiотецi поновлено виставку дитячих малюнкiв. Цього разу вона 
присвячена Дiду Морозу.  

16.Петровська I. Чудеса в бiблiотецi // Слобiдський край.- 2009.- 26 
грудня.- (Турбота).  

У день Святого Миколая Харкiвська обласна дитяча бiблiотека разом iз 
бiсквiтною фабрикою та ювелiрним заводом пiдготувала благодiйну акцiю 
"Святий Миколай, подаруй нам свято" на пiдтримку дiтей-iнвалiдiв.  

17.Прем'єра // Вiстi Красноградщини.- 2010.- 1 сiчня.  
У Красноградськiй дитячiй бiблiотецi вiдбулося свято з нагоди Дня 

Святого Миколая. Родзинкою його став спектакль "Морозко", пiдготовлений 
юними артистами самодiяльного лялькового театру 

18.Слєпченко О. Книга про Змiївщину вже в бiблiотеках // Вiстi 
Змiївщини.- 2009.- 11 грудня.- (Нарада).  

В Змiївському районi вiдбулася нарада бiблiотечних працiвникiв з 
питань планування роботи та звiтностi. Розглядалися також питання роботи 
бiблiотечних установ у зимових умовах. Приємним моментом наради була 
презентацiя нової книги Михайла  Саяного "Змiївщина - Слобожанщини 
перлина".  

19.Спасская Н. Коктебель приехал в Харьков // Время.- 2009.- 3 
декабря.- (Классики и современники. Максимилиан Волошин, знакомый и 
незнакомый).  



Харковi вiдбулась презентацiя видавничої програми "З меморiальної 
бiблiотеки Максимiлiана Волошина". Мiжнародний фонд пам'ятi Бориса 
Чичибабiна, корпорацiя "Консалтингова група "Рубаненко i партнери" за 
участю Будинку-музею Волошина i Харкiвської державної наукової 
бiблiотеки iм. В. Короленка представили чотири збiрки - перевидання 
"Иверни", "Стихотворения 1900-1910 гг.", "Anno Mundi Ardentis" i "Демоны 
глухонемые".  

20.Сурженко Т. "Правила i закони у твоєму життi" // Вiстi 
Дергачiвщини.- 2009.- 19 грудня.- (Вiдгомiн подiй).  

Дергачiвськiй дитячiй бiблiотецi пройшла правова година "Правила i 
закони у твоєму життi".  

21.Тимченко В. Цiную книгу як найвищу цiннiсть // Вiстi Змiївщини.- 
2009.- 20 жовтня.- (Вдячнiсть).  

Завiдуюча Зiдькiвською селищною бiблiотекою висловлює подяку 
головi Змiївської районної громадської органiзацiї "Патрiотична Змiївщина" 
Д. Баланову за привiтання з професiйним святом, Днем бiблiотек, та 
подарунок - устрiй з копiювання документiв.  

22.Хасанова Р. Професiя її життя // Колос (Сахновщинський р-н).- 
2009.- 21 листопада.- (Ювiлей).  

Вiдсвяткувала свiй ювiлей бiблiотекар Лебедiвської сiльської 
бiблiотеки Сахновщинського району Наталiя Максимiвна Босенко.  

23.Чандер В. Вшанували пам'ять жертв голодоморiв та полiтичних 
репресiй // Водолазький кур'єр.- 2009.- 12 грудня.- (Вiдлуння сумної подiї).  

28 листопада в Нововодолазькiй центральнiй районнiй бiблiотецi була 
оформлена книжкова виставка, присвячена Голодомору 1932-33 р.р. на 
Українi, а також для учнiв 8-х класiв Нововодолазького лiцею пройшов урок-
реквiєм "Чорнi жнива скорботи".  

24.Чигрин В. Сильний духом // Трибуна трудящих (Харкiвський р-н).- 
2009.- 12 грудня.- (10 грудня Мiжнародний день прав людини).  

У примiщеннi Центральної районної бiблiотеки в Пiвденному 
розгорнута тематична експозицiя, присвячена Мiжнародному Дню прав 
людини.  

25.Чмутов В. Мiй рiдний край - Пересiчне // Вiстi Дергачiвщини.- 
2009.-19 грудня.- (Краще селище).  

Осередками культури в селищi Пересiчне Дергачiвського району є 
селищна бiблiотека, якiй у цьому роцi виповнилося 90 рокiв, i Будинок 
культури.  

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

з питань культури та мистецтва. 
 
 


