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1.Афанасенко О. Читання як об'єктивний чинник розвитку книжкового
ринку України // Вiсник Книжкової палати.- 2008, N 1.- (Видавнича справа).
У статтi викладача кафедри книгознавства та фондознавства ХДАК О.
Афанасенко обгрунтовується взаємозалежнiсть читання
друкованої
продукцiї i стану книжкового ринку. Проаналiзовано вплив читання на
функцiонування книжкового ринку України у 1991-2007 роках та
запропоновано шляхи пiдвищення читаностi населення.
2.Жукова В. Основнi фази репродукування та менеджменту кадрових
ресурсiв бiблiотек вищих навчальних закладiв // Вiсник Книжкової палати.2008, N 1.- (Пiдготовка кадрiв).
Аспiрантка кафедри "Бiблiотекознавство та соцiальнi комунiкацiї"
ХДАК В. Жукова у своїй статтi розглядає основнi фази репродукування та
менеджменту кадрових ресурсiв бiблiотек вищих навчальних закладiв у
перiод переходу вiд iндустрiального суспiльства до iнформацiйного.
3.Киричок
И.
Обеспечение
библиотеками
информацонного
сопровождения научно-исследовательской деятельности университета //
Бiблiотечний форум України.- 2007, N 4.- (Бiблiотечно-бiблiографiчне
обслуговування).
В статье заместителя директора научной библиотеки Харьковского
государственного медицинского университета Ирины Киричок представлен
опыт работы библиотеки Харьковского государственного медицинского
университета по использованию традиционных и инновационных методов
обслуживания, разработанных алгоритмов поиска научной информации.
4.Петрова Л. Перший пiдручник з бiблiотечного краєзнавства // Вiсник
Книжкової палати.- 2007, N 11.- (Рецензiї).
Рецензiя на пiдручник "Бiблiотечне краєзнавство" доктора
педагогiчних наук, професора, завiдувача кафедри книгознавства та
фондознавства, проректора з наукової роботи Харкiвської державної академiї
культури, заслуженого працiвника культури України, дiйсного члена
Мiжнародної академiї iнформатизацiї при ООН - Н. Кушнаренко.
5.Соловйова М., Снiсар Г. Комерцiйне цiноутворення на бiблiотечноiнформацiйнi продукти i послуги в сучаснiй Українi // Вiсник Книжкової
палати.- 2008, N 2.- (Бiблiотечна справа).
В статтi аспiрантки кафедри бiблiотекознавства i соцiальних
комунiкацiй ХДАК М. Соловйової та економiста Г. Снiсар проаналiзований
сучасний стан комерцiйного цiноутворення в українських бiблiотеках та
виявленi напрями пiдвищення його ефективностi.

6.Шевченко I. Кадрове забезпечення процесiв органiзацiї роботи з
бiблiотечними фондами в публiчних бiблiотеках України // Бiблiотечна
планета .- 2007, N 4.- (Професiйна освiта бiблiотекарiв).
Ефективнi заняття вiдбулися на базi ХДНБ iм. В.Г. Короленка для
завiдувачiв вiддiлiв (секторiв) рiдкiсних i цiнних книг (збереження фонду)
ОУНБ, на яких розглядалася проблема "Колекцiї рiдкiсних та цiнних видань
у наукових бiблiотеках: формування, збереження, облiк".
7.Аввакумова I. Сто фантазiй на роялi // Культура i життя.- 2008.- 2
квiтня.
Директор Харкiвської музично-театральної бiблiотеки iменi К.
Станiславського I. Аввакумова розповiдає про iсторiю створення та сучасну
роботу першого на теренах України загальнодоступного спецiалiзованого
бiблiотечного закладу для дiячiв культури i мистецтва.
8.Безверхня Л. Служителям храму культури // Голос Лозiвщини.2008.- 25 березня.
З нагоди свого професiйного свята 23 березня Всеукраїнського дня
працiвникiв культури i аматорiв народного мистецтва - у Лозiвському
районному Будинку культури зiбралися кращi з кращих представникiв
клубних i бiблiотечних закладiв, самодiяльнi артисти, майстри народної
творчостi.
9.Васильева Н. Информирован - значит, вооружен // Новости Чугуева.2008.- 22 декабря.- (Актуально).
18 декабря в читальном зале Чугуевской центральной библиотеки
состоялось очередное заседание клуба "Молодежь и закон".
10.Васильєва Т. Усiм було весело // Вiстi Красноградщини.- 2008.- 9
квiтня.
За допомогою чудової iнiцiативної людини - бiблiотекаря Тетяни
Володимирiвни Алфiмової, юнi аматори вiдзначили у бiблiотецi с. Садове на
Красноградщинi, День гумору, який проводився пiд гаслом "Вiд усмiшок
усiм стане веселiше".
11.Виправдати довiру // Вiстi Красноградщини.- 2008.- 9 квiтня.(Звiти сiльських голiв).
За заявою Хрестищенського сiльського голови Надiї Дзябури з
Красноградщини, у наступному сезонi будуть опалюватися два сiльських
клуби та бiблiотека Хрестищенської сiльської ради.
12.Волкова Н. Допомогли бiблiотецi // Голос Лозiвщини.- 2008.- 28
березня.
Завiдуюча Панютинською дитячою бiблiотекою Н.Ф. Волкова
висловлює щиру подяку за допомогу в придбаннi художньої лiтератури та
ксерокса для бiблiотеки.
13.Вшанування трударiв // Колос (Сахновщинський р-н).- 2008.- 29
березня.- (Свято).
У сiльському клубi с. Жовтень Сахновщинського району вiдбулося
вшанування трударiв. Органiзаторами та учасниками
дiйства стали

працiвники Жовтневої бiблiотеки-музею Сахновщинської ЦБС, педагоги та
учнi Жовтневої ЗОШ, вихователi та вихованцi мiсцевого дитсадка.
14.Донченко З. Дарують свято для душi // Коломацький край.- 2008.29 березня.
В галузi культури Коломацького району працює багато обдарованих,
талановитих людей, серед яких - начальник районного вiддiлу культури та
туризму Вiкторiя Володимирiвна Ткаченко; бiблiотекар Шелiстiвської
сiльської бiблiотеки Любов Андрiївна Василенко; учитель та учасник
художньої самодiяльностi, а також автор пiсень Сергiй Дмитрович Бондарь.
15.Єрмоленко О. Хто вони, чарiвнi жiнки? // Слобiдський край.- 2008.6 березня.- (Святкова ретроспектива).
Очоливши у минулому роцi Харкiвську державну наукову бiблiотеку
iменi В.Г. Короленка, Валентина Дмитрiвна Ракитянська має намiр порушити
питання про надання бiблiотецi статусу “нацiональна".
16.Зайнуллина Н. Салоны - это не всегда парикмахерские... //
Вечерний Харьков.- 2008.- 31 января.- (В кругу единомышленников).
Музыкально-театральная библиотека им. Станиславского взяла на себя
роль просветительского салона, под крышей которого проходят музыкальнопоэтические вечера, выставки, встречи с создателями работ.
17.Заходи з нагоди Дня Соборностi України у Лозовiй // Голос
Лозiвщини.- 2008.- 25 сiчня.
У закладах вiддiлу культури м. Лозова пройшли заходи, присвяченi
Дню Соборностi України: у краєзнавчому музеї тематичний вечiр "Живи,
Україно, соборна, єдина" та тематичнi екскурсiї; в юнацькiй бiблiотецi дiє
книжкова виставка "Українська державнiсть: iсторiя i сучаснiсть".
18.Iванова С. Поїдуть найерудованiшi // Колос (Сахновщинський рн).-2008.- 1 березня.- (Конкурс).
У Сахновщинськiй районнiй дитячiй бiблiотецi завершився II етап
конкурсу "Найкращий читач України-2008".
19.Книжковi новинки // Зоря (Золочiвський, Богодухiвський,
Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2008.- 6 лютого.
Централiзована
бiблiотечна
система
Золочiвського
району
поповнилася книжковими новинками.
20.Лiтвiнов I. Шлях до серця читача // Обрiї Iзюмщини.- 2008.- 18
сiчня.- (Скарбничка духовностi).
В Iзюмськiй центральнiй районнiй бiблiотецi були проведенi цiкавi
лiтературнi та тематичнi заходи, спрямованi на пiдбиття пiдсумкiв роботи та
популяризацiю української книги. Вiдбулася презентацiя збiрки "50
знаменитих книг України".
21.Леонтьєва З. Повернiть клуби громадi // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н).- 2008.- 30 сiчня.- (Болюча проблема).
Найактуальнiшим i найболючiшим питанням в с. Будах Харкiвського
району є вiдсутнiсть клубу, бiблiотеки, кiмнати для ветеранiв, а iснуючi
клуби - в аварiйному станi.

22.Лисак О. Перемога -участь у фестивалi // Вiстi Змiївщини.- 2008.- 4
березня.- (Книгоманiя).
Пiд девiзом "Приходь у бiблiотеку i перемагай!" 27 лютого в Змiївськiй
районнiй дитячiй бiблiотецi пройшов II етап Всеукраїнського конкурсу
"Кращий читач України - 2008".
23.Лисаченко В. Людьми талановитими багата, квiтуй, Iзюмщино моя!
// Обрiї Iзюмщини.- 2008.- 29 лютого.
Директор Iзюмської центральної районної бiблiотеки В. Лисаченко про
iсторiю i сьогодення районної культури.
24.Лисенко В. Книжкова нива // Трибуна трудящих (Харкiвський р-н).2008.- 8 березня.
Завiдуюча Мереф'янською дитячою бiблiотекою В. Лисенко розповiдає
як проходить в бiблiотецi четвертий всеукраїнський конкурс "Найкращий
читач України-2008".
25.Лозiвський район: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 5
лютого.
29 сiчня в бiблiотечних закладах та закладах культури Лозiвського
району проведено комплекс заходiв з нагоди 90-рiччя пам'ятi подвигу героїв
Крут.
26.Лозiвський район: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 5
лютого.
28-29 сiчня в Лозiвському районi проведено атестацiю бiблiотечних та
клубних працiвникiв.
27.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 1 лютого.
В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi працює виставка нових надходжень
"За обкладинкою цiлий свiт".
28.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 14
березня.
14 березня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбувся iсторичний урок
"Слово про гетьмана Богдана Хмельницького", присвячений 360-й рiчницi
подiй, пов'язаних з початком Нацiонально-визвольної вiйни українського
народу середини XVII столiття, а впродовж усього березня в бiблiотецi дiє
книжкова виставка "Незгасне слово Кобзаря" за нагоди дня народження Т.Г.
Шевченка.
29.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 15 лютого.
Про книжковi виставки, якi дiють у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi.
30.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 18 сiчня.
Впродовж сiчня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi працює книжкова
виставка "Ходить свiтом Коляда".
31.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 18 сiчня.
У шкiльних бiблiотеках Лозової до Дня Соборностi України пройшли
тематичнi виставки.
32.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 21
березня.

Упродовж березня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi дiє книжкова
виставка "Незгасне слово Кобзаря" з нагоди дня народження Т.Г. Шевченка.
33.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 22 лютого.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi до Дня захисника Вiтчизни дiє
книжкова виставка "Нiчого в свiтi кращого не має - нiж захищати рiдну
Батькiвщину".
34.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 28
березня.
Впродовж березня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi дiє книжкова
виставка "Незгасне слово Кобзаря" з нагоди дня народження Т.Г. Шевченка.
35.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 28
березня.
20 березня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбувся вечiр-зустрiч
"Розмова вiд серця до серця", присвячений Дню поезiї.
36.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 4 квiтня.
1 квiтня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдкрито книжкову виставку
"Вiд народознавства до свiдомого патрiотизму"; для завiдуючих та
методистiв дошкiльних навчальних закладiв проведено показовий "День
безпеки дiтей".
37.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 7 березня.
Впродовж березня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi дiє книжкова
виставка "Незгасне слово Кобзаря" з нагоди дня народження Т.Г. Шевченка.
38.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 8 лютого.
В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi дiють книжковi виставки:
"Вдохновитель исканий" до 180-рiччя з дня народження Жюля Верна;
"Невиплаканi сльози України", присвячена 75-м роковинам Голодомору в
Українi 1932-1933 рокiв.
39.Мартич С. Зимовий вернiсаж // Обрiї Iзюмщини.- 2008.- 8 лютого.(Творчiсть юних).
В примiщеннi Iзюмської мiської дитячої бiблiотеки вiдбулася виставка
зимових композицiй в рамках Всеукраїнської акцiї "Замiсть ялинки - букет".
40.Маршала О. Праздник книги // Время.- 2008.- 20 марта.
В березнi, пiд час шкiльних канiкул, в Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi
для дiтей пройде Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги.
41.Мудрак Н. "Iсторiя славна у краю мого" // Голос Лозiвщини.- 2008.25 березня
До 85-рiччя заснування Лозiвського району, працiвники Центральної
районної бiблiотеки органiзували день краєзнавства "Iсторiя славна у краю
мого".
42.”Найкращий читач України-2008" // Колос (Сахновщинський р-н).2008.- 9 лютого.- (Конкурс).
З 21 сiчня по 15 лютого 2008 року у шкiльних сiльських, мiських
бiблiотеках для дiтей, серед учнiв 6-7 класiв проходить I етап
Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач України-2008".
43.Новини коротко // Обрiї Iзюмщини.- 2008.- 11 березня.

В Iзюмськiй центральнiй районнiй бiблiотецi проведено лiтературнопоетичну годину "Уклiн тобi, Тарасе, великий наш Кобзарю", присвячений
рiчницi народження Т.Г. Шевченка. В рамках пам'ятi жертв голодомору
пройшов захiд "Невиплаканi сльози України".
44.Пацера I. Зустрiч з молодими вчителями // Обрiї Iзюмщини.- 2008.8 квiтня.- (Освiтянськi новини).
У рамках роботи Школи молодого вчителя у вiддiлi освiти Iзюмської
РДА спiльно з Центральною районною бiблiотекою вiдбулося педагогiчне
читання "Актуальнiсть педагогiчних iдей А.С. Макаренка".
45.Перевозник С. Вiдродження народних традицiй // Обрiї Iзюмщини.2008.- 29 лютого.
В Бабенкiвськiй школi Iзюмського району директор школи Л.М.
Пиндик i завiдуюча бiблiотекою с. Бабенкове С.С. Перевозник влаштували
дiтям казкове свято Стрiтення.
46.Полiщук Т. Авторитетна пiдтримка махольота // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2008.- 4 березня.
14 лютого в Центрi iнформацiйної пiдтримки винахiдництва вiддiлу
технiчної лiтератури Харкiвської державної бiблiотеки iм. В.Г. Короленка
вiдбувся публiчний захист винахiдником з Валкiвщини В.Я. Сергiєнком своєї
наукової працi.
47.Пояснювальна записка до проекту районного бюджету
Коломацького району на 2008 рiк // Коломацький край.- 2008.- 26 сiчня.
За рахунок коштiв, визначених на видатки по культурi на 2008 рiк, в
Коломацькому районi будуть утримуватися районний будинок культури,
районна бiблiотека, музична школа, централiзована бухгалтерiя вiддiлу
культури.
48.Птиця В. Перевагу вiддають книзi // Колос (Сахновщинський р-н).2008.- 23 лютого.- (Конкурс).
В Лигiвськiй бiблiотецi-фiлiї Сахновщинського району визначились
переможцi I етапу Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач України2008".
49.Ракитянська В. Бiблiотеку треба рятувати // Культура i життя.2008.- 23 сiчня.- (Проблеми).
Питання про значення, досягнення, проблеми Харкiвської державної
наукової бiблiотеки iменi В. Короленка, в своїй статтi пiдiймає її директор,
заслужений працiвник культури України Валентина Ракитянська.
50.Рєзнiк О. "Найкращий читач України - 2008" // Дворiчанський
край.- 2008.- 8 березня.
В Дворiчанськiй районнiй бiблiотецi для дiтей вiдбувся другий етап
Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач України - 2008", в якому взяли
участь школярi 6-х-7-х класiв з Дворiчної та iнших населених пунктiв
району.
51.Рибка О. У гостях у книги // Слобiдський край.- 2008.- 19 сiчня.(Зiрка надiї).

На новорiчнi й рiздвянi свята вихованцi спецiальної загальноосвiтньої
школи-iнтернату iз селища Високий завiтали до центральної районної
бiблiотеки Харкiвського району.
52.Романовський В. В ногу зi стрiмкимм часом // Слобiдський край.2008.- 24 сiчня.- (Актуальне iнтерв'ю).
Iнтерв'ю директора Центральної наукової бiблiотеки Харкiвського
нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна I.К. Журавльової.
53.Романовський В. З любов'ю до рiдного мiста // Слобiдський край.2008.- 1 березня.- (Презентацiї).
В гостинних стiнах державної наукової бiблiотеки iменi В.Г. Короленка
вiдбулася презентацiя нових друкованих видань Харкiвського приватного
музею мiської садиби, на якiй виступили начальник управлiння культури i
туризму облдержадмiнiстрацiї Нiна Супруненко, директор ХДНБ iменi В.Г.
Короленка Валентина Ракитянська та директор Музею мiської садиби Андрiй
Парамонов.
54.”Син країни України" // Нововсти Чугуева.- 2008.- 29 декабря.(Память).
В бiблiотецi для юнацтва Чугуївської ЦБС був проведений iсторичний
урок "Так починався В'ячеслав Чорновiл".
55.Слив'як В. Його герої поряд з нами // Сiльськi новини (Валкiвський
р-н).- 2008.- 5 лютого.
До 80-рiччя вiдомого українського письменника Анатолiя Трохимовича
Мороза на абонементi Валкiвської районної бiблiотеки розгорнута книжкова
виставка "Жiноча доля в творах А. Мороза".
56.Слив'як В. Лiтописець суворої правди // Сiльськi новини
(Валкiвськiй р-н).- 2007.- 18 грудня.
У груднi, вiдзначаючи столiтнiй ювiлей А.Ф. Хижняка вiдомого
українського письменника-слобожанина, у Валкiвськiй центральнiй районнiй
бiблiотецi була розгорнута книжкова виставка "Свiт героїв Антона Хижняка".
57.Соляник Н. Не хлiбом єдиним... // Вiстi Змiївщини.- 2008.- 4 сiчня.(Культура i час).
26 грудня Змiївська мiська бiблiотека вiдсвяткувала своє новосiлля за
адресою: вул. Ленiна, 40.
58.Столяренко М. Любов - це дар вiд Бога // Водолазький кур'єр.2008.-16 лютого.- (До Дня закоханих).
До Дня святого Валентина працiвники Нововодолазької районної та
дитячої бiблiотек пiдготували захiд, на якому учнi 8-х класiв
Нововодолазького лiцею почули не одну легенду, i не один вiрш,
присвячений темi кохання.
59.Суарес О. "Я любив вас усiх, та найбiльше любив Україну, Певно,
то є найтяжча провина моя!" // Голос Лозiвщини.- 2008.- 25 сiчня.- (Люди i
дати).
У м. Лозова Центром громадських iнiцiатив "Народна дiя" спiльно з
клубом поетiв "Лiгос" та краєзнавчим музеєм було органiзовано й проведено
вечiр пам'ятi Василя Стуса. З бiографiєю та творчiстю поета, виданнями його

творiв та книгами й статтями рiзних авторiв про В. Стуса присутнiх
ознайомила завiдуюча Катеринiвської бiблiотеки О.С. Зозуля.
60.Суарес О. Внесок у майбутнє // Голос Лозiвщини.- 2008.- 4 квiтня.(З життя мiста).
Лозiвська дитяча бiблiотека 28 березня вiдзначила свiй 60-рiчний
ювiлей.
61.Тиждень дитячої книги // Вiстi Красноградщини.- 2008.- 9 квiтня.
В Берестовенькiвськiй сiльськiй бiблiотецi Красноградського району
вiдбулася вiкторина "За сторiнками улюблених казок", яку органiзувала для
наймолодших читачiв завiдуюча Раїса Iлiнiчева.
62.Тимошевич О. Байдужi вiрша не напишуть... // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2008.- 5 квiтня.- (Культура).
Бiблiотекарi Сахновщинських районної та дитячої бiблiотек, у рамках
семiнару, провели поетичну зустрiч у форматi альманаха. Працiвники
сiльських бiблiотек мали змогу почути поезiї мiсцевих авторiв у їх власному
виконаннi.
63.Тимошевич О. Додалося читачiв // Колос (Сахновщинський р-н).2008.- 29 березня.- (Культура).
Цiкавi заходи пiдготували працiвники бiблiотек Сахновщинського
району до проведення тижня дитячої та юнацької книги.
64.Тимченко В. У Зiдькiвськiй бiблiотецi визначили кращого читача //
Вiстi Змiївщини.- 2008.- 29 лютого.- (Книгоманiя!).
У лютому у Зiдькiвськiй селищнiй бiблiотецi Змiївського району
пройшов конкурс "Кращий читач року", який ще носить назву "Книгоманiя".
65.Трагiчна сторiнка iсторiї // Новости Чугуева.- 2007.- 24 ноября.- (До
75-х роковин Голодомору в Українi).
Бiблiографiчний огляд Чугуївської ЦБС присвячений книгам про
Голодомор в Українi 1932-1933 рокiв.
66.Турбаба Г. Програма економiчного i соцiального розвитку
Дворiчанського району на 2008 рiк // Дворiчанський край.- 2008.- 29 березня.
У Програмi економiчного i соцiального розвитку Дворiчанського
району на 2008 рiк окремим пунктом стоїть вiдродження культурних i
просвiтницьких традицiй шляхом: поповнення фондiв бiблiотек району
перiодичними виданнями, вiтчизняною та зарубiжною продукцiєю;
здiйснення ремонтних робiт примiщень та систем опалення закладiв
культури, насамперед, сiльськiй мiсцевостi та iн.
67.Фiлiпова Л. Центр духовного збагачення // Дворiчанський край.2008._ 15 березня.
Про роботу Дворiчанської центральної районної бiблiотеки для
дорослих.
68.Фiлiпова Л. Цю трагедiю не можна забути // Дворiчанський край.2008.-22 грудня.
У примiщеннi Дворiчанської центральної бiблiотеки обладнано
книжкову виставку "Голодомор-33". У 2008 роцi - роцi пам'ятi жертв
Голодомору - у центральнiй районнiй бiблiотецi плануються ряд заходiв по

вшануванню пам'ятi його жертв, серед яких книжковi виставки: "Голодомор
мовою документiв", "Терор проти народу".
69.Чернова В. "Хто не кохав - не жив на цьому свiтi" // Зоря
(Золочiвський, Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2008.16 лютого.
Працiвники Золочiвської центральної районної бiблiотеки провели для
7-класникiв гiмназiї N 1 лiтературну годину "Хто не кохав - не жив на цьому
свiтi".
70.Шевченко I. Для мешканцiв мiкрорайону // Обрiї Iзюмщини.- 2008.22 сiчня.- (Про людей хороших).
Маленький, але дружнiй i роботящий колектив працює в бiблiотецi в
мiкрорайонi Пiсок м. Iзюм.
71.Шевченко Г. "Осiннi барви" взимку // Дворiчанський край.- 2008.19 сiчня.
14 сiчня у примiщеннi Дворiчанської центральної районної бiблiотеки
вiдбулося засiдання клубу людей похилого вiку "Осiннi барви", на якому
мiсцевий фольклорний колектив "Осколяночка" презентував членам клубу
цiкаву культурну програму.
72.Щербак Н. Бiблiотека: проблеми та перспективи // Коломацький
край.- 2008.- 29 березня.
Директор Коломацької центральної бiблiотечної системи Н. Щербак з
пiдсумками роботи бiблiотек району у 2007 роцi, який був проголошений
Указом Президента України Вiктором Ющенко Роком української книги.
73.Щербатюк Л. Книга - одвiчне джерело знань // Обрiї Iзюмщини.2008.- 1 квiтня.- (Свiт духовностi).
Працiвники Iзюмської дитячої бiблiотеки N 1 органiзували для читачiв
рiзноманiтнi заходи у рамках Всеукраїнського тижня дитячої та юнацької
книги, зокрема були оформленi книжково-iлюстрацiйнi виставки "Подорож
до країни Дитинства", "Феєрiя мандрiв".
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 2008 року).
1.Бейлiс Л. Традицiйна зустрiч фахiвцiв-практикiв iз бiблiотечної
справи в НПБУ // Бiблiотечна планета.- 2008, N 2.- (Хронiка бiблiотечного
життя).
Директор Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г.
Короленка В. Ракитянська, взяла участь у щорiчнiй науково-практичнiй

конференцiї "Бiблiотека i книга у контекстi часу", яка вiдбулася 17-18 квiтня
цього року в Нацiональнiй парламентськiй бiблiотецi в Києвi.
2.Вилегжанiна Т. Рiк української книги: сподiвання i реалiї //
Бiблiотечна планета.- 2008, N 1.- (Колонка головного редактора).
Про роботу бібліотек у Рiк української книги, у т.ч. і в Харкiвській
області.
3.Воскобойнiкова-Гузєва О., Петрова Л., Масловська С.
Бiблiотекознавча спадщина: формування електронних ресурсiв //
Бiблiотечний вiсник.- 2007, N 6.- (Мiжнародна наукова конференцiя
"Iнтранет/екстранет-ресурси в наукових бiблiотеках").
Зi своєю доповiддю "ХДНБ iм. В.Г. Короленка як центр iнтеграцiї
бiблiотекознавчих ресурсiв регiону", виступила пiд час роботи круглого
столу "Бiблiотекознавча спадщина: формування електронних ресурсiв" на
Мiжнароднiй науковiй конференцiї "Iнтранет/екстранет-ресурси в наукових
бiблiотеках", головний бiблiотекар ХДНБ iм. В.Г. Короленка Л.В. Глазунова.
4.Дерлеменко В. Блискучий результат продуктивностi наукової школи
// Вiсник Книжкової палати.- 2008, N 4.- (Рецензiї).
Рецензiя на роботу Ю.Н. Столярова, Н.Н. Кушнаренко, А.А. Соляник
"Эволюция библиотечного фондоведения".
5.Калiберда Н., Бровкiн А. Бiблiотечно-iнформацiйне обслуговування
в умовах розвитку електронного середовища // Бiблiотечний вiсник.- 2007, N
6.- (Мiжнародна наукова конференцiя "Iнтранет/екстранет-ресурси в
наукових бiблiотеках").
Провiднi фахiвцi Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г.
Короленка взяли участь у роботi секцiї "Бiблiотечно-iнформацiйне
обслуговування в умовах розвитку електронного середовища" на
Мiжнароднiй науковiй конференцiї "Iнтранет/екстранет-ресурси в наукових
бiблiотеках".
6.Кисельова В., Вовк Л. Бiблiотечне краєзнавство в контекстi
пiдготовки бiблiотечно-iнформацiйних кадрiв України // Бiблiотечний
вiсник.- 2008, N 3.- (Огляди. Рецензiї).
В статтi йдеться про пiдручник професора Харкiвської державної
академiї культури, доктора педагогiчних наук Н.М. Кушнаренко "Бiблiотечне
краєзнавство".
7.Кушнаренко Н. Вагомий внесок у розвиток документознавства //
Бiблiотечни вiсник.- 2008, N 1.- (Огляди. Рецензiї).
Рецензiя завiдувачки кафедри книгознавства та фондознавства,
проректора з наукової роботи ХДАК, д-ра пед. наук, професора Н.
Кушнаренко
на
навчальний
посiбник
Г.М.
Швецової-Водки
"Документознавство".
8.Литвин В. Глобальне науково-iнформацiйне середовище i електроннi
ресурси бiблiотек // Бiблiотечний вiсник.- 2007, N 6.- (Мiжнародна наукова
конференцiя "Iнтранет/екстранет-ресурси в наукових бiблiотеках").
У своєму виступi на Мiжнароднiй конференцiї "Iнтранет/екстранетресурси в наукових бiблiотеках", вiце-президент НАН України, академiк

НАН України Володимир Литвин вiдзначив серед iнших роботу ХДНБ iм. В.
Короленка над створенням власних iнформацiйних ресурсiв, зокрема
створений бiблiотекою портал "Харкiвщина", який вiдбиває краєзнавчi
фонди, якi десятилiттями цiлеспрямовано, ретельно формувались
бiблiотекою.
9.Пасмор Н., Будецька О. Наукове видання для бiблiотечної практики
// Вiсник Книжкової палати.- 2008, N 4.- (Рецензiї).
Рецензiя на монографiю Г.В. Шемаєвої "Електроннi ресурси бiблiотек
України в системi наукових комунiкацiй".
10.Шаронова Н. Атуалiзацiя феномена електронних ресурсiв бiблiотек
у системi наукових комунiкацiй // Бiблiотечний вiсник.- 2008, N 3.- (Огляди.
Рецензiї).
Рецензiя на монографiю Г.В. Шемаєвої "Електроннi ресурси бiблiотек
України в системi наукових комунiкацiй".
11.Бiблiотеки у глобальному проектi // Голос Лозiвщини.- 2008.- 10
червня.
Харкiвська область готова приєднатися до проекту "Глобальнi
бiблiотеки", який планується реалiзувати в Українi до кiнця поточного року.
Метою цього проекту є оснащення усiх публiчних бiблiотек необхiдним
обладнанням i програмним забезпеченням з тим, щоб будь-який читач за
допомогою мережi Iнтернет мiг користуватися фондами бiблiотек свiту.
12.Берегиня роду i народу // Колос (Сахновщинський р-н).- 2008.- 24
травня.
У Сахновщинськiй районнiй бiблiотецi пройшло родинне свято,
присвячене Дню матерi та Дню сiм'ї.
13.Буряковская Т. Фотоателье. Харьковская старина // Время.- 2008.7 июня.
В Центральнiй науковiй бiблiотецi Харкiвського нацiонального
унiверситету iм. Каразiна вiдбулася презентацiя унiкального видання - нового
художньо-iсторичного альбому "Фотографи Харкiвської губернiї (18511917)".
14.Вiданнiсть бiблiотечнiй справi рахує десятилiттями! // Вiстi
Змiївщини.- 2008.- 27 травня.- (Твої люди, Змiївщино!).
Бiльше 30 рокiв працює на бiблiотечнiй нивi у Скрипаївськiй сiльськiй
бiблiотецi Змiївського району Марiя Василiвна Iсичко.
15.Гарагата О. Книга - вiкно у свiт культурної багатогранностi // Вiстi
Змiївщини.- 2008.- 22 квiтня.- (23 квiтня - Всесвiтнiй день книги i
авторського права).
Про новi книжковi надбання центральної бiблiотечної системи
Змiївського району розповiдає її директор Олена Iванiвна Слєпченко.
16.Гнойова Н. Багатство нашого народу // Колос (Сахновщинський рн).- 2008.- 31 травня.- (Культура).

Працiвники Гришiвської сiльської бiблiотеки Сахновщинського району
допомогли у пiдготовцi i проведеннi учнями Гришiвської ЗОШ родинного
свята "Багатство нашого народу".
17.Горбацевич К. Прем'єра книги // Голос Лозiвщини.- 2008.- 9 травня.
24 квiтня на виробничiй нарадi бiблiотекарiв Лозiвського району
вiдбулася презентацiя нової збiрки вiршiв М. Старiкова "Бальзам для душі".
18.Гришин В. Читаємо та дискутуємо // Вiстi Дергачiвщини.- 2008.- 19
квiтня.- (Культура Польової).
Про роботу бiблiотеки с. Польова.
19.Гришин В., Чмутов В. Настоящие профессионалы! // Вiстi
Дергачiвщини.-2008.- 9 лютого.- (Культура).
У селi Дубiвка Дергачiвського району єдиним закладом культури є
бiблiотека, що знаснована в 1970 роках.
20.Гришин В., Чмутов В. Настоящие профессионалы! // Вiстi
Дергачiвщини.-2008.- 9 лютого.- (Культура).
О трудовых буднях библиотеки рассказывает заведующая Токаревской
сельской библиотекой Дергачевского района Галина Владимировна
Ключник.
21.Жернова В. Шкiльна бiблiотека - центр освiти i культури // Обрiї
Iзюмщини.- 2008.- 2 травня.- (Фестивалi. Конкурси. Змагання).
Перше мiсце посiла зав. бiблiотекою Iзюмської гiмназiї N 1 В.С.
Жернова з виставкою-вiкториною "Жил-был пес", у конкурсi на кращу
книжкову виставку.
22.Журавлева Е. Земли чугуевской напевы // Красная звезда.- 2008.- 7
июня.- (Май поэтический).
Чугуевский поэтический клуб "Свеча", действующий при центральной
библиотеке, продолжает традицию проведения в последнем месяце весны
литературных чтений "Сиреневый май". В рамках чтений, в КЦ "Имидж"
состоялась презентация второго альманаха поэтического клуба "Свеча" "Земли чугуевской напевы".
23.Захищають права профспiлки // Сiльськi новини (Валкiвський р-н).2008.- 29 квiтня.
На зустрiч у Валках, що вiдбулася з iнiцiативи профспiлкового активу
працiвникiв культури, зiбралися як представники районнної ланки, так i
сiльських будинкiв культури, клубних закладiв, бiблiотек, школи мистецтв.
24.Змiєвський С. Книголюби не переведуться // Культура i життя.2008.- 21 травня.- (Сiльська культура).
Про роботу бiблiотек Нововодолазького району, що на Харкiвщинi.
25.Змiївськi самоцвiти на музичнiй нивi // Вiстi Змiївщини.- 2008.- 27
травня.- (Культура).
Змiївськi самоцвiти на музичнiй нивi" - пiд такою назвою 19 травня в
Змiївськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi пройшло чергове засiдання
творчого об'єднання "Таланти Змiївщини", яке очолює Г. Петровська.
26.Iванова О. Юнi, але вже талановитi! // Вiстi Змiївщини.- 2008.- 25
квiтня.- (Таланти Змiївщини).

18 квiтня в Змiївськiй районнiй дитячiй бiблiотецi Г. Петровська,
голова спiлки "Таланти Змiївщини", провела урок творчого об'єднання
"Поетична свiтлиця".
27.Її покликання - служити людям // Вiстi Змiївщини.- 2008.- 3
травня.- (Ювiлей).
5 травня вiдзначає свiй ювiлейний день народження Тимченко
Валентина Миколаївна, завiдуюча Зiдькiвською селищною бiблiотекою.
28.Калюжний М. // Обрiї Iзюмщини.- 2008.- 6 червня.- (Коротко про
головне).
Працiвники Iзюмської мiської центральної бiблiотеки разом з мiським
управлiнням у справах сiм'ї, дiтей та молодi провели конкурс "Поезiя - це
завжди неповторнiсть...".
29.Калюжний М. Новини Iзюмщини // Обрiї Iзюмщини.- 2008.- 17
червня.
Цiкавi екскурсiї проходять в Iзюмськiй центральнiй районнiй
бiблiотецi.
30.Каурова С. "Мої вишиванки - моє життя" // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2008.- 29 березня.(Захоплення).
В примiщеннi бiблiотеки, яка розташована в Цапiвському сiльському
клубi на Золочiвщинi, за iнiцiативи завiдуючої бiблiотекою Т.I. Канiвець та
завклубом Н.О. Тiщенко, вiдкрито виставку вишиванок мiсцевих майстринь.
31.Каурова С. "Собори душ своїх бережiть!" // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2008.- 19 квiтня.
В Гур.Козачанськiй бiблiотечнiй фiлiї Золочiвського району розгорнуто
книжкову виставку "Собори душ своїх бережiть!" до 90-ої рiчницi з дня
народження вiдомого українського письменника Олеся Гончара.
32.Коваленко О. Зустрiч-спогад // Вiстi Красноградщини.- 14 травня.(Новини району).
В Октябрьськiй сiльськiй бiблiотецi регулярно проводяться зустрiчi з
ветеранами Великої Вiтчизняної вiйни та iншi заходи, спрямованi на
виховання громадянської позицiї у молодого поколiння, збереження добрих
традицiй та зв'язку поколiнь.
33.Колегiя районної державної адмiнiстрацiї вiд 30 травня 2008 року //
Коломацький край.- 2008.- 14 червня.
В Коломацькому районi знаходиться 19 закладiв культури, iз них - 9
клубiв, 1 музична школа та 9 бiблiотек.
34.Костюк Л. Берегиня людського знання // Вiстi Дергачiвщини.2008.- 19 квiтня.- (Бiблiотеки).
Про бiблiотеку Дворiчнокутянської школи.
35.Кухлiвська А. Вiдкривши книжку - вiдкриваєш свiт // Зоря
(Золочiвський, Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2008.5 квiтня.
Учнi 2-го класу Басiвської ЗОШ I ст. Золочiвського району побували на
екскурсiї у сiльськiй бiблiотецi с. Басово.

36.Лiто. Дiти. Свято // Колос (Сахновщинський р-н).- 2008.- 7 червня.
У пiдготовцi театралiзованого дiйства до Дня захисту дiтей, яке
вiдбулося у Сахновщинському районному Будинку культури третього
червня, взяли участь працiвники районного Будинку культури, центральної
районної та районної дитячої бiблiотек.
37.Лисаченко В. На цiй землi зростав, тут сили набирався... // Обрiї
Iзюмщини.- 2008.- 22 квiтня.- (Завтра - Всесвiтнiй День книги).
В Iзюмськiй районнiй бiблiотецi пройшли урочистостi, присвяченi
виходу у свiт збiрки "З джерел життя" поета iз Заводiв М.В. Сироватки.
38.Листи до редакцiї "Коломацького краю" // Коломацький край.2008.- 5 квiтня.
Звернення до голови сiльської ради В.П. Непiйка, з проханням не
переводити Рiзуненкiвську сiльську бiблiотеку Коломацького району в iнше
примiщення.
39.Лозiвський район: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 20
травня.
По сiльських та селищних радах проведено заходи до Дня матерi та
Мiжнародного Дня сiм'ї та районний огляд дiяльностi бiблiотек "Це нашої
iсторiї рядки".
40.Мiрошниченко Н. Професiонали своєї справи // Вiстi
Дергачiвщини.- 2008.- 19 квiтня.- (Бiблiотеки).
Про роботу бiблiотеки с. Дворiчний Кут та її працiвникiв.
41.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 16 травня.
13 травня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбулося свято матерi "З
мами починається життя".
42.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 16 травня.
10 травня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдкрито книжкову
виставку "Пам'ять вiчно жива" та проведено вечiр-спомин "Фронтовики в
сiмейному альбомi".
43.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 30 травня.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшли вiдкритий перегляд
лiтератури "Спадщина братiв Кирила i Мефодiя" та огляд лiтератури
визначних письменникiв Європи "Лiтературнi надбання". Впродовж травня
тут також дiє книжкова виставка "Мiста моєї мрiї", присвячена Дню Європи.
44.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 13 червня.
10 червня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшов урок з
правознавства "Права дитини" для дiтей середнього шкiльного вiку.
45.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 20 червня.
17 червня з нагоди Дня скорботи i вшанування пам'ятi жертв вiйни в
Українi в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдкрито книжкову виставку.
46.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 23 травня.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 19 травня було вiдкрито книжкову
виставку "Сторiнками козацької слави" до 350-рiччя Конотопської битви пiд
проводом I. Виговського, а 24 травня пройшов вiдкритий перегляд лiтератури

"Спадщина братiв Кирила i Мефодiя" до Дня Слов'янської писемностi i
культури.
47.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 27 червня.
В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 24 червня проведено лiтературну
годину "I як менi Україну щиро не любити?" та вiдкрито книжкову виставку
"Живи та мiцнiй, Українська державо!" до Дня Конституцiї України.
48.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 6 червня.
З 2 червня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi почала працювати
книжкова виставка "Вiддамо цей свiт дитинi" до Мiжнародного дня захисту
дiтей".
49.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 9 травня.
5-8 травня у загальноосвiтнiх навчальних закладах м. Лозова проведено
тематичнi заходи, присвяченi 63-й рiчницi перемоги у Великiй Вiтчизнянiй
вiйнi (конкурси малюнкiв, зустрiчi з ветеранами Великої Вiтчизняної вiйни,
тематичнi виховнi години, виставки в бiблiотеках).
50.Медведєва I. Нова лiтература - для читачiв Змiївської мiської
бiблiотеки // Вiстi Змiївщини.- 2008.- 28 березня.- (Вдячнiсть).
Завдяки фiнансової пiдтримки Змiївського мiського голови С. Ляшка до
Змiївської мiської бiблiотеки надiйшла нова лiтература.
51.Мигаль А. "Нащедруймо i наколядуймо свiтлого шляху
слатинчанам та неньцi Українi!" // Вiстi Дергачiвщини.- 2008.- 12 сiчня.(Народнi традицiї).
5 сiчня в Слатинськiй селищнiй бiблiотецi Дергачiвського району
вiдбулося свято колядок, щедрiвок i вiншувань "Нащедруймо i наколядуймо
свiтлого шляху слатинчанам та неньцi Українi!".
51.”Найкращий читач-2008" // Вiстi Дергачiвщини.- 2008.- 23 лютого.(Вiстi iз бiблiотек).
Завiдуючi Дворiчнокутянської, Черкаськолозiвської, Пересiчанської
бiблiотек та бiблiотекар гiмназiї N 3 м. Дергачi про хiд конкурсу "Найкращий
читач-2008", який проводиться вже вчетверте i визначає найкращого читача
України.
52.Непiйко В. Листи до редакцiї "Коломацького краю" // Коломацький
край.- 2008.- 12 квiтня.
Вiдповiдь голови Рiзуненкiвської сiльської ради В. Непiйко на лист
селян, щодо переводу сiльської бiблiотеки в iнше примiщення.
53.Одна любов на все життя // Вiстi Змiївщини.- 2008.- 24 червня.(Твої люди, Змiївщино!).
26 червня Ганна Єгорiвна Солдатенко, завiдуюча Задонецькою
сiльською бiблiотекою Змiївського району, вiдзначатиме ювiлейний день
народження.
54.Пазушко Н. Нашi свята, нашi буднi // Обрiї Iзюмщини.- 2008.- 24
червня.- (Ювiлейнi дати).
Директор Iзюмської центральної районної бiблiотеки В.М.Лисаченко
особисто склала цiкаву програму-сценарiй святкування 50-рiччя утворення
Студеноської сiльської ради.

55.Памяти поэта-земляка // Красная звезда.- 2008.- 7 июня.- (Май
поэтический).
В майские праздники студийцы чугуевского поэтического клуба
"Свеча" почтили память бывшего его активиста, участника боевых действий
Василия Романовича Чугая. В культурном центре "Имидж" бывшему
фроновику был посвящен литературный вечер "Солдатская лира".
56.Перець Н. Християнство - храм миру i любовi // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2008.- 14 червня.- (Культура).
Бiблiотеки Сахновщинського району пiдготували багато заходiв,
присвячених 1020-рiччю Хрещення Русi.
57.Свид Н. Обмiнюючись досвiдом // Вiстi Водолажчини.- 2008.- 15
квiтня.
На базi Охоченської сiльської бiблiотеки-фiлiї Нововодолазького
району вiдбувся семiнар-практикум бiблiотечних працiвникiв району.
58.Скарбниця знань // Вiстi Дергачiвщини.- 2008.- 3 травня.(Бiблiотеки).
Про роботу бiблiотек, дитячої та для дорослих, селища Вiльшани.
59.Столяренко М. Вiйна важкий лишила слiд // Водолазький кур'єр.2008.- 17 травня.- (З мiсця подiй).
У Нововодолазькiй центральнiй бiблiотецi пройшов урок мужностi
"Жива пам'ять перемоги".
60.Сурженко Т., Горбатенко А. Книгоманiя-2008 // Вiстi
Дергачiвщини.- 2008.- 1 березня.- (Новини звiдусiль).
У Дергачiвськiй центральнiй бiблiотецi вiдбувся II етап
Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач України-2008". Переможцi
будуть представляти район пiд час III етапу конкурсу в Харкiвськiй обласнiй
бiблiотецi для дiтей.
61.Терещенко В. "Без щасливої сiм'ї немає щастя на Землi" // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2008.- 17 травня.
Без щасливої сiм'ї немає щастя на Землi" - так називалось родинне
свято, яке традицiйно проходить в Огiївськiй бiблiотецi сiмейного читання
напередоднi державних свят - Дня матерi та Дня сiм'ї.
62.Тончинська Л. Дзвони Чорнобиля // Вiстi Змiївщини.- 2008.- 3
травня.- (Пам'ять).
Працiвники культури Змiївщини: Зiдькiвської та Черемушнянської
бiблiотек В. Тимченко, Н. Краснокутська, Черемушнянського клубу С.
Онопко пiдготували разом з учнями Зiдькiвської ЗОШ сценарiй заходу до
роковин Чорнобильської трагедiї.
63.Турбуючись про дiтей // Вiстi Красноградщини.- 2008.- 23 квiтня.
Учасники лялькового театру, який дiє при Красноградськiй районнiй
дитячiй бiблiотецi, разом зi своїм керiвником Тетяною Торубаровою
побували в гостях у вихованцiв центру соцiально-психологiчної реабiлiтацiї
дiтей.
64.”Хай завжди буде сонце..." // Вiстi Змiївщини.- 2008.- 3 червня.

28 травня в Змiївськiй районнiй дитячiй бiблiотецi вiдбулося родинне
свято для учнiв початкових класiв "Хай завжди буде сонце...", присвячене
Дню захисту дiтей.
65.”Це щастя - жити, бачити схiд сонця..." // Колос (Сахновщинський
р-н) .- 2008.- 17 травня.- (Пiслямова до свята).
У Сахновщинськiй центральнiй бiблiотецi напередоднi Дня Перемоги
традицiйно проходять вечори-зустрiчi з ветеранами Великої Вiтчизняної
вiйни, солдатськими вдовами, дiтьми вiйни. Цього року у бiблiотецi пройшов
вечiр-зустрiч "Тих днiв не змовкне слава...".
66.Чайка С. Слава козацька у наших серцях // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2008.- 10 червня.
Вiдзначаючи 360 рокiв початку Нацiонально-визвольної вiйни
українського народу 1648-1657 рокiв пiд проводом Б. Хмельницького, у
Валкiвськiй районнiй бiблiотецi будуть органiзованi книжковi виставки,
тематичнi перегляди лiтератури, суспiльно-полiтичнi читання, бесiди
iсторичної тематики.
67.Щодня - поруч iз дитинством // Вiстi Змiївщини.- 2008.- 20 червня.(Твої люди, Змiївщино!).
20 червня вiдзначає свiй ювiлейний день народження завiдуюча
Комсомольською спецiалiзованю бiблiотечною фiлiєю Змiївського району
Галина Володимирiвна Колiсник.
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.
Вип. 3. І – ІІІ кв.)
1.Аввакумова I. Сто фантазiй на роялi // Культура i життя.- 2008.- 2
квiтня.
Директор Харкiвської музично-театральної бiблiотеки iменi К.
Станiславського I. Аввакумова розповiдає про iсторiю створення та сучасну
роботу першого на теренах України загальнодоступного спецiалiзованого
бiблiотечного закладу для дiячiв культури i мистецтва.
2.Бiблiотеки у глобальному проектi // Голос Лозiвщини.- 2008.- 10
червня.
Харкiвська область готова приєднатися до проекту "Глобальнi
бiблiотеки", який планується реалiзувати в Українi до кiнця поточного року.
Метою цього проекту є оснащення усiх публiчних бiблiотек необхiдним
обладнанням i програмним забезпеченням з тим, щоб будь-який читач за
допомогою мережi Iнтернет мiг користуватися фондами бiблiотек свiту.

3.Безверхня Л. "Мне судьба - до последней черты, до креста..." //
Голос Лозiвщини.- 2008.- 25 липня.- (Новини культури).
25 липня шанувальники творчостi Володимира Висоцького
вiдзначають день його пам'ятi. Напередоднi сумної дати в Лозiвськiй
юнацькiй бiблiотецi вiдбувся вечiр вшанування пам'ятi видатного поетапiсняра.
4.Безверхня Л. Берегині духовних скарбів // Голос Лозівщини.- 2008.30 вересня.- (Сьогодні – День бібліотек).
Про Лозівську міську юнацьку бібліотеку та її працівників.
5.Безверхня Л. Служителям храму культури // Голос Лозiвщини.2008.- 25 березня.
З нагоди свого професiйного свята 23 березня Всеукраїнського дня
працiвникiв культури i аматорiв народного мистецтва - у Лозiвському
районному Будинку культури зiбралися кращi з кращих представникiв
клубних i бiблiотечних закладiв, самодiяльнi артисти, майстри народної
творчостi.
6.Берегиня роду i народу // Колос (Сахновщинський р-н).- 2008.- 24
травня.
У Сахновщинськiй районнiй бiблiотецi пройшло родинне свято,
присвячене Дню матерi та Дню сiм'ї.
7.Буряковская Т. Не книгой единой... // Время.- 2008.- 30 сентября.(30 сентября – Всеукраинский День библиотек).
75 лет со дня основания отметила центральная библиотека им. А.П.
Чехова Орджоникидзевского района Харькова.
9.Буряковская Т. Подземная красота Харькова // Время.- 2008.- 26
июля.
В бiблiотецi Харкiвського метрополiтену вiдкрилась виставка картин i
малюнкiв працiвникiв пiдземки.
10.Буряковская Т. Фотоателье. Харьковская старина // Время.- 2008.7 июня.
В Центральнiй науковiй бiблiотецi Харкiвського нацiонального
унiверситету iм. Каразiна вiдбулася презентацiя унiкального видання - нового
художньо-iсторичного альбому "Фотографи Харкiвської губернiї (18511917)".
11.Вiданнiсть бiблiотечнiй справi рахує десятилiттями! // Вiстi
Змiївщини.- 2008.- 27 травня.- (Твої люди, Змiївщино!).
Бiльше 30 рокiв працює на бiблiотечнiй нивi у Скрипаївськiй сiльськiй
бiблiотецi Змiївського району Марiя Василiвна Iсичко.
12.Василенко В. Про книги знає все // Трибуна трудящих (Харкiвський
р-н).- 2008.- 13 серпня.- (Покликанння).
Вже понад 26 рокiв працює у Центральнiй районнiй бiблiотецi у
Пiвденному головний бiблiограф Свiтлана Зiнченко.
13.Васильева Н. Информирован - значит, вооружен // Новости
Чугуева.- 2008.- 22 декабря.- (Актуально).

18 декабря в читальном зале Чугуевской центральной библиотеки
состоялось очередное заседание клуба "Молодежь и закон".
14.Васильєва Н., Денисенко З., Мазур Т. Подаруємо радiсть дiтям //
Обрiї Iзюмщини.- 2008.- 1 липня.- (Наша пошта).
Адмiнiстрацiя м. Iзюм полiпшила фiнансування Будинку культури
"Сучасник", що дало змогу розпочати роботу дитячих гурткiв за iнтересами i
вiдкрити при БК дитячу бiблiотеку.
15.Васильєва Т. Усiм було весело // Вiстi Красноградщини.- 2008.- 9
квiтня.
За допомогою чудової iнiцiативної людини - бiблiотекаря Тетяни
Володимирiвни Алфiмової, юнi аматори вiдзначили у бiблiотецi с. Садове на
Красноградщинi, День гумору, який проводився пiд гаслом "Вiд усмiшок
усiм стане веселiше".
16.Виправдати довiру // Вiстi Красноградщини.- 2008.- 9 квiтня.(Звiти сiльських голiв).
За заявою Хрестищенського сiльського голови Надiї Дзябури з
Красноградщини, у наступному сезонi будуть опалюватися два сiльських
клуби та бiблiотека Хрестищенської сiльської ради.
17.Вовчик П. Библиотека имени Евгения Кушнарева // Время.- 2008.20 августа.- (Регион: события и факты).
Фонд народного депутата Украины Бориса Колесникова инициирует
создание в Харькове первой украинской библиотеки общественнополитической литературы имени Евгения Кушнарева.
18.Волкова Н. Допомогли бiблiотецi // Голос Лозiвщини.- 2008.- 28
березня.
Завiдуюча Панютинською дитячою бiблiотекою Н.Ф. Волкова
висловлює щиру подяку за допомогу в придбаннi художньої лiтератури та
ксерокса для бiблiотеки.
19.Вшанування трударiв // Колос (Сахновщинський р-н).- 2008.- 29
березня.- (Свято).
У сiльському клубi с. Жовтень Сахновщинського району вiдбулося
дiйства стали
вшанування трударiв. Органiзаторами та учасниками
працiвники Жовтневої бiблiотеки-музею Сахновщинської ЦБС, педагоги та
учнi Жовтневої ЗОШ, вихователi та вихованцi мiсцевого дитсадка.
20.Гарагата О. Книга - вiкно у свiт культурної багатогранностi // Вiстi
Змiївщини.- 2008.- 22 квiтня.- (23 квiтня - Всесвiтнiй день книги i
авторського права).
Про новi книжковi надбання центральної бiблiотечної системи
Змiївського району розповiдає її директор Олена Iванiвна Слєпченко.
21.Гнойова Н. Багатство нашого народу // Колос (Сахновщинський рн).- 2008.- 31 травня.- (Культура).
Працiвники Гришiвської сiльської бiблiотеки Сахновщинського району
допомогли у пiдготовцi i проведеннi учнями Гришiвської ЗОШ родинного
свята "Багатство нашого народу".
22.Горбацевич К. Прем'єра книги // Голос Лозiвщини.- 2008.- 9 травня.

24 квiтня на виробничiй нарадi бiблiотекарiв Лозiвського району
вiдбулася презентацiя нової збiрки вiршiв М. Старiкова "Бальзам для душі".
23.Гришин В. Читаємо та дискутуємо // Вiстi Дергачiвщини.- 2008.- 19
квiтня.- (Культура Польової).
Про роботу бiблiотеки с. Польова.
24.Гришин В., Чмутов В. Настоящие профессионалы! // Вiстi
Дергачiвщини.-2008.- 9 лютого.- (Культура).
У селi Дубiвка Дергачiвського району єдиним закладом культури є
бiблiотека, що знаснована в 1970 роках.
25.Гришин В., Чмутов В. Настоящие профессионалы! // Вiстi
Дергачiвщини.-2008.- 9 лютого.- (Культура).
О трудовых буднях библиотеки рассказывает заведующая Токаревской
сельской библиотекой Дергачевского района Галина Владимировна
Ключник.
26.Добра пам'ять // Культура і життя.- 2008.- 24 вересня.- (Вісті з
бібліотек).
У Харкові, за кошти благодійного фонду Бориса Колеснікова,
народного депутата від Партії регіонів, буде збудовано нову бібліотеку
суспільно-політичної літератури ім. Євгена Кушнарьова.
27.Донченко З. Дарують свято для душi // Коломацький край.- 2008.29 березня.
В галузi культури Коломацького району працює багато обдарованих,
талановитих людей, серед яких - начальник районного вiддiлу культури та
туризму Вiкторiя Володимирiвна Ткаченко; бiблiотекар Шелiстiвської
сiльської бiблiотеки Любов Андрiївна Василенко; учитель та учасник
художньої самодiяльностi, а також автор пiсень Сергiй Дмитрович Бондарь.
28.Допоможе книга // Вісті Красноградщини.- 2008.- 21 червня.
Бібліотекар із с. Хрестище Надія Пархоменко регулярно проводить
бібліографічні уроки для старшокласників.
29.Ефанова М. В городе появится источник политических знаний //
Вечерний Харьков.- 2008.- 21 августа.- (Инициативы).
В Харькове создадут библиотеку общественно-политической
литературы имени Евгения Кушнарева.
30.Єрмоленко О. Хто вони, чарiвнi жiнки? // Слобiдський край.- 2008.6 березня.- (Святкова ретроспектива).
Очоливши у минулому роцi Харкiвську державну наукову бiблiотеку
iменi В.Г. Короленка, Валентина Дмитрiвна Ракитянська має намiр порушити
питання про надання бiблiотецi статусу “нацiональна".
31.Жернова В. Шкiльна бiблiотека - центр освiти i культури // Обрiї
Iзюмщини.- 2008.- 2 травня.- (Фестивалi. Конкурси. Змагання).
Перше мiсце посiла зав. бiблiотекою Iзюмської гiмназiї N 1 В.С.
Жернова з виставкою-вiкториною "Жил-был пес", у конкурсi на кращу
книжкову виставку.
32.Журавлева Е. Земли чугуевской напевы // Красная звезда.- 2008.- 7
июня.- (Май поэтический).

Чугуевский поэтический клуб "Свеча", действующий при центральной
библиотеке, продолжает традицию проведения в последнем месяце весны
литературных чтений "Сиреневый май". В рамках чтений, в КЦ "Имидж"
состоялась презентация второго альманаха поэтического клуба "Свеча" "Земли чугуевской напевы".
33.Зайнуллина Н. Книга или монитор? // Вечерний Харьков.- 2008.- 4
октября.- (Поздравляем).
О работе Центральной детской библиотеки им. Островского.
34.Зайнуллина Н. Салоны - это не всегда парикмахерские... //
Вечерний Харьков.- 2008.- 31 января.- (В кругу единомышленников).
Музыкально-театральная библиотека им. Станиславского взяла на себя
роль просветительского салона, под крышей которого проходят музыкальнопоэтические вечера, выставки, встречи с создателями работ.
35.Захищають права профспiлки // Сiльськi новини (Валкiвський р-н).2008.- 29 квiтня.
На зустрiч у Валках, що вiдбулася з iнiцiативи профспiлкового активу
працiвникiв культури, зiбралися як представники районнної ланки, так i
сiльських будинкiв культури, клубних закладiв, бiблiотек, школи мистецтв.
36.Заходи з нагоди Дня Соборностi України у Лозовiй // Голос
Лозiвщини.- 2008.- 25 сiчня.
У закладах вiддiлу культури м. Лозова пройшли заходи, присвяченi
Дню Соборностi України: у краєзнавчому музеї тематичний вечiр "Живи,
Україно, соборна, єдина" та тематичнi екскурсiї; в юнацькiй бiблiотецi дiє
книжкова виставка "Українська державнiсть: iсторiя i сучаснiсть".
37.Змiєвський С. Книголюби не переведуться // Культура i життя.2008.- 21 травня.- (Сiльська культура).
Про роботу бiблiотек Нововодолазького району, що на Харкiвщинi.
38.Змiївськi самоцвiти на музичнiй нивi // Вiстi Змiївщини.- 2008.- 27
травня.- (Культура).
Змiївськi самоцвiти на музичнiй нивi" - пiд такою назвою 19 травня в
Змiївськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi пройшло чергове засiдання
творчого об'єднання "Таланти Змiївщини", яке очолює Г. Петровська.
39.Iванова О. Юнi, але вже талановитi! // Вiстi Змiївщини.- 2008.- 25
квiтня.- (Таланти Змiївщини).
18 квiтня в Змiївськiй районнiй дитячiй бiблiотецi Г. Петровська,
голова спiлки "Таланти Змiївщини", провела урок творчого об'єднання
"Поетична свiтлиця".
40.Iванова С. Поїдуть найерудованiшi // Колос (Сахновщинський рн).-2008.- 1 березня.- (Конкурс).
У Сахновщинськiй районнiй дитячiй бiблiотецi завершився II етап
конкурсу "Найкращий читач України-2008".
41.Її покликання - служити людям // Вiстi Змiївщини.- 2008.- 3
травня.- (Ювiлей).
5 травня вiдзначає свiй ювiлейний день народження Тимченко
Валентина Миколаївна, завiдуюча Зiдькiвською селищною бiблiотекою.

42.Калюжний М. // Обрiї Iзюмщини.- 2008.- 6 червня.- (Коротко про
головне).
Працiвники Iзюмської мiської центральної бiблiотеки разом з мiським
управлiнням у справах сiм'ї, дiтей та молодi провели конкурс "Поезiя - це
завжди неповторнiсть...".
43.Калюжний М. Новини Iзюмщини // Обрiї Iзюмщини.- 2008.- 17
червня.
Цiкавi екскурсiї проходять в Iзюмськiй центральнiй районнiй
бiблiотецi.
44.Кантемир Л. Кращі за професією // Вісті Дергачівщини.- 2008.- 4
жовтня.- (30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек).
У день професійного свята працівники централізованої бібліотечної
системи Дергачівщини були запрошені до райдержадміністрації, де відбулося
вшанування кращих за професією.
45.Каурова С. "Мої вишиванки - моє життя" // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2008.- 29 березня.(Захоплення).
В примiщеннi бiблiотеки, яка розташована в Цапiвському сiльському
клубi на Золочiвщинi, за iнiцiативи завiдуючої бiблiотекою Т.I. Канiвець та
завклубом Н.О. Тiщенко, вiдкрито виставку вишиванок мiсцевих майстринь.
46.Каурова С. "Собори душ своїх бережiть!" // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2008.- 19 квiтня.
В Гур.Козачанськiй бiблiотечнiй фiлiї Золочiвського району розгорнуто
книжкову виставку "Собори душ своїх бережiть!" до 90-ої рiчницi з дня
народження вiдомого українського письменника Олеся Гончара.
47.Книжковi новинки // Зоря (Золочiвський, Богодухiвський,
Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2008.- 6 лютого.
Централiзована
бiблiотечна
система
Золочiвського
району
поповнилася книжковими новинками.
48.Коваленко А. От древних фолиантов до выхода в интернет //
Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2008.- 1 октября.- (30 сетября –
Всеукраинский день библиотек).
О работе Чугуевской ЦБС.
49.Коваленко О. Время перемен // Красная звезда (Чугуевский р-н).2008.-2 августа.- (Официально).
На внеочередной XXVII сессии райсовета V созыва принято решение
разрешить Чугуевской центральной библиотеке, ДЮСШ, районному
оздоровительному лагерю "Орленок" арендовать помещения, которые
находятся в совместной собственности территориальных громад сел,
поселков Чугуевского района без проведения конкурса.
50.Коваленко О. Зустрiч-спогад // Вiстi Красноградщини.- 14 травня.(Новини району).
В Октябрьськiй сiльськiй бiблiотецi регулярно проводяться зустрiчi з
ветеранами Великої Вiтчизняної вiйни та iншi заходи, спрямованi на

виховання громадянської позицiї у молодого поколiння, збереження добрих
традицiй та зв'язку поколiнь.
51.Козирь Н. Вироби умiльцiв нашого села // Дворiчанський край.2008.-19 липня.
За iнiцiатовою працiвникiв Кутькiвського Будинку культури та
спiвробiтникiв його бiблiотеки, у кiнцi червня вiдкрилася виставка пiд
назвою: "Вироби умiльцiв нашого села", на якiй представленi всi напрямки
народної творчостi.
52.Колегiя районної державної адмiнiстрацiї вiд 30 травня 2008 року //
Коломацький край.- 2008.- 14 червня.
В Коломацькому районi знаходиться 19 закладiв культури, iз них - 9
клубiв, 1 музична школа та 9 бiблiотек.
53.Короткова Н. Есть женщина в нашем поселке... // Красная звезда
(Чугуевский р-н).-2008.- 6 сентября.- (Слово о юбиляре).
О заведующей Чкаловской сельской библиотекой Л.Д. Довгаль,
отпраздновавшей свое 70-летие.
54.Костюк Л. Берегиня людського знання // Вiстi Дергачiвщини.2008.- 19 квiтня.- (Бiблiотеки).
Про бiблiотеку Дворiчнокутянської школи.
55.Краслянська І. Життя стало цікавішим // Вісті Красноградщини.2008.- 19 липня.- (Культура та дозвілля).
Про бібліотекаря Березівської сільської бібліотеки Ольгу Лугову.
56.Кухлiвська А. Вiдкривши книжку - вiдкриваєш свiт // Зоря
(Золочiвський, Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2008.5 квiтня.
Учнi 2-го класу Басiвської ЗОШ I ст. Золочiвського району побували на
екскурсiї у сiльськiй бiблiотецi с. Басово.
57.Лiтвiнов I. Шлях до серця читача // Обрiї Iзюмщини.- 2008.- 18
сiчня.-(Скарбничка духовностi).
В Iзюмськiй центральнiй районнiй бiблiотецi були проведенi цiкавi
лiтературнi та тематичнi заходи, спрямованi на пiдбиття пiдсумкiв роботи та
популяризацiю української книги. Вiдбулася презентацiя збiрки "50
знаменитих книг України".
58.Лiто. Дiти. Свято // Колос (Сахновщинський р-н).- 2008.- 7 червня.
У пiдготовцi театралiзованого дiйства до Дня захисту дiтей, яке
вiдбулося у Сахновщинському районному Будинку культури третього
червня, взяли участь працiвники районного Будинку культури, центральної
районної та районної дитячої бiблiотек.
59.Леонтьєва З. Повернiть клуби громадi // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н).- 2008.- 30 сiчня.- (Болюча проблема).
Найактуальнiшим i найболючiшим питанням в с. Будах Харкiвського
району є вiдсутнiсть клубу, бiблiотеки, кiмнати для ветеранiв, а iснуючi
клуби - в аварiйному станi.
60.Лисак О. Перемога -участь у фестивалi // Вiстi Змiївщини.- 2008.- 4
березня.- (Книгоманiя).

Пiд девiзом "Приходь у бiблiотеку i перемагай!" 27 лютого в Змiївськiй
районнiй дитячiй бiблiотецi пройшов II етап Всеукраїнського конкурсу
"Кращий читач України - 2008".
61.Лисаченко В. Людьми талановитими багата, квiтуй, Iзюмщино моя!
// Обрiї Iзюмщини.- 2008.- 29 лютого.
Директор Iзюмської центральної районної бiблiотеки В. Лисаченко про
iсторiю i сьогодення районної культури.
62.Лисаченко В. На цiй землi зростав, тут сили набирався... // Обрiї
Iзюмщини.- 2008.- 22 квiтня.- (Завтра - Всесвiтнiй День книги).
В Iзюмськiй районнiй бiблiотецi пройшли урочистостi, присвяченi
виходу у свiт збiрки "З джерел життя" поета iз Заводiв М.В. Сироватки.
63.Лисаченко В. Рiдне земле моя, отчий зоряний краю // Обрiї
Iзюмщини.-2008.- 29 липня.- (День села).
Директор Iзюмської центральної районної бiблiотеки В.Лисаченко про
свято День села Заводи Iзюмського району.
64.Лисенко В. Книжкова нива // Трибуна трудящих (Харкiвський р-н).2008.- 8 березня.
Завiдуюча Мереф'янською дитячою бiблiотекою В. Лисенко розповiдає
як проходить в їхнiй бiблiотецi четвертий всеукраїнський конкурс
"Найкращий читач України-2008".
65.Листи до редакцiї "Коломацького краю" // Коломацький край.2008.- 5 квiтня.
Звернення до голови сiльської ради В.П. Непiйка, з проханням не
переводити Рiзуненкiвську сiльську бiблiотеку Коломацького району в iнше
примiщення.
66.Лозiвський район: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 20
травня.
По сiльських та селищних радах проведено заходи до Дня матерi та
Мiжнародного Дня сiм'ї та районний огляд дiяльностi бiблiотек "Це нашої
iсторiї рядки".
67.Лозiвський район: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 5
лютого.
29 сiчня в бiблiотечних закладах та закладах культури Лозiвського
району проведено комплекс заходiв з нагоди 90-рiччя пам'ятi подвигу героїв
Крут.
68.Лозiвський район: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 5
лютого.
28-29 сiчня в Лозiвському районi проведено атестацiю бiблiотечних та
клубних працiвникiв.
69.Мартич С. Зимовий вернiсаж // Обрiї Iзюмщини.- 2008.- 8 лютого.(Творчiсть юних).
В примiщеннi Iзюмської мiської дитячої бiблiотеки вiдбулася виставка
зимових композицiй в рамках Всеукраїнської акцiї "Замiсть ялинки - букет".
70.Маршала О. Праздник книги // Время.- 2008.- 20 марта.

В березнi, пiд час шкiльних канiкул, в Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi
для дiтей пройде Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги.
71.Медведєва I. Нова лiтература - для читачiв Змiївської мiської
бiблiотеки // Вiстi Змiївщини.- 2008.- 28 березня.- (Вдячнiсть).
Завдяки фiнансової пiдтримки Змiївського мiського голови С. Ляшка до
Змiївської мiської бiблiотеки надiйшла нова лiтература.
72.Мельнікова Т. Хороших справ багато не буває // Вісті
Красноградщини.- 2008.- 19 липня.- (Культура та дозвілля).
В рамках акції “Подаруй бібліотеці книгу”, 200 примірників зі своєї
домашньої бібліотеки подарував Віталій Рижило, п’ятдесят книг подарувала
бібліотеці Тетяна Збітная, а Ігор Петрикін та представники організацій
“Економічна ліга України” передали літературу на тему екології.
73.Мигаль А. "Нащедруймо i наколядуймо свiтлого шляху
слатинчанам та неньцi Українi!" // Вiстi Дергачiвщини.- 2008.- 12 сiчня.(Народнi традицiї).
5 сiчня в Слатинськiй селищнiй бiблiотецi Дергачiвського району
вiдбулося свято колядок, щедрiвок i вiншувань "Нащедруймо i наколядуймо
свiтлого шляху слатинчанам та неньцi Українi!".
74.Мiрошниченко Н. Професiонали своєї справи // Вiстi
Дергачiвщини.- 2008.- 19 квiтня.- (Бiблiотеки).
Про роботу бiблiотеки с. Дворiчний Кут та її працiвникiв.
75.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 1 лютого.
В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi працює виставка нових надходжень
"За обкладинкою цiлий свiт".
76.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 13 червня.
10 червня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшов урок з
правознавства "Права дитини" для дiтей середнього шкiльного вiку.
77.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 14
березня.
14 березня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбувся iсторичний урок
"Слово про гетьмана Богдана Хмельницького", присвячений 360-й рiчницi
подiй, пов'язаних з початком Нацiонально-визвольної вiйни українського
народу середини XVII столiття, а впродовж усього березня в бiблiотецi дiє
книжкова виставка "Незгасне слово Кобзаря" за нагоди дня народження Т.Г.
Шевченка.
78.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 15 лютого.
Про книжковi виставки, якi дiють у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi.
79.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 15 серпня.
12 серпня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшла тематична година
"Енциклопедичний досвiд" для вiдвiдувачiв бiблiотеки.
80.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 16 травня.
13 травня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбулося свято матерi "З
мами починається життя".
81.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 16 травня.

10 травня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдкрито книжкову
виставку "Пам'ять вiчно жива" та проведено вечiр-спомин "Фронтовики в
сiмейному альбомi".
82.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 18 сiчня.
Впродовж сiчня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi працює книжкова
виставка "Ходить свiтом Коляда".
83.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 18 сiчня.
У шкiльних бiблiотеках Лозової до Дня Соборностi України пройшли
тематичнi виставки.
84.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 20 червня.
17 червня з нагоди Дня скорботи i вшанування пам'ятi жертв вiйни в
Українi в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдкрито книжкову виставку.
85.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 21
березня.
Упродовж березня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi дiє книжкова
виставка "Незгасне слово Кобзаря" з нагоди дня народження Т.Г. Шевченка.
86.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 22 лютого.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi до Дня захисника Вiтчизни дiє
книжкова виставка "Нiчого в свiтi кращого не має - нiж захищати рiдну
Батькiвщину".
87.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 22 серпня.
22 серпня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбувся цикл заходiв до
Дня незалежностi України: бесiда "Нацiональна символiка"; лiтературна
година "Україно! Ти для мене диво"; книжкова виставка "Україно моя,
Україно! Я для тебе на свiтi живу!".
88.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 23 травня.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 19 травня було вiдкрито книжкову
виставку "Сторiнками козацької слави" до 350-рiччя Конотопської битви пiд
проводом I. Виговського, а 24 травня пройшов вiдкритий перегляд лiтератури
"Спадщина братiв Кирила i Мефодiя" до Дня Слов'янської писемностi i
культури.
89.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 25 липня.
22 липня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi з нагоди 1020-рiччя
хрещення Київської Русi вiдбулася година спiлкування "Козацтво опора
православ'я".
90.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 27 червня.
В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 24 червня проведено лiтературну
годину "I як менi Україну щиро не любити?" та вiдкрито книжкову виставку
"Живи та мiцнiй, Українська державо!" до Дня Конституцiї України.
91.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 28
березня.
Впродовж березня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi дiє книжкова
виставка "Незгасне слово Кобзаря" з нагоди дня народження Т.Г. Шевченка.
92.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 28
березня.

20 березня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбувся вечiр-зустрiч
"Розмова вiд серця до серця", присвячений Дню поезiї.
93.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 30 травня.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшли вiдкритий перегляд
лiтератури "Спадщина братiв Кирила i Мефодiя" та огляд лiтератури
визначних письменникiв Європи "Лiтературнi надбання". Впродовж травня
тут також дiє книжкова виставка "Мiста моєї мрiї", присвячена Дню Європи.
94.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 4 квiтня.
1 квiтня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдкрито книжкову виставку
"Вiд народознавства до свiдомого патрiотизму"; для завiдуючих та
методистiв дошкiльних навчальних закладiв проведено показовий "День
безпеки дiтей".
95.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 4 липня.
1 липня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдкрито книжкову виставку
"Ой на Iвана, ой на Купала".
96.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 6 червня.
З 2 червня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi почала працювати
книжкова виставка "Вiддамо цей свiт дитинi" до Мiжнародного дня захисту
дiтей".
97.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 7 березня.
Впродовж березня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi дiє книжкова
виставка "Незгасне слово Кобзаря" з нагоди дня народження Т.Г. Шевченка.
98.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 8 лютого.
В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi дiють книжковi виставки:
"Вдохновитель исканий" до 180-рiччя з дня народження Жюля Верна;
"Невиплаканi сльози України", присвячена 75-м роковинам Голодомору в
Українi 1932-1933 рокiв.
99.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 8 серпня.
6 серпня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдкрилася книжкова
виставка "Нi - ядернiй зброї" до Всесвiтнього дня боротьби за заборону
ядерної зброї.
100.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 8 серпня.
5 серпня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбувся лiтературний огляд
"Ми любимо запитувати".
101.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 9 травня.
5-8 травня у загальноосвiтнiх навчальних закладах м. Лозова проведено
тематичнi заходи, присвяченi 63-й рiчницi перемоги у Великiй Вiтчизнянiй
вiйнi (конкурси малюнкiв, зустрiчi з ветеранами Великої Вiтчизняної вiйни,
тематичнi виховнi години, виставки в бiблiотеках).
102.Місто Лозова: події та факти // Голос Лозівщини.- 2008.- 10
вересня.
10 жовтня у міській бібліотеці пройшла бесіда «Чудовий вік, коли тобі
за 40» з пропаганди здорового способу життя.
103.Місто Лозова: події та факти // Голос Лозівщини.- 2008.- 12
вересня.

12 вересня у юнацькій бібліотеці пройшов тематичний урок
«Енциклопедичний досвід».
104.Місто Лозова: події та факти // Голос Лозівщини.- 2008.- 26
вересня.
20 вересня – з нагоди Дня партизанської слави в юнацькій бібліотеці
відкрито книжкову виставку «Молюся батьківщині». 23 вересня – в юнацькій
бібліотеці відбулась бесіда для читачів «Бійці невидимого фронту»,
присвячена Дню партизанської слави. Упродовж вересня в юнацькій
бібліотеці працює книжкова виставка «Рідне місто моє».
105.Місто Лозова: події та факти // Голос Лозівщини.- 2008.- 3
вересня.
30 вересня - в юнацькій та міській бібліотеках відбулися урочистості з
нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. 1 жовтня - в юнацькій бібліотеці
відкрита тематична поличка до Міжнародного дня громадян похилого віку
«Осінь, як і у природі, прийде до нас». 2 жовтня - у міській бібліотеці
пройшла зустріч з активними читачами похилого віку «Осінь життя».
106.Місто Лозова: події та факти // Голос Лозівщини.- 2008.- 5
вересня.
5 вересня в юнацькій бібліотеці пройшла екскурсія для школярів
«Мандри у книжковий світ».
107.Мудрак Н. "Iсторiя славна у краю мого" // Голос Лозiвщини.2008.- 25 березня До 85-рiччя заснування Лозiвського району, працiвники
Центральної районної бiблiотеки органiзували день краєзнавства "Iсторiя
славна у краю мого".
108.«Найкращий читач України-2008» // Колос (Сахновщинський рн).- 2008.- 9 лютого.- (Конкурс).
З 21 сiчня по 15 лютого 2008 року у шкiльних сiльських, мiських
бiблiотеках для дiтей, серед учнiв 6-7 класiв проходить I етап
Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач України-2008".
109.«Найкращий читач-2008» // Вiстi Дергачiвщини.- 2008.- 23
лютого.- (Вiстi iз бiблiотек).
Завiдуючi Дворiчнокутянської, Черкаськолозiвської, Пересiчанської
бiблiотек та бiблiотекар гiмназiї N 3 м. Дергачi про хiд конкурсу "Найкращий
читач-2008", який проводиться вже вчетверте i визначає найкращого читача
України.
110.Непiйко В. Листи до редакцiї "Коломацького краю" //
Коломацький край.- 2008.- 12 квiтня.
Вiдповiдь голови Рiзуненкiвської сiльської ради В. Непiйко на лист
селян, щодо переводу сiльської бiблiотеки в iнше примiщення.
111.Новикова З. Библиотека – хранительница мудрости и знаний //
Вісті Дергачівщини.- 2008.- 6 вересня.
Про Малопроходівську сільську бібліотеку, яка бере участь у
районному конкурсі по створенню позитивного іміджу бібліотеки.
112.Новикова З. Світ прекрасного // Вісті Дергачівщини.- 2008.- 4
жовтня.- (30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек).

Кожного року у день професійного свята бібліотекарі Дергачівської
ЦБС відвідують відомі місця Харківської області. Цього року – Чугуївщину.
113.Новикова З. Спільними зусиллями // Вісті Дергачівщини.- 2008.27 вересня.- (Книга – друг і порадник).
Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек книгозбірні Дергачівської
ЦБС підбивають підсумки роботи по участі в районному конкурсі щодо
створення позитивного іміджу.
114.Новини коротко // Обрiї Iзюмщини.- 2008.- 11 березня.
В Iзюмськiй центральнiй районнiй бiблiотецi проведено лiтературнопоетичну годину "Уклiн тобi, Тарасе, великий наш Кобзарю", присвячений
рiчницi народження Т.Г. Шевченка. В рамках пам'ятi жертв голодомору
пройшов захiд "Невиплаканi сльози України".
115.Одна любов на все життя // Вiстi Змiївщини.- 2008.- 24 червня.(Твої люди, Змiївщино!).
26 червня Ганна Єгорiвна Солдатенко, завiдуюча Задонецькою
сiльською бiблiотекою Змiївського району, вiдзначатиме ювiлейний день
народження.
116.Осин А. Чествовали книжных «берегинь» // Красная звезда
(Чугуевский р-н).- 2008.- 4 октября.- (Празднуем).
В честь профессионального праздника – Всеукраинского дня
библиотек в кафе «Валерэ» состоялся задушевный «огонек», на котором
чествовали библиотекарей Чугуевщины.
117.Пазушко Н. Нашi свята, нашi буднi // Обрiї Iзюмщини.- 2008.- 24
червня.- (Ювiлейнi дати).
Директор Iзюмської центральної районної бiблiотеки В.М.Лисаченко
особисто склала цiкаву програму-сценарiй святкування 50-рiччя утворення
Студеноської сiльської ради.
118.Пам’ять часу не підвладна // Вісті Зміївщини.- 2008.- 19 серпня.(До Дня визволення Зміївщини).
У Зміївській центральній бібліотеці до 65-річчя визволення Змієва від
німецько-фашистських загарбників організована виставка-огляд “Пам’ять
часу не підвладна”.
119.Памяти поэта-земляка // Красная звезда.- 2008.- 7 июня.- (Май
поэтический).
В майские праздники студийцы чугуевского поэтического клуба
"Свеча" почтили память бывшего его активиста, участника боевых действий
Василия Романовича Чугая. В культурном центре "Имидж" бывшему
фроновику был посвящен литературный вечер "Солдатская лира".
120.Пацера I. Зустрiч з молодими вчителями // Обрiї Iзюмщини.2008.- 8 квiтня.- (Освiтянськi новини).
У рамках роботи Школи молодого вчителя у вiддiлi освiти Iзюмської
РДА спiльно з Центральною районною бiблiотекою вiдбулося педагогiчне
читання "Актуальнiсть педагогiчних iдей А.С. Макаренка".
121.Перевозник С. Вiдродження народних традицiй // Обрiї
Iзюмщини.- 2008.- 29 лютого.

В Бабенкiвськiй школi Iзюмського району директор школи Л.М.
Пиндик i завiдуюча бiблiотекою с. Бабенкове С.С. Перевозник влаштували
дiтям казкове свято Стрiтення.
122.Перець Н. Конкурс бібліотекарів // Колос (Сахновщинський р-н).2008.- 27 вересня.- (До Всесвітнього дня бібліотек).
В Сахновщинській ЦБС пройшов конкурс професійної майстерності
“Удача року”. У конкурсі взяли участь всі бібліотеки району.
123.Перець Н. Християнство - храм миру i любовi // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2008.- 14 червня.- (Культура).
Бiблiотеки Сахновщинського району пiдготували багато заходiв,
присвячених 1020-рiччю Хрещення Русi.
124.Полiщук Т. Авторитетна пiдтримка махольота // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2008.- 4 березня.
14 лютого в Центрi iнформацiйної пiдтримки винахiдництва вiддiлу
технiчної лiтератури Харкiвської державної бiблiотеки iм. В.Г. Короленка
вiдбувся публiчний захист винахiдником з Валкiвщини В.Я. Сергiєнком своєї
наукової працi.
125.Пояснювальна записка до проекту районного бюджету
Коломацького району на 2008 рiк // Коломацький край.- 2008.- 26 сiчня.
За рахунок коштiв, визначених на видатки по культурi на 2008 рiк, в
Коломацькому районi будуть утримуватися районний будинок культури,
районна бiблiотека, музична школа, централiзована бухгалтерiя вiддiлу
культури.
126.Птиця В. Перевагу вiддають книзi // Колос (Сахновщинський рн).- 2008.- 23 лютого.- (Конкурс).
В Лигiвськiй бiблiотецi-фiлiї Сахновщинського району визначились
переможцi I етапу Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач України2008".
127.Ракитянська В. Бiблiотеку треба рятувати // Культура i життя.2008.- 23 сiчня.- (Проблеми).
Питання про значення, досягнення, проблеми Харкiвської державної
наукової бiблiотеки iменi В. Короленка, в своїй статтi пiдiймає її директор,
заслужений працiвник культури України Валентина Ракитянська.
128.Рачикова О. Бiблiотека майбутнього? // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н).- 2008.- 23 серпня.- (Гостра тема).
Про роботу Циркунiвської сiльської бiблiотеки-фiлiї N 48.
129.Рєзнiк О. "Найкращий читач України - 2008" // Дворiчанський
край.- 2008.- 8 березня.
В Дворiчанськiй районнiй бiблiотецi для дiтей вiдбувся другий етап
Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач України - 2008", в якому взяли
участь школярi 6-х-7-х класiв з Дворiчної та iнших населених пунктiв
району.
130.Рєзнiк О. 1020-рiччю Хрещення Київської Русi присвячується //
Дворiчанський край.- 2008.- 16 серпня.

До 1020-рiччя Хрещення Київської Русi у Дворiчанськiй районнiй
бiблiотецi пройшов iсторичний ексурс "Сказання про Хрещення Русi".
131.Рєзнiк О. У чудовiй країнi Читландiї // Дворiчанський край.- 2008.7 червня.
Учениця 7-го класу Дворiчанської ЗОШ Олександра Альбоща взяла
участь у пiдсумковому обласному турi IV Всеукраїнського конкурсу
"Найкращий читач України-2008", пiдсумки якого нещодавно були пiдбито
Харкiвською обласною бiблiотекою для дiтей.
132.Рибка О. У гостях у книги // Слобiдський край.- 2008.- 19 сiчня.(Зiрка надiї).
На новорiчнi й рiздвянi свята вихованцi спецiальної загальноосвiтньої
школи-iнтернату iз селища Високий завiтали до центральної районної
бiблiотеки Харкiвського району.
133.Романовський В. В ногу зi стрiмкимм часом // Слобiдський край.2008.- 24 сiчня.- (Актуальне iнтерв'ю).
Iнтерв'ю директора Центральної наукової бiблiотеки Харкiвського
нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна I.К. Журавльової.
134.Романовський В. З любов'ю до рiдного мiста // Слобiдський край.2008.- 1 березня.- (Презентацiї).
В гостинних стiнах державної наукової бiблiотеки iменi В.Г. Короленка
вiдбулася презентацiя нових друкованих видань Харкiвського приватного
музею мiської садиби, на якiй виступили начальник управлiння культури i
туризму облдержадмiнiстрацiї Нiна Супруненко, директор ХДНБ iменi В.Г.
Короленка Валентина Ракитянська та директор Музею мiської садиби Андрiй
Парамонов.
135.Романовський В. Не зупинятись на досягнутому.- Слобідський
край.- 2008.- 30 вересня.- (Людина та її справа).
Про володарку другого місця Всеукраїнського конкурсу “Бібліотекар
професійно-технічного навчального закладу 2008” бібліотекаря Є. І. Кохно та
роботу бібліотеки Харківського професійного ліцею машинобудування, де
вона працює.
136.Рябова Л. Нашої iсторiї рядки... // Голос Лозiвщини.- 2008.- 4
липня.
Пiдбито пiдсумки щорiчного огляду-конкурсу бiблiотек Лозiвщини "Це
нашої iсторiї рядки", який був присвячений iсторiї створення та дiяльностi
бiблiотек району.
137.Свид Н. Обмiнюючись досвiдом // Вiстi Водолажчини.- 2008.- 15
квiтня.
На базi Охоченської сiльської бiблiотеки-фiлiї Нововодолазького
району вiдбувся семiнар-практикум бiблiотечних працiвникiв району.
138.«Син країни України» // Нововсти Чугуева.- 2008.- 29 декабря.(Память).
В бiблiотецi для юнацтва Чугуївської ЦБС був проведений iсторичний
урок "Так починався В'ячеслав Чорновiл".

139.Скарбниця знань // Вiстi Дергачiвщини.- 2008.- 3 травня.(Бiблiотеки).
Про роботу бiблiотек, дитячої та для дорослих, селища Вiльшани.
140.Слив'як В. Його герої поряд з нами // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2008.- 5 лютого.
До 80-рiччя вiдомого українського письменника Анатолiя Трохимовича
Мороза на абонементi Валкiвської районної бiблiотеки розгорнута книжкова
виставка "Жiноча доля в творах А. Мороза".
141.Слив'як В. Лiтописець суворої правди // Сiльськi новини
(Валкiвськiй р-н).- 2007.- 18 грудня.
У груднi, вiдзначаючи столiтнiй ювiлей А.Ф. Хижняка вiдомого
українського письменника-слобожанина, у Валкiвськiй центральнiй районнiй
бiблiотецi була розгорнута книжкова виставка "Свiт героїв Антона Хижняка".
142.Соляник Н. Не хлiбом єдиним... // Вiстi Змiївщини.- 2008.- 4
сiчня.- (Культура i час).
26 грудня Змiївська мiська бiблiотека вiдсвяткувала своє новосiлля за
адресою: вул. Ленiна, 40.
143.Столяренко М. Вiйна важкий лишила слiд // Водолазький кур'єр.2008.- 17 травня.- (З мiсця подiй).
У Нововодолазькiй центральнiй бiблiотецi пройшов урок мужностi
"Жива пам'ять перемоги".
144.Столяренко М. Любов - це дар вiд Бога // Водолазький кур'єр.2008.-16 лютого.- (До Дня закоханих).
До Дня святого Валентина працiвники Нововодолазької районної та
дитячої бiблiотек пiдготували захiд, на якому учнi 8-х класiв
Нововодолазького лiцею почули не одну легенду, i не один вiрш,
присвячений темi кохання.
145.Суарес О. "Я любив вас усiх, та найбiльше любив Україну, Певно,
то є найтяжча провина моя!" // Голос Лозiвщини.- 2008.- 25 сiчня.- (Люди i
дати).
У м. Лозова Центром громадських iнiцiатив "Народна дiя" спiльно з
клубом поетiв "Лiгос" та краєзнавчим музеєм було органiзовано й проведено
вечiр пам'ятi Василя Стуса. З бiографiєю та творчiстю поета, виданнями його
творiв та книгами й статтями рiзних авторiв про В. Стуса присутнiх
ознайомила завiдуюча Катеринiвської бiблiотеки О.С. Зозуля.
146.Суарес О. Внесок у майбутнє // Голос Лозiвщини.- 2008.- 4 квiтня.(З життя мiста).
Лозiвська дитяча бiблiотека 28 березня вiдзначила свiй 60-рiчний
ювiлей.
147.Суарес О. У мiстi є ще одна бiблiотека // Голос Лозiвщини.- 2008.12 серпня.- (Сесiя мiської ради).
Передана до комунальної власностi мiста Лозова бiблiотека, що
знаходиться у мiському Палацi культури.
148.Сурженко Т. У пошуках нового // Вісті Дергачівщини.- 2008.- 4
жовтня.- (30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек).

Про роботу Пересічанської бібліотеки.
149.Сурженко Т., Горбатенко А. Книгоманiя-2008 // Вiстi
Дергачiвщини.- 2008.- 1 березня.- (Новини звiдусiль).
У Дергачiвськiй центральнiй бiблiотецi вiдбувся II етап
Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач України-2008". Переможцi
будуть представляти район пiд час III етапу конкурсу в Харкiвськiй обласнiй
бiблiотецi для дiтей.
150.Терещенко В. "Без щасливої сiм'ї немає щастя на Землi" // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2008.- 17 травня.
Без щасливої сiм'ї немає щастя на Землi" - так називалось родинне
свято, яке традицiйно проходить в Огiївськiй бiблiотецi сiмейного читання
напередоднi державних свят - Дня матерi та Дня сiм'ї.
151.Тиждень дитячої книги // Вiстi Красноградщини.- 2008.- 9 квiтня.
В Берестовенькiвськiй сiльськiй бiблiотецi Красноградського району
вiдбулася вiкторина "За сторiнками улюблених казок", яку органiзувала для
наймолодших читачiв завiдуюча Раїса Iлiнiчева.
152.Тимошевич О. Байдужi вiрша не напишуть... // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2008.- 5 квiтня.- (Культура).
Бiблiотекарi Сахновщинських районної та дитячої бiблiотек, у рамках
семiнару, провели поетичну зустрiч у форматi альманаха. Працiвники
сiльських бiблiотек мали змогу почути поезiї мiсцевих авторiв у їх власному
виконаннi.
153.Тимошевич О. Додалося читачiв // Колос (Сахновщинський р-н).2008.- 29 березня.- (Культура).
Цiкавi заходи пiдготували працiвники бiблiотек Сахновщинського
району до проведення тижня дитячої та юнацької книги.
154.Тимченко В. Поповнюються книжкові полиці // Вісті Зміївщини.2008.- 30 вересня.- (Вдячність).
Декілька років поспіль селищна сільська рада виділяє кошти для
поповнення книжкових фондів Зідьківської селищної та Черемушнянської
сільської бібліотек. Протягом року Зідьківська бібліотека отримувала
подарункові примірники в рамках акції “Подаруй бібліотеці книгу”.
155.Тимченко В. У Зiдькiвськiй бiблiотецi визначили кращого читача
// Вiстi Змiївщини.- 2008.- 29 лютого.- (Книгоманiя!).
У лютому у Зiдькiвськiй селищнiй бiблiотецi Змiївського району
пройшов конкурс "Кращий читач року", який ще носить назву "Книгоманiя".
156.Тончинська Л. Дзвони Чорнобиля // Вiстi Змiївщини.- 2008.- 3
травня.- (Пам'ять).
Працiвники культури Змiївщини: Зiдькiвської та Черемушнянської
бiблiотек В. Тимченко, Н. Краснокутська, Черемушнянського клубу С.
Онопко пiдготували разом з учнями Зiдькiвської ЗОШ сценарiй заходу до
роковин Чорнобильської трагедiї.
157.Трагiчна сторiнка iсторiї // Новости Чугуева.- 2007.- 24 ноября.(До 75-х роковин Голодомору в Українi).

Бiблiографiчний огляд Чугуївської ЦБС присвячений книгам про
Голодомор в Українi 1932-1933 рокiв.
158.Турбаба Г. Програма економiчного i соцiального розвитку
Дворiчанського району на 2008 рiк // Дворiчанський край.- 2008.- 29 березня.
У Програмi економiчного i соцiального розвитку Дворiчанського
району на 2008 рiк окремим пунктом стоїть вiдродження культурних i
просвiтницьких традицiй шляхом: поповнення фондiв бiблiотек району
перiодичними виданнями, вiтчизняною та зарубiжною продукцiєю;
здiйснення ремонтних робiт примiщень та систем опалення закладiв
культури, насамперед, сiльськiй мiсцевостi та iн.
159.Турбуючись про дiтей // Вiстi Красноградщини.- 2008.- 23 квiтня.
Учасники лялькового театру, який дiє при Красноградськiй районнiй
дитячiй бiблiотецi, разом зi своїм керiвником Тетяною Торубаровою
побували в гостях у вихованцiв центру соцiально-психологiчної реабiлiтацiї
дiтей.
160.Фiлiпова Л. Центр духовного збагачення // Дворiчанський край.2008._ 15 березня.
Про роботу Дворiчанської центральної районної бiблiотеки для
дорослих.
161.Фiлiпова Л. Цю трагедiю не можна забути // Дворiчанський край.2008.-22 грудня.
У примiщеннi Дворiчанської центральної бiблiотеки обладнано
книжкову виставку "Голодомор-33". У 2008 роцi - роцi пам'ятi жертв
Голодомору - у центральнiй районнiй бiблiотецi плануються ряд заходiв по
вшануванню пам'ятi його жертв, серед яких книжковi виставки: "Голодомор
мовою документiв", "Терор проти народу".
162.«Хай завжди буде сонце...» // Вiстi Змiївщини.- 2008.- 3 червня.
28 травня в Змiївськiй районнiй дитячiй бiблiотецi вiдбулося родинне
свято для учнiв початкових класiв "Хай завжди буде сонце...", присвячене
Дню захисту дiтей.
163.Хорішко Л. Не тільки книжки на полицях... // Колос
(Сахновщинський р-н).-2008.- 27 вересня.- (До Всесвітнього дня бібліотек).
Про роботу Огіївської бібліотеки сімейного читання.
164.«Це щастя - жити, бачити схiд сонця...» // Колос (Сахновщинський
р-н) .- 2008.- 17 травня.- (Пiслямова до свята).
У Сахновщинськiй центральнiй бiблiотецi напередоднi Дня Перемоги
традицiйно проходять вечори-зустрiчi з ветеранами Великої Вiтчизняної
вiйни, солдатськими вдовами, дiтьми вiйни. Цього року у бiблiотецi пройшов
вечiр-зустрiч "Тих днiв не змовкне слава...".
165.Чайка С. Слава козацька у наших серцях // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2008.- 10 червня.
Вiдзначаючи 360 рокiв початку Нацiонально-визвольної вiйни
українського народу 1648-1657 рокiв пiд проводом Б. Хмельницького, у
Валкiвськiй районнiй бiблiотецi будуть органiзованi книжковi виставки,

тематичнi перегляди лiтератури, суспiльно-полiтичнi читання, бесiди
iсторичної тематики.
166.Чернова В. "Хто не кохав - не жив на цьому свiтi" // Зоря
(Золочiвський, Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2008.16 лютого.
Працiвники Золочiвської центральної районної бiблiотеки провели для
7-класникiв гiмназiї N 1 лiтературну годину "Хто не кохав - не жив на цьому
свiтi".
167.Чигрин В. Марина Реуцкова: "Ми зiбрали унiкальнi матерiали" //
Трибуна трудящих (Харкiвський р-н).- 2008.- 9 серпня.- (Подiя року).
Головний методист Центральної районної бiблiотеки Марина Реуцкова
про проведену в бiблiотецi роботу до свята 85-ої рiчницi утворення
Харкiвського району та 65-ої рiчницi звiльнення району вiд фашистських
загарбникiв.
168.Шевченко I. Для мешканцiв мiкрорайону // Обрiї Iзюмщини.2008.- 22 сiчня.- (Про людей хороших).
Маленький, але дружнiй i роботящий колектив працює в бiблiотецi в
мiкрорайонi Пiсок м. Iзюм.
169.Шевченко Г. "Осiннi барви" взимку // Дворiчанський край.- 2008.19 сiчня.
14 сiчня у примiщеннi Дворiчанської центральної районної бiблiотеки
вiдбулося засiдання клубу людей похилого вiку "Осiннi барви", на якому
мiсцевий фольклорний колектив "Осколяночка" презентував членам клубу
цiкаву культурну програму.
170.Щербак Н. Бiблiотека: проблеми та перспективи // Коломацький
край.- 2008.- 29 березня.
Директор Коломацької центральної бiблiотечної системи Н. Щербак з
пiдсумками роботи бiблiотек району у 2007 роцi, який був проголошений
Указом Президента України Вiктором Ющенко Роком української книги.
171.Щербатюк Л. Книга - одвiчне джерело знань // Обрiї Iзюмщини.2008.- 1 квiтня.- (Свiт духовностi).
Працiвники Iзюмської дитячої бiблiотеки N 1 органiзували для читачiв
рiзноманiтнi заходи у рамках Всеукраїнського тижня дитячої та юнацької
книги, зокрема були оформленi книжково-iлюстрацiйнi виставки "Подорож
до країни Дитинства", "Феєрiя мандрiв".
172.Щодня - поруч iз дитинством // Вiстi Змiївщини.- 2008.- 20
червня.- (Твої люди, Змiївщино!).
20 червня вiдзначає свiй ювiлейний день народження завiдуюча
Комсомольською спецiалiзованю бiблiотечною фiлiєю Змiївського району
Галина Володимирiвна Колiсник.
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 2008 р.)
Професійна періодика
1.Давидова I. Стратегiї розвитку бiблiотек України за умов
iнформацiйного суспiльства // Вiсник Книжкової палати.- 2008, N 8.
В статтi кандидата педагогiчних наук, доцента, завiдувача кафедри
бiблiотекознавства та соцiальних комунiкацiй ХДАК I.Давидової розглянутi
iснуючi пiдходи до стратегiй розвитку бiблiотек за умов iнформацiйного
суспiльства. Обгрунтована система багаторiвневих стратегiй для бiблiотек
України, якi знаходяться на рiзних рiвнях функцiонування в системi
соцiальних комунiкацiй.
2.Давидова I. Стратегiчнi орiєнтири розвитку бiблiотечної професiї в
сучасних соцiально-комунiкацiйних умовах // Вiсник Книжкової палати.2008, N 9.- (Бiблiотечна справа).
У статтi кандидата педагогiчних наук, доцента, завiдувача кафедри
бiблiотекознавства та соцiальних комунiкацiй ХДАК Iрини Давидової
визначенi стратегiчнi орiєнтири розвитку бiблiотечної професiї в сучасних
соцiально-комунiкацiйних умовах, якi пов'язанi з виробництвом iнформацiї i
знань, їх розповсюдженням, а також оцiнюванням та пiдвищенням якостi.
3.Давидова I. Трансформацiйнi та iнновацiйнi змiни у бiблiотечнiй
сферi дiяльностi: теоретико-методологiчнi проблеми спiввiдношення //
Вiсник Книжкової палати.- 2008, N 7.- (Бiблiотечна справа).
У статтi кандидата педагогiчних наук, доцента, завiдувача кафедри
бiблiотекознавства та соцiальних комунiкацiй ХДАК I.Давидової визначено
спiввiдношення трансформацiйних та iнновацiйних змiн у бiблiотечнiй сферi
дiяльностi. Трансформацiйнi змiни визнано еволюцiйними, а iнновацiйнi
процеси - соцiально-управлiнськими.
4.Здановська В. 105-та рiчниця заснування вiддiлу бiблiотекознавства
Харкiвської державної наукової бiблiотеки iменi В.Г. Короленка //
Бiблiотечний вiсник.- 2008, N 4.- (Хронiка наукових подiй).
14-15 травня 2008 р. у Харкiвськiй державнiй науковiй бiблiотецi iменi
В.Г. Короленка вiдбулися мiжнароднi науковi читання "Перший у країнi
вiддiл бiблiотекознавства: до 105-їрiчницi заснування".
5.Кушнаренко
Н.
Скарбниця
сiльськогосподарських
знань
нацiонального масштабу // Вiсник Книжкової палати.- 2008, N 9.- (Рецензiї).
Рецензiя проректора з наукової роботи ХДАК, доктора педагогiчних
наук, професора Наталiї Кушнаренко на роботу В.А. Вергунова "Державна
наукова сiльськогосподарська бiблiотека".
6.Мар'їна О. Iнформацiйно-комунiкацiйна взаємодiя бiблiотек:
феноменологiчний пiдхiд // Вiсник Книжкової палати.- 2008, N 9.(Бiблiотечна справа).

Аспiрантка ХДАК Олена Мар'їна у своїй статтi розглядає феномен
iнформацiйно-комунiкацiйної взаємодiї бiблiотек. Аналiзуються iснуючi
дефiнiцiї поняття iнформацiйно-комунiкацiйної взаємодiї. Визначаються
особливостi та перспективи розвитку цього явища.
7.Мастiпан О. Сiльськi бiблiотеки України: реальний стан, проблеми,
перспективи (за результатами дослiдження) // Бiблiотечна планета.- 2008, N
3.- (Як живеш, сiльська бiблiотеко?).
Найскладнiша ситуацiя за станом охоплення бiблiотечним
обслуговуванням у сiльськiй мiсцевостi зберiгається у Харкiвськiй областi.
Жодними формами бiблiотечного обслуговування не забезпеченi 56%
(найвищий в Українi показник) сiл, де проживають 16% усього сiльського
населення областi.
8.Тимошенко I. Українське книгознавство у 60-70-х роках ХХ ст. //
Бiблiотечний вiсник.- 2008, N 5.- (Iсторiя та теорiя бiблiотекознавства).
У статтi розглянуто особливостi формування вiтчизняного
книгознавства у 60-70-х роках ХХ ст., у якому позитивним фактором серед
iнших стало вiдкриття факультету книгознавства у Харкiвському
державному iнститутi культури для пiдготовки фахiвцiв з книжкової торгiвлi
вищої квалiфiкацiї.
Обласні та районні газети
9.Бiблiотекарi вiдзначають професiйне свято // Коломацький край.2008.- 11 жовтня.
Урочисто вiдзначили 10 рiчницю з дня запровадження професiйного
свята - Дня бiблiотек, бiблiотечнi працiвники Коломацького району.
10.Безверхня Л. Берегинi духовних скарбiв // Голос Лозiвщини.- 2008.30 вересня.- (Сьогоднi - День бiблiотек).
Коллектив Лозiвської мiської юнацької бiблiотеки ретельно вивчає
потреби своїх читачiв i завжди приходить на допомогу у виборi художньої
лiтератури та перiодичних видань на будь-який смак.
11.Безверхня Л. Вселюдський храм науки // Голос Лозiвщини.- 2008.3 жовтня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).
З нагоди Всеукраїнського дня бiблiотек у Лозiвськiй центральнiй
районнiй бiблiотецi вiдбулося вiншування i нагородження кращих
представникiв професiї.
12.Богуславський Л. Село без книги не село // Слобiдський край.2008.-11 жовтня.- (До джерел).
В селi Рубiжному з'явилася оновлена бiблiотека, яку мiсцевий
бiблiотекар Тетяна Харкiвченко перетворила на затишний домашнiй куточок
села.
13.Буднi державної влади // Сiльськi новини (Валкiвський р-н).- 2008.7 жовтня.
З нагоди Всеукраїнського дня бiблiотек вiддiлом культури
райдержадмiнiстрацiї був проведений семiнар.
14.Буряковская Т. Не книгой единой... // Время.- 2008.- 30 сентября.(30 сентября - Всеукраинский День библиотек).

Напередоднi Всеукраїнського Дня бiблiотек свiй день народження
святкує одна з найстарiших бiблiотек пролетарського Харкова - центральна
бiблiотека iм. А.П. Чехова Орджонiкiдзевського району.
15.Василенко В. Визначено кращу селищну бiблiотеку // Трибуна
трудящих (Харкiвський р-н).- 2008.- 27 грудня.- (Районний огляд-конкурс).
15 грудня у примiщеннi ЦРБ у м. Пiвденному вiдбулася урочиста
церемонiя нагородження переможцiв районного огляду-конкурсу "Краща
сiльська бiблiотека", який проводився з 21 по 24 листопада у Передмiстi
серед бiблiотек РБС Харкiвського району.
16.Вовк С. "Один за всiх i всi за одного" // Голос Лозiвщини.- 2008.- 24
жовтня.- (У бiблiотецi).
З метою популяризацiї сучасної лiтератури та заохочування пiдлiткiв
до читання 13 жовтня у Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбувся
лiтературний турнiр "Один за всiх i всi за одного".
17.Вшановували бiблiотекарiв // Водолазький кур'єр.- 2008.- 4 жовтня.
У Нововодолазькому районному Будинку культури пройшли
урочистостi, присвяченi Всеукраїнському дню бiблiотек.
18.Голуб Л. Свято Книги // Вiстi Дергачiвщини.- 2008.- 13 грудня.(Книжковий меридiан).
"Для мене книга - свiтло дня, для мене книга - зорi ночi, моя сiм'я, моя
рiдня, мiй розум, серце, очi" - пiд такою назвою у Слатинському селищному
клубi Дергачiвського району вiдбулося свято Книги, пiдготовлене
працiвниками селищної бiблiотеки та учнями Слатинського НВК.
19.Добра пам'ять // Культура i життя.- 2008.- 24 вересня.- (Вiстi з
бiблiотек).
У Харковi, за кошти Благодiйного фонду Бориса Колесникова, буде
збудовано нову бiблiотеку суспiльно-полiтичної лiтератури iменi Євгена
Кушнарьова.
20.Жикол О. Берегинi духовних скарбiв // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н).- 2008.- 11 жовтня.- (Свято книги).
Бiблiотекарiв Харкiвського району, які зібрались на своє професiйне
свято - День бiблiотек - привiтали спiвак В. Єгоров та ансамбль флейтистiв
"Любисток".
21.Жовтобрюх Р. Мова - душа народу // Вiстi Дергачiвщини.- 2008.- 29
листопада.- (Вiдлуння подiї).
14 листопада нове правлiння громадської органiзацiї Дергачiвського
району Конгресу української iнтелiгенцiї на чолi з новообраним головою
Iриною Кобзар провело вечiр на тему писемностi i мови українського народу.
Захiд вiдбувся у залi Дергачiвської центральної районної бiблiотеки.
22.Зайнуллина Н. Книга или монитор? // Вечерний Харьков.- 2008.- 4
октября.- (Поздравляем).
До свого професiйного свята - Дня бiблiотек – бiблiотекарi Центральної
дитячої бiблiотеки iм. Островського пiдготували багато цiкавих заходiв: це i
настольна гра, i книжкова виставка "Книжковий дiм" та iнше.

23.Iванов М. Години пам'ятi для учнiв // Обрiї Iзюмщини.- 2008.- 7
листопада.
До Дня визволення України вiд нiмецько-фашистських загарбникiв та
до 90-рiччя комсомолу в бiблiотеках м. Iзюм проведено цiкавi i змiстовнi
заходи, серед яких: книжковi виставки "Сторiнки iсторiї комсомолу", "Вони
захищали Україну"; урок пам'ятi "Повiк тих днiв у пам'ятi не стерти" тощо.
24.Iнтернет-ресурс шкiльних бiблiотек // Слобiдський край.- 2008.- 2
жовтня.- (Iнформатика).
Про створення єдиного освiтнього iнформацiйного простору, у якому
важливе мiсце вiдводиться шкiльнiй бiблiотецi i центром якого є Офiцiйний
iнформацiйний сайт управлiння освiти мiськради, на якому реалiзований
проект "Шкiльна Iнтернет-бiблiотека".
25.Калюжний М. // Обрiї Iзюмщини.- 2008.- 9 вересня.- (Новини
Iзюмщини).
Директор Iзюмської районної ЦРБ Валентина Лисаченко звернулася до
сiльськiх голiв з проханням посприяти у справi поповнення книжкового
фонду та розширення передплати на перiодiку у бiблiотеках району.
26.Кантемир Л. Кращi за професiєю // Вiстi Дергачiвщини.- 2008.- 4
жовтня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).
У день професiйного свята працiвники централiзованої бiблiотечної
системи Дергачiвщини були запрошенi до райдержадмiнiстрацiї, де вiдбулося
вшанування кращих за професiєю.
27.Карбань Н. Є такий осередок культури // Водолазький кур'єр.2008.- 11 жовтня.- (Слово про бiблiотекаря).
Ось уже 24 роки працює завiдуючою Новоселiвською сiльською
бiблiотекою Нововодолазького району, одна з кращих працiвниць в цiй
галузi, Надiя Михайлiвна Меренкова.
28.Каурова С. В книжковому царствi // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2008.- 29 листопада.
Завiдуюча Краснокутською дитячою бiблiотекою Ольга Василiвна
Павлюк розповiдає про iсторiю створення закладу та про сьогодення
бiблiотеки.
29.Книжки українською - для дiтей // Голос Лозiвщини.- 2008.- 26
грудня.- (Новини регiону).
Харкiвська обласна бiблiотека для дiтей отримала близько 60 тисяч
книжок на українськiй мовi за державною програмою "Українська книга".
Книги будуть розподiленi мiж дитячими бiблiотекми Харкiвської областi.
30.Коваленко О. От древних фолиантов до выхода в Интернет //
Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2008.- 1 октября.- (30 сентября Всеукраинский день библиотек).
О работе Чугуевской ЦБС рассказывает ее директор Елена Проценко.
31.Коли робота до душi // Вiстi Водолажчини.- 2008.- 30 вересня.(Сьогоднi - Всеукраїнський день бiблiотек).

Жодного разу не пошкодувала про обрану професiю бiблiотекаря
завiдуюча Соснiвськю бiблiотекою фiлiєю Новововодолазького району
Наталiя Анатолiївна Колодяжна.
32.Колоней Д. Библиотека им. Кушнарева будет на пл. Свободы //
Вечерний Харьков.- 2008.- 25 сентября.- (Проект).
Депутаты горсовета утвердили решение об отводе места под
строительство библиотеки им. Кушнарева.
33.Кривочуприн Е. На "неправильные" книги никто не покушался //
Время.-2008.- 10 декабря.- (Проверка слуха. Булгаков в библиотеках есть).
Комментарии директора Харьковской государственной научной
библиотеки им. В.Г. Короленко Валентины Ракитянской и директора
Харьковской областной универсальной научной библиотеки Натальи Шостко
по теме, которая поднималась в ряде СМИ о якобы готовящейся чистке
украинских библиотек от "идеологически вредной литературы".
34.“Лiсова пiсня" на румейском диалекте // Время.- 2008.- 11 октября.(Новости культуры).
18 жовтня в конференц-залi Центральної наукової бiблiотеки
Харкiвського нацiонального унiверситета iм. Каразiна грецьке товариство
"Гелiос" презентує переклад з українського на румейський дiалект драмифеєрiї Лесi Українки "Лiсова пiсня".
35.Лапина А. Оружие в библиотеке... Информационное // Время.2008.- 1 ноября.- (Новости культуры).
В Харкiвськiй державнiй бiблiотецi iм. В.Г. Короленка 24 жовтня
вiдкрилася виставка "Сучасне вiйськове мистецтво".
36.Лапина А. Фоторепортаж от филологов // Время.- 2008.- 13
декабря.- (Культура. Новости).
В виставковому залi Центральної наукової бiблiотеки Харкiвського
нацiонального унiверситету iм. В.Н. Кразiна вiдкрилася виставка "ZOOM2008".
37.Левченко В. "Серце моє тут" // Зоря (Золочiвський, Богодухiвський,
Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2008.- 11 жовтня.
Про роботу культосвiтнього закладу розповiдає завiдуюча бiблiотекою
села Полкова Микитiвка Богодухiвського району Марина Анатолiївна
Дюбко.
38.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 10 жовтня.
10 жовтня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла бесiда "Чудовий вiк,
коли тобi за 40" з пропаганди здорового способу життя.
39.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 12
вересня.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 12 вересня пройшов тематичний урок
"Енциклопедичний досвiд".
40.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 12 грудня.
10 грудня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проведено бiблiотечний урок
для учнiв 7-х класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв мiста "Уроки
державностi".

41.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 17 жовтня.
14 жовтня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi з нагоди Дня українського
козацтва пройшло свято "Хай з козачка виросте козак", а 15 жовтня з нагоди
75-х роковин Голодомору 1932-1933 рокiв в Українi вiдкрито книжкову
виставку "Не згасне пам'ятi свiчка..."
42.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 19
вересня.
Упродовж вересня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi працює книжкова
виставка "Рiдне мiсто моє".
43.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 19 грудня.
З 18 грудня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходить виставкаконкурс для дiтей "По країнi з краю в край ходить Святий Миколай".
44.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 24 жовтня.
21 жовтня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла iнформацiйна
година "Обирай життя" з пропаганди здорового способу життя.
45.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 26
вересня.
20 вересня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi з нагоди Дня партизанської
слави вiдкрито книжкову виставку "Молюся Батькiвщинi", а 23 вересня була
проведена бесiда для читачiв бiблiотеки "Бiйцi невидимого фронту".
Упродовж вересня в бiблiотецi працює книжкова виставка "Рiдне мiсто моє".
46.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 26 грудня.
Впродовж грудня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходить
виставка-конкурс "По країнi з краю в край ходить Святий Миколай".
47.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 3 жовтня.
30 вересня в Лозiвських юнацькiй та мiськiй бiблiотеках вiдбулися
урочистостi з нагоди Всеукраїнського дня бiблiотек. 1 жовтня в Лозiвськiй
юнацькiй бiблiотецi вiдкрита тематична поличка до Мiжнародного дня
громадян похилого вiку "Осiнь, як i у природi, прийде до нас", а 2 жовтня в
Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла зустрiч з активними читачами
похилого вiку "Осiнь життя".
48.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 5 вересня.
5 вересня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшла екскурсiя для
школярiв "Мандри у книжковий свiт".
49.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 5 грудня.
1 грудня, до Всесвiтнього дня боротьби зi СНIДом, у Лозiвськiй мiськiй
бiблiотецi проведено iнформацiйну годину "Лiкуй тiло i не забувай про
душу"; в юнацькiй бiблiотецi проведено бесiду "Подорож на острiв СНIД".
50.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 5 грудня.
6 грудня, до Дня Збройних сил України, у бiблiотеках мiста Лозова
вiдбудуться зустрiчi з ветеранами Великої Вiтчизняної вiйни "Свiтовi дзвони
б'ють на сполох" та огляд лiтератури "Сину мiй..."
51.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 21
листопада.

У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 20 листопада проведено бiблiотечний
урок "Книги, що змушують нас думати", присвячений Всесвiтньому дню
дитини.
52.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 28
листопада.
27 листопада у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбувся бiблiографiчний
огляд "Слово про гетьмана Б. Хмельницького до 360-рiччя початку
нацiонально-визвольної вiйни українського народу середини XVII столiття".
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдкрита тематична поличка "Провiсниця
українського модернізму" до 145-рiччя з дня народження О. Кобилянської.
53.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 7
листопада.
8 листопада в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдкриється книжкова
виставка "Передаємо нащадкам наш скарб – українську мову", присвячена
Дню української писемностi та мови.
54.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2008.- 7
листопада.
З нагоди 75-х роковин Голодомору 1932-1933 рокiв в Українi у
Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдкрито книжкову поличку "Нащадки пам'ять
бережуть", в юнацькiй бiблiотецi - книжкову виставку "Розкажи про
скорботнi жнива".
55.Меркулова Т. Мова її - душi джерело // Вiстi Змiївщини.- 2008.- 26
грудня.- (Ювiлей).
У Змiївському лiцеї N 1 23 грудня пройшов творчий вечiр поетеси Нiни
Федорiвни Гребiник, який органiзували працiвники Змiївської районної
дитячої бiблiотеки та бiблiотеки лiцею.
56.Новикова З. Библиотека - хранительница мудрости и знаний // Вiстi
Дергачiвщини.- 2008.- 6 вересня.- (Новости отовсюду).
В Малопроходiвськiй сiльськiй бiблiотецi Дергачiвського району
провели лiтературну годину "Книга - хранительница мудрости и знаний".
57.Новикова З. Свiт прекрасного // Вiстi Дергачiвщини.- 2008.- 4
жовтня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).
Кожного року у день професiйного свята бiблiотекарi Дергачiвської
ЦБС вiдвiдують вiдомi мiсця Харкiвської областi. На цьогорiчне свято вони
вiдвiдали Чугуївщину.
58.Новикова З. Спiльними зусиллями // Вiстi Дергачiвщини.- 2008.- 27
вересня.- (Книга - друг i порадник).
Книгозбiрнi Дергачiвської ЦБС пiдбивають пiдсумки роботи по участi
в районному конкурсi щодо створення позитивного iмiджу.
59.Осин А. Чествовали книжных "берегинь" // Красная звезда
(Чугуевский р-н).- 2008.- 4 октября.- (Празднуем).
З нагоди професiйсного свята - Всеукраїнського дня бiблiотек
вiдбулося вшанування бiблiотекарів Чугуївщини. Концертними виступами
привiтали своїх товаришiв по культурному "цеху" самодiяльнi артисти з
Чугуївського РБК.

60.Пiдгiрська В. Однiєю родиною // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2008.- 23 серпня.(Святкували День села).
Завiдуюча Великорогозянською сiльською бiблiотекою В.Пiдгiрська
розповiдає про святкування Дня села.
61.Пам'ять часу не пiдвладна // Вiстi Змiївщини.- 2008.- 19 серпня.(До Дня визволення Змiєва).
У Змiївськiй центральнiй бiблiотецi до 65-рiччя визволення Змiєва вiд
нiмецько-фашистських загарбникiв органiзована виставка-огляд "Пам'ять
часу не пiдвладна".
62.Пасiчник С. Дiтям - слово правди // Сiльськi новини (Валкiвський
р-н) .- 2008.- 1 листопада.- (До 75-ї рiчницi Голодомору).
До 75-х роковин Голодомору у Валкiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi
пройшов тематичний ранок "Пам'ятати заради майбутнього".
63.Пасiчник С. Надiйний провiдник у свiтi книг // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2008.- 30 вересня.- (Сьогоднi - Всеукраїнський день
бiблiотек).
Пiд умiлим керiвництвом Вiри Антонiвни Ольховської колектив
Валкiвської районної дитячої бiблiотеки успiшно втiлює головне покликання
бiблiотекарiв - сприяти всебiчному розвитку дитячої особистостi, залучати
дiтей до систематичного читання, навчати поводитися з книгою, знаходити в
нiй потрiбну iнформацiю.
64.Перець Н. Конкурс бiблiотекарiв // Колос (Сахновщинський р-н).2008.-27 вересня.- (До Всесвiтнього дня бiблiотек).
У Сахновщинськiй ЦБС вiдбулося пiдбиття пiдсумкiв конкурсу
професiйної майстерностi "Удача року", який проводився з 10.01.по
30.08.2008 р
65.Привiтання шкiльним бiблiотекарям // Вiстi Дергачiвщини.- 2008.4 жовтня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).
До Всеукраїнського дня бiблiотек в Малоданилiвському лiцеї
Дергачiвського району вiдбулося святкове засiдання методичного об'єднання
шкiльних бiблiотек району.
66.Романовський В. Домашнiй комп'ютер Наталки Зозулi //
Слобiдський край .- 2008.- 2 грудня.- (Проект "Сiльська бiблiотека").
Про роботу своїх книгозбiрень розповiдають завiдуюча Кочеткiвською
селищною бiблiотекою N 1 Наталя Iванiвна Зозуля i завiдуюча бiблiотекою N
2 сел. Кочеток Чугуївського району Людмила Iванiвна Гриценко.
67.Романовський В. Не зупинятись на досягнутому // Слобiдський
край.- 2008.- 30 вересня.- (Сьогоднi - Всеукраїнський день бiблiотек).
Про призера першого Всеукраїнського конкурсу "Бiблiотекар
професiйно-технiчного навчального закладу 2008", який проводився цiєї
весни, бiблiотекаря Харкiвського професiйного лiцею машинобудування Є.I.
Кохно.
68.Романовський В. Подаруй бiблiотецi книгу // Слобiдський край.2008.- 8 листопада.- (Не хлiбом єдиним).

Про стан бiблiотек на Валкiвщинi розповiдає начальник вiддiлу
культури i туризму Валкiвської райдержадмiнiстрацiї В.П.Шевченко.
69.Романовський В. У бiблiотеки багато справжнiх друзiв //
Слобiдський край.- 2008.- 9 грудня.- ("Сiльська бiблiотека").
Селищна бiблiотека в Пересiчному, що на Дергачiвщинi справжнiй
палац книги, яким керує Тетяна Валентинiвна Карелiна.
70.Романовський В. Витоки Миколи Клягiна // Слобiдський край.2008.- 11 жовтня.- (Вернiсаж).
В Центральнiй науковiй бiблiотецi Харкiвського нацiонального
унiверситету iменi В.Н. Каразiна експонувалася персональна виставка
харкiвського живописця Миколи Клягiна.
71.Сiчнева I. Час рятувати книги? // Слобiдський край.- 2008.- 18
жовтня.- (Захистимо спадщину).
Як сприйняли в центральнiй бiблiотецi Червонозаводського району
Харкова інформацію про ревiзiю бiблiотечних фондiв на предмет лiтератури
"комунiстичного і шовiнiстичного" змiсту.
72.Слєпченко О. Подаруйте собi i рiдні новорiчний настрiй // Вiстi
Змiївщини.- 2008.- 26 грудня.- (Незабаром - Новий рiк!).
У Змiївськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдкрито спецiальну
виставку, на якiй можна знайти поради як зустрiти новорiчнi свята.
73.Слив'як В. Український класик iз Основи // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2008.- 11 листопада.
У Валкiвськiй районнiй бiблiотецi розгорнута книжкова виставка
"Перший класик української художньої прози", присвячена Григорiю
Федоровичу Квiтцi-Основ'яненко.
74.Спочатку було всього 446 книжок... // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2008.- 1 листопада.(Бiблiотецi - 60 рокiв).
У 2008 роцi Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi виповнилося 60
рокiв.
75.Стеблак О. "Нумо, козачата" // Вiстi Дергачiвщини.- 2008.- 1
листопада.- (Новини з Козачої Лопанi).
До Дня українського козацтва та з нагоди 360-рiччя нацiональновизвольної боротьби українського народу пiд проводом Б. Хмельницького 17
жовтня вiдбулися змагання "Нумо, козачата" мiж козацькими куренями iменi
П. Дорошенка та iменi Б.Хмельницького Козачолопанської початкової
школи, якi їм пiдготувала завiдуюча селищної бiблiотеки-фiлiї О. Стеблак.
76.Стеблак О. Музика торкається душi // Вiстi Дергачiвщини.- 2008.- 1
листопада.- (Новини з Козачої Лопанi).
Завiдуюча бiблiотекою с. Козача Лопань Дергачiвського району
пiдготувала i провела конкурс "Музика торкається душi", в якому взяли
участь учнi Козачолопанської ЗОШ.
77.Стеблак О. Треба не тiльки любити свiй край, а ще й знати про
нього // Вiстi Дергачiвщини.- 2008.- 1 листопада.- (Новини з Козачої Лопанi).

Завiдуюча Козачолопанської бiблiотеки разом iз класним керiвником 6А класу Шварьовою I.I. провели для учнів годину спiлкування
"Дергачiвщина - край мiй рiдний", присвячену 85-й рiчницi створення
Дергачiвського району.
78.Суржикова Т. У пошуках нового // Вiстi Дергачiвщини.- 2008.- 4
жовтня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).
Спiльними зусиллями селищної ради, вiддiлу культури i туризму
Дергачiвської РДА i завiдувачки Тетяни Валентинiвни Карелiної,
Пересiчанська бiблiотека перетворилася на справжнiй палац книги.
79.Табачун Л. 30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек // Вiстi
Водолажчини.- 2008.- 30 вересня.
Працiвники бiблiотеки Нововодолазького лiцею звернулися до дiтей з
проханням взяти участь в акцiї "Подаруй бiблiотецi книгу".
80.Тарасова О. На зустрiч iз книгою // Голос Лозiвщини.- 2008.- 4
листопада.- (Духовнiсть).
Вихованцi дошкiльних закладiв NN 7 i 14 завiтали на екскурсiю до
Лозiвської юнацької бiблiотеки.
81.Тимченко В. Поповнюються книжковi полицi // Вiстi Змiївщини.2008.- 30 вересня.- (Вдячнiсть).
Завiдуюча Зiдькiвською селищною бiблiотекою Змiївського району В.
Тимченко про новини щодо поповнення книжного фонду бiблiотеки.
82.“Українська нiч 1933-го року" // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2008.- 29 листопада.(75-i роковини Голодомору 1932-1933 рокiв в Українi).
В Богодухiвськiй центральнiй бiблiотецi для учнiв восьмих класiв було
проведено засiдання "Лiтературної вiтальнi", вечiр-реквiєм за темою
"Українська нiч 1933-го року".
83.Харченко В. Скарбниця знань // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2008.- 18 жовтня.- (У
бiблiотецi).
Справжньою скарбницею знань для богодухiвцiв стала центральна
районна бiблiотека.
84.Хорiшко Л. Не тiльки книжки на полицях... // Колос
(Сахновщинський р-н) .- 2008.- 27 вересня.- (До Всесвiтнього дня бiблiотек).
Два роки тому в Огiївцi Сахновщинського району була вiдкрита
бiблiотека сiмейного читання, якою завідує Галина Миколаївна Лимар.
85.Цурiкова Н. Росинки в очах... // Трибуна трудящих (Харкiвський рн).- 2008.- 26 листопада.- (Горить свiча пам'ятi).
В Центральнiй районнiй бiблiотецi Харкiвського району на захiд
"Запали свiчку пам'ятi" зiбралися керiвники всіх бiблiотек району,
краєзнавцi, якi безпосередньо займалися питанням розкриття правди про
Голодомор.
86.Чигрин В. Костюмованi традицiї народу // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н).- 2008.- 24 грудня.- (Презентацiї).

15 грудня у примiщеннi читального залу ЦРБ Харкiвського району
пройшла презентацiя унiкальної книги "Костюм в Українi вiд епохи
Київської Русi до ХХI столiття", автором якої є Свiтлана Iванiвна Нiкуленко кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри художнього моделювання
тканин Харкiвської державної академiї дизайну i мистецтв.
87.Чигрин В. Скарбниця просвiтництва i духовностi // Трибуна
трудящих (Харкiвський р-н).- 2008.- 27 грудня.
У Березiвцi Харкiвського району вiдзначили 100-рiччя мiсцевої
бiблiотеки, яка посiла 1 мiсце в районному оглядi-конкурсi "Краща сiльська
бiблiотека".
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації
з питань культури та мистецтва.

