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Професійна періодика
1.Асєєв Г. Структура метричних дослiджень у сучасному наукознавствi
/ Г. Асєєв // Вiсник Книжкової палати.- 2016, N 1.- (Соцiальнi комунiкацiї).
У статтi доктора технiчних наук, професора, завiдувача кафедри
iнформацiйних технологiй ХДАК Георгiя Асєєва розглянуто об'єкт, предмет,
завдання, взаємовплив i взаємозалежнiсть метричних дослiджень
(наукометрiя, iнформетрiя, бiблiотеметрiя, кiберметрiя i вебометрiя) у
сучасному наукознавствi.
2.Булах Т. Заходи з популяризації читання: загальна характеристика /
Т. Булах // Вiсник Книжкової палати.- 2016, N 2.- (Соцiальнi комунiкацiї).
У статтi кандидата педагогiчних наук, доцента кафедри
документознавства та книгознавства ХДАК Т. Булах здiйснено стислий огляд
основних заходiв з популяризацiї читання, запропоновано їхню класифiкацiю
за сутнiсними ознаками, що вiдображають особливостi призначення та
цiльової аудиторiї.
3.Давидова I. Культорологiя та соцiальнi комунiкацiї: iнновацiйнi
стратегiї розвитку І. Давидова // Вiсник Книжкової палати.- 2016, N 1.(Конференцiї. Конкурси. Виставки).
Спецiалiсти Харкiвської державної академiї культури, Нацiональної
академiї мистецтв України та Iнституту культорологiї пiд патронатом
Мiнiстерства культури України наприкiнцi 2015 року провели мiжнародну
наукову конференцiю "Культурологiя та соцiальнi комунiкацiї: iнновацiйнi
стратегiї розвитку". У форумi взяли участь фахiвцi в галузi культурологiчної
та соцiально-комунiкацiйної освiти, науковцi, молодi вченi, аспiранти та
докторанти вищих навчальних закладiв, працiвники бiблiотек, музеїв, архiвiв
тощо.
4.Лосiєвський I. Автографи у бiблiотечних фондах: актуальнi питання
теорiї та практики колекцiонування / І. Лосієвський // Вiсник Книжкової
палати.- 2016, N 1.- (Бiблiотечна справа).
У статтi доктора фiлологiчних наук, професора ХДАК, завiдувача НДВ
документознавства, колекцiй рiдкiсних видань i рукописiв ХДНБ iм. В.Г.
Короленка Iгоря Лосiєвського розглянуто актуальнi питання теорiї та
практики формування колекцiй i зiбрань автографiчних пам'яток у фондах
наукових бiблiотек.
5.Маркова В., Суховiй О. Медiологiя Режi Дебре у дискурсi наук
соцiально-комунiкацiйного циклу / В. Маркова, О. Суховій // Вiсник
Книжкової палати.- 2016, N 1.- (Соцiальнi комунiкацiї).

У статтi доктора наук iз соцiальних комунiкацiй, професора, завiдувача
кафедри ХДАК Вiкторiї Маркової i кандидата фiлософських наук, доцента
кафедри ХДАДМ Олександра Суховiя здiйснено аналiз головних положень
медiологiї французького фiлософа Режi Дебре у контекстi дослiджень у
галузi соцiальних комунiкацiй.
6.Рубан А. Формування та використання iнформацiйних ресурсiв у
бiблiотеках України: огляд видань 2010-2014 рокiв / А. Рубан // Вiсник
Книжкової палати.- 2016, N 1.- (Бiблiотечна справа).
У статтi наукового спiвробiтника ДНПБ України iм. В.О.
Сухомлинського Алли Рубан проаналiзовано документопотiк з питань
формування та використання iнформацiйних ресурсiв у бiблiотеках України
за останнi п'ять рокiв. Базою для пошуку джерел iнформацiї слугували серед
iнших фонди Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка.
7.Соляник А. Суттєвий внесок у розвиток методологiї бiблiотечної
систематизацiї / А. Соляник // Вiсник Книжкової палати.- 2016, N 1.(Рецензiї).
Рецензiя
доктора
педагогiчних
наук,
професора
кафедри
документознавства та книгознавства Харкiвської державної академiї
культури Алли Соляник на монографiю Сербiна О.О. "Систематизацiя
iнформацiї в контекстi розвитку класифiкацiй наук".
8.Субота В. Дiти малюють iдеальне житло / В. Субота // Культура i
життя.- 2016.-5-11 лют.
У Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для дiтей вiдкрилася Мiжнародна
виставка дитячого малюнка Ideal House, на якiй представленi роботи дiтей iз
багатьох країн свiту, кожен намалював iдеальний дiм для проживання.
9.Україськiй — 12 рокiв // Культура i життя.- 2016.- 22-28 сiч.
29-31 сiчня вiдбудеться всеукраїнськiй вiкiфлешмоб, який має
доповнити українську Вiкiпедiю рекордною кiлькiстю статей у стислий строк
— три днi. Серед населених пунктiв, в яких пройдуть вiкiфлешмоби та
вiкiвишколи — Харкiв. Захiд вiдбудеться 30 сiчня у Харкiвськiй обласнiй
унiверсальнiй науковiй бiблiотецi.
Обласні періодичні видання
1.В гости к "Живой библиотеке" // Харьк. известия.- 2016.- 26 марта.
27 марта в "Живой библиотеке", которая превратится в "Театральную",
посетители смогут окунуться в театральный мир через чтение "Живых книг".
Мероприятие состоится по адресу улица Благовещенская, 1.
2.Грек М. Про вiру розповiли у Дворiчнiй / М. Грек // Слобiд. край.2016.- 19 сiч.
Працiвники Дворiчанської дитячої районної бiблiотеки провели в
Свято-Успенському храмi смт Дворiчна рiздвяний ранок "Рiздвяна зiрка на
весь свiт засяяла".
3.Грек М. Читачi вшанували легенду / М. Грек // Слобiд. край.- 2016.- 3
берез.

У Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi пройшла лiтературна
година "Хто не жив посеред бурi, той цiни не знає силi", присвячена 145рiччю з дня народження видатної письменницi Лесi Українки
4.Дом, который нарисовали дети // Харьк. известия.- 2016.- 26 янв.
В Харьковской областной библиотеке для детей открылась
Международная выставка детского рисунка Ideal House.
5.Его музыка изменила мир // Харьк. известия.- 2016.- 17 марта.
В Центральной научной библиотеке Харьковского национального
университета им. В.Н. Каразина 19 марта состоится музыкальный вечер
памяти греческого певца и композитора Василиса Цицаниса.
6.Мiронюк Ю., Лiсна Т. Написав книгу про район / Ю. Міронюк, Т.
Лісна // Слобiд. край.- 2016.- 12 сiч.
5 сiчня в читальному залi Близнюкiвської центральної районної
бiблiотеки вiдбулася презентацiя книги молодого історика-краєзнавця
Михайла Волкова "Нарис історії Близнюкiвщини".
7.Малєжик К. Шевченкiвськi читання / К. Малєжик // Слобiд. край.2016.- 22 берез.
На Валкiвщинi 17 березня пройшов районний конкурс читцiв "У вiнок
Кобзаря ми вплiтаємо слово", до якого долучилися усi бiблiотеки-фiлiї
району. У конкурсi взяли участь 55 учасникiв.
8.Надточий Т. Миротворческие идеи Николая Рериха / Т. Надточий //
Харьк. известия.- 2016.- 15 марта.
Общественная организация Харьковский Культурный Центр имени
Н.К. Рериха проводит в городе и области миротворческий выставочный
проект "Мир через Культуру". При Харьковском КЦ работает библиотека
рериховской литературы, единственная в городе, в которой собраны все
издания Международного Центра Рерихов. В Культурном Центре проводятся
тематические выставки репродукция Николая и Святослава Рерихов и
харьковских художников, концерты, встречи с культурными деятелями
Харькова, работает лекторий.
9.Не наукой единой // Харьк. известия.- 2016.- 16 февр.
В одном из помещений библиотеки университета ХПИ открылась
выставка работ сотрудников университета — 7 талантливых мастерицвышивальщиц и кукольниц.
10.Островська Х. Феєричне Рiздво / Х. Островська // Слобiд. край.2016.- 12 сiч.
Рiздвянi свята вiдзначили в закладах культури Харкiвщини. Зокрема, 6
сiчня, Великобурлуцька районна бiблiотека для дiтей зiбрала своїх читачiв на
"Рiздвянi зустрiчi".
11.Приглашает Эллада // Харьк. известия.- 2016.- 10 марта.
С 12 марта по 9 апреля в Харькове пройдет фестиваль греческой
культуры, посвященный Дню национального возрождения Греции, который
ежегодно отмечают 25 марта. В рамках фестиваля 19 марта в библиотеке
ХГУ состоится музыкальный вечер "100 лет со дня рождения Василиса
Цицаниса".

12.Сорока С. "Берегинi" Близнюкiвщини / С. Сорока // Слобiд. край.2016.- 5 берез.
Напередоднi свята 8 Березня в Близнюкiвськiй центральнiй районнiй
бiблiотецi вiдбулося засiдання клубу "Берегиня".
13.Сорока С. Ювiлейний фестиваль читцiв / С.Сорока // Слобiд. край.2016.- 1 берез.
26 лютого на Кегичiвщинi пройшов районний фестиваль читцiваматорiв "Вiчне слово Кобзаря". Органiзатором заходу була Кегичiвська
центральна районна бiблiотека.
14.Хижная М. Детей приглашают нарисовать мечту о доме / М.
Хижная // Веч. Харьков.- 2016.- 23 янв.
В Харьковской областной библиотеке для детей открылась
Международная выставка детского рисунка Ideal House. Инициатор акции –
американский художественный фонд Fermata. Тема детских работ –
идеальный дом.
15. «Ярмарка вузов» — первый шаг сделан // Харьк. известия.- 2016.11 февр.
В Харьковской областной библиотеке для юношества 9-10 февраля
прошла III ежегодная "Ярмарка вузов".
Регіональні періодичні видання
1.Бiрюкова Л. Садоводам-огородникам / Л. Бірюкова // Обрiї
Iзюмщини.- 2016.- 11 берез.
В Iзюмськiй центральнiй мiськiй бiблiотецi оформлено книжкову
виставку "Гармонiя власного подвiр'я".
2.Бредихина О. Видатнi люди / О. Бредихина // Вiстi Дергачiвщини.2016.- 5 берез.
Усний журнал "Хотiла б я пiснею стати", присвячений Лесi Українцi,
пiдготували i провели для учнiв 8 класу Дворiчнокутянської ЗОШ вчитель
української мови i лiтератури Лабунська Н.А., завiдувач Дворiчнокутянської
бiблiотеки-фiлiї N 13 Дергачiвської ЦБС, бiблiотекар шкiльної бiблiотеки
Бiлокобила О.I.
3.Васильова Г. / Г. Васильова // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 26 берез.
20 березня в Дворiчнокутянськiй бiблiотецi-фiлiї N 13 Дергачiвської
ЦБС вiдбулося свято, присвячене Всесвiтньому дню поезiї.
4.Головнi подiї тижня. Мiсто Лозова // Голос Лозiвщини.- 2016.- 26 сiч.
Упродовж сiчня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проводиться
iсторичний екскурс "Соборнiсть — це єднiсть i злагода", куточок маленького
українця "Україна — наш спiльний дiм" до Дня Соборностi України. У
Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проведено урок iсторичної правди "Крути:
незгасна пам'ять" до Дня пам'ятi героїв Крут.
5.Гончаренко I. Невигаданi iсторiї Iвана Шевченка / І. Гончаренко //
Обрiї Iзюмщини.- 2016.- 11 берез.
В 2015 роцi у керiвника прес-центру Iзюмської районної органiзацiї
ветеранiв I.I. Шевченка вийшло двi збiрки замальовок про вiдомих людей

Iзюмщини, про цiкавi подiї свого краю, починаючи з повоєнного перiоду до
сьогодення. Книжки вийшли пiд назвою "Невигаданi iсторiї" i були
подарованi автором мiському краєзнавчому музею, районнiй i мiськiй
бiблiотекам.
6.Гордiсть Лозiвщини — моя Катеринiвка" // Голос Лозiвщини.- 2016.1 берез.
22 лютого в Катеринiвськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвської ЦБС
вiдбулася презентацiя краєзнавчої книги О.Г. Козороза "Гордiсть Лозiвщини
— моя Катеринiвка".
7.Грудина Л. До Мiжнародного Дня рiдної мови / Л. Грудина // Вiстi
Дергачiвщини.- 2016.- 27 лют.
До Мiжнародного дня рiдної мови у Гаврилiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 11
Дергачiвської ЦБС вiдбувся захiд, на якому читачi виконували твори
українських поетiв, звучали українськi народнi пiснi, була представлена
книжкова виставка "I сонцем слово засiяло".
8.Дайджест подiй // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2016.- 6 лют.
29 сiчня у Близнюкiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей вiдбувся захiд
"Герої Крут у пам'ятi людськiй", а в читальному залi центральної районної
бiблiотеки для випускникiв Близнюкiвського лiцею проведено iсторичний
альманах "Вiчна пам'ять в кетягах калини".
9.До 145-ї рiчницi вiд дня народження Лесi Українки // Голос
Лозiвщини .- 2016.- 15 берез.
25 лютого в бiблiотеках Лозiвського району пройшли заходи та
книжковi виставки, присвяченi 145-й рiчницi вiд дня народження Лесi
Українки.
10.До Дня вшанування учасникiв бойових дiй на територiї iнших
держав // Голос Лозiвщини.- 2016.- 16 лют.
З 8 по 12 лютого в усiх 34 бiблiотечних закладах Лозiвського району
проводилися заходи та книжковi виставки, присвяченi Дню вшанування
учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав.
11.Живагiн А. Ой, вернiться лiта мої, та до мене в гостi... / А.
Живагін // Голос Лозiвщини.- 2016.- 1 берез.
22 лютого працiвники всiєї бiблiотечної системи Лозiвського району,
численнi поцiновувачi лiтературного слова, поважнi гостi з району та областi,
зiбралися в стiнах Катеринiвського фiлiалу Лозiвської ЦБС на презентацiю
нової книги Олександра Козороза "Гордiсть Лозiвщини — моя Катеринiвка".
12.Журавлева Е. "Стихи — моя жизнь" / Е. Журавлева // Вестник
Чугуевщины.- 2016.- 23 янв.
В Чугуевской центральной библиотеке состоялся юбилейный вечер,
посвященный 55-летию со дня рождения поэтессы Людмилы Васильевны
Боднарюк.
13.З нагоди Дня Соборностi України // Голос Лозiвщини.- 2016.- 26 сiч.
У навчальних i бiблiотечних закладах та закладах культури Лозiвського
району проходила низка тематичних заходiв i книжкових виставок до Дня
Соборностi України.

14.Зiнченко В. Сильнiший вiд смертi / В. Зінченко // Знамя труда
(Первомайский р-н).- 2016.- 20 февр.
В Роздольськiй сiльськiй бiблiотецi Первомайського району пройшла
лiтературна година, присвячена поету-афганцю Олександру Стовбi. В
бiблiотецi була оформлена тематична полиця "Афганiстан — моя кривава
рана", а в фойє — виставка малюнкiв учнiв Бiляївського НВК, якi мешкають
у селi Роздолля.
15.Засiдання клубу "Епiцентр" // Голос Лозiвщини.- 2016.- 2 лют.
23 сiчня у Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi пройшло чергове
засiдання клубу за iнтересами "Епiцентр" — "Хвали сiчень снiговий".
Бiблiотекар розповiла про рiк Вогняної Мавпи, продемонструвала вiдео
"Україна. Зимовi свята" та познайомила з книгами, представленими на
виставцi "Зимовi передзвони".
16.Зустрiч з приводу // Промiнь (Краснокутський р-н).- 2016.- 20 лют
У Качалiвськiй сiльськiй радi Краснокутського району вiдбулася
тематична зустрiч-бесiда воїнiв-афганцiв та воїнiв учасникiв АТО з учнями
Качалiвської ЗОШ I-III ступенiв iм. О.Д. Майорова, органiзовану спiльно
сiльською радою, Будинком культури, бiблiотекою i школою. Ведуча зустрiчi
— завiдуюча Качалiвською бiблiотекою Г.П. Чаговець.
17.Iллiчiвський М. В Iзюмськiй районнiй бiблiотецi запалали
лампадки / М. Іллічівський // Обрiї Iзюмщини.- 2016.- 19 лют.
З нагоди другої рiчницi революцiї Гiдностi в Iзюмськiй районнiй
бiблiотецi пройшла презентацiя документальної кiнострiчки американського
режисера українського походження Дем'яна Колодiя "Воля або смерть".
18.Калюжний М. Поетична збiрка про тихi зорi над дiбровою / М.
Калюжний // Обрiї Iзюмщини.- 2016.- 11 берез.
В Капитолiвцi Iзюмського району, в примiщеннi мiсцевої бiблiотеки
пройшла презентацiя другого (доповненого) видання вiршiв поета i барда,
члена лiтературного об'єднання "Слово" Володимира Тєплоухова.
19.Кантемир Л. Виїзний семiнар / Л. Кантемир // Вiстi Дергачiвщини.2016.- 26 берез.
22 березня в читальнiй залi Дергачiвської центральної районної
бiблiотеки вiдбувся виїзний семiнар обласного комiтету профспiлки
працiвникiв культури для профспiлкового активу закладiв культури району.
20.Карелiна Т. Людина, Поет, Художник / Т. Кареліна // Вiстi
Дергачiвщини.- 2016.- 12 берез.
В Пересiчанськiй бiблiотецi Дергачiвської ЦБС вiдбувся цикл заходiв
"На струнах Кобзаревої душi свiча Шевченкова горить".
21.Козел Т. / Т. Козел // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 26 берез.
ЦБС провела в 5-Б класi Слатинського НВК презентацiю казкової
iсторiї "Як Iван щастя шукав".
22.Козел Т. До Мiжнародного Дня рiдної мови / Т. Козел // Вiстi
Дергачiвщини.- 2016.- 27 лют.

У Слатинськiй бiблiотецi-фiлiї N 2 Дергачiвської ЦБС 20 лютого
пройшла година спiлкування "Сувора розмова про язик i мову", приурочена
до Мiжнародного дня рiдної мови.
23.Коломiєць А., Петренко Я. Лiтературна вiтальня / А. Коломієць, Я.
Петренко // Голос Лозiвщини.- 2016.- 4 берез.
У фiлiї N 2 Краснопавлiвської мiської бiблiотеки Лозiвського району
вiдбулося засiдання лiтературної вiтальнi, присвячене 145-рiччю вiд дня
народження Лесi Українки.
24.Кугно Н. Любов до рiдного краю / Н. Кугно // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2016.- 26 берез.
В примiщеннi Сахновщинської мiсцевої бiблiотеки-музею вiдбулися
виховнi заходи, метою яких було формування в учнiв почуття патрiотизму,
любовi до свого народу, рiдного краю, України.
25.Кулик Г. Щоб серця проростали любов'ю / Г. Кулик // Вiстi
Водолажчини.- 2016.- 9 сiч.
Про роботу Просянської бiблiотеки-фiлiї N 1 Нововодолазької ЦБС.
26.Лисаченко В. Острiвець душевного тепла / В. Лисаченко // Обрiї
Iзюмщини.- 2016.- 1 сiч.
В бiблiотецi села Федорiвка Iзюмського району завiдувач Н.
Нестеренко органiзувала презентацiю книги "Мiсячна соната вiйни".
27.Лозiвський район: головнi подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2016.- 2
лют.
В бiблiотеках, навчальних закладах Лозiвського району, в
Краснопавлiвському краєзнавчому музеї проходили заходи, присвяченi Дню
пам'ятi героїв Крут.
28.Лукашова
Л.
Великобурлуччина
вшанувала
воїнiвiнтернацiоналiстiв / Л Лукашова // Вiсник Великобурлуччини.- 2016.- 20 лют.
У Великобурлуцькiй центральнiй районнiй бiблiотецi було проведено
годину пам'ятi "Афганiстан: подвиг, трагедiя, пам'ять".
29.Макогон К. Скажи: "Нi" дезiнформацiї / К. Макогон // Вiсник
Великобурлуччини.- 2016.- 6 лют.
У читальному залi Великобурлуцької центральної районної бiблiотеки
методист К.Ю. Набродова провела тренiнг по медiаграмотностi, учасниками
якого були працiвники культури, мiсцевої районної газети "Весник
Великобурлуччини", а також представники громадськостi району.
30.Манiфест Української бiблiотечної асоцiацiї "Бiблiотеки в умовах
кризи" // Голос Лозiвщини.- 2016.- 16 лют.
Президiя Української бiблiотечної асоцiацiї прийняла Манiфест УБА
"Бiблiотеки в умовах кризи", у якому представлено бачення мiсiї та ролi
бiблiотек, їхньої цiнностi для українського суспiльства.
31.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 7 сiч.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбулися тренiнги "Навчаємось з
Iнтернетом"; майстер-клас по Iнтернету "Виготовляємо снiжинки та ялинки"
й прикрашаємо оселю.
32.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 29 сiч.

У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi представлений лiтературний портрет
"150 рокiв вiд дня народження Ромена Роллана (1866-1944 рр.) —
французького письменника".
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi упродовж сiчня проведенi:
iнформацiйний стенд до 150-рiччя вiд дня народження Ромена Роллана,
книжкова поличка "Павло Тичина — лицар української мови" до 125-рiччя
вiд дня народження Павла Тичини, конкурс малюнкiв "Ми друзi планети",
присвячений збереженню енергоресурсiв, година пам'ятi "України обпалений
цвiт" до Дня пам'ятi героїв Крут, день "Його слухали королi" до 260-рiччя вiд
дня народження Вольфганга Амадея Моцарта.
33.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 5 лют.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi упродовж лютого проводиться
анкетування молодi "Мiй стиль життя", iнформацiйний куточок "Нам є що
берегти" (присвячено збереженню енергоресурсiв).
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi представлена iлюстрована книжкова
виставка "Поради лiкаря Апчихи!".
34.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 12 лют.
Упродовж лютого у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi представлена
екологiчна викладка "Земля — сльозинка на щоцi Всесвiту".
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi: медiа-презентацiя "Воїни свiтла" до
Дня Героїв Небесної Сотнi, лiтературний кругозiр "Найсердечнiшi вiтання у
Всесвiтнiй день кохання!", година безсмертя "Час i досi не загоїв рани",
книжково-iлюстративна виставка "Я тя ЛЮ!.." до Дня Святого Валентина,
виставка-пам'ять "У спогадах, у серцi, у книгах".
35.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 19 лют.
Упродовж лютого у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представленi:
вiдеопортрет "Афганiстан — моя кривава рана", свято мови "О Слово рiдне,
пращура молитво..." до Мiжнародного дня рiдної мови, виставка-пам'ять "У
спогадах, в серцi, в книгах", виставка-експозицiя "Небеснiй Сотнi шана й
молитви", виставка-роздум "Найвища мудрiсть — доброта!" до Дня
спонтанного прояву доброти, книжкова виставка "Перекладачка з дитячої" до
110-рiччя вiд дня народження А. Барто.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбувся вiдкритий перегляд лiтератури
"Прогрес i природа на межi ризику".
36.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 26 лют.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi у лютому пройшли: лiтературна
година "Через любов у безсмертя" i виставка-персоналiя "Малюю свiт своїми
кольорами" до 145-рiччя вiд дня народження Лесi Українки, виставкамандрiвка "Мандрiвка казками" до 230-рiччя вiд дня народження Вiльгельма
Грiмма, iнформацiйний куточок "Європа — наш спiльний дiм".
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi упродовж лютого представленi:
iнформацiйна хвилина "Кращої, нiж рiдна, мови не буває" до Мiжнародного
дня рiдної мови, творчий калейдоскоп "Духовна велич жiнки-поетеси" i
лiтературний портрет "Вiтрами i сонцем Бог їй шлях помiтив" до 145-рiччя
вiд дня народження Лесi Українки, свято вiрних читачiв "Казковий

калейдоскоп", поличка-вшанування "Герої живуть поруч", присвячена
Героям Небесної Сотнi.
37.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 4 берез.
Лозiвська мiська бiблiотека презентує: iлюстровану книжкову виставку
"Екскурсiя у свiт лiкарських рослин"; лiтературний фуршет "Спiвець двох
муз" до 85-рiччя вiд дня народження О. Бiлаша; книжковий ретро-парад
"Книги 50-60 рокiв: повернення до читача"; лiтературний розвал "Маслянi
традицiї країн свiту".
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представленi: книжкова виставкаавтограф "Книги, подарованi авторами" до Всесвiтнього дня письменника,
народознавчий урок "Ляльки-мотанки. Традицiї народного мистецтва".
38.Місто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 11 берез.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi презентованi: виставка-вшанування
"Велич людини — це її праця" до 50-рiччя ЛКМЗ та народознавча креативна
виставка "Сьогоднi млинець — завтра весна".
Упродовж березня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представленi:
iгрова програма "Мiсто майстрiв" (профорiєнтацiя); книжкова виставка "В
гармонiї з собою" до Мiжнародного жiночого дня; книжкова виставка "А
слава — заповiдь моя" до дня народження Тараса Шевченка; народознавча
виставка до свята Масляної "Добрим словом та млинцями весну зустрiчаймо
з нами!".
39.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 18 берез.
Упродовж березня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi представленi:
виставка-знайомство "На струнах вiршованого слова" до Всесвiтнього дня
поезiї, виставка-мозаїка "Подорожуємо всесвiтом" до 55-рiччя першого
польоту людини в космос.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi до Дня поезiї пiдготували
лiтературний дайджест "Поезiя — живий зв'язок сердець".
40.Миколаєнко В. Серед тисяч мов найдорожча рiдна / В. Миколаєнко
// Обрiї Iзюмщини.- 2016.- 26 лют.
В Iзюмськiй центральнiй районнiй бiблiотецi з нагоди Дня рiдної мови
пройшов тематичний захiд "Нащадкам мову передай як скарб".
41.Мовчан Н. Кохання — вiчне почуття / Н. Мовчан // Вiстi
Дергачiвщини.- 2016.- 13 лют.
До Дня Святого Валентина завiдувач Вiльшанської бiблiотеки для
дорослих Дергачiвської ЦБС I.Д. Тризна пiдготувала для учнiв 10-11 класiв
Вiльшанської ЗОШ екскурс мiстами свiту, де є пам'ятники, присвяченi
закоханим та ознайомила з творами найвiдомiших художникiв свiту про
кохання.
42.Можар А. Найкращий читач // А. Можар / Вiстi Дергачiвщини.2016.- 26 берез.
19 березня в Дергачiвському районi пройшов районний етап
Всеукраїнського конкурсу "Книгоманiя-2016" ("Найкращий читач України2016"). В конкурсi змагалися 26 учасникiв з 11 бiблiотек.

43.Морозова С. Районний етап конкурсу "Найкращий читач України2016" / С. Морозова // Вестник Чугуевщины.- 2016.- 26 марта.
В Чугуївському районному будинку культури пройшов другий
(районний) етап конкурсу "Найкращий читач України-2016", в якому взяли
участь 22 учасника з усiх бiблiотек району.
44.Набродова К. Безсмертна дочка Прометея / К. Набродова // Вiсник
Великобурлуччини.- 2016.- 12 берез.
У читальному залi Великобурлуцької центральної районної бiблiотеки
для учнiв 7 класу Великобурлуцької ЗОШ I-III ст. було проведено
лiтературну годину "Безсмертна дочка Прометея", присвячену 145-рiччю вiд
дня народження видатної української поетеси Лесi Українки.
45.Нам пишуть. Подяки // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 12 берез.
Напередоднi Мiжнародного жiночого свята учасники художньої
самодiяльностi Мануїлiвського СК Дергачiвського району влаштували
концерт з цiєї нагоди. Зi сцени звучали вiршованi привiтання наймолодших
аматорiв (мовний гурток "Первоцвiт") та учасникiв клубу "Джерельце"
(Дворiчнокутянська бiблiотека-фiлiя N 13). Серед iнших учасникiв концерту:
вокальний колектив "Журавушка", вокальнi гуртки "Журавлята" та
"Дзонзики", хореографiчний гурток "Фантазiя" та iн.
46.Новикова З. Людина, Поет, Художник / З. Новикова // Вiстi
Дергачiвщини.- 2016.- 12 берез.
В Дергачiвськiй центральнiй бiблiотецi пройшла година пiзнавальної
iнформацiї, присвячена живописнiй спадщинi Шевченка та представлена
виставка "I говорило полотно про його муки, мрiї i любов".
47.Олександрова Л. Великобурлуччина вшанувала пам'ять Героїв
Небесної Сотнi / Л. Олександрова // Вiсник Великобурлуччини.- 2016.- 27
лют.
У Великобурлуцькому районному будинку культури вiдбувся мiтингреквiєм "Небеснiй Сотнi шана й молитви за чистi душi, що злетiли в небо". У
сiльських бiблiотеках-фiлiях району пройшли заходи iз вшанування подвигу
Героїв Небесної Сотнi.
48.Онуфрiєва С. "Книгоманiя-2016" / С. Онуфрієва // Вiстi
Дергачiвщини.- 2016.- 19 берез.
Великопроходiвська бiблiотека-фiлiя N 23, Малопроходiвська
бiблiотека-фiлiя N 24 Дергачiвської ЦБС та бiблiотека Великопроходiвського
НВК взяли участь у Всеукраїнському конкурсi дитячого читання
"Книгоманiя-2016". В першому етапi конкурсу, який пройшов у примiщеннi
Великопроходiвської бiблiотеки-фiлiї N 24, взяли участь 22 учні.
49.Остапенко С. До Мiжнародного Дня рiдної мови / С. Остапенко //
Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 27 лют.
19 лютого у Малоданилiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 8 Дергачiвської ЦБС
вiдбувся творчий вечiр української лiтератури, присвячений рiднiй мовi та
лiтературi.
50.Остапенко С. Творческая встреча ветеранов / С. Остапенко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2016.- 30 сiч.

В Малоданиловской библиотеке-филиале N 8 Дергачсвской ЦБС
регулярно проводятся тематические вечера и встречи с известными
творческими людьми г. Харькова и области. Организовывает и проводит
литературные вечера заведующая библиотекой Татьяна Сивоконь при
непосредственном участии руководителя литературного клуба Малой
Даниловки, литературного исследователя, историка-краеведа, Почетного
гражданина Дергачсвского района и Малой Даниловки Ростислава
Рыбальченко. 22 января в библиотеке состоялся очередной вечер для
любителей литературы, который вел доктор философии, Почетный
гражданин Малой Даниловки, доцент Виктор Васильевич Мельник.
51.Паламарчук Т. Свято весни / Т. Паламарчук // Знамя труда
(Первомайский р-н).- 2016.- 16 марта.
7 березня у примiщеннi Киселiвського сiльського будинку культури
Первомайського району вiдбулося святкове дійство, яке підготували
завідуюча Киселiвським будинком культури Мiрошниченко В.Я. та
завiдуюча Киселiвською сiльською бiблiотекою Паламарчук Т.В.
52.Пам'ятнi дати // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 20 лют.
Заведующие библиотеками Малопроходовского сельського совета
Онуфриева С.М., Пегливанян Е.Н. совместно с библиотекарем УВК
Мамедовой Ю.П. 15 февраля организовали и провели вечер встречу
"Афганистан — горькая память".
53.Пам'ятнi дати // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 27 лют.
Дню пам'ятi Героїв Небесної Сотнi у Пересiчанськiй бiблiотецi-фiлiї N
12 Дергачiвської ЦБС була присвячена тематична виставка "Пам'ять героїв у
полум'ї свiчок".
54.Подопригора Л. Лiтературний вечiр до рiчницi Кобзаря / Л.
Подопригора // Вiстi Змiївщини.- 2016.- 22 берез.
До 202-ї рiчницi з дня народження Т.Г. Шевченка у Шелудькiвськiй
сiльськiй бiблiотецi Змiївського району було пiдготовлено виставку "Тарас
Шевченко — великий син свого народу" та огляд творiв Тараса Григоровича.
55.Подяка // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 26 берез.
Подяка вiд колективу Дергачiвської бiблiотеки для дiтей директору
Шаповалову Валерiю та колективу ТОВ "Амкор ТП Україна", начальнику
служби сiм'ї, дiтей та молодi РДА Нiколаєнко Iннi Сергiївнi за подарунок —
дитячий iграшковий будиночок для наймолодших читачiв бiблiотеки.
56.Полякова О., Лавровська В. Все знаємо, бо газети читаємо / О.
Полякова, В. Лавровська // Голос Лозiвщини.- 2016.- 29 сiч.
Про забезпечення Перемозької та Герсеванiвської сiльських бiблiотекфiлiй Лозiвської ЦБС перiодичними виданнями, тобто газетами та
журналами.
57.Робота бiблiотек пiд час зимових канiкул // Голос Лозiвщини.2016.- 19 сiч.
Пiд час зимових канiкул бiблiотеки Лозiвської ЦБС органiзували
книжковi виставки, перегляди лiтератури про святкування рiздвяних та
новорiчних свят, знайомили вiдвiдувачiв бiблiотек з традицiями, обрядами та

звичаями нашого народу. Дiти брали участь у пiзнавально-розважальних
програмах, вiртуальних мандрiвках, iгрових мультимiксах, лiтературних
хованках.
58.Рубашка Г. Наш край талантами багатий / Г. Рубашка // Сiльськi
новини (Валкiвський р-н).- 2016.- 1 берез.
Перекiпська сiльська бiблiотека та Перекiпський навчально-виховний
комплекс Валкiвського району пiдготували традицiйну зустрiч на Срiтення з
творчими, талановитими земляками. У гостi до НВК завiтав автор кiлькох
поетичних збiрок Сергiй Iванович Корсун.
59.Свято Книгодарування // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 20 лют.
Учнi Великопроходiвського НВК та читачi Великопроходiвської
сiльської бiблiотеки-фiлiї N 23 Дергачiвської ЦБС стали учасниками свята
Книгодарування.
60.Сєрiк О. "Про що душа спiває..." / О. Сєрік // Вiстi Змiївщини.2016.- 12 лют.
Працiвники Комсомольських бiблiотек: мiської для дорослих та
дитячої Змiївського району пiдготували творчу зустрiч за круглим столом, до
якої були запрошенi учасники читацьких клубiв "Дивосвiт" i "Поетичне
рандеву", а темою було: "Про що душа спiває...".
61.Сидорова С. "Душi ангелiв з неба злiтали, щоб нашу землю довiк не
топтали" / С. Сидорова // Голос Лозiвщини.- 2016.- 23 лют.
До Дня Героїв Небесної Сотнi та загиблих у зонi АТО у Яковлiвськiй
сiльськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвського району була органiзована iнформацiйна
виставка-реквiєм "Душi ангелiв з неба злiтали, щоб нашу землю довiк не
топтали", присвячена воїну АТО Михайлу Леонiдовичу Михайлюку.
62.Сидорова С. "Час i досi не загоїв рани" / С. Сидорова // Голос
Лозiвщини.- 2016.- 23 лют.
Час i досi не загоїв рани" — пiд такою назвою у Яковлiвськiй сiльськiй
бiблiотецi-фiлiї Лозiвського району бiблiотекарем С.О. Сидоровою була
проведена година героїчної пам'ятi, присвячена воїнам-iнтернацiоналiстам,
якi загинули в Афганськiй вiйнi.
63.Сиротенко Л. Людина, Поет, Художник / Л. Сиротенко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2016.- 12 берез.
10 березня в Солоницiвськiй бiблiотецi Дергачiвського району пройшов
лiтературний ранок "Ми онуки Кобзаря".
64.Смаль Н. "Книгоманiя-2016" / Н. Смаль // Вiстi Дергачiвщини.2016.- 19 берез.
У Пересiчанськiй бiблiотецi-фiлiї N 12 Дергачiвської ЦБС пройшов
перший етап Всеукраїнського конкурсу дитячого читання "Книгоманiя2016". Переможцi I етапу отримають вiдзнаки "Найкращий читач бiблiотеки 2016" та будуть представляти Пересiчанську бiблiотеку на II (районному)
етапi конкурсу.
65.Соколовський В. Їм книги зцiлюють душу / В. Соколовський //
Зоря (мiжрайонна газета).- 2016.- 20 лют.

У роботi працiвникiв сiльських бiблiотек-фiлiалiв Золочiвського району
обслуговування соцiально незахищених верств населення, iнвалiдiв,
ветеранiв вiйни та працi, людей похилого вiку є одним iз приоритетних
напрямкiв. Золочiвська центральна районна бiблiотека, як методичний центр,
постiйно проводить роботу з питань обслуговування ветеранiв сiльськими
бiблiотекарями на районних семiнарах.
66.Сурженко Т. / Т. Сурженко // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 26 берез.
До Мiжнародного Дня поезiї в Дергачiвськiй центральнiй бiблiотецi
була оформлена книжкова виставка "Поезiя — це завжди неповторнiсть".
Лiтературна студiя "Суголосся" провела 19 березня засiдання до цiєї дати.
67.Суслик Т. / Т. Суслик // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 20 лют.
14 лютого в Токарiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 22 Дергачiвської ЦБС
пройшов захiд "Афганiстан... пам'ятаємо!".
68.Суслик Т. / Т. Суслик // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 26 берез.
У Токарiвській бiблiотеці-фiлiї N 22 Дергачiвської ЦБС 15 березня
було проведено захiд "Тарас Шевченко — художник з душею поета" для
учнiв мiсцевого НВК.
69.Суслик Т. Виставка-бесiда / Т. Суслик // Вiстi Дергачiвщини.2016.- 13 лют.
В Токарiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 22 Дергачiвської ЦБС була проведена
виставка-бесiда, присвячена 125-рiччю вiд дня народження росiйського
поета, прозаїка, громадянина Осипа Мандельштама.
70.Суслик Т. Тiсна спiвпраця / Т. Суслик // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.20 лют.
Завiдувач Токарiвської бiблiотеки фiлiї N 22 Дергачiвської ЦБС 10
лютого провла захiд у Токарiвському НВК, присвячений 110-ррiччю вiд дня
народження вiдомої росiйської письменницi Агнiї Львiвни Барто (1906-1981
р.р.).
71.Суслик Т., Гопта О. "На крилах Лесиних пiсень" / Т. Суслик, О.
Гопта // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 5 берез.
До 145-рiччя вiд дня народження Лесi Українки 26 лютого з учнями 611 класiв Токарiвського НВК Дергачiвського району сiльським клубом та
мiсцевою бiблiотекою-фiлiєю N 22 був проведений спiльний лiтературномузичний захiд "На крилах Лесиних пiсень".
72.Ткаченко Н. Жiнка-берегиня зустрiчає весну / Н. Ткаченко // Нове
життя (Близнюкiвський р-н).- 2016.- 5 берез.
У читальнiй залi Близнюкiвської районної бiблiотеки пройшло
засiдання клубу "Берегиня", присвячене Мiжнародному жiночому дню 8
Березня.
73.У кожнiм серцi небайдужiм вiчне слово Кобзаря // Вiстi Змiївщини.2016.- 25 берез.
19 березня у примiщеннi комунального закладу "Обласний
органiзацiйно-методичний центр культури i мистецтва" пройшов обласний
конкурс читцiв "Вiчне слово Кобзаря". Змiївський район на конкурсi

представили Алiса Нестерцова та Микита Бодня — читачi Змiївської дитячої
бiблiотеки.
74.Цимбал О. Виставка до Дня Соборностi / О. Цимбал // Вiстi
Водолажчини.- 2016.- 16 сiч.
У Нововодолазькiй центральнiй районнiй бiблiотецi проходить
виставка "Велична i свята моя рiдна Україна", присвячена Дню Соборностi
України.
75.Час i досi не загоїв рани... // Нове життя (Близнюкiвський р-н).2016.- 20 лют.
У читальнiй залi Близнюкiвської центральної районної бiблiотеки
вiдбулася година-спогад "Афганiстан — ти край вiйни i кровi". Ряд заходiв
проведено сiльськими бiблiотеками-фiлiями разом зi школами.
76.Чередниченко Л. Їм у вiках судилося безсмертя (до Дня Героїв
Небесної Сотнi) / Л. Чередниченко // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2016.24 февр.
До Дня Героїв Небесної Сотнi в бiблiотеках Первомайської мiської
ЦБС для користувачiв проходять iнформацiйно-патрiотичнi заходи. В
центральнiй бiблiотецi оформлена виставка-реквiєм "Вшануй хвилиною
мовчання, Вкраїно, тих, що полягли".
77.Чередниченко Л. Минуле завжди живе в сьогоденнi / Л.
Чередниченко // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2016.- 27 янв.
У бiблiотеках Первомайської мiської ЦБС протягом 21-30 сiчня
проходить декада патрiотичного виховання в рамках "Програми
патрiотичного виховання для Харкiвської областi". До Дня Соборностi
України в центральнiй бiблiотецi оформлена книжкова виставка "Соборнiсть
— найцiннiший скарб", в бiблiотецi для дiтей дiє виставка "В дитячому серцi
живе Україна". До Дня пам'ятi героїв Крут пiдготовлена iнформацiйнопатротична бесiда "Мужнiсть випадковою не буває", яку проводять бiля
книжкової виставки-реквiєму "України обпалений цвiт".
78.Чередниченко Л. Тарас Шевченко — України син / Л.
Чередниченко // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2016.- 12 марта.
В бiблiотеках мiста Первомайський пройшли днi вшанування пам'ятi
Тараса Шевченка в рамках циклу заходiв пiд назвою "Тарас Шевченко —
України син". Протягом шевченкiвських днiв у бiблiотеках мiста оформлена
книжкова виставка "Генiй України", в дитячiй та Сиваськiй бiблiотеках дiють
книжковi виставки пiд назвами "Генiй слова i пензля" та "I знов читаємо
Кобзаря".
79.Чернецька Н. До бiблiотеки за позитивом / Н. Чернецька // Вiстi
Дергачiвщини.- 2016.- 13 лют.
У Вiльшанськiй дитячiй бiблiотецi Дергачiвської ЦБС для учнiв
початкових класiв Вiльшанської школи пiдготували казку-виставу "Пригоди
в новорiчному лiсi".
80.Шуняєва С. Спiлкування для душi / С. Шуняєва // Вiстi
Красноградщини.- 2016.- 15 сiч.

У Красноградськiй мiськiй бiблiотецi працює клуб за iнтересами "Умiлi
ручки".
81.Яковлев А. Рыбальченко и его живописный мир / А. Яковлев //
Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 20 лют.
В Малоданиловской поселковой библиотеке Дергачсвской ЦБС
представлена постоянная экспозиция картин Ростислава Кирилловича
Рыбальченко.
82.Яновська Л. Для тих, кому за... / Л. Яновська // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2016.- 26 берез.
12 березня в примiщеннi Аполлонiвської сiльської бiблiотеки
Сахновщинського району одночасно вiдсвяткували жiноче свято 8 Березня i
Масляну.

