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1.Андрущенко С. Берегинi затишку й краси / С. Андрущенко
// Вiстi Водолажчини.- 2015.- 14 берез.
Напередоднi 8 Березня в Сосонiвськiй сiльськiй бiблiотецi
Нововодолазького району пройшла виставка робiт мiсцевих
майстринь пiд назвою "У звичаях, традицiях народу, ти душу
України пiзнаєш".
2.А у нас тут вирiшальний бiй за нову, справдешню Україну //
Маяк (Богодухiвський р-н).- 2015.- 13 лют.
В Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi були
пiдготовленi i проведенi: патрiотична викладка та урок державностi
"А у нас тут вирiшальний бiй за нову, справдешню Україну",
присвяченi Соборностi України.
3.Афинские вечера в стенах университета // Харьк. известия.2015.- 12 марта.
С 14 марта по 4 апреля в Харькове пройдут мероприятия,
посвященные Дню национального возрождения Греции. Цикл
откроется в ЦНБ ХНУ им. В.Н. Каразина вечером греческого танца в
рамках совместного культурного проекта "Афинские вечера",
который проведут каразинцы вместе с Харьковским городским
обществом греков "Гелиос".
4.«Бiблiокараван правил дорожнього руху» // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2015.- 13 лют.
В сiчнi 2015 року в Богодухiвськiй дитячiй бiблiотецi було
органiзовано перегляд лiтератури та iндивiдуальнi бесiди з учнями
молодшої вiкової групи "Правила дорожнього руху вивчай i
пам'ятай".
5.Бараш С. "Я не прислужував нiколи i нiкому" / С. Бараш //
Голос Лозiвщини.- 2015.- 17 лют.
Бiблiотекар Краснопавлiвської мiської бiблiотеки-фiлiї N 2
Лозiвського району Свiтлана Олександрiвна Бараш пiдготувала i
провела
лiтературну
годину
в
Краснопавлiвському
багатопрофiльному лiцеї, присвячену українському поету Василю
Симоненку.
6.Бараш С., Мокроусова А. "Свято Миколая радо зустрiчаєм"
/ С. Бараш, А. Мокроусова // Голос Лозiвщини.- 2015.- 2 сiч.
Бiблiотекарi Краснопавлiвської бiблiотеки-фiлiї N 2
Лозiвського району пiдготували цiкаве свято для учнiв 2-го класу

Краснопавлiвського багатопрофiльного лiцею до Дня святого
Миколая.
7.Бредiхiна О. Нових злетiв, "Фенiксе"! / О. Бредихіна // Вiстi
Водолажчини.- 2015.- 24 сiч.
У Ватутiнському будинку культури Нововодолазького району
вiдбувся святковий новорiчний концерт за участi музичного гурту
"Фенiкс". Святковий сценарiй пiдготувала завiдуюча бiблiотекою
Н.Б. Решетицька.
8.В рамках Шевченкiвських днiв // Голос Лозiвщини.- 2015.17 берез.
З 5 березня у закладах культури проведено низку тематичних
заходiв в рамках Шевченкiвських днiв. У бiблiотеках Лозiвської
ЦБС пройшло 15 лiтературно-поетичних вечорiв, 12 конкурсних
програм про життя i творчiсть Тараса Григоровича, 33 тематичних
книжкових виставки та викладки, якi працюватимуть протягом
березня.
9.Вiєру М. Геній, мислитель, пророк / М. Вієру //
Дворiчанський край.- 2015.- 14 берез.
В Першотравневiй бiблiотечнiй фiлiї Дворiчанської ЦБС до
201-ї рiчницi з дня народження Тараса Шевченка пройшла
лiтературна година "Трагедія та покликання Шевченкового
кохання".
10.Вiкторова Л. Вiртуальна мандрівка у рiздвянi святки / Л.
Вікторова // Печенiзький край.- 2015.- 10 сiч.
6 сiчня у Печенiзькiй районнiй бiблiотецi для дорослих
пройшов бiблiомiкс "Зима чарiвниця", який пiдготувала i провела
бiблiотекар вiддiлу обслуговування Л. Чумак.
11.Вiкторова Л. Вшанували рiчницю революції / Л. Вікторова
// Печенiзький край.- 2015.- 28 лют.
У рамках вшанування подвигу учасникiв Революцiї гiдносi та
увiчнення пам'ятi Героїв Небесної Сотнi в примiщеннi Печенiзької
районної бiблiотеки для дорослих i для дiтей 20 лютого 2015 року
пройшла тематична година "Україна – держава гiдностi".
12.Виробнича нарада бiблiотекарiв // Голос Лозiвщини.2015.- 10 лют.
2 лютого 2015 року в Лозiвськiй центральнiй районнiй
бiблiотецi вiдбулася виробнича нарада бiблiотекарiв Лозiвщини, де
було пiдбито підсумки роботи за 2014 рiк та окресленi завдання на
2015 рiк.
13.Виставка до Дня Соборностi України // Вiстi
Водолажчини.- 2015.- 31 сiч.

У читальному залi Нововодолазької центральної районної
бiблiотеки вiдкрилась книжкова виставка, присвячена Дню
Соборностi України.
14.Вороненко Г. Літописець сучасностi / Г. Вороненко //
Промiнь (Краснокутський р-н).- 2015.- 31 сiч.
23 сiчня в читальнiй залi Краснокутської центральної районної
бiблiотеки вiдбувся поетичний вечiр, присвячений 80-рiччю вiд дня
народження вiдомого українського поета i журналiста, дiяча
українського руху опору Василя Симоненка.
15.Галичий-Емец О. Приходите в библиотеку! / О. ГаличийЕмец // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 17 сiч.
История создания Дергачевской районной библиотеки,
отмечающей в этом году свое 100-летие.
16.Гаркуненко С. та iн. Обов'язок пам'ятi / С. Гаркуненко //
Вiстi Водолажчини.- 2015.- 7 берез.
У
Ватутiнському
сiльському
будинку
культури
Нововодолазького району вiдбувся тематичний вечiр-реквiєм
"Обов'язок пам'ятi", присвячений героям афганської вiйни. Вечiр
пiдготували завiдуюча сiльською бiблiотекою Н. Решетицька та ВIА
"Фенiкс".
17.Голубнича О. Поетичний бал пера i слова / О. Голубнича //
Вiстi Змiївщини.- 2015.- 27 берез.
До Дня поезiї в Змiєвi був влаштований поетичний бал
творчих людей рiдного краю пiд назвою "Квiтни талантами, земле
рiдна". Органiзатором заходу виступила голова Творчого об'єднання
"Поетична свiтлиця" Галина Петровська. А помiчниками їй у цьому
були Змiївська дитяча бiблiотека, центр дитячої та юнацької
творчостi та об'єднання "Поетичне рандеву", що iснує при
Комсомольськiй бiблiотецi.
18.Голубнича О. Читати, щоб бути успiшними! / О.
Голубнича // Вiстi Змiївщини.- 2015.- 31 берез.
В Змiївськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi пройшов II етап
Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач України 2015", на
якому було визначено кращих читачiв району.
19.Горбацевич К. Навiки будь єдина, моя ти Україно! / К.
Горбацевич // Голос Лозiвщини.- 2015.- 27 сiч.
В переддень державного свята Дня соборностi та свободи
України в бiблiотеках Лозiвщини були органiзованi викладки
лiтератури, iнформацiйнi дос'є, виставки-панорами та iншi заходи,
присвяченi iдеї єдностi українських земель.
20.Грудина Л. Велика загадка життя / Л. Грудина // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 21 лют.

В Лiтературнiй вiтальнi Гаврилiвської бiблiотеки-фiлiї N 11
Дергачiвської ЦБС на любителiв книги чекала книжкова виставка
"Поезiя – це завжди неповторнiсть, якийсь нестримний дотик до
душi".
21.Грудина Л. Лiтературно-музичний вечiр / Л. Грудина //
Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 28 берез.
До 70-рiччя Перемоги у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi
Гаврилiвський клуб i Гаврилiвська бiблiотека-фiлiя N 11
Дергачiвської ЦБС провели лiтературно-музичний вечiр "Поезiя i
пiсня, обпаленi вiйною".
22.Грудина Л. Нам пишуть / Л. Грудина // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 31 сiч.
Гаврилiвська бiблiотека-фiлiя N 11 Дергачiвської ЦБС
запросила користувачiв бiблiотеки на годину духовностi.
23.Дайджест-презентацiя // Голос Лозiвщини.- 2015.- 13 лют.
14 лютого 2015 року у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi
вiдбудеться
дайджест-презентацiя
сучасних
українських
письменникiв "Читаємо українською".
24.Дем'яненко Г. Казка у бiблiотецi / Г. Дем’яненко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 21 лют.
У сiчнi в Пересiчанськiй бiблiотецi Дергачiвського району
вiдбувалися казковi "Новорiчнi пригоди" – пiд такою назвою була
представлена вистава лялькового театру, акторами якого є ученицi
Пересiчанської школи.
25.Дещо про пiар, про сучаснi дитячi бiблiотеки i про iнше //
Вiстi Змiївщини.- 2015.- 20 берез.
У груднi 2014 року програма "Бiблiомiст" за участю партнера
ГО "Центр Медiареформ" створила новий проект пiд назвою
"Створення регiональних бiблiотечних пiар-офiсiв". В проектi "Пiарофiс дитячих бiблiотек Харкiвщини" Змiївську центральну
районному дитячу бiблiотеку представляє бiблiотекар I категорiї
Ляшенко Свiтлана. В колективi пiар-офiсу, який запрацював на базi
Харкiвської обласної бiблiотеки для дiтей 1 березня 2015 року,
Свiтлана – спецiалiст зi зв'язкiв з друкованими та онлайн ЗМI.
26.Дубянский Г. "Человек года-2014" / Г. Дубянский //
Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2015.- 21 марта.
XVI Чугуевский городской конкурс профессионального
мастерства "Человек года-2014" прошел в ДК "Юбилейный". Среди
победителей заведующая методико-библиографическим отделом
ЦБС Анжела Самко (номинация "Лидер инновационных проектов").
27.Ефанова М. В библиотеке Короленко воруют афиши / М.
Єфанова // Веч. Харьков.- 2015.- 14 марта.

В библиотеке имени Короленко объявления пишет настоящий
художник – Игорь Сошинский. Работая в библиотеке имени
Короленко два десятилетия, Игорь Сошинский создает настоящие
произведения искусства в виде афиш и объявлений.
28.Ефанова М. На сцене харьковской оперы станцуют
французский хип-хоп / М. Ефанова // Веч. Харьков.- 2015.- 28 марта.
В рамках фестиваля «Французская весна» 20 апреля 2015 года
харьковчан ждет встреча с французским издателем и поэтом Брюно
Дусе и французской журналисткой и писательницей Мюриэль Зак,
которая состоится в библиотеке им. Короленко.
29.Живагiн А. Квiти, душа i майстернiсть / А. Живагін //
Голос Лозiвщини.- 2015.- 2 сiч.
Про подiї у культурному життi Лозiвського району. Зокрема,
вiдбулося ряд мiсцевих конкурсiв аматорiв сцени та бiблiотечних
працiвникiв.
30.«Живий свiт очима зоолога i письменника» // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2015.- 13 лют.
До 95-рiччя вiд дня народження англiйського зоолога,
письменника Д.М. Даррела в Богодухiвськiй дитячiй бiблiотецi було
пiдготовлено i проведено книжкову виставку-розповiдь.
31.Жуга О., Марченко Л. Веселиться дiтвора, Масляна iде.
Ура! / О. Жуга, Л. Марченко // Голос Лозiвщини.- 2015.- 27 лют.
В Артiльнiй сiльськiй бiблiотецi Лозiвського району вiдбулося
свято Масляної.
32.З нагоди вшанування пам'тi Героїв Крут // Голос
Лозiвщини.- 2015.- 3 лют.
28-29 сiчня 2015 року у навчальних та бiблiотечних закладах
Лозiвського району проведено низку тематичних заходiв до Дня
пам'ятi Героїв Крут. В кожнiй бiблiотецi оформленi книжковi
виставки та iнформацiйнi викладки.
33.Затуливiтер Л. Як я стала українкою / Л. Затуливітер //
Маяк (Богодухiвський р-н).- 2015.- 20 лют.
Богодухiвський бiблiотекар Лiана Затуливiтер – про
необхiднiсть любити i знати українську мову.
34.Захiд, присвячений творчостi поетеси Лiни Костенко //
Голос Лозiвщини.- 2015.- 24 берез.
15 березня 2015 року в Лозiвськiй центральнiй районнiй
бiблiотецi пройшли хвилини поетичних почуттiв "Ти храм збудуй, а
люди в нього прийдуть", присвяченi 85-рiччю з дня народження
вiдомої української поетеси Лiни Костенко. Присутнi на заходi
ознайомилися з життям та творчим надбанням письменницi.
35.Зозуля О. "Знайомтеся: Європа" / О. Зозуля // Голос
Лозiвщини.- 2015.- 6 берез.

З нагоди оголошення 2015 року Роком Європи в Українi,
Катеринiвська сiльська бiблiотека Лозiвського району, запросила
своїх читачiв, членiв клубу за iнтересами "Друзi бiблiотеки", на
бiблiомiкс "Знайомтеся: Європа".
36.Iллiчiвський М. Заслуженi нагороди бiблiотекарям / М.
Іллічівський // Обрiї Iзюмщини.- 2015.- 6 лют.
Колектив Iзюмської центральної районної бiблiотеки посiв
перше мiсце в номiнацiї "Кращий масовий захiд" у торiчному
обласному конкурсi на кращу органiзацiю роботи по вiдзначенню
70-рiччя визволення Харкiвської областi вiд нiмецько-фашистських
загарбникiв. У номiнацiї "Вiйна очима бiблiотекаря" переможцем
стала директор ЦРБ Валентина Миколаївна Лисаченко.
37. «Її поезiя – це голос України» // Голос Лозiвщини.- 2015.20 берез.
Працiвники Лозiвської мiської бiблiотеки на базi професiйного
лiцею провели лiтературну годину "Її поезiя – це голос України" до
85-рiччя вiд дня народження Л. Костенко. Упродовж березня у
мiськiй бiблiотецi проходить iнформацiйно-документальна виставка
"Хоробрi серця українцiв", присвячена пам'ятi героїв, якi загинули
пiд час вiйськових дiй в зонi АТО на сходi України.
38.Кiно-книго-тайм в дитячiй бiблiотецi: такого ви ще не
бачили // Голос Лозiвщини.- 2015.- 20 берез.
24 березня в Лозiвськiй дитячiй бiблiотецi пiд назвою "Моє
читацьке кредо" пройде II тур Всеукраїнського конкурсу
"Найкращий читач України-2015".
39.Кiпнiс Є. Вшановуючи Кобзаря / Кіпніс Є. // Голос
Лозiвщини.- 2015.- 31 берез.
12 березня в гуртожитку Лозiвського професiйного лiцею
вiдбувся захiд до дня народження Т.Г. Шевченка, на який завiтали
бiблiотекар мiської бiблiотеки Н.В. Вешнивецька та член лозiвського
лiтературно-творчого клубу "Лiгос" Є.Н. Кiпнiс. На заходi Н.
Вешнивецька висвiтлила тему "Жiнки в життi Тараса Шевченка".
40.Кiптiла С. "Вам – прекраснiй, незрiвнянiй!" / С. Кіптіла //
Дворiчанський край.- 2015.- 14 берез.
До свята 8 Березня в Дворiчанськiй центральнiй районнiй
бiблiотецi разом iз жiнками – членами клубу "Осiннi барви" провели
лiтературну годину "Вам – прекраснiй, незрiвнянiй!".
41.Кiптiла С. День рiдної мови / С. Кіптіла // Дворiчанський
край.- 2015.- 7 берез.
В Рiдкодубiвськiй бiблiотечнiй фiлiї Дворiчанської районної
ЦБС до Дня рiдної мови провели лiтературну годину "Рiдна мова
моя, поетична i пiсенна!".

42.Кiптiла С. На лiтературнiй годинi / С. Кіптіла //
Дворiчанський край.- 2015.- 21 лют.
Спiвробiтники Токарiвської бiблiотечної фiлiї Дворiчанської
ЦБС О.М. Танцюра i директор будинку культури О.Б. Мєшкова
провели для молодi лiтературну годину "Незагоєна рана в серцi –
Афганiстан". Присвятили її пам'ятi воїнiв-iнтернацiоналiстiв, якi
брали участь у афганськiй вiйнi.
43.Кадомская Е. Библиотека им. Короленко приглашает на
"Живую книгу" / Е. Кадомская // Веч. Харьков.- 2015.- 7 февр.
7 февраля 2015 года в библиотеке им. Короленко первых
читателей примет необычная читальня, в которой книгами
выступают люди со своими жизненными историями и необычным
личным опытом.
44.Кадомская Е. В городе открылась общественная
библиотека / Е. Кадомская // Веч. Харьков.- 2015.- 21 февр.
В аварийном здании на пл. Руднева, 30 работает социальнокультурный центр, в котором проводятся диспуты,концерты и даже
открылась своя библиотека. С целью привлечь внимание к
библиотеке и пополнить ее фонд была проведена презентация, на
которую пригласили известного писателя и поэта Сергея Жадана.
45.Кадомская Е. В Харькове появились бесплатные курсы
французского языка / Е. Кадомская // Веч. Харьков.- 2015.- 26 марта.
Одна из харьковских общественных организаций затеяла
новый языковой проект "Школа языков". Идея проекта – в течение
полутора месяца две девушки из Марокко, студентки одного из
харьковских вузов, будут бесплатно обучать своему родному языку
харьковчан. Занятия "Школы языков" проходят в ХНУ им. В.Н.
Каразина и в Харьковской областной универсальной научной
библиотеке по часу в день два раза в неделю.
46. «Казкова країна братiв Грiмм» // Маяк (Богодухiвський рн).- 2015.- 13 лют.
Книжкова виставка "Казкова країна братiв Грiмм" та засiдання
клубу "Чомусик" в Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi були
присвяченi 235-рiчницi вiд дня народження нiмецького
письменника-казкаря Я.Л.К. Грiмма.
47.Калантай Є. У новий рiк – з улюбленими виданнями / Є.
Калантай // Вiстi Красноградщини.- 2015.- 16 сiч.
Про перiодичнi видання, якi красноградцi та мешканцi району
зможуть знайти у читальних залах Красноградської центральної
районної бiблiотеки.
48.Калюжний М. Iзюмського поета Юрiя Татаринова
прийнято до Нацiональної спiлки письменникiв України / М.
Калюжний // Обрiї Iзюмщини.- 2015.- 2 сiч.

У читальнiй залi Iзюмської центральної районної бiблiотеки
вiдбулися урочистостi з нагоди прийняття iзюмського поета Юрiя
Татаринова до Нацiональної спiлки письменникiв України.
49.Кантемир Л. Тематичнi виставки / Л. Кантемир // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 21 лют.
До Дня вшанування Героїв Небесної Сотнi у бiблiотеках
Дергачiвського району органiзованi книжковi виставки "Величне
столiття: Революцiя гiдностi", проводяться бесiди, години мужностi
"Пам'ятi Небесної сотнi".
50.Книга памяти моего рода // Харьк известия.- 2015.- 20 янв.
В Украине стартовал Всеукраинский семейный конкурс
"Книга памяти моего рода", приуроченный к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Конкурс проводится в двух
номинациях: семейные книги памяти и видеокниги. Участникам
конкурса, а это дети 6-11 и 12-16 лет, необходимо направлять
конкурсные работы на адрес Харьковской областной библиотеки для
детей.
51. «Книжка, як казка – навчальна й повчальна» // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2015.- 13 лют.
"Книжка, як казка – навчальна й повчальна" – пiд такою
назвою бiбiлотекар молодшого абонементу Богодухiвської дитячої
бiблiотеки
розпочала
своє
нестацiонарне
обслуговування
дошкiльних закладiв мiста.
52.Кобзар Г. Правова обiзнанiсть молодi / Г. Кобзар // Красная
звезда (Чугуевский р-н).- 2014.- 27 дек.
У Чугуївськiй центральнiй районнiй бiблiотецi в селищi Есхар
вiдбувся правоосвiтнiй захiд для старшокласникiв загальноосвiтньої
школи, в рамках Всеукраїнського тижня права.
53.Ковальская Е. Мастерица тренировалась плести косы на
собаке / Е. Ковальская // Веч. Харьков.- 2015.- 7 марта.
Работники социокультурного центра библиотеки им. В.Г.
Короленко накануне женского праздника организовали праздничное
шоу "Ой, не режь косу, не погань красу...". В библиотеке устроили
экскурс в историю плетения косы, организовали плетение кос всем
желающим и провели мастер-класс.
54.Кондратюк В. Гармонiя, що з думки вироста / В.
Кондратюк // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 28 берез.
В Козачолопанськiй бiблiотецi-фiлiї N 6 Дергачiвської ЦБС
пройшла година поезiї пiд назвою "Гармонiя, що з думки вироста", з
нагоди 120-рiччя вiд дня народження Максима Рильського.
55.Креативна виставка // Голос Лозiвщини.- 2015.- 13 берез.
10 березня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбулася креативна
виставка "Хто здоровий, той смiється. Хай йому все удається".

Упродовж березня в бiблiотецi проходить виставка-персоналiя
"Великий спiвець України" до дня народження Т.Г. Шевченка;
триває iнформацiйно-документальна виставка "Хоробрi серця
українцiв", присвячена пам'ятi героїв, якi загинули пiд час
вiйськових дiй в зонi АТО на сходi України; триває поличка-вiтання
"Весна. Жiнка. Кохання" до Мiжнародного жiночого дня.
56.Криворучко Л., Карпенко I. Рокiв тривожних бiль i
пам'ять... / Л. Криворучко, І. Карпенко // Печенiзький край.- 2015.21 лют.
16 лютого в смт Печенiги вiдбулися заходи, присвяченi Дню
вшанування учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав, якi
пiдготували районна органiзацiя ветеранiв району, вiддiли культури
i туризму та освiти райдержадмiнiстрацiї, працiвники районного
Будинку культури, централiзованої бiблiотечної системи.
57.Лисаченко В. Вiдеоклiпи про рiдну мову / В. Лисаченко //
Обрiї Iзюмщини.- 2015.- 13 берез.
З нагоди Мiжнародного дня рiдної мови, який вiдзначали 21
лютого, в примiщеннi Iзюмської центральної районної бiблiотеки
пройшов мовний вернiсаж "I зачаровує серця пiсенна українська
мова".
58.Лисаченко В. Служив людям красою душi / В. Лисаченко //
Обрiї Iзюмщини.- 2015.- 30 сiч.
Стаття директора Iзюмської центральної районної бiблiотеки
В. Лисаченко присвячена пам'ятi громадського активiста, незмiнного
учасника художньої самодiяльностi, щирої людини Iвана Петровича
П'ятецького.
59.Лихно М. Творча зустрiч у Пересiчному / М. Лихно // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 28 лют.
Наприкiнцi лютого в селищi Пересiчне в бiблiотецi-фiлiї N 12
Дергачiвської ЦБС вiдбулася зустрiч колективу Пересiчанського
творчого об'єднання "Лiтературне мереживо" та поетiв-аматорiв
селища Солоницiвка: Стеценка С.Ф., Линдюк (Єлисеєвої) Л.В.,
Пiлецької М.П.
60.Лукашова Л. Герої не вмирають / Л. Лукашова //
Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2015.- 28 лют.
У Великобурлуцькiй центральнiй районнiй бiблiотецi
бiблiотекар Лариса Плетньова пiдготувала виставку перiодичних
видань на тему: "Революцiя гiдностi: цiна свободи".
61.Ляхова Н. В об'єктивi – "Моя маленька Батькiвщина" / Л.
Ляхова // Вiстi Красноградщини.- 2015.- 2 сiч.
У 2014 роцi у Красноградському районi вперше проводився
фотоконкурс "Моя маленька Батькiвщина", органiзований районною
бiблiотекою.

62.Мiронюк Ю., Томiн О. Шана Кобзаревi / Ю. Міронюк, О.
Томін // Слобiд. край.- 2015.- 12 берез.
6 березня в Зачепилiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi
вiдбулась лiтературна година "У Шевченковiй свiтлицi", присвячена
201-й рiчницi вiд дня народження Великого Кобзаря. У бiблiотеках
району оформили розширенi книжковi виставки "Тарас Шевченко –
провiсник долi України", в iнтернет-центрах бiблiотек проводяться
перегляди документальних фiльмiв, вiртуальнi подорожi творчiстю
поета й художника.
63. Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 9
сiч.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi упродовж сiчня проходить
етнографiчна книжкова виставка "Вiншуємо, вiншуємо, з Новим
роком щедруємо!"; тривають креативнi книжковi виставки "В новiм
щастi, в новiй силi, з Новим роком, браття милi!" та "Щастя й
радостi багато нам несе Рiздвяне свято".
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi упродовж сiчня проходить
конкурс на кращу листiвку Дiду Морозу "Пишу листа..."; триває
новорiчна книжково-iлюстративна виставка "Зимова казка".
64.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.16 сiч.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi упродовж сiчня триває
iнформацiйно-документальна виставка "Сьогоднi славить Україна
своїх синiв, батькiв, дiдiв" на знак вшанування пам'ятi героїв, якi
загинули пiд час вiйськових дiй в зонi АТО; проходять креативнi
книжковi виставки: "В новiм щастi, в новiй силi, з Новим роком,
браття милi!" та "Щастя й радостi багато нам несе Рiздвяне свято".
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi триває тематична поличка
"Iсторiя опору" до Дня українського полiтв'язня; працює Iнтернетцентр: цикл пiзнавально-розважальних занять з використанням
комп'ютерних розвивальних iгор та мультфiльмiв "Розумнi мультики
– кмiтливi дiти".
65.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.23 сiч.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходить книжкова
експозицiя "Україна – єдина країна" до Дня соборностi України; в
Iнтернет-центрi триває цикл пiзнавально-розважальних занять з
використанням комп'ютерних розвивальних iгор та мультфiльмiв
"Розумнi мультики – кмiтливi дiти!".
66.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.30 сiч.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представлена книжкова
поличка "Бiй пiд Крутами в нацiональнiй пам'ятi" до Дня пам'ятi

боїв пiд Крутами; триває iнформацiйний стiл "Голокост – пам'ять i
попередження" до Мiжнародного дня пам'ятi жертв Голокосту.
67.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 6
лют.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проходить постiйно дiюча
iнформацiйно-документальна виставка "Хоробрi серця українцiв",
присвячена пам'ятi героїв, якi загинули пiд час вiйськових дiй в зонi
АТО на сходi України.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi працює документальний
куточок "Герої не вмирають", присвячений пам'ятi полеглих героїв
АТО на сходi України.
68.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.13 лют.
Упродовж лютого у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi триває
документальний куточок "Герої не вмирають", присвячений пам'ятi
полеглих героїв АТО на сходi України; працює книжкова виставка
"Дихайте повiтрям кохання!" та коворкiнг з виготовлення
валентинок "Подаруй валентинку..." з нагоди Дня святого
Валентина; представлена iнформацiйна поличка "Твої, Батькiвщино,
сини! Обов'язок. Подвиг. Трагедiя" до Дня вшанування учасникiв
бойових дiй на територiї iнших держав.
69.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.20 лют.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi триває постiйно дiюча
iнформацiйно-документальна виставка "Хоробрi серця українцiв",
присвячена пам'ятi героїв, якi загинули пiд час вiйськових дiй в зонi
АТО на сходi України, куточок пам'ятi "Вдячна пам'ять на їхню
честь" з нагоди вiдзначення подiй, що вiдбулися на Майданi в м.
Київ 17-22 лютого 2014 року; проходить книжково-iлюстративна
виставка "Народ, сильний духом, волею та вiрою!"; триває
креативна виставка-свято "I старий i молодий Маслянiй радiй" до
тижня Масляної.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi у лютому триває
iнформацiйний день мови "З народної криницi" до Мiжнародного
дня рiдної мови; бiблiографiчний огляд лiтератури "Теплi iсторiї з
Майдану" з нагоди вiдзначення подiй, що вiдбулися на Майданi в м.
Київ; триває книжкова поличка "Дитячi письменники в лавах
української армiї"; iнформацiйний куточок "Герої не вмирають
вмирають вороги!".
70.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.27 лют.

У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi упродовж лютого: проходить
виставка-вернiсаж книг авторiв з рiзних країн "Лiтературний
глобус"; триває iнформацiйний тиждень "Лiтература рiдного краю".
71.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 6
берез.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi триває iнформацiйний куточок
"Герої не вмирають – вмирають вороги!", присвячений пам'ятi
полеглих героїв "Небесної Сотнi" i героїв АТО на сходi України.
У березнi в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходить
iнформацiйний стiл "Ми рiвнi, бо ми того гiднi!" в рамках щорiчного
гендерного марафону "Ми рiвнi, бо ми того гiднi!" та до
Мiжнародного жiночого дня 8 Березня; триває книжкова виставка
"Турбота про жiнку – впевненiсть у майбутньому" до Мiжнародного
жiночого дня 8 Березня; проходить книжкова виставка нових
надходжень "Лiтературний фуршет" до Всесвiтнього дня
письменника.
72.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.13 берез.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходять Шевченкiвськi
читання "Юнi кобзарики"; тривають книжкова виставка "У храмi
астрономiї" до Мiжнародного дня планетарiїв та iнформацiйний
куточок "Герої не вмирають – вмирають вороги!", присвячений
пам'ятi полеглих героїв "Небесної Сотнi" i героїв АТО на сходi
України.
73.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.20 берез.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi у березнi проходять:
книжкова виставка-портрет "...Любов'ю серце зроджене було, як
пiсня – чесне, як бджола – завзяте!" до 120-рiччя вiд дня народження
М.Т. Рильського; виставка-персоналiя "Мене не можуть люди не
почути" до 85-рiччя вiд дня народження Л. Костенко; книжковолялькова виставка "Лялькова скринька" до Дня лялькаря;
лiтературна виставка-фуршет "Поетичнi смаколики" до Дня поезiї;
iнформацiйний куточок "Герої не вмирають – вмирають вороги!",
присвячений пам'ятi полеглих героїв "Небесної Сотнi" i героїв АТО
на сходi України.
74.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.27 берез.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi упродовж березня триває
iнформацiйно-документальна виставка "Ви тiльки повертайтеся
живими!", присвячена учасникам АТО на сходi України; проходить
коментований перегляд лiтератури "Книжковi новини для кожної
дитини".

У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi в березнi триває тиждень
права "Знай свої права, дитино"; проходять екскурсiї до бiблiотеки
"Скарбниця мудростi – бiблiотека" та виставка-порадниця – "Герої
мультфiльмiв – читачi" в рамках Всеукраїнського тижня дитячого
читання.
75. «Мав вiн вдачу теплу й щиру, ще й лукавинку в очах» //
Маяк (Богодухiвський р-н).- 2015.- 13 лют.
В Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi для учнiв 2-А
класу лiцею N 3 провели лiтературну подорож у казковий свiт
Василя Симоненка.
76.Макаренко Н. Баба Вiхола прийшла – купу свят нам
принесла / Н. Макаренко // Голос Лозiвщини.- 2015.- 13 сiч.
Пiд час рiздвяних свят читачi Краснопавлiвської бiблiотеки N2
Лозiвського району смакували народознавчий коктейль "Кутя
Святвечора багата i на Рiздво щаслива хата"; в Садiвськiй бiблiотецi
пройшла народознавча веселка "Щедрий вечiр добрим людям на
здоров'я"; фольклорнi посиденьки "Рiздвянi звичаї та традицiї"
вiдвiдали користувачi Орiльської бiблiотеки N2. У Лозiвськiй
районнiй бiблiотецi для дiтей вiдбулася конкурсно-розважальна
програма "У зимовий час гра прийшла до нас".
77.Макаренко Н. Книги запрошують на День народження / Н.
Макаренко // Голос Лозiвщини.- 2015.- 24 берез.
17 березня в Лозiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей пройшла
презентацiя книжкової виставки-поздоровлення пiд назвою "Вiват,
ювiляри!". Представленi на нiй книги вiдзначають в 2015 роцi
ювiлей свого створення. Серед представлених книг – пам'ятник
давньоруської лiтератури "Слово о полку Iгоревiм", "Тарас Бульба"
М. Гоголя, "Чорна рада" П. Кулiша, "Мисливськi усмiшки" О. Вишнi
та iншi.
78.«Мандрiвка країною перiодичних видань» // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2015.- 13 лют. В Богодухiвськiй районнiй
дитячiй бiблiотецi представлена велика кiлькiсть дитячих
перiодичних видань.
79.Масюк Л. Вшанували воїнiв-iнтернацiоналiстiв / Л. Масюк
// Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2015.- 21 лют.
У День вшанування учасникiв бойових дiй на територiї iнших
держав у загальноосвiтнiх навчальних закладах району були
проведенi уроки пам'ятi, бесiди, засiдання "круглих столiв",
учнiвськi конференцiї, виховнi години, фотовиставка "Афганська
вiйна – як це було?", "Сучасний погляд на подiї Афганiстану". Пiд
час заходiв у шкiльних бiблiотеках були оформленi книжковоiлюстративнi виставки "Пекучий вiтер Афгану".

80.Масюк Л. День пам'ятi героїв Крут / Л. Масюк //
Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2015.- 14 лют.
У бiблiотеках Великобурлуцького району було оформлено
тематичнi виставки лiтератури, перiодичної преси "Пам'ятаємо
героїв Крут".
81.Можейко I. 46 сторiнок про слобожанське життя / І.
Можейко // Слобiд. край.- 2015.- 29 сiч.
У Липчанiвськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї Iзюмського району
зберiгається зошит на 46 сторiнок зi спогадами мiсцевої мешканки
Вiри Олександрiвни Склярової (1953 року народження). Цей
унiкальний документ розповiдає не тiльки про iсторiю одного роду,
однiєї родини, але й про слобожанський побут i звичаї рiдного краю.
82.Мудрий К. Веселий ярмарок у лiцеї / К. Мудрий // Вiстi
Водолажчини.- 2015.- 14 берез.
В бiблiотецi Нововодолазького лiцею вiдбулася традицiйна
весняна ярмарка. Завiдуюча бiблiотекою Л.I. Табачун провела огляд
лiтератури, в якiй розповiдалось про ярмаркову торгiвлю, тi
веселощi й розваги, що її супроводжували.
83.Небесна Сотня – герої не вмирають! // Вiстi Водолажчини.2015.- 28 лют.
В бiблiотечних закладах Нововодолазького району вiдбулися
заходи з вiдзначення подiй, що стались на Майданi в м. Києвi 17-22
лютого 2014 року. Зокрема, в пам'ять про полеглих за майбутнє
України у читальному залi Нововодолазької ЦРБ дiє виставкареквiєм "Небесна Сотня – герої не вмирають!", яка розповiдає про
патрiотiв, загиблих вiд пострiлiв снайперiв, померлих у лiкарнях
героїв, названих народом Небесною Сотнею.
84.Новикова З. Культурний центр села / З. Новикова // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 7 берез.
Культурним центром села Дворiчний Кут Дергачiвського
району є бiблiотека-фiлiя N 13 Дергачiвської ЦБС (завiдувач
Стечишина Г.I.). До свята Масляної у бiблiотецi вiдбулася
народознавча вiтальня "Масляна, Масляна, яка ж ти мила...", а на
годину спiлкування "Естетика людських вiдносин i почуттiв" до
бiблiотеки завiтали учнi 9 класу Дворiчнокутянської школи разом з
класним керiвником Шелест Т.О.
85.Новини з бiблiотек району // Голос Лозiвщини.- 2015.- 20
сiч.
Пiд час новорiчно-рiздвяних свят у бiблiотечних закладах
Лозiвського району пiдготовлено i проведено бiльше 96 заходiв
лiтературно-розважальних калейдоскопiв, рiздвяно-новорiчних шоу,
лiтературних вечорниць i т.д.

86.Обрєзкова Т. Межує з легендою / Т. Обрєзкова //
Дворiчанський край.- 2015.- 31 сiч.
27 сiчня в Дворiчанськiй центральнiй районнiй бiблiотецi
вiдбулося чергове засiдання клубу "Дiалог", присвячене 390-рiччю
вiд народження легендарної поетеси та спiвачки Марусi Чурай.
87.Остапенко С. Вечiр української мови / С. Остапенко //
Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 28 лют.
В Малоданилiвськй бiблiотецi-фiлiї N 8 Дергачiвської ЦБС 21
лютого 2015 року вiдбулося традицiйне творче засiдання
лiтературного клубу на тему: "День української мови i писемностi".
Вперше на вечiр мiсцевих лiтераторiв, поетiв i письменникiв був
запрошений вiдомий харкiвський поет Анатолiй Антонович
Перерва.
88.Остапенко С. Творческий клуб открывает сезон / С.
Остапенко // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 7 лют.
28 января 2015 года в Малоданиловской библиотеке-филиале
N 8 Дергачевской ЦБС состоялся первый в году литературный
вечер. Заседание клуба было посвящено творчеству жителя Малой
Даниловки, поэта, писателя и ученого, профессора ХГЗВА,
неизменного редактора академической газеты "Темпус" А.С.
Яковлева.
89.Остапенко С., Маринкин Д. Творческий вечер / С.
Остапенко, Д. Маринкин // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 31 сiч.
23 января 2015 года в помещении Дергачевской центральной
районной библиотеки прошел тематический вечер, посвященный
творческой деятельности талантливого артиста и певца Владимира
Высоцкого. Литературно-поэтическое мероприятие, приуроченное к
77-летию великого барда и актера состоялось также в поселке Малая
Даниловка и было организовано Малоданиловским лицеем и
библиотекой поселка.
90.Островерх К. Вiзит до бiблiотеки / К. Островерх // Голос
Лозiвщини.- 2015.- 20 берез.
Подяка постiйного читача Катеринiвської сiльської бiблiотеки
Лозiвського району ученицi ЗОШ N 10 Карiни Островерх
бiблiотекарю Оксанi Станiславiвнi Зозулi, за те що її стараннями
книгарня стала цiкавим пiзнавальним й iнформацiйним центром
розваг та зборiв.
91.Островська Х. "Андерсен нашого часу" / Х. Островська //
Слобiд. край.- 2015.- 14 лют.
В Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi 12 лютого 2015
року вiдбулася лiтературна година, присвячена творчостi
українського дитячого письменника Всеволода Нестайка.

лют.

92.Островська Х. Сни про Кандагар // Слобiд. край.- 2015.- 14

В читальному залi Зачепилiвської центральної районної
бiблiотеки вiдбувся вечiр пам'ятi "I в снах приходить Кандагар" з
нагоди 26-ї рiчницi виведення вiйськ з Афганiстану.
93.Павлюк Г. Година спiлкування / Г. Павлюк // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 28 берез.
До Всесвiтнього Дня водяних ресурсiв в Цупiвськiй бiблiотецiфiлiї N 4 Дергачiвського району була проведена година спiлкування
"Навiщо людинi вода?" для учнiв Цупiвського НВК.
94.Пам'ятаємо завжди i вiддаємо шану мужностi // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2015.- 20 лют.
8 лютого у примiщеннi читальної зали Центральної районної
бiблiотеки пройшов вiдкритий турнiр з шахiв iменi воїнаiнтернацiоналiста, богодухiвця Вiталiя Сахна, який загинув в
Афганiстанi.
95.Пасiчник С. Сонячний письменник дитинства / С.
Пасічник // Сiльськi новини (Валкiвський р-н).- 2015.- 17 лют.
До 85-рiччя вiд дня народження українського письменника
Всеволода Нестайка у Валкiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi
пiдготували вiдкритий перегляд творiв "Письменник з країни
сонячного дитинства". В бiблiотецi також представлена виставка
"Книги – ювiляри 2015 року".
96.Перевозник С. Це завжди чарiвно й казково / С.
Перевозник // Обрiї Iзюмщини.- 2015.- 23 сiч.
Бiблiотекар iз с. Бабенкове Iзюмського району С. Перевозник –
про театралiзованi дiйства, якi вiдбулися на новорiчнi свята.
97.Погрецька О. Маленька художниця / О. Погрецька // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2015.- 14 лют.
В Олiйникiвськiй сiльськiй бiблiотецi Сахновщинського
району вiдкрита виставка робiт ученицi 5 класу Валерiї Iванюк.
98.«Подаруй бiблiотецi книгу» // Вiстi Красноградщини.2015.- 23 сiч.
У Красноградськiй мiськiй бiблiотецi проходить доброчинна
акцiя "Подаруй бiблiотецi книгу", спрямована на оновлення та
розширення бiблiотечного фонду.
99.Полякова О. "Вiйна/вона": перемагає лише життя // Голос
Лозiвщини.- 2015.- 30 сiч.
У Перемозькiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвського району
вiдбулося обговорення змiсту статтi "Вiйна/вона": перемагає лише
життя" читачки А. Курлович, надрукованої в журналi "Крона" (2014
р.).

100.Полякова О. "Преса на всi iнтереси" / О. Полякова //
Голос Лозiвщини.- 2015.- 3 лют.
28 сiчня в Перемозькiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвського
району пройшла виставка-презентацiя перiодичних видань, якi
отримала бiблiотека на початку 2015 року, пiд назвою "Преса на всi
iнтереси".
101.«Приятно, что твой труд ценят люди!» // Веч. Харьков.2015.- 6 янв.
В номинации "Культурно-просветительская деятельность"
проекта "Признание народа-2014" победителем стала Харьковская
государственная научная библиотека им. В.Г. Короленко. О планах
работы библиотеки на 2015 год рассказывает директор Валентина
Ракитянская.
102.«Про українських художникiв» // Маяк (Богодухiвський
р-н).- 2015.- 13 лют.
В Богодухiвськiй дитячiй бiблiотецi читачам був
запропонований гiд лiтературних та перiодичних видань про
українських художникiв.
103.Рiздвянi вiтання вiд працiвникiв культури // Голос
Лозiвщини.- 2015.- 13 сiч.
Святковими
розважальними
програмами,
концертами,
дискотеками та вечорами вiдпочинку розпочали у цьому роцi свою
роботу заклади культури Лозiвського району. У бiблiотеках району
запланованi цiкавi народознавчi уроки та засiдання клубiв за
iнтересами з вивченням народних звичаїв, традицiй та обрядiв.
104.Рєзнiк О. Конкурсна програма до Дня рiдної мови / О.
Рєзнік // Дворiчанський край.- 2015.- 28 лют.
Напередоднi Мiжнародного дня рiдної мови в Дворiчанськiй
дитячiй районнiй бiблiотецi пройшла лiтературно-конкурсна
програма "О, мово моя, як спiв солов'я!".
105.Рєзнiк О. У веселу пору зимових канiкул / О. Рєзнік //
Дворiчанський край.- 2015.- 17 сiч.
Пiд час зимових канiкул колектив Дворiчанської дитячої
районної бiблiотеки представив своїм читачам двi театралiзованi
програми, якi пiдготували за участi членiв клубу "Витiвник", що дiє
при дитячiй бiблiотецi.
106.Сєрiк О. Бiблiотека як територiя спiлкування i творчостi /
О. Сєрік // Вiстi Змiївщини.- 2015.- 23 сiч.
Про роботу Комсомольської мiської бiблiотеки (зав. О. Когут)
Змiївського району.
107.Ситник Ю. Вшанували воїнiв-iнтернацiоналiстiв / Ю.
Ситник // Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2015.- 21
лют.

У Великобурлуцькiй центральнiй районнiй бiблiотецi
вiдбулася зустрiч керiвництва району з воїнами-iнтернацiоналiстами
та учнями старших класiв Великобурлуцького лiцею i
Великобурлуцької ЗОШ I-III ст.
108.Слатiна О., Фiлiпська Л. Свято поезiї / О. Слатіна, Л.
Філіпська // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 28 берез.
У Вiльшанськiй бiблiотецi Дергачiвського району до 85-рiччя
вiдомої української поетеси Лiни Василiвни Костенко вiдбулися
творча зустрiч мiсцевих поетiв з мешканцями селища та
лiтературно-художнiй вечiр "Жiнка з легенди" для учнiв старших
класiв.
109.Слєпченко О. Знайомтесь: перiодичнi видання Змiївської
ЦБС / О. Слєпченко // Вiстi Змiївщини.- 2015.- 17 лют.
128 назв газет та журналiв рiзноманiтної тематики
передплатили у 2015 роцi центральнi бiблiотеки для дорослих та
дiтей мiста Змiєва.
110.Сльота Л. Шевченкове слово вчить любити Вкраїну / Л.
Сльота // Обрiї Iзюмщини.- 2015.- 2 сiч.
У бiблiотецi Iзюмського дитячого будинку до 200-рiччя з дня
народження Т.Г. Шевченка оформлено куточок "I мене в сiм'ї
великiй...".
111.Сорока С. "Дитяча" Конституцiя / С. Сорока // Слобiд.
край.- 2015.- 28 берез.
У Близнюкiвськiй районнiй бiблiотецi для другокласникiв
Близнюкiвського лiцею органiзували вiртуальну мандрiвку "Свiтова
книга прав дитини". Пiд час мультимедiйної презентацiї дiтям
розповiли про Конституцiю України та найважливiшi закони.
112.Сорока С. Валентинки для читачiв / С. Сорока // Слобiд.
край.- 2015.- 17 лют.
До Дня Святого Валентина в Дворiчанськiй районнiй
центральнiй бiблiотецi сформували цiлу книжкову полицю –
"Фантазiї на тему кохання". Крiм того, 14 лютого бiблiотекарi вiтали
своїх читачiв власноруч виготовленими "валентинками" з цитатами
вiдомих людей про кохання.
113.Сорока С. Найкращi юнi читачi Богодухiвщини / С.
Сорока // Слобiд. край.- 2015.- 28 берез.
Пiд час Всеукраїнського тижня дитячого читання, у День
читача, у дитячiй бiблiотецi Богодухiвського району вiдбувся другий
етап Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач 2015 року".
114.Сорока С. Присвячується Лiнi Костенко / С. Сорока //
Слобiд. край.- 2015.- 26 берез.
У лiцеї iм. Г. Семирадського Печенiзької районної ради
пройшла година поезiї "В її вiршах – iсторiя народу: його щасливi i

тривожнi днi", присвячена 85-рiччю вiд дня народження української
поетеси Лiни Костенко. Спiвробiтники бiблiотеки пiдготували для
дiтей книжкову виставку.
115.Стеблак О. Парад країн Європи / О. Стеблак // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 21 лют.
Завiдувачка
Козачолопанської
бiблiотеки-фiлiї
N6
Дергачiвської ЦБС провела для учнiв 4-х класiв Козачолопанського
НВК цiкаву лiтературну подорож до країн Європи.
116.Стрельник И. Библиотекари снабжают военных духовной
пищей / И. Стрельник // Веч. Харьков.- 2015.- 31 марта.
Харьковская библиотека для детей передала в волонтерский
пункт помощи бойцам АТО "Южный пост" около двухсот книг.
117.Сучкова Л. У творчостi дорiг багато / Л. Сучкова // Вiстi
Водолажчини.- 2015.- 7 лют.
У читальному залi Нововодолазької центральної районної
бiблiотеки з 20 сiчня дiє виставка робiт постiйного читача
бiблiотеки, обдарованої дiвчини, ученицi 10 класу Нововодолазького
лiцею Iрини Цимбал.
118.Сьогоднi, жiнки, ваше свято // Голос Лозiвщини.- 2015.20 берез.
У Петропiльськiй бiблiотецi Лозiвського району до свята 8
Березня вiдбувся лiтературно-музичний вечiр. Бiблiотекар Полiна
Анатолiївна Оксаченко розповiла про творчiсть Лесi Українки, Лiни
Костенко та iнших письменниць України, а колектив сiльського
клубу виконав пiснi "Чорнобривцi", "Маминi яблунi" та iншi.
119.Тарасова О. "У вирi книжкових жахiв, мiстики, пригод" /
О. Тарасова // Голос Лозiвщини.- 2015.- 20 берез.
В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi мiстичнiй п'ятницiтринадцяте приурочили книжкову виставку "У вирi книжкових
жахiв, мiстики, пригод". Розважальну програму було проведено для
школярiв – користувачiв iнтернет-центру. Це був вiдеосалон "Чортiшоу "П'ятниця, тринадцяте".
120.Тарасова О. Бiблiотека на допомогу ВПО / О. Тарасова //
Голос Лозiвщини.- 2015.- 27 берез.
Працiвники Лозiвської юнацької бiблiотеки побували у
регiональному тренiнговому центрi на базi Харкiвської обласної
унiверсальної наукової бiблiотеки на тренiнгу, темою якого було:
"Бiблiотеки як центри пiдтримки громади в умовах воєнної загрози:
робота
з
внутрiшньоперемiщеними
особами".
Бiблiотека
ознайомлює переселенцiв з бiблiотечними послугами та сервiсами,
якi вони можуть вiльно отримати, та пропонує безкоштовне
навчання основам комп'ютерної грамотностi, допомогу у придбаннi
товарiв, замовленнi квиткiв на потяг через Iнтернет та iн.

121.Тарасова О. Конкурс новорiчних листiвок / О. Тарасова //
Голос Лозiвщини.- 2015.- 13 сiч.
30 грудня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi було проведено
свято-пiдсумок конкурсу новорiчних листiвок.
122.Творча зустрiч // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 7 берез.
Напередоднi 8 Березня у Вiльшанськiй бiблiотецi для дорослих
Дергачiвського району вiдбулась зустрiч творчих людей, пiд час якої
мiсцевi поети зустрiлись з учасниками колективу "Червона калина".
123.Тематичнi виставки // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 21 лют.
У Пересiчанськiй бiблiотецi Дергачiвського району дiє
тематична виставка "Волi народної дзвiн", присвячена подiям, що
вiдбувалися в Українi 18-20 лютого 2014 року.
124.Тимошенко О. "Весна всю землю уквiтчала!" / О.
Тимошенко // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 14 берез.
В Дергачевской центральной библиотеке ждут своих
читателей произведения классиков и современников, а для
любителей сада-огорода представлена масса периодики.
125.Третьякова З. Пам'ятi героїв Небесної сотнi / З.
Третьякова // Обрiї Iзюмщини.- 2015.- 6 берез.
У бiблiотецi Iзюмського професiйного лiцею пройшов
виховний захiд, присвячений роковинам загибелi Небесної сотнi пiд
назвою "Герої не вмирають".
126.Тризна I. Книжкова виставка / І. Тризна // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 7 берез.
У Вiльшанськiй бiблiотецi для дорослих Дергачiвського
району до свята 8 Березня дiє тематична книжкова виставка
"Славетнi жiнки України".
127.У районi вшанували Героїв Небесної Сотнi // Голос
Лозiвщини.- 2015.- 24 лют.
19 лютого 2015 року у Лозiвському районному будинку
культури вiдбувся вiче-реквiєм на знак вшанування подвигу
учасникiв Революцiї гiдностi та увiчнення пам'ятi Героїв Небесної
Сотнi. 20 лютого тематичнi заходи вiдбулися в усiх навчальних та
бiблiотечних закладах району.
128.Фiлiпська Л. До Мiжнародного дня рiдної мови / Л.
Філіпська // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 21 лют.
До Мiжнародного дня рiдної мови у Вiльшанськiй дитячiй
бiблiотецi Дергачiвського району вiдбулося свято "Мовний круїз".
129.Фiлiпська Л. Нам пишуть / Л. Філіпська // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 31 сiч.
У Вiльшанськiй бiблiотецi-фiлiї N 15 Дергачiвської ЦБС
пройшли дитячi ранки "Казкова плутанина".

130.Це вiчне i святе слово "мама" // Вiстi Змiївщини.- 2015.20 берез.
7 березня в Генiївськiй сiльськiй бiблiотецi-музеї Галини
Пiдопригори Змiївського району було проведено святкування 8
Березня для вiдвiдувачiв закладу.
131.Церковна Н. Фантазiї немає меж / Н. Церковна // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2015.- 30 сiч.
В читальнiй залi Богодухiвської районної бiблiотеки
проходить виставка "Замiсть ялинки – новорiчний букет".
132.Циплухiна Т. // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 10 сiч.
У Шовкоплясiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 19 Дергачiвської ЦБС
вiдбулись посиденьки "Новорiчна мозаїка".
133. «Чарiвнi свята новорiчнi» // Маяк (Богодухiвський р-н).2015.- 13 лют.
Народознавча година "Чарiвнi свята новорiчнi" була
запропонована бiблiотекарем читальної зали Богодухiвської
районної дитячої бiблiотеки учням третього класу лiцею N 3.
134.Чуприна С. Свято застиглої музики / С. Чуприна // Вiстi
Красноградщини.- 2015.- 27 лют.
В Красноградськiй мiськiй бiблiотецi, розташованiй на 3-му
мiкрорайонi, вiдбулася тематична година "Свято застиглої музики",
присвячена архiтектурi.
135.Шуняєва С. Свято у бiблiотецi / С. Шуняєва // Вiстi
Красноградщини.- 2015.- 13 берез.
До
Красноградської
мiської
бiблiотеки
напередоднi
Мiжнародного жiночого дня завiтали семикласники НВК N 2 разом
iз учителем росiйської мови Тетяною Антоненко. На заходi
вiдвiдувачi переглянули презентацiю про iсторiю виникнення 8
Березня, брали участь у веселих конкурсах, вiкторинах i розвагах.
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Обласні газети
1.Адамович Т. Война была позавчера / Т. Адамович // Харьк.
известия.- 2015.- 14 мая.
В Харьковской областной библиотеке для юношества прошла
презентация фильма "Война была позавчера", ставшего победителем в VI
Международном детском телевизионном фестивале "Дитятко" в номинации
"Лучший документальный фильм детской телевизионной студии" в 2014
году.
2.Адамович Т. Книга, которая рождает мечту / Т. Адамович // Харьк.
известия.-2015.- 30 апр.
В Харьковской областной библиотеке для юношества при поддержке
Департамента культуры и туризма Харьковской областной государственной
администрации, при участии специалистов Харьковской государственной
академии дизайна и искусств (кафедра графики), Областного учебнометодического центра повышения квалификации работников культурнообразовательных учреждений и при участии известных художников
Харькова, прошел второй этап литературно-художественного конкурса
"Книга, которая рождает мечту".
3.Зеленская Д. Ученый из Донецка решил объединить коллег / Д.
Зеленская // Веч. Харьков.- 2015.- 21 мая.
21 мая в Харьковской государственной научной библиотеке имени В.Г.
Короленко состоится открытая межрегиональная выставка-конференция
изобретательского искусства Ukr.tech.fest.
4.«Книжный мир» на дому // Харьк. известия.- 2015.- 18 апр.
В модульном городке для переселенцев из зоны АТО 16 апреля
открыли библиотеку для детей и взрослых.
5.Козинец А. В Куряжской колонии воспитываются читающие дети /
А. Козинец // Веч. Харьков.- 2015.- 18 июня.
Воспитанники Куряжской воспитательной колонии имени А.С.
Макаренко стали победителями областного этапа конкурса детского чтения
"Лучший читатель Украины - 2015" в пяти номинациях и получили грамоты
от Харьковской областной библиотеки для детей.
6.Лучший читатель Украины // Харьк. известия.- 2015.- 18 июня.
Воспитанники Куряжской воспитательной колонии имени А.С.
Макаренко стали победителями областного этапа конкурса детского чтения
"Лучший читатель Украины - 2015". 15 июня победителей конкурса
наградили грамотами Харьковской областной библиотеки для детей.
7.Мiронюк Ю. Чайковськi вечори / Ю. Міронюк // Слобiд. край.2015.- 18 квiт.

В Зачепилiвськiй районнiй бiблiотецi провели лiтературно-музичне
свято до 175-рiччя вiд дня народження Петра Чайковського. Присутнiм було
представлено виставку, присвячену перебуванню Петра Чайковського на
територiї Зачепилiвського району, у. Гранкiно (нинi с. Олександрiвка).
8.Мiронюк Ю. Герої Харкiвщини, що "приборкували" атом / Ю.
Міронюк // Слобiд. край.- 2015.- 28 квiт.
До Дня пам'ятi жертв Чорнобильської трагедiї у Близнюкiвськiй
центральнiй районнiй бiблiотецi пройшла виставка лiтератури, у котрiй
описуються тi страшнi квiтневi днi 1986 року та долi жителiв району, якi
лiквiдували наслiдки аварiї на Чорнобильськiй АЕС. 27 квiтня в дитячiй
бiблiотецi для найменших читачiв вiдбулася година-спомин "Лихо
Чорнобиля – наш спiльний бiль". Подiбнi заходи пройшли i в сiльських
бiблiотеках-фiлiях району.
9.Шаг в мир поэзии // Харьк. известия.- 2015.- 16 мая. В литературной
гостиной библиотеки Харьковского торгово-экономического института
прошел вечер, посвященный Всемирному дню поэзии.
Районні газети
1.Бондар А. Посвята у першокласники / А. Бондар // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.-18 квiт.
15 квітня у бiблiотецi Прудянської ЗШ Дергачiвського району
вiдбулася посвята у читачi наймолодших учнiв-першокласникiв "В країнi
книжковiй, в країнi казковiй".
2.Борисенко Н. Весна вже воскресла, нам свято принесла / Н.
Борисенко // Дворiчанський край.- 2015.- 18 квiт.
До дня Воскресiння Христового вчитель Рiдкодубiвської ЗОШ К.А.
Захарчук i завiдуюча мiсцевою бiблiотечною фiлiєю Дворiчанської ЦБС Н.В.
Борисенко пiдготували i провели свято, на якому ознайомили присутніх з
пасхальними обрядами i традицiями.
3.Вiдгомiн подiй // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 6 черв.
Дворiчнокутянська бiблiотека-фiлiя N 13 Дергачiвської ЦБС 1 червня
провела свято дiтей в пришкiльному лiтньому таборi "Рожева мрія".
4.Вiклянська В. Цiкавий повчальний захiд / В. Віклянська // Вiстi
Красноградщини.- 2015.- 1 трав.
В Красноградськiй районнiй бiблiотецi з метою виховання
шанобливого ставлення до рослинного свiту та його збереження було
проведено захiд для учнiв 5-х класiв ЗОШ I-III ступенiв N 1 iм. О.I.
Копиленка.
5.Вiннiченко Н. Поетичнi таланти Краснокутщини / Н. Вінніченко //
Промiнь (Краснокутський р-н).- 2015.- 18 квiт.
З нагоди Всесвiтнього дня поезiї у читальнiй залi Краснокутської
центральної районної бiблiотеки пройшов вечір поезії пiд назвою
"Краснокутськ – куточок поетичної душi".
6.Великі
твої
жертви,
Україно
//
Радянський
патріот
(Великобурлуцький р-н).- 2015.- 23 трав.

У Великобурлуцькiй центральнiй районнiй бiблiотецi до Дня пам'ятi
жертв полiтичних репресiй було влаштовано виставку-реквiєм. Матерiали
виставки розповiдають про драматичний перiод 20-30-х рокiв ХХ столiття в
iсторiї української культури, який отримав назву "Розстрiляне Вiдродження".
7.Вороненко Г. Свято книги / Г. Вороненко // Промiнь
(Краснокутський р-н).- 2015.- 16 трав.
29 квiтня в актовiй залi Краснокутської гiмназiї вiдбулося свято "Її
величнiсть – книга", органiзоване Краснокутською центральною районною
бiблiотекою.
8.Всесвiтнiй День поезiї у районній бiблiотецi // Вiстi Водолажчини.2015.- 4 квiт.
Працівники Нововодолазької центральної районної бiблiотеки провели
захiд, присвячений Всесвiтньому Дню поезiї.
9.Геращенко В. Безмежна сила книги / В. Геращенко // Промiнь
(Краснокутський р-н).-2015.- 21 лют.
На екскурсiю до бiблiотеки Краснокутської гiмназiї 30 сiчня завiтали
дошкiльнята старших груп дитячого садка N 1 "Веселка". 4 лютого вихованцi
ДНЗ N 1 вiдвiдали Краснокутську центральну дитячу бiблiотеку – вони
побували на заходi "Свiт української казки".
10.Голосуй за рiдний край // Радянський патрiот (Великобурлуцький рн).-2015.- 13 черв.
Вишиту карту Великобурлуччини, яка бере участь в обласному
конкурсi "Вiзерунком стане рiдний край", вишила завiдувач Канiвцевською
сiльською бiблiотекою, народний умiлець Великобурлуччини Ганна Петрiвна
Зленко.
11.Голубнича О. Електроннi послуги в бiблiотеках Змiївщини / О.
Голубнича // Вiстi Змiївщини.- 2015.- 12 черв.
У травнi методистом сектору iнноватики та професiйного розвитку
Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка, експертом
проекту "Е-життя разом з бiблiотекою: орiєнтир на громаду Харкiвщини"
Галиною Аксьоновою було проведено тренiнг для працiвникiв бiблiотек
Змiїiвської центральної бiблiотечної системи, державних службовцiв та
iнших цiльових груп користувачiв району.
12.Горбацевич К Акцiя "Бiблiотека українського воїна" / К.
Горбацевич // Голос Лозiвщини.- 2015.- 26 трав.
Бiблiотеки
Лозiвської
ЦБС
закликають
приєднуватися
до
Всеукраїнської акцiї "Бiблiотека українського воїна", пiд час якої планується
зiбрати та передати до бiблiотек вiйськових частин Збройних сил України
кращi зразки вiтчизняної та свiтової художньої лiтератури українською
мовою, науково-популярнi видання з iсторiї української держави, її культури,
Збройних сил.
13.Горбацевич К. Свято дитинства / К. Горбацевич // Голос
Лозiвщини.- 2015.- 5 черв.
В Царедарiвськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвської ЦБС вiдбулося
свято до Мiжнародного дня захисту дiтей.

14.Грудина Л. Година поезiї / Л. Грудина // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.30 трав.
В Гаврилiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 11 Дергачiвської ЦБС пройшла
година поезiї, присвячена Матерi.
15.Даценко А. Моя країна – Україна / А. Даценко // Знамя труда
(Первомайский р-н).-2015.- 2 мая.
В бiблiотецi Первомайської гiмназiї N 3 була проведена година
спiлкування "Моя країна – Україна" у формi усного журналу.
16.Демченко Н. Найкращий читач-2015 / Н. Демченко // Радянський
патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2015.- 4 квiт.
27 березня у примiщеннi Великобурлуцької дитячої районної
бiблiотеки вiдбувся другий етап районного конкурсу "Найкращий читач
України-2015".
17.Дмитренко Т. Театр допомiг краще зрозумiти книгу / Т. Дмитренко
// Вiстi Красноградщини.- 2015.- 3 квiт.
18 березня в Красноградськiй районнiй бiблiотецi вiдбулося справжнє
свято дитячої книги.
18.Жидкова С. Бiблiотекарi навчаються / С. Жидкова // Вiстi
Змiївщини.- 2015.- 26 черв.
16 червня в Змiївськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi проходив
обласний виїзний семiнар "Технологiя та практика культурно-просвiтницької
дiяльностi з дiтьми в умовах бiблiотеки", який пiдготували та провели
спецiалiсти Харкiвської обласної бiблiотеки для дiтей.
19.Жижера В. "Найкращий читач України - 2015" / В. Жижера // Вiстi
Водолажчини.-2015.- 2 трав.
Переможцем другого етапу щорiчного Всеукраїнського конкурсу
"Найкращий читач України - 2015" в Нововодолазькiй районнiй дитячiй
бiблiотецi стала учениця 6 класу Нововодолазького лiцею Марина Цимбал.
Вона взяла участь у третьому етапi конкурсу, що проходив у Харкiвськiй
обласнiй бiблiотецi для дiтей 15-17 квiтня.
20.Жижера В. У чарiвному свiтi вишиванки / В. Жижера // Вiстi
Водолажчини.- 2015.- 30 трав.
У Нововодолазькiй районнiй дитячiй бiблiотецi 21 травня був
проведений урок народознавства, присвячений Дню української вишиванки.
21.Зозуля О. Таємницi казкової країни / О Зозуля // Голос Лозiвщини.2015.- 17 квiт.
До Дня дитячої книги в Катеринiвськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї
Лозiвського району вiдбулося святкове засiдання клубу "Друзi бiблiотеки".
22.Зустрiч письменницi Ольги Братчук з юними iзюмчанами // Обрiї
Iзюмщини.- 2015.- 26 черв.
В Iзюмськiй мiськiй дитячiй бiблiотецi вiдбулась творча зустрiч юних
читачiв з дитячою письменницею Ольгою Iванiвною Братчук.
23.Iванкiна Я. Нововодолажчина долучилась до проекту "Е – життя
разом iз бiблiотекою: орiєнтир на громаду Харкiвщини" / Я. Іванкіна // Вiстi
Водолажчини.- 2015.- 25 квiт.

У Нововодолазькому районному будинку культури виїзна Елабораторiя Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка
провела тренiнг "Е-урядування на допомогу сталому розвитку громади".
24.Игнатова С. "Пока горит свеча..." / С. Игнатова // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 30 трав.
В Русско-Лозовской сельской библиотеке Дергачевского района
прошла литературная встреча "Пока горит свеча...".
25.Iльченко Ю., Бойко I. Запрошуємо до бiблiотеки / Ю.Ільченко, І.
Бойко // Вiстi Дергачiвщини.-2015.- 11 квiт.
В Дергачiвськiй центральнiй бiблiотецi органiзовано виставкуiнсталяцiю "Свята Пасха йде до хати".
26.Iсторична година // Голос Лозiвщини.- 2015.- 22 трав.
22 травня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбулась iсторична година
цiкавої iнформацiї "Взiрцi давньої лiтератури" до Дня слов'янської
писемностi i культури.
27.Кiптiла С. Вiдбувся обласний етап конкурсу "Найкращий читач
України-2015" / С. Кіптіла // Дворiчанський край.- 2015.- 2 трав.
П'ятнадцятого квiтня вiдбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу
"Найкращий читач України - 2015". Дергачiвський район на цьому конкурсi
представляли читачки Колодязненської бiблiотечної фiлiї (завiдуюча Бiлоус
Р.О.): Капуш Юлiя, Шепiтько Ельвiра, Голобородько Дар'я, Харченко
Євгенiя.
28.Калашник Л. Бiблiотека – затишний дiм для зустрiчi читачiв / Л.
Калашник // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 27 черв.
До Шовкоплясiвської бiблiотеки завiтали учнi Дергачiвської школи.
Пiд час екскурсiї дiти ознайомилися з фондом бiблiотеки.
29.Кантемир Л., Бойко I. Бiблiотечнi новини / Л. Кантемир, І. Бойко //
Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 11 квiт.
У Дергачiвськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi напередоднi Свiтлого
Христового Восресiння вiдбулося майстер-шоу по розпису писанок.
30.Кашуба Н. Подорожуйте до країни Читалiї! / Н. Кашуба //
Дворiчанський край.- 2015.- 2 трав.
В Топiльськiй ЗОШ Дворiчанського району вiдбулася низка заходiв до
Тижня дитячого читання. Найяскравiшою подiєю став захiд "В гостях у
казки". Бiблiотекар разом iз учнями 2-4-х класiв створили справжнє
театралiзоване дiйство, об'єднавши елементи декiлькох казок в одну.
31.Кибалка Н., Ватаманюк I. Моє село – моя маленька Батькiвщина /
Н. Кибалка, І. Ватаманюк // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2015.- 23 мая.
В Шульськiй сiльськiй бiблiотецi Первомайського району вiдбулася
зустрiч iз старожилом с. Шульське Г.М. Сливною.
32.Кибалко Н., Ватаманюк I. Завiтало в гостi лiто / Н. Кибалка, І.
Ватаманюк // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2015.- 13 июня.
До Дня захисту дiтей у селi Шульському Первомайського району,
працiвники культури директор Краснопавлiвського СБК I. Ватаманюк i

бiблiотекар Шульської сiльської бiблiотеки Н. Кибалко провели конкурснорозважальну програму для дiтей.
33.Китченко Є. На Краснокутщинi мрiяти вмiють / Є. Китченко //
Промiнь (Краснокутський р-н).- 2015.- 13 черв.
26 робiт вiд Краснокутського району було представлено на
лiтературно-художнiй конкурс постерiв та книжкових ілюстрацій "Книга, що
народжує мрiю", який вже другий рiк поспiль проводить Харкiвська обласна
бiблiотека для юнацтва.
34.Клименко Л. Берегинi українського роду / Л. Клименко // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2015.- 23 трав.
16 травня в с. Жовтень Сахновщинського району, за iнiцiативи
завiдуючої Жовтнової бiблiотеки-музею Т. Побiдинської, вiдсвяткували
свято Матерi.
35.Ковальчук С. Роки людської мужностi / С. Ковальчук // Колос
(Сахновщинський р-н).-2015.- 16 трав.
8 травня в Сахновщинськiй центральнiй бiблiотецi вiдбувся вечiр –
зустрiч поколiнь "Вiват веснi, салют Перемозi".
36.Козел Т., Бойко I. Бiблiотечнi новини / Т. Козел, І. Бойко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 11 квiт.
7 квiтня працiвники Слатинського сiльського клубу i бiблiотеки-фiлiї N
2 Дергачiвського району до Великодня органiзували та провели свято
закликання весни.
37.Кононенко Н., Бойко I. Бiблiотечнi новини / Н. Кононенко, І. Бойко
// Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 11 квiт.
Для учнiв початкових класiв Прудянської школи Дергачiвського
району провели бiблiотечну годину пiд девiзом "Батарейки, здавайтеся!".
38.Копiйка Ю. Лiто пiд книжковою парасолькою / Ю. Копійка // Обрiї
Iзюмщини.- 2015.- 5 черв.
В Iзюмськiй центральнiй районнiй бiблiотецi проводиться програма
лiтнього читання "Книжкове лiто".
39.Котилася писанка, як дитяча пiсенька // Колос (Сахновщинський рн).-2015.- 11 квiт.
Напередоднi Великодня в Сахновщинськiй районнiй дитячiй бiблiотецi
було органiзовано двi виставки народної творчостi. На однiй представленi
вишиванки, килимки та iнше, присвячене тим чи iншим героям класичних
творiв. Iнша – це вишиванки, великоднi писанки та iншi вироби до Великого
дня – свiтлого Воскресiння Христового.
40.Крамаренко О. За творче втiлення прочитаного / О. Крамаренко //
Обрiї Iзюмщини.-2015.- 12 черв.
У Харковi вiдбувся третiй обласний етап Всеукраїнського конкурсу
"Найкращий читач 2015 року", в якому взяли участь переможцi Iзюмського
мiського етапу, що проходив у центральнiй мiськiй бiблiотецi.
41.Краснобородько З., Сахно В. Фотоiнформацiя / З. Краснобородько,
В. Сахно // Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2015.- 13 черв.

В Малобурлуцькому сiльському клубi Великобурлуцького району 1
червня вiдсвяткували День захисту дiтей, у пiдготовцi якого взяла участь
завiдуюча Малобурлуцькою бiблiотекою-фiлiєю В.В. Рубiжанська.
42.Красношапка Л. 100 рокiв районнiй бiблiотецi / Л. Красношапка //
Вiстi Дергачiвщини.-2015.- 25 квiт.
Слова подяки працiвникам Дергачiвської районної бiблiотеки у листi
поетеси Леонтини Красношапки.
43.Краснюк Н. Смiх – найкращi лiки / Н. Краснюк // Промiнь
(Краснокутський р-н).-2015.- 4 квiт.
У читальнiй залi Краснокутської центральної районної бiблiотеки для
пiдопiчних вiддiлу соцiально-побутової адаптацiї територiального центру
вiдбулося свято, приурочене Мiжнародному дню смiху – 1 квiтня.
44.Крокує травень рiдним краєм // Нове життя (Близнюкiвський р-н).2015.- 16 трав.
До Дня Перемоги в загальноосвiтнiх закладах та бiблiотеках
Близнюкiвського району проводилися тематичнi виставки, зустрiчi з
учасниками бойових дiй та дiтьми вiйни.
45.Кузьмiна В. Ми матiр називаємо святою / В. Кузьміна // Промiнь
(Краснокутський р-н).- 2015.- 6 черв.
14 травня в читальнiй залi Краснокутської центральної районної
бiблiотеки було проведено зустрiч з вихователями та дiтьми дитячих
будинкiв сiмейного типу "Ми матiр називаємо святою".
46.Лiтературна година // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 4 квiт.
31 березня у примiщеннi бiблiотеки Прудянської ЗШ I-III ступенiв
Дергачiвського району вiдбулася лiтературна година, присвячена 85-й
рiчницi вiд дня народження Лiни Костенко.
47.Лiтературний "Оскар" – у Лозовiй! // Голос Лозiвщини.- 2015.- 16
черв.
Бiблiотекар Лозiвської юнацької бiблiотеки, член Харкiвської обласної
органiзацiї Всеукраїнської творчої спiлки "Конгрес лiтераторiв України" та
Мiжрегiональної спiлки письменникiв України Ольга Тарасова отримала
Першу премiю в номiнацiї "Кiносценарiї для дiтей" в мiжнародному
лiтературному конкурсi "Коронацiя слова".
48.Лапiна Н. На допомогу сталому розвитку громадян / Н. Ляпіна //
Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 4 квiт.
З початку лютого 2015 року Харкiвська державна наукова бiблiотека
iм. В.Г. Короленка спiльно з Харкiвським обласним вiддiленням (фiлiєю)
ВГО "Українська бiблiотечна асоцiацiя" в рамках програми "Бiблiомiст"
почала реалiзацiю проекту "Е – життя разом з бiблiотекою: орiєнтир на
громаду Харкiвщини". Такий тренiнг пiд назвою "Е-урядування на допомогу
сталому розвитку громади" пройшов 31 березня на базi центральної районної
бiблiотеки м. Дергачi.
49.Лаптєва Н. Став вiзерунком рiдний край / Н. Лаптєва // Вiстi
Красноградщини.-2015.- 22 трав.

В Обласному органiзацiйно-методичному центрi культури та мистецтва
презентували унiкальний витвiр — дев'ятиметрову вишиту карту
Харкiвщини. Над виготовленням оригiнальної мапи майже пiвтора роки
трудилися майстринi з 27 районiв областi. Про роботу красноградських
майтринь, розповiла куратор проекту, директор Красноградської районної
бiблiотеки Наталiя Гришина.
50.Лисаченко В. "Книжкове лiто" – в розпалi / В. Лисаченко // Обрiї
Iзюмщини.- 2015.- 26 черв.
17 червня в Iзюмськiй центральнiй районнiй бiблiотецi для маленьких
читачiв було проведено гру-вiкторину "Україна – це ми".
51.Лисаченко В. Хай квiтує доля у роках прекрасних! / В. Лисаченко //
Обрiї Iзюмщини.-2015.- 24 квiт.
Свiй 60-рiчний ювiлей зустрiла Тетяна Iванiвна Котякова, яка понад 37
рокiв пропрацювала в Капитолiвськiй сiльськiй бiблiотецi Iзюмської ЦБС.
52.Логвiна Т. Iрина Цимбалiст – в числi кращих читачiв областi / Т.
Логвіна // Вiстi Змiївщини.- 2015.- 12 трав.
Учениця 8-Б класу Змiївського лiцею N 1 iм. З.К. Слюсаренка Iрина
Цимбалiст посiла III мiсце у обласному етапi Всеукраїнського конкурсу
"Найкращий читач України – 2015", який вiдбувся 15-17 квiтня у Харкiвськiй
обласнiй бiблiотецi для дiтей.
53.«Люди однiєї долi» // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2015.- 5 черв.
У Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi пройшов усний журнал
"Люди однiєї долi", присвячений 70-й рiчницi Перемоги.
54.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 3 квiт.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi триває iнформацiйно-документальна
виставка "Ви тiльки повертайтеся живими!", присвячена учасникам АТО на
сходi України; проходить креативна виставка "Писанка Великодня! З неба
ласка йде Господня".
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представленi: книжкова поличка
"Митець-дослiдник Е. Золя" та книжково-iлюстративна гумористична
виставка "Цi книги замовляли читачi" (до Дня смiху); проходить виставка з
народознавства "Ляльки-мотанки. Обереги вашого дому".
55.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 10 квiт.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представлена книжкова виставка
"Мандрiвка на планету Здоров'я" та виставка аксесуарiв "Великоднiй кошик"
(обряди i страви Великоднiх свят).
9 квiтня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбулася лiтературна естафета
пам'ятi "У жорнах репресiй" з нагоди Мiжнародного дня визволення в'язнiв
фашистських таборiв. Упродовж квiтня в бiблiотецi проходить креативна
виставка "Пасхальна веселка"; тривають поличка-рекомендацiя "Кращi
рецепти до Великодня" та iнформацiйно-документальна виставка "Ви тiльки
повертайтеся живими!", присвячена учасникам АТО на сходi України.
56.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 17 квiт.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi упродовж квiтня тривають: книжкова
виставка "Мандрiвка на планету Здоров'я", книжкова виставка "Чарiвне моє

довкiлля" до Дня довкiлля, виставка журналiв "А мандрувати в дальнi далi
знову почнемо по сторiнках журнальних", виставка з народознавства
"Ляльки-мотанки. Обереги вашого дому"; проходить виставка з аксесуарами
"Великоднiй кошик" (обряди i страви Великоднiх свят).
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi представленi: креативна виставка
"Пасхальна веселка" та iнформацiйно-документальна виставка "Ви тiльки
повертайтеся живими!", присвячена учасникам АТО на сходi України.
57.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 24 квiт.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi упродовж квiтня тривають експозицiї
"Дзвони Чорнобиля душу тривожать" та "П'ять хвилин з Тютюнником
"Свiтом править любов" (до 95-рiччя вiд дня народження Г. Тютюнника).
58.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 1 трав.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проходять книжкова iсторична виставка
"Свято нетлiнної Перемоги" та iнформацiйно-документальна виставка "Ви
тiльки повертайтеся живими!", присвячена учасникам АТО на сходi України.
59.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 8 трав.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представлена виставка-iнсталяцiя
"Подвиг безсмертний – пам'ять нетлiнна" до Дня Перемоги.
60.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 15 трав.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдкрито книжкову поличку "Права
людини – європейськiй рiвень" до Дня Європи в Українi; проходить
книжково-журнальна виставка "Повернення правди" до Дня пам'ятi жертв
полiтичних репресiй.
61.Місто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 22 трав.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi створено буктрейлер на книгу Є.
Гуцала "Зайцi в полi варять борщ"; триває книжкова виставка "Безцiнний
слов'янський здобуток" до Дня слов'янської писемностi i культури.
62.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 29 трав.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представлена виставка-застереження
"Курiння — божевiльна справа чи невинна забава" до Всесвiтнього дня
боротьби з тютюнопалiнням.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi упродовж травня проходить актуальна
iнформацiйна поличка газет i журналiв "Дихання часу".
63.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 5 черв.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi упродовж червня триває книжкова
виставка новинок "Книжковий NEW-boom" до Мiжнородного дня захисту
дiтей; екскурсiї по бiблiотецi та перегляд мультикiв "В гостях у казки" до Дня
казки.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проходить екскурсiя бiблiотекою
"Мандри у книжковий свiт"; виставка дитячих малюнкiв "Свiт дитячих мрiй"
до Мiжнародного дня захисту дiтей.
64.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 12 черв.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходить книжкова виставка
"Сонячна соната землi" до Всесвiтнього дня охорони навколишнього
середовища; виставка-рейтинг "Лiтнє чтиво: гаряча десятка".

65.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 19 черв.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi упродовж червня триває виставкапам'ять "Схилiть голову — шану вiддайте!" до Дня скорботи i вшанування
пам'ятi жертв вiйни в Українi; iнформацiйна виставка, присвячена пам'ятi
полеглих героїв-землякiв — учасникiв АТО на сходi України "Скорботна
бiль i пам'ятка живим"; пiзнавальне застiлля "В компьютере новости, в книге
— жизнь"; виставка-порада "Сам собi психолог".
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представленi книжковi виставки
"Екологiчна Лозiвщина" до Всесвiтнього дня охорони навколишнього
середовища та "Ми пам'ятаємо!" з нагоди Дня скорботи i вшанування пам'ятi
жертв вiйни в Українi; проходять навчальнi екскурсiї "Книжковi гостини".
66.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 26 черв.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi працює правознавчий куточок "Сила
Закону – сила держави" до Дня Конституцiї України; представленi виставка з
народознавства з аксесуарами "Ниточка до ниточки – вишиваю квiточку";
книжкова виставка "Драйв молодiжних субкультур" до Дня молодi; настiльнi
й комп'ютернi iгри, розваги "Лiто в читальному залi".
67.Макаренко Н. Вiтаємо переможцiв! / Н. Макаренко // Голос
Лозiвщини.- 2015.- 12 черв.
Читачi бiблiотек Лозiвської ЦБС представили свої роботи для участi в
сiмейному конкурсi "Книга пам'ятi мого роду", який з 1 по 15 травня 2015
року проводила Нацiональна бiблiотека України для дiтей. У першому
(обласному) турi переможцями стали: у номiнацiї "Сiмейнi книги пам'ятi" I
мiсце виборов Роман Загорулько (Краснопавлiвська бiблiотека N 2); у
номiнацiї "Вiдеокнига" I мiсце посiла Дарина Вєсєлкова (Краснопавлiвська
бiблiотека N 1).
68.Макаренко Н. Книга пам'ятi мого роду / Н. Макаренко // Голос
Лозiвщини.- 2015.- 17 квiт.
Бiблiотеки Лозiвщини взяли участь у сiмейному конкурсi "Книга
пам'ятi мого роду", який проводиться Нацiональною бiблiотекою України для
дiтей на виконання Указу Президента України "Про заходи у зв'язку з
вiдзначенням 70-ї рiчницi визволення України вiд фашистських загарбникiв
та 70-ї рiчницi Перемоги у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi 1941-1945 рокiв". На
розгляд обласного журi бiблiотеки Лозiвської ЦБС представили 11 робiт - 10
друкованих i одну вiдеокнигу.
69.Макаренко Н. Кращi читачi Лозiвщини – визначенi / Н. Макаренко
// Голос Лозiвщини.- 2015.- 10 квiт.
24 березя у Лозiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей пройшов II тур
всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач України". Юнi книголюби
взяли участь у кiно-книго-таймi "Моє читацьке кредо" i змагалися за право
представляти район на обласному етапi.
70.Маленькi пригоди їжачка" // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2015.- 5
черв.

В Богодухiвському будинку культури для малечi ДНЗ N 3, N 6, N 9
пройшов черговий захiд за програмою "Книга i театр", пiдготовлений
театральною студiєю "Нiка" та районною дитячою бiблiотекою.
71.Микитенко Т. Поетичне мереживо / Т. Микитенко // Голос
Лозiвщини.- 2015.- 7 квiт.
В Краснопавлiвськiй мiськiй бiблiотецi-фiлiї N 2 Лозiвського району
пройшло свято поезiї "Поетичне мереживо". Пiдготували захiд завiдувачка
бiблiотеки Свiтлана Олександрiвна Бараш та бiблiотекар Агнеса Василiвна
Мокроусова.
72.Миколаєнко В. Символ свята – червоний мак / В. Миколаєнко //
Обрiї Iзюмщини.- 2015.-15 трав.
В Iзюмськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулися тематичнi
заходи, присвяченi 70-м роковинам Перемоги над нацизмом у Другiй свiтовiй
вiйнi. В читальнiй залi було оформлено виставку воєнно-патрiотичної книги
"70 рокiв: Перемога в серцях поколiнь". Директор ЦРБ В.М. Лисаченко
провела з вiдвiдувачами бiблiотеки огляд лiтератури. Для школярiв
молодших класiв пройшов час iсторiї "Ми шануємо пам'ять героїв своїх".
73.Миколаєнко В. Як i душа, поезiя безсмертна / В. Миколаєнко //
Обрiї Iзюмщини.- 2015.-17 квiт.
У лiтературнй свiтлицi Iзюмської центральної районної бiблiотеки
пройшов тематичний захiд, присвячений Всесвiтньому дню поезiї.
Працiвники бiблiотеки представили поетично-музичну композицiю "Поезiє,
ти – сила чарiвна!".
74.Можар А. / А. Можар // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 13 черв.
З нагоди Дня прикордонника у Дергачiвськiй бiблiотецi для дiтей
провели зустрiч учнiв 5 класу Дергачiвського НВК "ЗШ-ДЗ" з
прикордонником, майором Кривьонком Олегом Анатолiйовичем.
75.Мороз Н. "Чудо, iм'я якому книга" / Н. Мороз // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 6 черв.
В рамках районного святкування Дня захисту дiтей Дергачiвська
центральна дитяча бiблiотека провела лiбмобо "Чудо, iм'я якому книга".
76.Мясушка I. Чужих дiтей не буває / І. Мясушка // Нове життя
(Близнюкiвський р-н).-2015.- 6 черв.
В читальному залi Близнюкiвської районної бiблiотеки вiдбулось свято,
присвячене Дню матерi та Дню сiм'ї. Свято органiзували для родин, якi
створили дитячi будинки сiмейного типу, або створили прйомнi сiм'ї.
77.Нiхто не забутий, нiщо не забуто... // Голос Лозiвщини.- 2015.- 21
квiт.
З 9 по 11 квiтня на територiї Лозiвського району тривала пiдготовка та
проведення заходiв до Мiжнародного дня визволення в'язнiв фашистських
концтаборiв. В бiблiотеках району створено полички iсторичної iнформацiї
та проведено iнформацiйнi години.
78.Набродова К. Забувати не маємо права / К. Набродова // Радянський
патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2015.- 18 квiт.

До Мiжнародного дня визволення в'язнiв фашистських концтаборiв у
Великобурлуцькiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдкрилася книжковоiлюстративна виставка "Забувати не маємо права", матерiали якої
розповiдають про жахiття, якi випали на долю в'язнiв концтаборiв.
79.Набродова К. У свiтi вишиванок / К. Набродова // Радянський
патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2015.- 27 черв.
У читальному залi Великобурлуцької центральної районної бiблiотеки
облаштовано
виставку
робiт
майстринь
народної
творчостi
Великобурлуччини.
80.«Найкращий читач України» // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2015.27 берез.
У сiльських бiблiотеках-фiлiях Богодухiвського району у лютому
пройшов конкурс "Найкращий читач України".
81.«Найкращий читач України-2015" // Нове життя (Близнюкiвський
р-н).- 2015.- 4 квiт.
27 березня у Близнюкiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей вiдбувся
другий етап конкурсу "Найкращий читач України-2015".
82.Новикова З. / З. Новикова // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 27 черв.
До 100-рiччя Дергачiвської центральної бiблiотеки працiвники провели
блiц-опитування "Як пройти до бiблiотеки?" в центрi мiста та на
Привокзальнiй площi.
83.Носкова Н. Мужнiсть i бiль Чорнобиля / Н. Носкова // Промiнь
(Краснокутський р-н).- 2015.- 7 трав.
24 квiтня в Качалiвському сiльському будинку культури на
Краснокутщинi вiдбувся захiд, присвячений 29-й рiчницi Чорнобильської
катастрофи. Спiльний захiд "Мужнiсть i бiль Чорнобиля" був проведений
разом з Качалiвською бiблiотекою.
84.Обрєзкова Т. Пам'ять про Чорнобиль / Т. Обрєзкова //
Дворiчанський край.- 2015.- 2 трав.
У Дворiчанськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулося засiдання
клубу "Дiалог", присвячене роковинам Чорнобильської трагедiї. Учасники
заходу подивилися документальний фiльм про трагедiю на Чорнобильськiй
АЕС та провели бiблiографiчний огляд лiтератури з книжкової виставки
"Чорнобильський набат".
85.Оксененко В. Пiзнай свiт через читання / В. Оксененко// Знамя
труда (Первомайский р-н).- 2015.- 1 апр.
19 березня у Первомайськiй центральнiй бiблiотецi для дiтей вiдбувся 2
етап (мiський) обласного конкурсу дитячого читання "Найкращий читач
України-2015".
86.Олексюк Н. Мистецьке життя Сахновщини / Н. Олексюк // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2015.- 18 квiт.
Сахновщинський район на ХIV Вiдкритому обласному фестивалi
традицiйної народної культури "Кроковеє коло" представляли двоє дiтей iз
села Олiйники – Валерiя Iванюк та Анна Корнiєнко. В рамках цього ж
фестивалю проходила науково-практична конференцiя "Етнологiя i

фольклористика" за темами народознавства i краєзнавства. Лiтературознавчу
тему про письменника-земляка Михайла Ялового детально розкрила юна
читачка Сахновщинської районної дитячої бiблiотеки Алла Явник.
87.Осадча М. 100 рокiв бiблiотецi / М. Осадча // Вiстi Дергачiвщини.2015.- 4 квiт.
Лист-подяка вiд користувача Дергачiвської центральної бiблiотеки, яка
незабаром вiдзначатиме своє 100-рiччя.
88.Остапенко С. Поэтическая презентация / С. Остапенко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 25 квiт.
В помещении Дергачевской центральной районной библиотеки 18
апреля состоялась презентация очередного сборника стихов "Нараспашку"
поэтессы, члена творческой ассоциации литераторов "Слобожанщина",
лауреата Харьковского областного литературного конкурса им. А.С.
Масельского, регионального конкурса "Вiчне слово Кобзаря" и фестиваля
"Время Визбора" Татьяны Очеретяновой.
89.Павлюк Г. / Г. Павлюк // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 13 черв.
В Цупiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 4 Дергачiвської ЦБС для учнiв
Цупiвської школи в пришкiльному таборi вiдбулася подорож сторiнками
"Свiтової книги прав дитини".
90.Павлюк О. Iнтелектуальний ресурс країни / О. Павлюк // Промiнь
(Краснокутський р-н).- 2015.- 21 лют.
Фонд Крансокутської центральної дитячої бiблiотеки на початку 2015
року поповнився новими книгами в кiлькостi 128 примiрникiв на суму 5115
гривень.
91.Павлюк О. Читання як духовна потреба дитини / О. Павлюк //
Промiнь (Краснокутський р-н).- 2015.- 28 берез.
Про роботу Краснокутської центральної дитячої бiблiотеки розповiдає
завiдувач О. Павлюк.
92.Пасiчник С. "Найкращий читач" живе у Валках / С. Пасічник //
Сiльськi новини (Валкiвський р-н).- 2015.- 19 трав.
Учениця 8-В класу Валкiвського лiцею iм. О.С. Масельського
Анастасiя Подпорiнова зайняла перше мiсце серед восьмикласникiв у
конкурсi дитячого читання "Найкращий читач України 2015", в якому
активну участь брали усi бiблiотеки Валкiвщини.
93.Пеглiванян О. Свiтлiшає на свiтi, коли радiють дiти / О. Пегліванян
// Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 20 черв.
У червнi Великопроходiвська бiблiотека Дергачiвського району
продовжила свою роботу у пришкiльному таборi "Веселка" при мiсцевому
НВК.
94.Перець Н. "Безсмертний образ матерi моєї" Н. Перець // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2015.- 23 трав.
В Сахновщинськiй центральнiй бiблiотецi 15 травня пройшло свято
"Безсмертний образ матерi моєї". Музичнi вiтання прозвучали у виконаннi
вокального гурту "Вишиванка" Гришiвського СБК пiд керiвництвом М.
Бурова.

95.Писанковий дивосвiт // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2015.- 17 квiт.
Напередоднi Великоднiх свят у читальнiй залi Богодухiвської
центральної бiблiотеки проходить виставка писанок та виробiв народного
мистецтва "Писанковий дивосвiт".
96.Подорож у море цiкавих книг // Вiстi Водолажчини.- 2015.- 27 черв.
До Нововодолазької районної дитячої бiблiотеки на лiтнi читання
завiтали дiти пришкiльного табору "Сонечко" Власiвської ЗОШ I-II ступенiв
й дiти пришкiльного табору "Лiцейний квартал" Нововодолазького лiцею.
Працiвники бiблiотеки органiзували книжкову виставку на тему "Лiто – час
читати хорошi книги" та ознайомили малят iз дитячою бiблiотекою.
97.Половко Г. Пам'ять стукає до серця / Г. Половко // Колос
(Сахновщинський р-н).-2015.- 16 трав.
У селi Великi Бучки Сахновщинського району вiдбулися урочистi
заходи, присвяченi 70-рiччю Великої Перемоги. У сiльському клубi була
оформлена виставка-панорама "Збережiмо, пам'ятаймо". Сценарiй свята,
побудований на iнсценiзацiї пiсень та вiршiв воєнних рокiв, пiдготували
працiвники клубу, бiблiотеки.
98.«Посвята в читачi дитячої бiблiотеки" // Маяк (Богодухiвський рн).- 2015.- 27 берез.
В Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi вiдбулася посвята
першокласникiв лiцею N 3 в читачi бiблiотеки. Для першокласникiв
колегiуму N 2 була пiдготовлена лiтературна екскурсiя "Знайомство з
бiблiотекою".
99.Прес-марафон // Голос Лозiвщини.- 2015.- 22 трав.
20 травня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбувся прес-марафон "Що
не країна, то свiй звичай" до Дня Європи.
100.Рєзнiк О. "Вклонiмося тим, хто полiг у бою" / О. Рєзнік //
Дворiчанський край.-2015.- 23 трав.
В Дворiчанськiй дитячiй бiблiотецi до 70-ї рiчницi Великої Перемоги
провели годину пам'ятi "Вклонiмося тим, хто полiг у бою".
101.Рєзнiк О. Найкращi читачi Дворiчанщини / О. Рєзнік //
Дворiчанський край.- 2015- 18 квiт.
27 березня, на Тижнi дитячого читання, в Дворiчанськiй дитячiй
районнiй бiблiотецi вiдбувся районний етап Всеукраїнського конкурсу
"Найкращий читач України - 2015".
102.Рєзнiк О. Пасхальний ранок у дитячiй бiблiотецi / О. Рєзнік //
Дворiчанський край.- 2015.- 25 квiт.
В Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi вiдбувся пасхальний
ранок "Свята Пасха йде до нас!".
103.Рєзнiк О. Подорожуючи країною Пригод / О. Рєзнік //
Дворiчанський край.- 2015.- 11 квiт.
У Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi, пiд час Всеукраїнського
тижня дитячого читання, провели лiтературне свято "Подорож країною
Пригод".

104.Росолова Е. День памяти и надежды / Е. Росолова // Знамя труда
(Первомайский р-н).- 2015.- 20 мая.
В Раздольском сельском клубе Первомайского района состоялся
праздничный концерт, посвященный 70-летию Великой Победы. В фойе
клуба была оформлена выставка рисунков "Спасибо деду за Победу". В
библиотеке представлена книжная выставка "Пам'ять серця, пам'ять сивини,
пам'ять тих, хто не прийшов з вiйни".
105.Руденко Н. Єдине цiле жiнка i весна – найдосконалiше творiння
свiту / Н. Руденко // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2015.- 14 берез.
Напередоднi свята 8 Березня в читальнiй залi Близнюкiвської
центральної районної бiблiотеки вiдбулося засiдання клубу "Берегиня".
Працiвниками
бiблiотеки
було
пiдготовлено
лiтературно-музичну
композицiю, в якiй взяли участь i працiвники культури Юрiй Соловйов та
завiдуюча Верхньосамарською сiльською бiблiотекою Наталiя Криворучко.
106.Савченко I. I зiйде зiронька / І. Савченко // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2015.- 14 берез.
В сiльськiй бiблiотецi с. Олiйники Сахновщинського району проходить
виставка картин та поробок маленької дiвчинки Анi Корнiєнко.
107.Середа Т. Дитяче читання: зацiкавити та пiдтримати / Т. Середа //
Промiнь (Краснокутський р-н).- 2015.- 7 берез.
27 лютого в актовiй залi Краснокутської гiмназiї вiдбувся спiльний
семiнар бiблiотекарiв району "Сучасна українська дитяча лiтература крiзь
призму бiблiотечної роботи з дiтьми". Участь у семiнарi також взяли учнi 3-А
класу гiмназiї.
108.Середа Т. Свята збирають друзiв / Т. Середа // Промiнь
(Краснокутський р-н).-2015.- 14 берез.
5 березня у читальнiй залi Краснокутської центральної районної
бiблiотеки вiдбулася творча зустрiч "Вечiр романсу". 6 березня на всiх
шанувальникiв творчостi великого Кобзаря чекало одразу два заходи творчий вечiр, присвячений рiчницi з дня народження Тараса Шевченка, та
святкова зустрiч "Ваша величнiсть – Жiнка", органiзованi спiльно
центральною районною бiблiотекою та територiальним центром соцiального
обслуговування РДА.
109.Сєрiк О. Книга приходить до нас у дитинствi / О. Сєрік // Вiстi
Змiївщини.- 2015.- 19 трав.
Про участь бiблiотек Комосомольського Змiївського району у
щорiчному Всеукраїнському тижнi дитячого читання.
110.Сиротенко Л. Квiти в легендах i переказах / Л. Сиротенко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 6 червня.
Засiдання клубу за iнтересами "Чомучка" при Солоницiвськiй
бiблiотецi-фiлiї N 10 Дергачiвської ЦБС було присвячене квiтам.
111.Сиротенко Л., Бойко I. Бiблiотечнi новини / Л. Сиротенко, І.
Бойко // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 11 квiт.

В Солоницiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 10 Дергачiвської ЦБС пройшло
засiдання клубу за iнтересами "Чомучка", темою якого була лiтературна граподорож "Ми подорожуємо по казках".
112.Слатiна О. "Ой, на Iвана, ой, на Купала" / О. Слатіна // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 27 черв.
У Вiльшанськiй бiблiотецi для дорослих Дергачiвської ЦБС вiдбувся
захiд до народного свята Iвана Купала, учасниками якого були члени
лiтературного клубу "Пегас".
113.Стеблак О. Ми пам'ятаємо! / О. Стеблак // Вiстi Дергачiвщини.2015.- 16 трав.
До 70-рiччя Перемоги в Козачолопанськiй бiблiотецi-фiлiї N 6
Дергачiвської ЦБС пройшли години патрiотичного виховання.
114.Стечишина Г. "Щоб могли ми добре жити, треба вчитися
дружити!" / Г. Стечишина // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 25 квiт.
В Дворiчнокутянськiй сiльськiй бiблiотецi Дергачiвської ЦБС пройшло
свято "Дружби" пiд девiзом "Щоб могли ми добре жити, треба вчитися
дружити!".
115.Тарасова О. Мамин портрет / О. Тарасова // Голос Лозiвщини.2015.- 22 трав.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi до Дня матерi було оформлено
тематичну книжкову виставку, а також проведено малювання пiд читання
"Мамин портрет".
116.Тарасова О. Святкуємо День книги / О. Тарасова // Голос
Лозiвщини.- 2015.- 28 квiт.
До Всесвiтнього дня книги, який вiдзначається у свiтi 23 квiтня, у
Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходять рiзноманiтнi соцiально-культурнi
заходи. Цьогорiчного передсвяткового тижня в юнацькiй бiблiотецi для дiтей,
користувачiв комп'ютерного залу, проводився коворкiнг "Подаруємо старим
книгам нове життя".
117.Тимарская Л. В кадре объектива – Сергей Остапенко / Л.
Тимарская // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 16 трав.
В Малоданиловской библиотеке-филиале N 8 Дергачевской ЦБС
состоялось очередное заседание литературно-поэтического клуба поселка.
Заведующая библиотекой Татьяна Петровна Сивоконь собрала участников
клуба и гостей на вечер, посвященный творчеству Сергея Остапенко.
118.Тимарська Л. Мистецький захiд / Л. Тимарська // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 4 квiт.
28 березня у Малоданилiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 8 Дергачiвської ЦБС
вiдбувся лiтературно-мистецький вечiр, присвячений двом українським
генiальним поетам, якi народилися в один мiсяць – Тарасу Шевченку та Лiнi
Костенко.
119.Тимошенко О. Бессмертная музыка великого гения / О.
Тимошенко // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 5 трав.
25 апреля в читальном зале Дергачевской центральной библиотеки
была проведена лекция "Детский альбом" П.И. Чайковского – мир красоты и

добра", посвященная 175-летию со дня рождения гениального композитора,
педагога, музыкального критика, дирижера Петра Ильича Чайковского.
120.Тризна I. Подвигу жити вiчно / І. Тризна // Вiстi Дергачiвщини.2015.- 5 трав.
До 70-рiччя Великої Перемоги у Вiльшанськiй бiблiотецi для дорослих
фiлiї N 14 Дергачiвської ЦБС органiзували книжкову виставку "В серцях i
книгах – пам'ять про вiйну". На нiй представленi найвiдомiшi твори свiтової
класики про вiйну, твори В. Василевської, Г. Тютюнника, М. Стельмаха, П.
Загребельного, Е. Ремарка та iнших вiдомих авторiв.
121.Фiлiпська Л. Ми пам'ятаємо! / Л. Філіпська // Вiстi Дергачiвщини.2015.- 16 трав.
У Вiльшанськiй дитячiй бiблiотецi Дергачiвської ЦБС вiдбулася зустрiч
учнiв 8-А кл. з донькою партизана з Вiльшан Денчика Омеляна Яковича
Древаль В.Я.
122.Фiлiпська Л. Рiк разом / Л. Філіпська // Вiстi Дергачiвщини.2015.- 6 черв.
2 червня до Вiльшанської дитячої бiблiотеки-фiлiї Дергачiвської ЦБС
на зустрiч з книгою завiтали учнi 1-Б класу.
123.Фоменко I. Тавiльжанська майстриня вишивки / І. Фоменко //
Дворiчанський край.- 2015.- 18 квiт.
Майстриня вишивки з села Тавiльжанка Дворiчанського району Лариса
Анатолiївна Павлушко подарувала картину-вишивку мiсцевiй бiблiотецi.
124.Фоменко Л. Ми пам'ятаємо! / Л. Фоменко // Вiстi Дергачiвщини.2015.- 16 трав.
9 травня у с. Лiсне Дергачiвського району бiля пам'ятника Невiдомому
солдату зiбралися мешканцi села, щоб вшанувати пам'ять загиблих у Другiй
свiтовiй вiйнi. Бiблiотекар Лiснянської бiблiотеки ознайомила з iсторiєю
визволення Лiсного вiд фашистських загарбникiв.
125.Христоєва Л., Бойко I. Бiблiотечнi новини / Л. Христоєва, І. Бойко
// Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 11 квiт.
У Вiльшанськiй бiблiотецi для дорослих Дергачiвського району
вiдбувся вечiр гумору "Смiх людський – чудесна штука. Вiн мистецтво i
наука", присвячений 1 квiтню – Дню смiху.
126.Цiлюща сила рiдної природи" // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2015.27 берез.
Бiблiотекарi Богодухiвської районної дитячої бiблiотеки та учасники
театральної студiї "Нiка" представили малечi з мiських ДНЗ N 6 та N 9
лiтературно-театралiзовану iгрову програму "Цiлюща сила рiдної природи".
127.Чепенко Т. В гостi до бiблiотеки / Т. Чепенко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 5 трав.
На перше знайомство до Великопроходiвської бiблiотеки-фiлiї N 23
Дергачiвської ЦБС завiтали дiти рiзновiкової групи дошкiльного пiдроздiлу
Великопроходiвського НВК разом з вихователем Мамедовою Ю.П.
128.Чернишова Т. Скарбниця духовностi Губарiвки / Т. Чернишова //
Маяк (Богодухiвський р-н).- 2015.- 5 черв.

Про Iрину Олексiївну Тризну – берегиню Губарiвської сiльської
бiблiотеки Богодухiвського району.
129.Читати – це модно та цiкаво // Голос Лозiвщини.- 2015.- 12 черв.
Лозiвська центральна районна бiблiотека 5 червня органiзувала для
молодi та дiтей пришкiльних таборiв у скверi Шевченка бiблiотечний
бульвар "Читати – це модно та цiкаво".
130.Шитова К., Склярова Л. Голосуй за рiдний край! К. Шитова, Л.
Склярова // Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2015.- 23 трав.
Дев'ятиметрова карта Харкiвщини, робота над якою тривала пiвтора
року, була представлена 14 травня в Обласному органiзацiйно-методичному
центрi культури та мистецтва Харкова. Карту Великобурлуцького району
виконала завiдувач Канiвцевської сiльської бiблiотеки, майстриня, народний
умiлець Великобурлуччини Ганна Петрiвна Зленко.
131.Шмат О. Величне свято Перемоги / О. Шмат // Промiнь
(Краснокутський р-н).-2015.- 23 трав.
Велику роботу в органiзацiї та проведеннi святкового заходу з нагоди
70-ї рiчницi Перемоги, який пройшов у селi Любiвка Краснокутського
району, провели директор Любiвського сiльського будинку культури
Колiсник Г.I. та сiльський бiблiотекар Кiктенко Н.В.
132.Шуняєва С. Iз нагоди Великодня / С. Шуняєва // Вiстi
Красноградщини.- 2015.- 24 квiт.
До Великодня в Красноградськiй мiськiй бiблiотецi органiзували
"Фестиваль писанок i пасок". Маленькi вiдвiдувачi бiблiотеки стали
учасниками тематичних конкурсiв "Народна писанка", "Паска".
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації
з питань культури та мистецтва
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за ІІІ квартал 2015 року).
Професійна періодика
1.Безручко О. Дiти i читання в новiй реальностi / О. Безручко
// Вiсник Книжкової палати.- 2015, N 8.- (Соцiальнi комунiкацiї).
У статтi розглянуто значення читання для розвитку i
виховання дитини; висвiтлено актуальну роль бiблiотек у
налаштуваннi молодi на придбання нових знань; проаналiзовано
стратегiї читання. Багатий практичний досвiд у розвитку творчого
читання, а через нього – вдосконалення духовного свiту читачiв,
серед iнших, накопичили працiвники Харкiвської ОБД.
2.Бєлякова Т. Книжковi пам'ятники провiдних медичних
бiблiотек Харкова / Т. Бєлякова // Вiсник Книжкововї палати.- 2015,
N 8.- (Iсторичнi розвiдки).
У статтi завiдувача вiддiлу наукової обробки документiв та
органiзацiї каталогiв, здобувача кафедри бiблiотекознавства та
соцiальних комунiкацiй ХДАК Тетяни Бєлякової розглядаються
фонди книжкових пам'яток медичних бiблiотек Харкова.
Висвiтлюється їхнiй склад, стан збереженостi, значення i
доступнiсть для широких кiл фахiвцiв.
3.Давидова I. Знання та органiзацiйна пам'ять у системi / І.
Давидова // Вiсник Книжкової палати.- 2015, N 9.- (Соцiальнi
комунiкацiї).
У статтi доктора наук iз соцiальних комунiкацiй, професора,
завiдувача кафедри бiблiотекознавства та соцiальних комунiкацiй
ХДАК Iрини Давидової розглянуто феномен управління знаннями як
стратегiчний напрям розвитку iнформацiйного менеджменту.
4.Лисенко О. Електроннi перiодичнi видання зi славiстики / О.
Лисенко // Вiсник Книжкової палати.- 2015, N 9.- (Полiтика.
Культура. Мистецтво).
У статті аспірантки Харкiвської державної академії культури
Оксани Лисенко розглянуто електронну періодику зi славістичної
тематики, проаналізовано зарубiжнi журнали, їхню проблематику та
представленість у мережевому інформаційному просторі.
5.Лосiєвський I. Засіб символьної комунiкацiї: вiд iсторiї до
сьогодення / І. Лосієвський // Вісник Книжкової палати.- 2015, N 9.(Видавнича справа).
Рецензія на монографію В.М. Чекштурiна "Мультимодальнiсть
рунiчного знака" доктора фiлологiчних наук, завiдувача науково-

дослiдного вiддiлу документознавства, колекцiї рiдкiсних видань i
рукописiв Харкiвської державної наукової бiблiотеки iменi В.Г.
Короленка, заслуженого працiвника культури України Iгоря
Лосiєвського.
6.Мар'їна О. Бiблiотека в епоху розвитку технологiй Web 3.0 /
О. Мар’їна // Вiсник Книжкової палати.- 2015, N 7.- (Бiблiотечна
справа).
У статті кандидата наук iз соцiальних комунiкацiй, доцента
кафедри бiблiографознавства та iнформацiйно-бiблiографiчної
дiяльностi ХДАК Олени Мар'їної дослiджено розвиток мережi
першого, другого i третього поколiння Веб; визначено важливiсть i
значення семантичних технологiй для бiблiотек.
7.Ростовцев С. Закордонний досвiд iнтернет-маркетингової
дiяльностi бiблiотек / С. Ростовцев // Вiсник Книжкової палати.2015, N 7.- (За рубежом).
У статтi аспiранта кафедри документознавства та
книгознавства Харкiвської державної академiї культури Сергiя
Ростовцева вiдображено результати контент-аналiзу тематичної
структури потоку статей англомовних бiблiотекознавчих журналiв,
якi мiстять публікації щодо iнтернет-маркетингу.
8.Хемчян I., Соколовська Н. Освiтянськi бiблiотеки України
в соцiальних мережах / І. Хемчян, Н. Соколовська // Вiсник
Книжкової палати.- 2015, N 8.- (Соцiальнi комунiкацiї).
У статтi розглядаються основнi можливостi використання
iнтернет-медiапорталiв, вiдомих як соцiальнi мережi, для
популяризацiї дiяльностi освiтянських книгозбiрень Мiнiстерства
освiти i науки України та Нацiональної академiї педагогiчних наук
України. Зокрема, згадується бiблiотека Харкiвської Української
iнженерно-педагогiчної академiї, як установа що представлена лише
в однiй iз популярних соцмереж.
Регіональні періодичні видання
1.Бiблiотека – море книг, бібліотека – храм науки // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2015.- 17 лип.
Про роботу Шарiвської бiблiотеки-фiлiї Богодухiвського
району.
2.Бальзам чудесный для души // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.12 верес.
Дергачевской центральной районной библиотеке в 2015 году
исполняется 100 лет. История работы библиотеки с 70-х годов ХХ
века.
3.Бараш С. Лiто в бiблiотецi / С. Бараш // Голос Лозiвщини.2015.- 14 серп.

Пiд час лiтнiх канiкул юнi читачi Краснопавлiвської мiської
бiблiотеки-фiлiї N 2 Лозiвської ЦБС не тiльки читають книжки та
переглядають перiодичнi видання, а й беруть участь у рiзноманiтних
конкурсах, грають в настiльнi iгри, мають змогу подивитися
мультфiльми. А нещодавно читачi бiблiотеки отримали вiльний
доступ до iнтернету.
4.Бондар Н., Вiннiченко Н. З Днем народження тебе,
Україно! / Н. Бондар, Н. Вінніченко // Промiнь (Краснокутський рн).- 2015.- 29 серп.
Краснокутська районна державна адмiнiстрацiя спiльно з
Краснокутською центральною бiблiотекою та центральною дитячою
бiблiотекою провели пiд час святкування у Краснокутську Дня
Державного Прапора, Дня незалежностi України та 72-ої рiчницi
визволення Краснокутського району вiд нiмецько-фашистських
загарбникiв акцiю "Подаруй дитинi книгу".
5.Ватаманюк I., Кибалко Н. "Моя країна – Україна" / І.
Ватаманюк, Н. Кибалко // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2015.- 4
июля.
До Дня Конституцiї України в селi Шульському
Первомайського району працiвниками культури було проведено
цикл культурно-масових заходiв. У Шульськiй бiблiотецi була
оформлена тематична полиця "Живи та мiцнiй, українська
держава!", проведена бесiда iз жителями села "Конституцiя України
– символ незалежної держави", виставка дитячих малюнкiв "Моя
країна – Україна".
6.Виставка "Чари купальської ночi" // Радянський патрiот
(Великобурлуцький р-н).- 2015.- 11 лип.
У Великобурлуцькiй центральнiй районнiй бiблiотецi
представлена виставка-експозицiя "Чари купальської ночi".
7.Глюза О. "З країни в Україну" завiтає до Iзюма / О. Глюза //
Обрiї Iзюмщини.- 2015.- 10 лип.
12 липня до мiста Iзюм завiтає фестиваль "З країни в Україну".
Пiд час фестивалю вiдбудуться виступи вiдомих українських
музичних гуртiв та покази танцювальних номерiв. Працюватиме
вiдкрита бiблiотека, де кожен зможе знайти собi українську книгу та
отримати її безкоштовно.
8.Година пам'ятi // Голос Лозiвщини.- 2015.- 14 серп.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбулася година пам'ятi
"Врятований свiт пам'ятає!" (до Дня визволення м. Харкiв вiд
фашистських загарбникiв).
9.Демченко Н. Краще починається сьогоднi / Н. Демченко //
Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2015.- 18 лип.

Площанська сiльська бiблiотека-фiлiя Сахновщинського
району отримала 365 книг, переважно дитячої лiтератури, в рамках
акцiї "100 000 книжок для сiльських бiблiотек", яку проводили ПАТ
"Укртелеком" i в якiй взяли участь iншi компанiї групи СКМ, що
долучилися до соцiального проекту Фундацiї Дарини Жолдак.
10.Домнiч О. Вечiр-автограф скромної поетеси / О. Домніч //
Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 4 лип.
В Черкасько-Лозiвськiй бiблiотецi на Дергачiвщинi вiдбувся
вечiр-автограф мiсцевої поетеси Любовi Свiченської, присвячений її
ювiлею.
11.Дьяченко Н. "Справжнi хлопцi" / Н. Дяченко // Вiстi
Водолажчини.- 2015.- 18 лип. Працівники Станичненського Будинку
культури i бiблiотеки Нововодолазького району провели конкурс
"Справжнi хлопцi".
12.Живая библиотека // Харьк. известия.- 2015.- 22 сент.
20 сентября в Харьковской научной государственной
библиотеке им. Короленко прошла сентябрьская "Живая
библиотека". В рамках "Живой библиотеки" также был проведен
буккроссинг.
13.Жирова Н. Нашi на "Коронацiї слова" / Н. Жирова // Голос
Лозiвщини.- 2015.- 3 лип.
4 червня в Київськiй нацiональнiй оперi вiдбулося урочисте
нагородження переможцiв мiжнародного літературного конкурсу
"Коронацiя слова". Уже втретє серед цьогорiчних переможцiв
бiблiотекар Лозiвської юнацької бiблiотеки, член Мiжрегiональної
спiлки письменникiв України Ольга Тарасова.
14.З 1 липня за дорученням Уряду Мiнiстерство юстицiї
розпочало масштабну соцiальну програму // Нове життя
(Близнюкiвський р-н).- 2015.- 4 лип. 30 червня в примiщеннi
читального залу Близнюкiвської центральної районної бiблiотеки
вiдбувся круглий стiл "Безоплатна правова допомога –
iндивiдуальний захист прав громадянина".
15.Завгородня О. Веселiмось, читаймо, лiто зустрiчаймо! / О.
Завгородня // Обрiї Iзюмщини.- 2015.- 3 лип.
В Iзюмськiй мiськiй дитячiй бiблiотецi до канiкул був
розроблений план "Лiтнiх читань". Бiблiотекарi запровадили нову
форму роботи – бiблiопiкнiк – захiд, який проводився за межами
примiщення бiблiотеки, на вулицi.
16.Зарiцька В. Нам пишуть / В. Заріцька // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 4 лип.
В Дубiвськiй бiблiотецi Дергачiвської ЦБС пройшов урок
права "Нашi права – щасливе дитинство".

17.Засiдання лiтературно-художнього клубу "Гармонiя" //
Голос Лозiвщини.- 2015.- 29 верес.
23 вересня в Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi
вiдбулося чергове засiдання лiтературно-художнього клубу
"Гармонiя" – лiтературний вечiр "Часовые надежды и любви",
присвячений вiдомому поету, письменнику та барду Б.Ш. Окуджавi.
18.Захватова Т. Всеукраїнська акцiя – Бiблiотека українського
воїна // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2015.- 5 сент.
Сiльськi бiблiотеки Первомайського району пiдключились до
проведення Всеукраїнської акцiї "Бiблiотека українського воїна", у
ходi якої будуть зiбранi та переданi до вiйськових частин Збройних
Сил України кращi зразки вiтчизняної та свiтової художньої
лiтератури в перекладi українською мовою, науково-популярнi
видання з iсторiї та культури української держави.
19.Заходи до свята Iвана Купала в закладах культури // Голос
Лозiвщини.- 2015.- 14 лип.
7 липня в закладах культури Лозiвського району вiдсвяткували
Iвана Купало. В районних бiблiотеках пройшли книжковi виставки
та лiтературнi викладки. Вiдвiдувачам бiблiотек були представленi
квест, вiдеоролики, експрес-iнформацiя, народознавча стежина.
20.Iваненко О. "Школа починається з бiблiотеки" / О.
Іваненко // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2015.- 13 черв.
В Близнюкiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей було
проведено екскурсiї пiд назвою "Школа починається з бiблiотеки"
для вихованцiв старших груп дошкiльних навчальних закладiв
"Теремок" та "Сонечко".
21.Iванов М. "Вiчнi цiнностi" – для iзюмчан / М. Іванов //
Обрiї Iзюмщини.- 2015.- 31 лип.
Iзюмська центральна районна бiблiотека є iнiцiатором циклу
бiблiотечних радiовиступiв "Вiчнi цiнностi", якi запровадженi з 23
липня та присвяченi Дню незалежностi України.
22.Iванова О. У гарному настрої – до бiблiотеки / О. Іванова //
Промiнь (Краснокутський р-н).- 2015.- 19 верес.
На екскурсiю до бiблiотеки Рябоконiвського сiльського
фiлiалу Краснокутської ЦБС завiтали дiтлахи з дитячого садочка
"Забава".
23.Карелiна Т. Творчi здобутки / Т. Кареліна // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 18 лип.
У Пересiчанськiй бiблiотецi-фiлiї N 12 Дергачiвської ЦБС
двiчi на мiсяць проходять творчi зустрiчi з поетами-аматорами
мiсцевого творчого об'єднання "Лiтературне мереживо". Бiблiотека
надiслала до Харкiвської мiської бiблiотеки iменi В.Г. Белiнського
твори трьох поетiв-аматорiв (Омельченко Г.В., Романової Г.I. та

Бiлоуса О.Т.) для участi у щорiчному мiжнародному лiтературному
конкурсi "Людина, доля, епоха...". Срiдбну медаль та диплом II
ступеня в номiнацiї "Поезiя" отримав Бiлоус Олексiй Тимофiйович.
24.Книжные выставки приглашают // Харьк. известия.- 2015.20 авг.
В Харьковской областной научной библиотеке стартовала
серия книжно-иллюстративных выставок. Первые две экспозиции
открылись 18 августа: "Украина – 24 года независимости" и
"Бессмертная душа Украины". 20 августа была презентована
выставка-панорама "Украина – единая, великая, святая". На
выставке-приветствии "Живи цвети, Украина" представлена
информация про самые разнообразные цветы мира, их выращивание,
новинки отечественной и зарубежной селекции, фоторепортажи в
выставок, конкурсов флористики.
25.Костiна Р. До Дня Конституцiї України / Р. Костіна //
Знамя труда (Первомайский р-н).- 2015.- 8 июля.
У бiблiотеках Первомайської ЦБС органiзований цикл заходiв
до Дня Конституцiї України пiд назвою "Конституцiя України
перепустка у свiт гiдного життя". В рамках циклу в Первомайськiй
центральнiй бiблiотецi оформлена книжкова виставка "Свобода
слова та права людини — наш Закон". В дитячiй бiблiотецi в рамках
циклу дiє книжкова поличка "Правова абетка". В Сиваськiй
бiблiотецi-фiлiї проведена дискусiя з читачами "Свої права ти добре
знай, їх шануй i поважай".
26.Криворучко Н. Весело та з запалом вiдсвяткували Днi села
/ Н. Криворучко // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2015.- 20 серп.
У Верхньосамарськiй сiльськiй радi Близнюкiвського району
23 серпня вiдсвяткували День села. Захiд пройшов пiд назвою "Село
моє – душi криниця". Органiзували та провели свято директор СБК
О. Топчiй, художнiй керiвник В. Кисiль та зав. сiльською
бiблiотекою Н. Криворучко.
27.Куряча Л. "Мiй рiдний край – то справжнiй рай" / Л.
Куряча // Голос Лозiвщини.- 2015.- 25 верес.
Лозiвська центральна районна бiблiотека разом з учнями 9-х
класiв НВК N 8 17 вересня провела екологiчну мандрiвку "Мiй
рiдний край – то справжнiй рай".
28.Лiлiтко Г. На районне свято – в Орiльку / Г. Лілітко //
Голос Лозiвщини.- 2015.- 14 серп.
24 серпня у селищi Орiлька Лозiвського району планується
проведення районного свята з нагоди 24-ї рiчницi Дня незалежностi
України "Перлина-Україна, ти для нас одна єдина". 22, 23 серпня в
районi заплановано проведення заходiв: святкових концертiв,
народних гулянь, мiтингiв, тематичних вечорiв, дискотек,

розважальних програм. У всiх бiблiотеках будуть проведенi
тематичнi та книжковi виставки, у Краснопавлiвському
краєзнавчому музеї працює тематична виставка, присвячена Дню
незалежностi України.
29.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 3
лип.
Упродовж липня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi триває
народознавча виставка "Свята сонячного циклу: Зеленевiр'я" до
свята Iвана Купала; виставка-iнсталяцiя "Скринька вражень!"
(читацькi вiдгуки-побажання про прочитанi книги, власнi подорожi
тощо); книжкова виставка "У книг не iснує канiкул" (позакласне
читання на лiто).
30.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 17
лип.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi упродовж липня тривають
народознавча виставка "Свята сонячного циклу "Зеленевiр'я" до
свята Iвана Купала та книжкова виставка "Лiтопис столiть"; дiє
мультсалон "Маляткiв кiнозал".
31.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 24
лип.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi дiє виставка-подорож
"Лiтературна дiєта для гурманiв". У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi
до Дня хрещення Русi представлена книжкова виставка "Святої Русi
священнi заповiти".
32.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 14
серп.
Упродовж серпня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi триває
народознавча книжкова виставка "Яблучний Спас меду припас".
34.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 4
верес.
В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi упродовж вересня дiє
краєзнавчий куточок "Про батькiвський край запитаю у книги" до
Дня мiста; проходять книжкова виставка-бесiда "Свiт людських
взаємин" (практична психологiя, тести) та книжкова виставка "В
пам'ятi, в серцi, в книгах...". В Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi
проходить виставка-реквiєм "Велич подвигу народного у пам'ятi
поколiнь" до Дня мiста.
35.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 11
верес.
У вереснi в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi триває
iнформацiйна стоп-хвилинка "I знову дiти в Iнтернетi!"; проходить
виставка-перегляд правознавчої лiтератури "Маю право на права";
краєзнавчий куточок "Про батьківський край запитаю у книги" до

Дня мiста. У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проходить виставкареквiєм "Велич подвигу народного у пам'ятi поколiнь" до Дня мiста
та виставка-вернiсаж "Рiзнокольорова палiтра рiдної природи".
36.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 25
верес.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходять: книжкова
iлюстративна виставка "Золоте кiльце Слобожанщини", книжкова
виставка "Я взяв усе вiд життя" (до 170-рiччя вiд дня народження I.
Карпенка-Карого), книжкова виставка-помiчниця господарок "Все
про хлiб та огiрки, моркву, перець, буряки", книжкова виставка
лозiвських письменникiв "Лiтература рiдного краю" до Дня мiста;
проходять екскурсiї до Всеукраїнського дня бiблiотек "Скарбниця
мудростi – бiблiотека" та книжкова виставка "Пам'ятаємо цiну
свободи!" до Дня партизанської слави.
37.”Мiсце бiблiотеки в культурному просторi” // Голос
Лозівщини.- 2015.- 21 лип.
10 липня на базi Лозiвської мiської юнацької бiблiотеки
Харкiвською обласною бiблiотекою для юнацтва було органiзовано
годину спiлкування на тему: "Мiсце бiблiотеки в культурному
просторi".
38.Макаренко Н. "Я – українець" / Н. Макаренко // Голос
Лозiвщини.- 2015.- 28 серп.
18 серпня в Лозiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей вiдбулася
презентацiя куточка малого патрiота "Я – українець", яка була
приурочена до Дня незалежностi України.
39.Макаренко Н. День вiдкритих дверей / Н. Макаренко //
Голос Лозiвщини.- 2015.- 25 верес.
15 вересня в Лозiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей пройшов
День вiдкритих дверей "Перший раз завiтали до нас" для учнiв
першого класу.
40.Никогда снова! // Харьк. известия.- 2015.- 29 сент.
В Харьковской областной библиотеке для юношества прошел
вечер памяти "Никогда снова!", посвященный 70-летию окончания
второй мировой войны.
41.Новикова З. Канiкули без книги – лiто без сонця / З.
Новикова // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 5 верес.
Популяризацiя лiтератури в Малопроходiвськiй бiблiотецiфiлiї N 24 Дергачiвської ЦБС проходить через рiзноманiтнi форми
масової роботи. Придiляється увага i вихованню правової культури
дiтей i пiдлiткiв. В рамках правового конкурсу серед бiблiотек
Дергачiвської ЦБС було проведено бесiди "Твої права i обов'язки",
"Правила етикету на кожен день", "Правопорушення – хибна
стежка".

42.Основатель государства казацкого // Харьк. известия.2015.- 26 сент.
29 сентября в Харьковской государственной научной
библиотеке им. Короленко состоится круглый стол "420 лет со дня
рождения Богдана Хмельницкого – основателя Казацкого
государства".
43.Петровська Г. Дарував людям радiсть вiд виконаних
пiсень / Г. Петровська // Вiстi Змiївщини.- 2015.- 22 верес.
17 вересня в Змiївськiй дитячiй бiблiотецi пройшов вечiрспогад пам'ятi музиканта, митця, педагога Юрiя Васильовича
Коменданта.
44.Подорож сторiнками казкових книжок // Голос Лозiвщини.2015.- 21 лип.
13 липня в Полтавськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї
Царедарiвської сiльської ради Лозiвського району проведено казкову
вiкторину "Ми у казцi". В пошуку вiдповiдей на казкову вiкторину
допомогла книжкова виставка "Чарiвний свiт казок".
45.Полякова Л. Навчають добротi та любовi до всього на
землi / Л. Полякова // Вiстi Змiївщини.- 2015.- 29 верес.
У селищi Комсомольському Змiївського району в тандемi
багато рокiв працюють завiдуюча бiблiотекою Комсомольської
гiмназiї N 2 Лариса Олександрiвна Геращенко, завiдуюча селищною
бiблiотекою для дiтей Галина Володимирiвна Колiсник, бiблiотекар
дорослої бiблiотеки Олена Олексiївна Сєрiк.
46.Полякова О. Лiтнi розваги у бiблiотецi / О. Полякова //
Голос Лозiвщини.- 2015.- 3 лип.
З 10 червня читачi Перемозької сiльської бiблiотеки-фiлiї
Лозiвського району отримали доступ до комп'ютера, в якому є цiкавi
iгри, фiльми, музика.
47.Проведено майстер-клас для бiблiотекарiв-початкiвцiв //
Голос Лозiвщини.- 2015.- 14 лип.
6 липня на базi Катеринiвської сiльської бiблiотеки-фiлiї,
згiдно плану навчання сiльських бiблiотекарiв Лозiвської ЦБС,
проведено майстер-клас для початкiвцiв "Вчимося бути
бiблiотекарями".
48.Рибальченко Р. Дергачiвськiй районнiй бiблiотецi 100
рокiв / Р. Рибальченко // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 4 лип.
Про iсторiю створення та сьогодення Дергачiвської районної
бiблiотеки, якiй виповнюється 100 рокiв.
49.Сиротенко Л. Казковий правознавчий турнiр "Дитина i
право" / Л. Сиротенко // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 25 лип.
20 липня в Солоницiвськiй бiблiотецi Дергачiвського району
пройшов казковий правознавчий турнiр "Дитина i право".

50.Слєпченко О., Руденко Л. Свiт змiнюється, та бiблiотека
залишається осередком вiльного доступу до iнформацiї / О.
Слєпченко, Л. Руденко // Вiстi Змiївщини.- 2015.- 29 верес.
У примiщеннi Змiївської ЦБС органiзовано центр пiдтримки
"Вчасно про головне" за проектом "Бiблiотеки як центри пiдтримки
громади в умовах воєнної загрози: робота з внутрiшньо
перемiщеними особами". У серпнi Змiївською централiзованою
бiблiотечною системою та Комсомольською мiською бiблiотекою
було органiзовано та проведено флешмоб "Лiто на книжкових
островах".
51.Спрощено умови ведення бiзнесу // Маяк (Богодухiвський
р-н).- 2015.- 8 трав.
У читальнiй залi Богодухiвської ЦБС пройшов "круглий стiл"
на тему "Щодо уточнення повноважень нотарiусiв та особливостей
реєстрацiї похiдних речових прав на земельнi дiлянки сiльськогосподарського призначення: щодо спрощення умов ведення бiзнесу
(дерегуляцiя) та порядку використання електронних сервiсiв щодо
реєстрацiї бiзнесу".
52.Сухомлин I. Першачки ознайомлювалися з бiблiотекою / І.
Сухомлин // Голос Лозiвщини.- 2015.- 25 верес.
14 вересня до Надеждiвської сiльської бiблiотеки Лозiвського
району на екскурсiю "Неймовiрнi пригоди в мiстi Книжкiно"
завiтали учнi 1 класу Надеждiвського НВК.
53.Тимошенко О. Дергачiвська центральна бiблiотека
запрошує / О. Тимошенко // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 15 серп.
Завiдувач
iнформацiйно-бiблiографiчним
вiддiлом
Дергачiвської центральної бiблiотеки Ольга Тимошенко про новi
надходження книг до бiблiотечного фонду.
54.Тризна I. Туристична Україна / І. Тризна // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 4 лип.
У Вiльшанськiй бiблiотецi для дорослих Дергачiвської ЦБС
представлена виставка-мандрiвка "Українськi мiста запрошують",
яка знайомить з цiкавими та унiкальними мiстами України.
55.У Харковi вiдбувся Великий Слобожанський ярмарок //
Колос (Сахновщинський р-н).- 2015.- 12 верес.
З великою культурною програмою прибули художнi
колективи Сахновщинського району до Харкова на Великий
Слобожанський
ярмарок.
Центральна
районна
бiблiотека
органiзувала виставку робiт народних умiльцiв району.
56.Федорчук Т. Найколоритнiше та найцiкавiше свято Iвана
Купала / Т. Федорчук // Голос Лозiвщини.- 2015.- 14 лип.
У бiблiотеках Лозiвського району до свята Iвана Купала було
проведено 15 тематичних заходiв та оформлено 20 книжкових

виставок та викладок з народознавства. У районнiй дитячiй
бiблiотецi пройшла народознавча веселка "Лiто святкує". Орiльска
бiблiотека-фiлiя N 1 разом з Будинком культури провела
фольклорну мандрiвку "Накрапала на Купала з неба янгольська
роса". У Краснопавлiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 1 пройшов квест
"Лiсова мандрiвка". 6 липня у читальному залi Лозiвської
центральної бiблiотеки вiдбулася вiдеомандрiвка "Магiчне свято
Iвана Купала".
57.Фендрикова Г. До Дня хрещення Київської Русi-України /
Г. Фендрикова // Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).2015.- 1 серп.
З нагоди Дня хрещення Київської Русi-України у
Великобурлуцькiй районнiй бiблiотецi для дiтей оформлено
виставку-екскурсiю "Православнi храми нашого району".
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором
інформації з питань культури та мистецтва
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БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
(Анотований тематико-бібліографічний список
за матеріалами періодичних видань
за ІV квартал 2015 року).
Професійна періодика
1.Безсмертна О. Особливостi пiдготовчого етапу впровадження
мобiльних технологiй в унiверситетських бiблiотеках / О.Безсмертна //
Вiсник Книжкової палати.- 2015, N 11.- (Iнформацiйнi русурси).
У статтi аспiрантки Харкiвської державної академiї культури О.
Безсмертної йдеться про пiдготовку бiблiотек вiтчизняних вищих навчальних
закладiв до впровадження мобiльної веб-присутностi. Представлено огляд
лiтератури з питань використання мобiльних веб-технологiй у книгозбiрнях.
Проведено дослiдження аудиторiї мобiльних користувачiв веб-сайта
Наукової бiблiотеки Харкiвського нацiонального медичного унiверситету з
допомогою iнструментiв Google Analytics.
2.Бондаренко С. Становлення "сучасного читача" (1789-1989рр.):
вiтчизняний контекст / С. Бондаренко // Вiсник Книжкової палати.- 2015, N
10.- (Соцiальнi комунiкацiї).
У статтi бiблiографа кабiнету бiблiотекознавства iм. Л.Б. Хавкiної
ХДНБ iм. В.Г. Короленка Станiслава Бондаренко висвiтлено проблему
"конструювання" сучасного читача; запропоновано розглядати iсторiю
читача як iсторiю змiни парадигм читання, що дає змогу вiдрiзняти уявлення
про читача вiд його iсторичної особистостi.
3.Кобєлєв О. Iнформацiйно-аналiтична складова в системi пiдготовки
фахiвцiв соцiокомунiкацiйної сфери / О. Кобєлєв // Вiсник Книжкової
палати.- 2015, N 12.- (Соцiальнi комунiкацiї).
У статтi доктора наук iз соцiальних комунiкацiй, професора ХДАК О.
Кобєлєва дослiджено мiсце iнформацiйно-аналiтичної складової в системi
пiдготовки фахiвцiв соцiокомунiкацiйної сфери. Розглянуто iнформацiйноаналiтичнi дисциплiни, якi опановують студенти факультету соцiальних
комунiкацiй Харкiвської державної академiї культури. Визначено роль,
форму та змiст цих навчальних курсiв.
4.Кушнаренко Н. З iсторiї бiблiотечної перiодики: фаховi видання
Харкiвської державної академiї культури / Н. Кушнаренко // Вiсник
Книжкової палати.- 2015, N 11.- (Iсторичнi розвiдки).
У статтi доктора педагогiчних наук, професора, проректора з наукової
роботи ХДАК, заслуженого працiвника культури України Н. Кушнаренко
дослiджено iсторiю бiблiотечних перiодичних видань, якi виходять друком на
базi Харкiвської державної академiї культури (1940-2015 рр.).
5.Кушнаренко Н., Соляник А. Визначна постать вiтчизняного
бiблiотекознавства / Н. Кушнаренко, А. Соляник // Вiсник Книжкової
палати.- 2015, N 11.- (Видатнi дiячi та визначнi подiї).

Стаття доктора пед. наук, професора, проректора з наукової роботи,
завiдувача кафедри ХДАК Н. Кушнаренко i доктора пед. наук, професора
кафедри ХДАК А. Соляник присвячена вiдомому українскому науковцю,
талановитому педагогу та органiзатору, представнику київської науковоосвiтянської школи книгознавства, бiблiотеказнавства, доктору iсторичних
наук, професору Тетянi Новальськiй з нагоди її ювiлея.
6.Любаренко Л. Новi iнформацiйнi технологiї в публiчних бiблiотеках
України / Л. Любаренко // Бiблiотечна планета.- 2015, N 4.- (Сторiнка
дослiдника).
У статтi завiдувача вiддiлу Нацiональної парламентської бiблiотеки
України Л. Любаренко представленi данi про новi iнформацiйнi технологiї в
публiчних бiблiотеках України за результатами загальнодержавного
дослiдження, проведеного НПБУ в 2014-2015 рр., у якому зокрема взяли
участь Харкiвська державна наукова бiблiотека iм. В.Г. Короленка та
Харкiвська обласна унiверсальна наукова бiблiотека.
7.Ростовцев С. Роль маркетингу взаємовiдносин в онлайн-дiяльностi
бiблiотек / С. Ростовцев // Вiсник Книжкової палати.- 2015, N 11.(Бiблiотечна справа).
У статтi аспiранта кафедри документознавства та книгознавства ХДАК
С. Ростовцева запропоновано визначення маркетингу взаємовiдносин i
можливостi його застосування в онлайн-дiяльностi бiблiотек. З'ясовано
переваги його використання, проаналiзовано закордонний досвiд у цiй сферi.
8.Субота В. Австрiйська бiблiотека у Харковi / В. Субота // Культура i
життя.- 2015.- 11-17 груд.
Австрiйська делегацiя у складi Надзвичайного та Повноважного Посла
Австрiйської Республiки в Українi Гермiне Поппеллер i вiйськового аташе
посольства, полковника Ерiха Сiмбюргера, вiдвiдала Харкiвську державну
наукову бiблiотеку iменi В. Короленка. У рамках вiзиту представники Австрiї
зустрiлися з директором бiблiотеки Валентиною Ракитянською, а також
ознайомилися з роботою Австрiйської бiблiотеки, яка майже 20 рокiв працює
у стiнах харкiвської.
9.Титаренко Я. Проекти IREX/Україна в 2015-2016 рр.: будуємо новi
мости / Я. Титаренко // Бiблiотечна планета.- 2015, N 4.- (Бiблiотечнi
проекти).
Харкiвська обласна унiверсальна наукова бiблiотека, Центральна
мiська бiблiотка iм. В.Г. Бєлiнського ЦБС Дзержинського району м. Харкова
та 4 бiблiотеки-фiлiї запрошенi до участi в проектi IREX/Україна "Моя нова
полiцiя: громадська пiдтримка реформи Нацiональної полiцiї".
10.Чекштурiна В. Криптографiя та стеганографiя як методи захисту
iнформацiї в рунiчнiй комунiкацiї / В. Чекштуріна // Вiсник Книжкової
палати.- 2015, N 10.- (Полiтика. Культура. Мистецтво).
В статтi кандидата педагогiчних наук, доцента, докторанта ХДАК
Вiкторiї Чекштурiної розглянуто складовi криптологiї: криптографiю,
криптосемантику, стеганографiю. Наведено способи кодування iнформацiї:
графiчнi, числовi, символьнi. Проiлюстровано способи кодування iнформацiї

рунiчними знаками. Обгрунтовано методологiчний базис процесу
декодування архаїчних написiв: соцiокомунiкативний та соцiокультурний
пiдходи. Визначено етапи методики декодування рунiчних написiв.
11.Черняк I. Внесок О. Сокальського у розбудову структурних
пiдроздiлiв Харкiвського державного iнституту культури / І. Черняк // Вiсник
Книжкової палати.- 2015, N 12.- (Iсторичнi розвiдки).
У статтi здобувача Київського нацiонального унiверситету культури i
мистецтва I. Черняк висвiтлено дiяльнiсть О. Сокальського на посадi
директора Київської фiлiї Харкiвського державного бiблiотечного iнституту
(з 1964 року – Харкiвського державного iнституту культури), його внесок в
органiзацiю фiлiї, а в подальшому самостiйного вищого навчального закладу
Київського державного iнституту культури.
Регіональні періодичні видання
1.Бiблiотекарi Лозiвської централiзовано бiблiотечної системи
провели виробничу нараду // Голос Лозiвщини.- 2015.- 27 жовт.
16 жовтня бiблiотекарi Лозiвської ЦБС зiбралися в центральнiй
бiблiотецi на виробничу нараду, на якiй директор централiзованої
бiблiотечної системи Л.О. Рябова провела консультацiї за темами;
"Бiблiотеки як центри iнформацiї виборця" та "Робота бiблiотек в зимовий
перiод".
2.Борзенкова А. Цей дивний свiт – шкiльна бiблiотека / А. Борзенкова
// Знамя труда (Первомайский р-н).- 2015.- 7 нояб.
У Первомайськiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв N 4 з 1 по 31
жовтня було проведено другий щорiчний Всеукраїнський мiсячник шкiльних
бiблiотек, який проходив пiд гаслом "Виховуємо громадянина-патрiота
України". В рамках тiсної спiвпрацi школи з мiською дитячою бiблiотекою
вiдбулася екскурсiя учнiв 1-2-х класiв в дитячу бiблiотеку, де вони стали
учасниками лiтературної гри-вiкторини "Подорож казковим ярмарком". Для
учнiв 5 класу бiблiотекарями мiської дитячої бiблiотеки була проведена граподорож у глибину iсторiї "Слава тобi, козаче!".
3.Борисенко Н. Україна пам'ятає, свiт визнає!!! / Н. Борисенко //
Дворiчанський край.- 2015.- 5 груд.
27 листопада в Рiдкодубiвськiй школi Дворiчанського району вiдбулася
театралiзована година пам'ятi "Палає свiча..." до Дня пам'ятi жертв
голодомору 1932-1933 рокiв, яку пiдготували вчитель початкових класiв О.В.
Строєва та завiдуюча Рiдкодубiвською бiблiотечною фiлiєю Н.В. Борисенко.
4.Василевський I. "Золота осiнь життя" / І. Василевський // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 25 жовт.
У Вiльшанськiй бiблiотецi для дорослих Дергачiвської ЦБС до Дня
людей похилого вiку вiдбулося традицiйне творче засiдання лiтературного
клубу "Пегас" пiд назвою "Золота осiнь життя".
5.Вєсєлкова О. Патрiотичний форум "В гранiтi, в бронзi, у серцях" / О.
Вєсєлкова // Голос Лозiвщини.- 2015.- 30 жовт.

Харкiвська обласна бiблiотека для дiтей спiльно з Обласним
органiзацiйно-методичним театрально-концертним центром органiзувала i
провела 21 жовтня у примiщеннi Харкiвського театру опери та балету
Обласний патрiотичний форум "В гранiтi, в бронзi, у серцях", присвячений
70-рiччю визволення Харкiвської областi вiд нiмецько-фашистських
загарбникiв.
6.«Вклоняємося доземно українському солдату» // Голос Лозiвщини.2015.- 16 жовт.
В закладах культури Лозiвщини вiдбулася низка заходiв з нагоди Дня
захисника України: у мiськiй бiблiотецi – година iсторичного факту
"Вклоняємось доземно українському солдату" до Дня захисника України та
огляд лiтератури "Степ та воля козацька доля" до Дня українського козацтва,
у краєзнавчому музеї – вiдкриття експозицiї "В боротьбi за незалежнiсть".
7.Волотка О. На теренах культури Слобожанщини / О. Волоткка //
Вiстi Водолажчини.- 2015.- 7 лист.
До Всеукраїнського дня працiвникiв культури та аматорiв народного
мистецтва, який вiдзначається 9 листопада, начальник вiддiлу культури i
туризму Нововодолазької РДА О. Волотка про культурнi досягнення
працiвникiв культури та аматорiв народного мистецтва Нововодолазького
району. Серед призерiв конкурсiв бiблiотечної системи: М. Цимбал, яка
зайняла 2 мiсце у Всеукраїнському конкурсi "Найкращий читач України –
2015", Ю. Борисенко – 2 мiсце та В. Манн – 3 мiсце в обласному соцiальному
лiтературно-художньому конкурсi постерiв та книжкових iлюстрацiй "Книга,
що народжує мрiю".
8.Година державностi // Голос Лозiвщини.- 2015.- 13 лист.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 12 листопада вiдбулася година
державностi "Неперевершений подвиг українських патрiотiв" вшанування
воїнiв учасникiв АТО.
9.Грудина Л. До Всеукраїнського дня бiблiотек / Л Грудина // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 3 жовт.
У Гаврилiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 11 Дергачiвської ЦБС провели
усний журнал "Закон i ми".
10.Дайджест подій //Нове життя (Близнюківський р-н).- 2015.- 19 груд.
В рамках Всеукраїнського тижня права, у період з 7 по 11 грудня у
Близнюківському районі проведено низку правоосвітніх заходів. Зокрема, з
читачами ЦРБ проводились бесіди на правову тематику.
11.Даценко А. Виховуємо громадянина – патрiота України / А.
Даценко // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2015.- 7 нояб.
У бiблiотецi Первомайської гiмназiї N3 в рамках проведення
Всеукраїнського мiсячника шкiльних бiблiотек було проведено виховний
захiд, тема якого – "Всiм серцем любiть Україну свою".
12.Дни Греции в Харькове // Харьк. известия.- 2015.- 1 окт.
С 7 по 31 октября в Харькове будут проходить Дни греческой
культуры, организованные городским обществом греков "Гелиос". В рамках
насыщенной и разнообразной программы 24 октября в Харьковской

специализированной музыкально-театральной библиотеке им. К.С.
Станиславского пройдет вечер, посвященный 90-летию со дня рождения
греческого композитора Микиса Теодоракиса.
13.До Всесвiтнього дня боротьби з ВIЛ/СНIДом // Голос Лозiвщини.2015.- 4 груд.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi до Всесвiтнього дня боротьби з
ВIЛ/СНIДом розмiщено поличку-застереження "Подумай про майбутнє –
обери життя".
14.До Всесвiтнього дня боротьби зi СНIДом // Голос Лозiвщини.2015.- 8 груд.
1-2 грудня в бiблiотеках Лозiвського району пройшли заходи,
присвяченi Всесвiтньому дню боротьби зi СНIДом.
15.До Дня пам'ятi жертв голодоморiв // Голос Лозiвщини.- 2015.- 1
груд.
З 21 по 23 листопада в бiблiотеках-фiлiях Лозiвського району пройшли
заходи та органiзованi книжковi виставки, присвяченi Дню пам'ятi жертв
голодоморiв в Українi.
16.До Дня української писемностi i мови // Голос Лозiвщини.- 2015.- 13
лист.
До Дня української писемностi i мови в Лозiвськiй центральнiй
районнiй бiблiотецi провели годину спiлкування "Плекатимеш мову
цвiстимуть сади" i захiд "Лунай величне наше слово". У Лозiвськiй районнiй
бiблiотецi для дiтей пройшло свято рiдної мови "Пригости мене розмовою –
українською мовою". Також заходи, присвяченi Дню української писемностi i
мови пройшли в бiблiотеках-фiлiях Лозiвської ЦБС.
17.До Мiжнародного дня iнвалiдiв // Голос Лозiвщини.- 2015.- 4 груд.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проводиться мiсячник благодiйностi
"Захистимо усiх, хто потребує допомоги" до Мiжнародного дня iнвалiдiв.
18.До Мiжнародного дня толерантностi // Голос Лозiвщини.- 2015.- 24
лист.
З 14 по 16 листопада до Мiжнародного дня толерантностi в бiблiотеках
Лозiвського району пройшли заходи та виховнi години за участю учнiвської
молодi та мешканцiв району.
19.Довженко О. Джерело доброти i людяностi / О. Довженко // Голос
Лозiвщини.- 2015.- 17 лист.
В Панютинськiй загальноосвiтнiй школi I-II ступенiв N 2 Лозiвського
району вiдбулося засiдання методичної студiї вчителiв мiста, якi викладають
факультативний курс "Православна культура Слобожанщини" та завiдувачiв
мiських шкiльних бiблiотек. У межах практичної частини заходу пройшло
свято "Хлiбнянськi вечорницi на Андрiя".
20.Ефанова М. Музыкально-театральная библиотека просит
харьковчан поделиться книгами по искусству / М. Ефанова // Веч. Харьков.2015.- 17 окт.

В
Харьковской
специализированной
музыкально-театральной
библиотеке им. К.С. Станиславского, отметившей недавно свое 60-летие,
проходит акция "Подари библиотеке книгу по искусству!".
21.Зайцева Н. Сбережем память о Валере Кондратьеве / Н. Зайцева //
Знамя труда (Первомайский р-н).- 2015.- 21 окт.
В школьной библиотеке Первомайской школы N 5 оформлен
постоянно действующий уголок боевой славы, посвященный выпускнику
школы Валерию Кондратьеву, погибшему в Афганистане. 13 октября была
проведена презентация, посвященная воину-интернационалисту Валерию
Кондратьеву "Сбережем память о Валере Кондратьеве". В классе оформлена
книжная выставка "Твой подвиг бессмертен".
22.Зайцева Н. Участница конкурса "Книга памяти моей семьи" / Н.
Зайцева // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2015.- 21 окт.
Ученица Первомайской школы N 5 Оля Ряднова приняла участие в
объявленном детской библиотекой конкурсе "Книга памяти моей семьи".
23.Заняття школи бiблiотекаря-початкiвця // Голос Лозiвщини.- 2015.29 груд.
На базi Краснопавлiвської мiської бiблiотеки-фiлiї N 2 Лозiвської ЦБС
18 грудня проведено заняття школи бiблiотекаря-початкiвця за темою "Книга
для дитини: креативнi пiдходи у просуваннi читання".
24.Заходи до Всеукраїнського тижня права // Голос Лозiвщини.- 2015.11 груд.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi до Всеукраїнського тижня права
вiдбувся коментований перегляд лiтератури "Право i вiдповiдальнiсть".
Також у бiблiотецi представлена виставка "М. Старицький: скарби i руїни" до
175-рiччя вiд дня народження М. Старицького.
25.Заходи до Дня Святого Миколая // Голос Лозiвщини.- 2015.- 29
груд.
19 грудня в бiблiотеках Лозiвського району пройшли заходи до Дня
Святого Миколая.
26.Iгнатова С., Фомiна Л. "Знай свої права" / С. Ігнатова, Л. Фоміна //
Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 25 жовт.
У Русько-Лозiвськiй сiльськiй бiблiотецi Дергачiвської ЦБС провели
годину спiлкування "Мир i дружба не дива, або Знай свої права".
27.Iллiчiвський М. Бiблiотекарi – за реформу мiсцевого
самоврядування / М. Іллічівський // Обрiї Iзюмщини.- 2015.- 25 груд.
Колектив Iзюмської центральної районної бiблiотеки взяв участь у
черговому вебiнарi "Заклади культури в реформi мiсцевого самоврядування.
Ризики та можливостi." Проводився захiд в рамках проекту USAID
"ДIАЛОГ" Асоцiацiї мiст України у спiвпрацi з програмою IREX "Бiблiомiст"
у Харкiвськiй обласнiй науковiй унiверсальнiй бiблiотецi.
28.Iллiчiвський М. Була кiнохронiка, працювала виставка / М.
Іллічівський // Обрiї Iзюмщини.- 2015.- 27 лист.

В Iзюмськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулася година
громадянства для молодих читачiв пiд назвою "Україна – територiя гiдностi i
свободи".
29.Iллiчiвський М. Вiват, бiблiотеко! / М. Іллічівський // Обрiї
Iзюмщини.- 2015.- 9 жовт.
В Iзюмськiй центральнiй мiськiй бiблiотецi вiдбулися урочистостi з
нагоди Всеукраїнського дня бiблiотек. Святковий настрiй присутнiм
дарували самодiяльнi артисти та викладачi Iзюмської дитячої музичної
школи.
30.Iллiчiвський М. Патрiот. Громадянин. Читач / М. Іллічівський //
Обрiї Iзюмщини.- 2015.-18 груд.
Напередоднi Дня Збройних Сил України в Iзюмськiй центральнiй
районнiй бiблiотецi вiдбувся семiнар-нарада, в рамках якого була проведена
презентацiя книги "Мiсячна соната вiйни". Герої збiрки бiйцi на передовiй,
переселенцi iз зони АТО, чиновники та пересiчнi українцi. Участь у
презентацiї взяла iзюмська поетеса Тетяна Гребенюк, яка є спiвавтором
збiрки. Пiд час наради було презентовано фотознiмки, де зафiксовано етапи
дiяльностi ЦРБ та сiльських бiблiотек району. До цього виставка була
представлена в Харкiвськiй обласнiй унiверсальнiй науковiй бiблiотецi як
своєрiдний звiт бiблiотек Iзюмщини по даному напрямку.
31.Iллiчiвський М. Щирим словом, пiснею дзвiнкою / М. Іллічівський
// Обрiї Iзюмщини.- 2015.- 9 жовт.
У читальнiй залi Iзюмської центральної районної бiблiотеки, з нагоди
Всеукраїнського дня бiблiотек, на урочистостi зiбралися працiвники
сiльських книгарень, керiвники i народнi обранцi району, представники
громадськостi. Самодiяльнi артисти районного Будинку культури та
працiвники ЦРБ додали святковостi, якi не лише спiвали й декламували, а й
показали гумористичний фiльм-вiдео "Бiблiобджiлки центральної районної
бiблiотеки".
32.Кiптiла С. "Хто, хто Миколая любить" / С. Кіптіла // Дворiчанський
край.- 2015.- 26 груд.
В Першотравневiй бiблiотечнiй фiлiї Дворiчанської ЦБС пройшов захiд
"Хто, хто Миколая любить" до Дня Святого Миколая.
33.Кiптiла С. Поповнення бiблiотечного фонду / С. Кіптіла //
Дворiчанський край.- 2015.- 31 жовт.
Дворiчанська центральна районна бiблiотека у жовтнi поповнила свiй
фонд новою лiтературою на грошi видiленi Дворiчанською селищною радою
за "Програмою розвитку культури на 2015 рiк".
34.Калашник А. Чи бувають права без обов'язкiв? / А. Калашник //
Дворiчанський край.- 2015.- 19 груд.
В Дворiчанськiй центральнiй районнiй бiблiотецi, в рамках
Всеукраїнського тижня права, вiдбулася зустрiч працiвникiв культури з
юристом Центру правової iнформацiї, що дiє на базi ГО "ФСГД".
35.Карнаушенко В. "Книжкове царство!" / В. Карнаушенко // Голос
Лозiвщини.- 2015.- 9 жовт.

З нагоди Всеукраїнського дня бiблiотек у Плисiвськiй сiльськiй
бiблiотецi-фiлiї Лозiвської ЦБС пройшла екскурсiя, пiд час якої дiти взяли
участь у прес-конференцiї "Iсторiя книги", вiдповiдали на запитання
вiкторини "З якої я книжки?".
36.Кашуба Н. Свято козацтва у Топiльськiй школi / Н. Кашуба //
Дворiчанський край.- 2015.- 31 жовт.
Пiд час традицiйного Всеукраїнського мiсячника шкiльних бiблiотек,
який у цьому роцi стартував пiд гаслом "Виховуємо громадянина – патрiота
України", в Топiльськiй ЗОШ провели Свято Козацтва, присвячене Покровi
Богородицi – святу українського козацтва, а також Дню Захисника України.
37.Клочко Г. Святкують шкiльнi бiблiотекарi / Г. Клочко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 3 жовт.
У Слатинському навчально-виховному комплексi на своє професiйне
свято зiбралися бiблiотекарi шкiльних бiблiотек Дергачiвського району, де
вiдбувся фiнал районного конкурсу "Шкiльний бiблiотекар-2015". Святковий
концерт подарували бiблiотекарям учнi та випускники Слатинського НВК та
фольклорний ансамбль мiсцевого Будинку культури "Вербиченька".
38.«Книга пам'ятi мого роду» // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2015.- 30
груд.- (Культурне життя Богодухiвщини. Десять кращих злетiв-2015).
Читачi Богодухiвської дитячої бiблiотеки та бiблiотек-фiлiй
Богодухiвської ЦБС взяли участь у Всеукраїнському сiмейному конкурсi
"Книга пам'ятi мого роду", присвячений 70-й рiчницi Великої Перемоги.
39.Ковальова С. "Твої права i обов'язки" / С. Ковальова // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 3 жовт.
Бiблiотека-фiлiя N 3 Дергачiвської ЦБС для участi у районному
конкурсi по правовому вихованню пiдготовила i провела годину спiлкування
"Твої права i обов'язки".
40.«Козаки ми з роду в рiд, iз забуття в майбутнє» // Вiстi
Водолажчини.- 2015.- 24 жовт.
Працiвники Нововодолазької центральної районної бiблiотеки провели
захiд "Козаки ми з роду в рiд, iз забуття в майбутнє", присвячений Дню
українського козацтва.
41.Козел Т. Слово про бiблiотекаря / Т. Козел // Вiстi Дергачiвщини.2015.- 3 жовт.
Завiдувач Слатинської бiблiотеки-фiлiї N 2 Дергачiвської ЦБС Т. Козел
про образ бiблiотекаря в кiно.
42.Корчинська В. Iнтернет для пошуку роботи / В. Корчинська // Обрiї
Iзюмщини.- 2015.- 27 лист.
В Iзюмськiй центральнiй мiськiй бiблiотецi 16-17 листопада вiдбувся
третiй тренiнг за темою "Працевлаштування та розвиток трудових ресурсiв в
бiблiотеках" для внутрiшньо перемiщених осiб та безробiтнiх.
43.Крамаренко О. У мiськiй бiблiотецi вiдбулася година пам'ятi / О.
Крамаренко // Обрiї Iзюмщини.- 2015.- 27 лист.

До Дня гiдностi та свободи, який Україна вiдзначила 21 листопада, в
Iзюмськiй центральнiй мiськiй бiблiотецi пiдготували i провели годину
пам'ятi "На вартi наших душ "Небесна сотня".
44.Крамарь О. Майстринi Дубових Гряд / О. Крамарь // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2015.- 3 жовт.
Користувачi Дубовогрядської сiльської бiблiотеки Т.С. Шемет та В.I.
Коба представили свої вишивки в експозицiї Сахновщинського району на
Великому Слобожанському ярмарку.
45.Криворучко Р. Театралiзоване свято в бiблiотецi / Р. Криворучко //
Голос Лозiвщини.- 2015.- 29 груд.
У Тихопiльськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвської ЦБС вiдбулася
презентацiя вiдомої книги М.В. Гоголя "Нiч перед Рiздвом".
46.«Лiто на книжкових островах» // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2015.30 груд.- (Культурне життя Богодухiвщини. Десять кращих злетiв-2015).
Сiльськi бiблiотеки-фiлiї Богодухiвського району взяли участь в
обласному фотофлешмобi "Лiто на книжкових островах". Нагородження
переможцiв вiдбулося у Харкiвськiй обласнiй унiверсальнiй науковiй
бiблiотецi.
47.Левченко В. З книгами – цiкаво / В. Левченко // Зоря (мiжрайонна
газета).- 2015.- 5 дек.
У Всесвiтнiй день дитини для вихованцiв старшої групи N 2
Золочiвського ДНЗ N 1 було органiзовано екскурсiю до Золочiвської
районної бiблiотеки.
48.Лисаченко В. Виставка-реквiєм про голодомор / В. Лисаченко //
Обрiї Iзюмщини.- 2015.- 4 груд. 27 листопада в примiщеннi Iзюмської
центральної районної бiблiотеки вiдбулася година скорботи "Минуле живе,
доки його пам'ятають", присвячена вшануванню пам'ятi жертв голодомору в
Українi 1932-1933 рокiв.
49.Лиходiд О. "Лицар нашого свiту" / О. Лиходід // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2015.- 3 жовт.
21 вересня в Сахновщинськiй центральнiй бiблiотецi вiдбувся
лiтературний вечiр "Михайло Чабанiвський i лигiвська земля", присвячений
105-й рiчницi вiд дня народження письменника, журналiста Михайла
Iвановича Чабанiвського, який народився у селi Лигiвка Сахновщинського
району.
50.Логвiна Т. Мрiй. Читай. Перемагай! / Т. Логвіна // Вiстi Змiївщини.2015.- 3 лист.
1 жовтня в малому залi ХНАТОБу пройшов Обласний патрiотичний
форум "В гранітi, в бронзi, у серцях...", органiзований Харкiвською обласною
бiблiотекою для дiтей i приурочений до Дня захисника України. Пiд час
форуму вiдбулося урочисте нагородження переможцiв i лауреатiв обласних
етапiв Всеукраїнських конкурсiв "Книга пам'ятi мого роду" та "Найкращий
читач України-2015", серед яких i учнi Змiївського лiцею N 1 Дмитро
Пархоменко, Iрина Цимбалiста, Влад Ситник.

51.Лукашова Л. Вони зупинили бiду / Л. Лукашова // Вiсник
Великобурлуччини.- 2015.- 19 груд.
14 грудня з нагоди Дня вшанування учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв
аварiї на Чорнобильськiй АЕС у Великобурлуцькiй районнiй бiблiотецi
вiдбулася лiтературно-музична композицiя "Чорнобиль. Я там був".
52.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 2 жовт.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходить виставка-персоналiя
"Народився я з пiснями..." до 120-рiччя вiд дня народження С. Єсенiна.
53.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 9 жовт.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi представленi: книжково-iлюстрована
виставка "Зорепад книжкових новинок" та iсторична книжкова виставка
"Козаку найперше воля, козаку найперше честь!" до Дня українського
козацтва.
Упродовж вересня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi тривають екскурсiї
"Завiтайте до нас, щось нове є для вас"; виставка-iлюстрацiя "Хто малює вашi
книги", присвячена Дню художника; книжкова виставка "Наше ПРАВО –
щасливе дитинство!" в рамках Тижня Права; дiє iнформацiйний куточок
"Збережи тепло збережи Україну" з енергоефективностi та використання
альтернативних джерел енергiї.
54.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 16 жовт.
Упродовж жовтня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходять:
iсторична виставка-огляд "Степ та воля – козацька доля"; iнформацiйний
куточок "Збережи тепло – збережи Україну" з енергоефективностi та
використання альтернативних джерел енергiї; книжкова виставка "Глибiнь
науки творча i жива".
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi у жовтнi проходять: iсторична
книжкова виставка "Козаку найперше воля, козаку найперше честь!" до Дня
козацтва; народознавча мозаїка "Свята Покрiвенько, покрий мою
голiвоньку"; книжково-iлюстрована виставка "Зорепад книжкових новинок".
55.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 23 жовт.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представленi: виставка-портрет "... I
слову вiддане життя" до 145-рiччя вiд дня народження I.О. Бунiна; тематична
поличка "Коли вже народився ти поетом, – за все вiдповiдай у цiм життi" до
80-рiччя вiд дня народження Б. Олiйника.
56.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 30 жовт.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проходить бiблiотекотерапiя "Зачем
тебе аптека, если есть библиотека"; триває виставка забутих книг "Книга, не
помiчена вами".
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi триває "Смачна" виставка та
проходять осiннi забави "Ходить гарбуз по городу..." до тижня гарбуза перед
Хеловiном.
57.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 6 лист.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проходить виставка-знайомство
"Дослiдник української козацької старовини" до 160-рiччя вiд дня
народження Д.I. Яворницького; триває iнформацiйний калейдоскоп "Таланти

твої Лозiвщино!" до Дня працiвникiв культури; проходить iсторичний урок
"Наша мова – пiсня, а в словах любов" до Дня української писемностi i мови.
Упродовж листопада у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходить
тематична поличка "Дмитро Яворницький – iсторик козацької
повсякденностi" та триває книжкова виставка "Дiагноз – iгроманiя!" про
шкiдливi звички.
58.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 13 лист.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представлена книжкова виставка
"Щоб мрiя стала дiйснiстю" – людям, якi шукають роботу; проходять
тренiнги "Навчаємось з Iнтернетом" та цикл пiзнавально-розважальних
занять з використанням комп'ютерних розвивальних iгор та мультфiльмiв
"Розумнi мультики – кмiтливi дiти!".
59.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 20 лист.
Упродовж листопада у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi триває виставкаполемiка "Єднiсть, гiднiсть, свобода – прiоритети України" до Дня Гiдностi
та Свободи i виставка-реквiєм "Бiль пам'ятi – засторога майбутнього" до Дня
голодомору в Українi (1932-1933 рр).
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi упродовж листопада триває книжкова
виставка "Гiднiсть. Свобода. Майбутнє" до Дня Гiдностi та Свободи;
проходять екскурсiї до бiблiотеки "Свiт казковий загадковий"; для людей, якi
шукають роботу триває книжкова виставка "Щоб мрiя стала дiйснiстю";
проходять тренiнги "Навчаємось з Iнтернетом".
60.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 27 лист.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходять виставка-пам'ять "Свiчка
плакала в скорботi" до Дня пам'ятi жертв голодоморiв в Українi; виставкаперсоналiя "Лунный друг" до 135-рiччя Олександра Олександровича Блока;
тренiнги "Навчаємось з Iнтернетом".
61.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 4 груд.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi упродовж грудня представленi:
книжкова поличка "Невичерпнiсть свiту А.А. Фета"; книжкова виставка
"Вiдважнi нащадки славних козакiв" до Дня Збройних сил України; виставкапорада "Стиль життя – здоров'я" до Всесвiтнього дня боротьби з
ВIЛ/СНIДом.
62.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 11 груд.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi у груднi працює iнформацiйний стiл
"Лабiринтами права i моралi", книжкова виставка "Великi ПРАВА маленької
дитини", вiртуальна громадська приймальня "День права" до
Всеукраїнського тижня права; книжкова виставка-пам'ять "Чорна трагедiя на
кольоровiй землi" до Дня вшанування учасникiв лiквiдацiї аварiї на
Чорнобильськiй АЕС.
63.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 18 груд.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проводиться конкурс малюнкiв "Ми
друзi планети", присвячений збереженню енергоресурсiв.

У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi представлена етнографiчна книжкова
виставка "На радiсть нашим дiтям Миколай iде по свiту" до Дня Святого
Миколая.
64.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2015.- 25 груд.
Упродовж грудня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представлена
книжкова виставка "Бiла казка дитинства".
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi працює виставка-панорама "Лицар
пiсенного слова" до 120-рiччя вiд дня народження Г. Верьовки; лiтературний
круїз "На гостину до казки".
65.Макаренко Н. Щедре i радiсне свято / Н. Макаренко // Голос
Лозiвщини.- 2015.- 25 груд.
У Лозiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей до Дня Святого Миколая
пiдготували народознавчу стежину "Хай Миколай у вишиванцi розбудить
подарунком вранцi". Святкову iсторiю-гостинку "Святий Миколай на
гостини до нас завiтай" вiдвiдали i почули читачi Орiльської бiблiотеки N 2
та Надеждiвської сiльської бiблiотеки. Народознавче свято "Диво приходить
грудневої ночi" вiдбулося у Краснопавлiвськiй бiблiотецi N 2.
66.Малєжик К. День народження сiльської бiблiотеки / К. Малєжик //
Слобiд. край.- 2015.- 24 груд.
16 грудня Улянiвська сiльська бiблiотека-фiлiя Кегичiвської ЦБС
вiдсвяткувала свiй 10-рiчний ювiлей. З нагоди свята в бiблiотецi вiдбувся
святковий вогник "З ювiлеєм тебе, бiблiотеко!".
67.Малєжик К., Мякушко С. Парад ляльок-мотанок / К. Малєжик, С.
Мякушко // Слобiд. край.- 2015.- 17 груд.
17 грудня в Харкiвському обласному органiзацiйно-методичному
центрi культури i мистецтва вiдкривається обласна виставка ляльок-мотанок
"Витоки". Кегичiвський район на виставцi представлятимуть вироби
майстринь: бiблiотекаря читального залу Кегичiвської центральної районної
бiблiотеки Олени Соколки та члена групи "Краєзнавець", сформованої в
бiблiотецi в рамках програми "Бiблiомiст" Альони Пахомової.
68.Мешкова О. Збережемо скарби спадщини українського народу! / О.
Мешкова // Дворiчанський край.- 2015.- 8 серп.
У примiщеннi Токарiвського СБК Дворiчанського району силами
працiвникiв будинку культури та завiдуючої Токарiвською бiблiотекою О.М.
Танцюри створений краєзнавчий куточок "Спадщина українцiв".
69.Миколаєнко В. Для iзюмської малечi – про цiкавi речi / В.
Миколаєнко // Обрiї Iзюмщини.- 2015.- 27 лист.
18 листопада в Iзюмськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбувся
пiзнавальний захiд "Острiвець безпеки вiд бiблiотеки" для школярiв
молодших класiв.
70.Мороз Н. Подаруй бiблiотецi книгу / Н. Мороз // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 4 лист.
Дергачiвська центральна бiблiотека для дiтей проводить акцiю
"Подаруй бiблiотецi книгу".

71.На
чорних
шляхах
нацiональної
трагедiї
//
Вiсник
Великобурлуччини.- 2015.- 5 груд.
З метою вшанування пам'ятi жертв голодоморiв у Великобурлуцькiй
центральнiй районнiй бiблiотецi була оформлена книжкова виставка-реквiєм
"На чорних шляхах нацiональної трагедiї".
72.«Найкращий читач України 2015 року» // Маяк (Богодухiвський рн). -2015.- 30 груд.- (Культурне життя Богодухiвщини. Десять кращих злетiв2015).
Користувачi Богодухiвської районної дитячої бiблiотеки взяли участь у
Всеукраїнському конкурсi "Найкращий читач України 2015 року". За
результатами обласного етапу конкурсу лауреатами стали Олександр
Коваленко, Софiя Щербак, Антон Мальований.
73.Новикова З., Марченко С. Конкурс бiблiотек / З. Новикова, С.
Марченко // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 31 жовт.
Полiвська бiблiотека-фiлiя N 17 Дергачiвської ЦБС пiдготувала i
провела тематичний вечiр "Право на працю – право на гiдне життя". Вечiр
провели у рамках районного конкурсу серед бiблiотек Дергачiвської ЦБС на
кращу роботу по правовому вихованню.
75.Новикова З., Хмiль Г. "У рiднiм словi – цiлий свiт" / З. Новикова,
Г. Хміль // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 14 лист.
До Дня української писемностi та мови в Дергачiвськiй центральнiй
бiблiотецi провели тематичний вечiр "У рiднiм словi цiлий свiт" та
пiдготували книжкову виставку "Поетична. Музична. Мальовнича".
76.Новорiчно-рiздвяна афiша-2016 // Обрiї Iзюмщини.- 2015.- 25 груд.
29 грудня в Iзюмськiй бiблiотецi-фiлiї N 1 вiдбудеться розважальна
програма "Новорiчнi пригоди в бiблiотечнiй господi". В Iзюмськiй мiський
дитячiй бiблiотецi на сеанси запрошує новорiчний мульткiнозал.
77.Обiймаємо Землю красою i любов'ю" // Голос Лозiвщини.- 2015.- 23
жовт.
20 жовтня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбувся лiтературноекологiчний маршрут "Обiймаємо Землю красою i любов'ю". 22 жовтня в
бiблiотецi розмiщено виставку-рекомендацiю "Смакую я, смакує моя сiм'я".
78.Обiцяно – зроблено // Голос Лозiвщини.- 2015.- 20 жовт.
16 жовтня на чергових зборах працiвникiв культури та бiблiотечних
установ голова Лозiвської районної державної адмiнiстрацiї Сергiй
Красноперов вручив бiльше десятка нових видань завiдувачцi Перемозької
сiльської бiблiотеки-фiлiї Оленi Поляковiй.
79.Обрєзкова Т. З нагоди 90-рiччя видатного земляка / Т. Обрєзкова //
Дворiчанський край.- 2015.- 26 груд.
В Дворiчанськiй центральнiй районнiй бiблiотецi для дорослих
вiдбулося засiдання клубу для юнацтва "Дiалог" iз нагоди 90-ї рiчницi з дня
народження видатного земляка М.I. Печенiжського, письменникадраматурга, члена Спiлки письменникiв України.
80.Оксененко Н. Читання та виховання – наша спiльна праця / Н.
Оксенеко // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2015.- 11 нояб.

В Первомайськiй центральнiй бiблiотецi для дiтей у жовтнi вiдбулася
гра-подорож "Слава тобi, козаче", були оформленi яскравi книжковi
виставки: "Лiтературнi зiрки рiдного краю" та "Творчiсть наших землякiв:
спiвцi Слобожанського краю". Проведена для учнiв народознавча бесiда "Ми
роду козацького дiти".
81.Олександрова Т. Шана митцевi / Т. Олександрова // Вiсник
Великобурлуччини.- 2015.- 12 груд.
3 грудня у Великобурлуцькому краєзнавчому музеї до 293-ї рiчницi вiд
дня народження Григорiя Сковороди працiвники Великобурлуцької районної
бiблiотеки для дiтей провели для учнiв 7-А класу Великобурлуцької школи
лiтературно-музичну композицiю "Мудрець, замрiяний фiлософ Григорiй
Савич Сковорода". Школярi мали змогу ознайомитися з книжковою
виставкою "Григорiй Сковорода: подорож за щастям".
82.Онищенко О. Катеринiвськi вечорницi / О. Онищенко // Голос
Лозiвщини.- 2015.- 29 груд.
21 грудня у Катеринiвськiй сiльськiй бiблiотецi Лозiвського району
вiдбулися українськi вечорницi. У читальному залi бiблiотеки були
оформленi виставка лiтератури "Новорiчний дивограй" та народознавчий
куточок зi старовинними вишитими рушниками.
83.Остапенко С. Заседание литклуба / С. Остапенко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 5 груд.
28 ноября в библиотеке-филиале N 8 пос. Малая Даниловка
Дергачевского района состоялось очередное заседание литературного клуба.
84.Остапенко С. Творческий вечер / С. Остапенко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 21 лист.
В Малоданиловской библиотеке-филиале N 8 Дергачсвской ЦБС
состоялось творческое заседание литературного клуба поселка. Вечер был
посвящен творчеству русских поэтов С.А. Есенина и И.А. Бунина.
85.Островська Х. Квест по бiблiотецi / Х. Островська // Слобiд край.2015.- 10 груд.
Iз 7 по 14 грудня Печенiзька дитяча районна бiблiотека пропонує своїм
вiдвiдувачам книжкову виставку-квест "Права дитини. А що ти про них
знаєш?". В Печенiзькiй центральнiй районнiй бiблiотецi представлена
книжкова виставка-порада "Що означає бути громадянином".
86.Парфьонова Т. Виховуємо громадянина – патрiота України / Т.
Парфьонова // Вiстi Змiївщини.- 2015.- 6 лист.
З 1 по 31 жовтня пройшов II Всеукраїнський мiсячник шкiльних
бiблiотек пiд гаслом "Виховуємо громадянина – патрiота України", в рамках
якого у Борiвськiй ЗОШ I-III ступенiв iменi Сергiя Закори Змiївського району
проведено низку бiблiотечних заходiв, серед яких урок-свято "Ми – маленькi
українцi" для учнiв 3-4 класiв.
87.Пасiчник С. Дитина з книгою в руцi / С. Пасічник // Сiльськi
новини (Валкiвський р-н).- 2015.- 29 верес.
Активна читачка Валкiвської центральної районної дитячої бiблiотеки,
учениця 9-В класу Валкiвського лiцею iм. О. Масельського Анастасiя

Подпорiнова представляла Харкiвщину на фестивалi дитячого читання
"Книгоманiя", що проходив у Львовi 9-12 вересня.
88.Петренко В. Багато друзiв у книгозбiрнi / В. Петренко // Сiльськi
новини (Валкiвський р-н).- 2015.- 29 верес.
Баранiвська сiльська бiблiотека Валкiвського району постiйно
поповнюється виданнями, подарованими читачами.
89.Погрецька О. Подорожуємо з книгою / О. Погрецька // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2015.- 28 лист.
В Олiйнiкiвськiй ЗОШ, на Сахновщинi, для учнiв молодших класiв
шкiльною i сiльською бiблiотеками було проведено бiблiотечну подорож
"Цiкавi таємницi у книжковiй скарбницi". Захiд був приурочений до
Всесвiтнього дня дитини.
90.Подарунок бiблiотецi // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 14 лист.
Щорiчно у Вiльшанськiй загальноосвiтнiй школi Дергачiвського
району проводиться акцiя "Подарунок бiблiотецi", в ходi якої на батькiвськi
кошти поповнюється фонд бiблiотеки новою лiтературою. У жовтнi у школi
пройшла виставка книг, придбаних для бiблiотеки.
91.«Подорож країною Права та Закону» // Голос Лозiвщини.- 2015.- 15
груд.
9 грудня у Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбувся захiд
для користувачiв iнтернет-центру пiд назвою "Подорож країною Права та
Закону".
92.Пшенична Л. Вам, хранителі мудрості... / Л. Пшенична // Маяк
(Богодухівський р-н).- 2015.- 25 верес.
Напередодні професійного свята про колектив районної дитячої
бібліотеки Богодухівської ЦБС.
93.Рєзнiк О. "Живу тобою, Україно!" / О. Рєзнік // Дворiчанський
край.- 2015.- 29 серп.
У Дворiчанськiй районнiй бiблiотецi до Дня Незалежностi пройшов
захiд "Живу тобою, Україно!".
94.Рєзнiк О. "У казковiй майстернi Джаннi Родарi" / О. Рєзнік //
Дворiчанський край.- 2015.- 31 жовт.
23 жовтня в Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi провели
лiтературно-iгрову годину "У казковiй майстернi Джаннi Родарi" до 95-рiччя
вiд дня народження вiдомого iталiйського казкаря.
95.Рєзнiк О. Цiкава подорож книжковим мiстом / О. Рєзнік //
Дворiчанський край.- 2015.- 3 жовт.
Напередоднi Всеукраїнського дня бiблiотек Дворiчанська дитяча
районна бiблiотека провела для учнiв 7-А класу Дворiчанської школи захiд
"Країна Знань усiх вiтає".
96.Рєзнiк С. Щодо пiдсумкiв проведення конкурсiв у дитячiй
бiблiотецi / С. Рєзнік // Дворiчанський край.- 2015.- 21 лист.
У 2015 роцi Дворiчанською дитячою районною бiблiотекою було
органiзовано проведення початкових етапiв декiлькох рiзноманiтних
конкурсiв всеукраїнського та обласного рiвнiв, серед яких "Найкращий читач

України - 2015", сiмейний конкурс "Книга пам'ятi мого роду" та конкурс
iлюстрацiй "Книга, що народжує мрiю".
97.Русо О. "Голос рiдної землi серцем слухати навчись!" / О. Русо //
Дворiчанський край.- 2015.- 1 серп.
21 липня в Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi було проведено
пiзнавально-iгрову годину "Голос рiдної землi серцем слухати навчись!".
98.Савченко I. Святий Миколай прийшов / І. Савченко // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2015.- 26 груд.
У Сахновщинськiй районнiй дитячiй бiблiотецi вiдбулося святкування
Дня Святого Миколая.
99.Савченко I. Урочистостi бiблiотекарiв / І. Савченко // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2015.- 10 жовт.
В Сахновщинськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулися
урочистостi з нагоди Всеукраїнського дня бiблiотек.
100.Свято "Казкотерапiї" // Вiстi Водолажчини.- 2015.- 12 груд.
Працiвники Нововодолазької бiблiотечної системи побували на святi
"Казкотерапiї", яке створили Просянський сiльський голова О.М. Вiтер та
завiдуюча Просянською бiблiотекою-фiлiєю N 1 Г.М. Кулiк.
101.Свято для бiблiотекарiв // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2015.3 окт.
29 вересня в актовому залi Первомайського вiддiлу культури i туризму
на своє професiйне свято зiбралися бiблiотекарi району.
102.Сільська бібліотека – осередок культури // Маяк (Богодухівський
р-н).- 2015.- 25 верес.
Про роботу Семено-Ярської сільської бібліотеки-філії, що на
Богодухівщині, та її завідувачку з 30-річним стажем Н.А. Пугач.
103.Смаль Н. Конкурс бiблiотек / Н. Смаль // Вiстi Дергачiвщини.2015.- 31 жовт.
Патрiотично-правовий захiд "В Українi наша доля, життя i майбутнє!"
пройшов у Пересiчанськiй бiблiотецi-фiлiї N 12 Дергачiвської ЦБС.
104.Сорокiна В. Пам'ятаймо! / В. Сорокіна // Голос Лозiвщини.- 2015.8 груд.
20 листопада в Краснопавлiвському багатопрофiльному лiцеї
Лозiвського району вiдбувся захiд "Сповiдь тих, хто уцiлiв", присвячений
жертвам Голодомору 1932-1933 р.р., який пiдготували бiблiотекарi
Краснопавлiвської бiбiлотеки-фiлiї N 2 С.О. Бараш та А.В. Мокроусова.
105.Сорока С., Мякушко С. У новий рiк з новим бюджетом / С.
Сорока, С. Мякушко // Слобiд. край.- 2015.- 19 груд.
17 грудня депутати Харкiвської облради ухвалили кошторис на 2016
рiк. На сферу культури й мистецтва у 2016 роцi буде спрямовано 105,1 млн
грн. За рахунок бюджетних призначень, передбачених на галузь,
утримуватимуться 13 бюджетних установ та закладiв культури, у тому числi
чотири обласнi бiблiотеки та чотири музеї.
106.Сотий ювiлей бiблiотеки // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 17 жовт.

У Дергачiвському районному Будинку культури зiбралися всi
працiвники бiблiотечних закладiв району, щоб вiдсвяткувати 100-рiчний
ювiлей Центральної районної бiблiотеки.
107.Стеблак О. До Всеукраїнського дня бiблiотек / О. Стеблак // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 3 жовт.
Лист-подяка усiм користувачам Козачолопанської бiблiотеки-фiлiї N 6
Дергачiвської ЦБС вiд завiдувача бiблiотеки Ольги Стеблак.
108.Стеблак О. Людина з великої лiтери / О. Стеблак // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 3 жовт.
Про директора Дергачiвської централiзованої бiблiотечної системи
Людмилу Федорiвну Кантемир.
109.Сухоносова В. Свято Миколая у Миколаївцi / В. Сухоносова //
Дворiчанський край.- 2015.- 26 груд.
19 грудня в селi Миколаївка Дворiчанського району вiдбулося
святкування Дня Святого Миколая. Захiд пiдготували завiдуюча
Миколаївською бiблiотечною фiлiєю В.О. Сухоносова та настоятель
мiсцевого храму iєрей Олексiй Бондар.
110.Сьогодення бібліотек району // Маяк (Богодухівський р-н).- 2015.25 верес.
Про роботу Богодухівської ЦБС, напередодні Дня бібліотек, розповідає
її директор К.О. Козловсьбка.
111.Тимошенко О. "Лунная соната" – бессмертний шедевр Бетховена /
О. Тимошенко // Вiстi Дергачiвщини.- 2015.- 19 груд.
В
читальном
зале
Дергачсвской
центральной
библиотеки
демонстрируется выставка книг и журналов, посвященная 245-летию со дня
рождения Людвига ван Бетховена. Накануне юбилейной даты в библиотеке
проведена лекция "Лунная соната" Бетховена – история любви великого
композитора", которую прочитала музыковед, преподаватель Дергачсвской
детской музыкальной школы Ж.В. Борисевич.
112.Тризна I. До Дня пам'ятi жертв Голодоморiв / І. Тризна // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 5 груд.
До Дня пам'ятi жертв Голодомору у Вiльшанськiй бiблiотецi-фiлiї N 14
Дергачiвської ЦБС органiзували книжкову виставку "Голодний смерч над
Україною".
113.У вогнi палала рiдна Україна" // Голос Лозiвщини.- 2015.- 3 лист.
26 жовтня в Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi були
представленi виставка-пам'ять "У вогнi палала рiдна Україна" та
вiдеорепортаж "Стоїть у почеснiй вартi пам'ять".
114.У Лозiвському районi вiдзначили Всеукраїнський день бiблiотек //
Голос Лозiвщини.- 2015.- 6 жовт. 30 вересня в читальнiй залi Лозiвської
центральної районної бiблiотеки на своє професiйне свято зiбралися
бiблiотекарi району.
115.У районнiй бiблiотецi пройшов науково-практичний семiнар //
Голос Лозiвщини.- 2015.- 6 жовт.

28 вересня в Лозiвськiй районнiй бiблiотецi вiдбувся науковопрактичний семiнар з презентацiї мiжнародного проекту, покликаного
створити Першу українську DAISY – бiблiотеку для користувачiв з
глибокими ураженнями органiв зору.
116.Урок виховання // Голос Лозiвщини.- 2015.- 27 лист.
В Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбувся урок виховання "Життя –
мить, зумiй його прожить" до Дня пропаганди здорового способу життя.
117.Фiлiпська Л. Наймолодшi читачi бiблiотеки / Л. Філіпська // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 17 жовт.
До Вiльшанської дитячої бiблiотеки Дергачiвської ЦБС на екскурсiю
завiтали наймолодшi жителi селища – дві групи дитячого садка.
118.Федотова Н. Виховання патрiотизму особистостi засобами
шкiльної бiблiотеки / Н. Федотова // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2015.7 нояб.
В рамках Мiжнародного мiсячника шкiльних бiблiотек в бiблiотецi
Первомайської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв N 6 з 1 по 31 жовтня
пройшов Всеукраїнський мiсячник шкiльної бiблiотеки пiд гаслом
"Виховуємо громадянина – патрiота України". Було сплановано та проведено
ряд заходiв: екскурсiї-подорожi до шкiльної та мiської дитячих бiблiотек,
шкiльного краєзнавчого музею, гру-подорож "Козацькi розваги", виховнi
години з нацiонально-патрiотичного виховання, презентацiї книг, лiтературнi
вiкторини, огляди тематичних книжкових виставок, конкурс малюнкiв "Ми –
дiти України".
119.Фоменко Л. До неї тягнуться люди / Л. Фоменко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 19 груд.
Роботи майстринi вишивки Лiдiї Петрiвни Мачехiної неодноразово
виставлялись у Лiснянськiй сiльськiй бiблiотецi Дергачiвського району.
120.Цимбал О. З книгою жити – з добром дружити / О. Цимбал // Вiстi
Водолажчини.- 2015.- 28 лист.
18 листопада Харкiвська обласна бiблiотека для юнацтва провела
виїзний семiнар для бiблiотекарiв Нововодолазької ЦБС на базi Просянської
бiблiотеки-фiлiї N 1. Фахiвцi обговорили тему "Бiблiотека в умовах
сучасного iнформацiйного ринку" та перспективи розвитку української
бiблiотечної сфери.
121.Чепенко Л. До Дня пам'ятi жертв Голодоморiв / Л. Чепенко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2015.- 5 груд.
У Малопроходiвськiй бiблiотецi Дергачiвського району вiдбувся захiд
щодо вшанування та увiчнення пам'ятi жертв голодоморiв i полiтичних
репресiй.
122.Читай для навчання, твори для життя» // Маяк (Богодухівський рн).- 2015.- 25 верес.
Цей рік став «урожайним» для читачів Богодухівської дитячої
бібліотеки та бібліотек-філій на переможців і лауреатів. Нещодавно майже
700 читачів-дітей взяли участь у двох Всеукраїнських конкурсах.

123.Шуняєва С. "Подаруй бiблiотецi книгу!" / С. Шуняєва // Вiстi
Красноградщини.- 2015.- 27 лист.
У Красноградськiй мiськiй бiблiотецi започаткували акцiю "Подаруй
бiблiотецi книгу", пiдтриману багатьма красноградцями.
124.Юбилей уникальной библиотеки // Харьк. известия.- 2015.- 8 окт.
В Харьковской городской специализированной музыкальнотеатральной библиотеке им. К.С. Станиславского прошло торжественное
мероприятие, посвященное 60-летнему юбилею библиотеки.
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації
з питань культури та мистецтва

