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Професійна періодика
1.Асєєв Г. Наукометрiя, iнформетрiя, бiблiометрiя: визначення
i розмежування / Г. Асєєв // Бiблiотечний вiсник.- 2016, N 2.
У статтi д-ра техн. наук, професора Харкiвської державної
академiї культури Георгiя Асєєва розглядаються об'єкт, предмет,
завдання,
взаємозв'язки
метричних
дослiджень
сучасного
наукознавства: наукометрiї, iнформетрiї, бiблiометрiї, кiберметрiї,
вебометрiї.
2.Кобєлєв О., Мар'їна О. "Iнформацiйний аналiз i
консалтинг" у системi пiдготовки спецiалiстiв бiблiотечноiнформацiйної сфери / О. Кобєлєв, О. Мар’їна // Бiблiотечний
вiсник.- 2016, N 3.
У статтi д-ра наук iз соцiальних комунiкацiй, професора
Харкiвської державної академiї культури О. Кобєлєва i канд. наук iз
соцiальних комунiкацiй, доцента Харкiвської державної академiї
культури О. Мар'їної розглядаються роль, форма та змiст навчальної
програми дисциплiни "Iнформацiйний аналiз i консалтинг".
Визначаються особливостi її викладання на факультетi соцiальних
комунiкацiй Харкiвської державної академiї культури для студентiв
зi
спецiальностi
"Книгознавство,
бiблiотекознавство
i
бiблiографознавство".
3.Мар'їна О. Бiблiотека в медiапросторi сучасностi / О.
Мар’їна // Вiсник Книжкової палати.- 2016, N 3.- (Бiблiотечна
справа).
У статтi кандидата наук iз соцiальних комунiкацiй, доцента
кафедри бiблiографознавства та iнформацiйно-бiблiографiчної
дiяльностi ХДАК Олени Мар'їної розглянуто сутнiсть процесу
опанування бiблiотеками медiапростору, який грунтується на
новiтнiх медiа. Дослiджено особливостi новiтнiх медiа та специфiку
їх соцiальних впливiв. Визначено напрями розвитку дiяльностi
бiблiотек у вiртуальному просторi.
4.Сафонова Т., Мар'їна О. Застосування соцiальноiнформацiйних технологiй управлiння в бiблiотеках / Т. Сафонова,
О. Мар’їна // Бiблiотечний вiсник.- 2016, N 3.
У статтi канд. наук iз соцiальних комунiкацiй, викладача
Харкiвської державної академiї культури Т. Сафонової

обгрунтовується
необхiднiсть
використання
соцiальноiнформацiйних технологiй управлiння в бiблiотечнiй сферi.
Виокремлюються перевега упровадження в бiблiотечну справу
технологiй сучасного менеджменту.
5.Стрiлець Н. Представлення електронних версiй видань у
вiдкритому доступi (iз досвiду ХДНБ iм. В.Г. Короленка) / Н.
Стрілець // Вiсник Книжкової палати.- 2016, N 3.- (Iнформацiйнi
ресурси).
У статтi кандидата наук iз соцiальних комунiкацiй, головного
бiблiотекаря науково-видавничого вiддiлу Харкiвської державної
наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка Наталiї Стрiлець висвiтлено
досвiд ХДНБ iм. В.Г. Короленка з представлення електронних версiй
видань на сервiсi Calameo.
6.Субота В. Бiблiотека просто неба / В. Субота // Культура i
життя.- 2016.- 24 черв.
На вулицi Багалiя, 6, де знаходиться Харкiвський
Лiтературний музей, вiдкрилася бiблiотека просто неба. Iнiцiаторами
її створення стали працiвники музею.
7.Тодорова Є. 120-рiчний ювiлей видатного науковця,
педагога, наставника, фундатора бiблiотечної освiти в Українi в
бiблiографiчному вiддзеркаленнi / Є. Тодорова // Вiсник Книжкової
палати.- 2016, N 3.- (Рецензiї).
Рецензiя кандидата педагогiчних наук, доцента кафедри
бiблiографознавства та iнформацiйно-бiблiографiчної дiяльностi
ХДАК Євгенiї Тодорової на бiблiографiчний покажчик "Фрiдьєва
Надiя Якiвна: до 120-рiччя вiд дня народження", який було
пiдготовлено та видано в рамках серiї "Видатнi педагоги Харкiвської
державної академiї культури".
9.Фiлiпова Л. Магiстерськi освiтнi програми бiблiотечноiнформацiйного профiлю в унiверситетах США: досвiд органiзацiї та
змiсту навчання / Л. Філіпова // Вiсник Книжкової палати.- 2016, N
3.- (За рубежом).
У статтi доктора педагогiчних наук, професора, декана
факультету соцiальних комунiкацiй Харкiвської державної академiї
культури Людмили Фiлiпової розглянуто та проаналiзовано досвiд
органiзацiї, акредитацiї та змiсту навчання за магiстерськими
освiтнiми програмами бiблiотечно-iнформацiйного профiлю в
унiверситетах США. Наведено приклади варiативностi спецiалiзацiй
за цим профiлем в американських унiверситетах.
10.Цзя I. Кiнодокумент у соцiально-комунiкацiйному процесi /
І. Цзя // Вiсник Книжкової палати.- 2016, N 3.- (Соцiальнi
комунiкацiї).

У статтi аспiрантки Харкiвської державної академiї культури I
Цзя розглянуто кiнодокумент у соцiально-комунiкацiйному процесi.
11.Ювiлейна конференцiя // Бiблiотечна планета.- 2016, N 2.(До 150-рiччя Нацiональної парламентської бiблiотеки України).
19-20 травня 2016 р. в Нацiональнiй парламентськiй бiблiотецi
України за сприяння Мiнiстерства культури України вiдбулася IХ
Всеукраїнська науково-практична конференцiя "Бiблiотека i книга в
контекстi часу", присвячена 150-рiччю вiд дня заснування НПБУ. З
доповiддю щодо дiяльностi Харкiвської державної наукової
бiблiотеки iм. В.Г. Короленка на конференцiї виступила директор
бiблiотеки В. Ракитянська. Зокрема, директор розповiла про значнi
досягнення Школи бiблiотечного журналiста, котра працює на базi
ХДНБ iм. В.Г. Короленка з жовтня 2013 р. i учасниками якої вже
стали 211 фахiвцiв з усiєї України.
Обласні періодичні видання
1.Библиотека на лавочках сквера // Харьк. известия.- 2016.- 26
мая.
В Харькове, на ул. Багалея, 6, начала работать первая
библиотека под открытым небом. Идею в жизнь воплотили
сотрудники Литературного музея.
2.В мире отметили День книги // Харьк. известия.- 2016.- 26
апр.
Ко Всемирному дню книги 23 апреля в старейших
библиотеках Харькова – им. Короленко и ЦНБ университета им.
Каразина открыли уникальные экспозиции.
3.В Харькове открылась уличная библиотека // Харьк.
известия.- 2016.- 19 апр.
По инициативе работников Литературного музея и волонтеров
17 мая в Харькове начнет свою работу уличная библиотека.
4.Зеленская Д. В Харькове появится первая уличная
библиотека / Д. Зеленская // Веч. Харьков.- 2016.- 16 апр.
В рамках проекта "Книжная клумба в литмузее" 17 мая на
месте цветочных клумб литературного музея откроется первая
уличная библиотека. Первая акция в будущей библиотеке
запланирована на 17 мая – программа "Вiч-на-вiч", направленная на
поддержку людей со слабым зрением.
5.На фото – "Солнечные дети" // Харьк. известия.- 2016.- 23
июня.
В Областном организационно-методической центре культуры
и искусства открылась фотовыставка харьковских детей с
синдромом Дауна. Выставка является составной частью
социокультурного проекта "Солнечные дети", в реализации которого

среди прочих принимает участие Харьковская областная библиотека
для детей.
6.Презентация новой книги // Харьк. известия.- 2016.- 9 июня.
В Харьковской библиотеке им. Короленко прошла
презентация книг в рамках всеукраинского проекта "Революция
мировоззрения". Презентацию провел кинопродюсер и автор книги
"Мечта Украина" Алексей Толкачев.
7.Хижная М. В Харьков торопится "Французская весна" / М.
Хижная // Веч Харьков.- 2016.- 2 апр.
Тринадцатый год подряд Посольство Франции в Украине,
французский институт и сеть "Альянс франсез" представляют в
Украине фестиваль "Французская весна". В рамках фестиваля 8
апреля в библиотеке им. В.Г. Короленко пройдет встреча с
писательницей Галиной Аккерман, которая представит свою новую
книгу "Чернобыль, 30 лет после катастрофы".
Регіональні періодичні видання
1.Бiблiотечнi та освiтянськi новини // Вiстi Дергачiвщини.2016.- 9 квiт.
В Токарiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 22 Дергачiвської ЦБС було
проведено захiд "Перший космонавт планети", присвячений Дню
космонавтики.
2.Безкоштовний інтернет – у бiблiотецi // Вiстi
Красноградщини.- 2016.- 3 черв.
У Красноградськiй районнiй бiблiотецi вiдвiдувачi мають
можливість безкоштовно користуватися інтернетом.
3.Берегиня // Колос (Сахновщинський р-н).- 2016.- 28 трав.
При Катеринiвськiй сiльськiй бiблiотецi Сахновщинського
району працює клуб "Берегиня".
4.Борисенко Н. "Ми тепер не просто дiти – ми маленькі
читачi" / Н. Борисенко // Дворiчанський край.- 2016.- 14 трав.
В Рiдкодубiвськiй бiблiотечнiй фiлiї Дворiчанського району
відбулося традиційне свято для учнів 1-го класу – посвята в читачi.
5.«В гармонії з собою» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 10 черв.
Лозiвська юнацька бiблiотека 8 червня представила книжкову
виставку-релакс "В гармонiї з собою".
6.Вiннiк Т. "Ми всі дiти природи" / Т. Віннік // Дворiчанський
край.- 2016.- 18 черв.
Про співпрацю Жовтневої бібліотечної фiлiї Дворiчанської
РЦБС зi школою.
7.Віртуальний космічний круїз // Голос Лозівщини.- 2016.- 15
квiт.

12 квітня для читачів Лозівської юнацької бiблiотеки пройшов
вiртуальний космiчний круїз "А на Землi вже зовсiм iнша ера, яку
усi Космiчною зовуть!.." до 55-рiччя першого польоту людини у
космос.
8.Вечiр-зустрiч "Вiйна пройшла крiзь їхнi долi" // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2016.- 14 трав.
До Дня Пам'ятi та примирення та Дня Перемоги над нацизмом
у Другiй свiтовiй вiйнi у Сахновщинськiй центральнiй районнiй
бiблiотецi провели вечiр-зустрiч "Вiйна пройшла крiзь їхнi долi" з
учасниками бойових дiй, вдовами, дiтьми вiйни та учасниками АТО.
Також у читальному залi бiблiотеки було розгорнуто книжкову
виставку "В серцях у кожного безсмертний 45-й".
9.”Вийшла наша мова вiд єдиного кореня” // Голос
Лозiвщини.- 2016.- 27 трав.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшов вiдкритий перегляд
лiтератури "Вийшла наша мова вiд єдиного кореня" до Дня
слов'янської писемності i культури. 27 травня у бiблiотецi пройшла
година цікавого повідомлення "Свiт проти тютюну".
10.Волокитина Н. Ко Всемирному Дню авиации и
космонавтики / Н. Волокитина // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 16 квiт.
Заведующая Великопроходовской библиотекой-филиалом N
23 Дергачевской ЦБС Е.Н. Пегливанян провела час интересных
сообщений "Украина — космическая держава" для учеников 6-7
классов Великопроходовского УВК.
11.Голубнича О. Вадим Ревенко та Григорiй Шкрьоба –
найкращi читачi району / О. Голубнича // Вiстi Змiївщини.- 2016.- 1
квiт.
В Змiївськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi пройшла фiнальна
частина другого етапу Конкурсу дитячого читання "Книгоманiя2016".
12.Горбенко О. "З книгою жити – з добром дружити!" / О.
Горбенко // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2016.- 22 квiт.
До вiдкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання у
Павлiвськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї Богодухiвського району
провели захiд "Бал-маскарад мешканцiв дитячого книжкового
королiвства".
13.“Гроно нездоланих спiвцiв” // Голос Лозiвщини.- 2016.- 15
квiт.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 14 квітня пройшла виставка
художньої літератури письменників української діаспори "Гроно
нездоланих спiвцiв" до 130-рiччя вiд дня народження М.С.
Гумiльова.

14.Грудина Л. Урок народознавства / Л. Грудина // Вiстi
Дергачiвщини.- 2016.- 21 трав.
Урок народознавства "Без сім'ї i свого роду, нема нації,
народу" провели у Гаврилiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 11 Дергачiвської
ЦБС.
15.Деркач С. Дружнi посиденьки у клубі "Берегиня" / С.
Деркач // Дворiчанський край.- 2016.- 21 трав.
З нагоди Дня матері, Дня медичної сестри та Дня вишиванки
відбулося засiдання клубу "Берегиня", що діє у Гракiвськiй
бiблiотечнiй фiлiї Дворiчанської РЦБС.
16.Деркач С. Свято Великодня у клубі "Берегиня" / С.
Деркач // Дворiчанський край.- 2016.- 14 трав.
У клубі "Берегиня", що дiє на базi Гракiвської бібліотечної
фiлiї Дворiчанської РЦБС, відзначили свято Великодня.
17.”Дитинства яскрава мить” // Вiстi Красноградщини.- 2016.20 трав.
Красноградська районна бiблiотека 1 червня влаштовує свято
"Дитинства яскрава мить", у програмі якого: зустрiч у
"Лiтературному скверi", книжкова виставка дитячої літератури,
вистава лялькового театру та багато iншого.
18.До Всесвiтнього дня боротьби з тютюнопалінням // Голос
Лозівщини.- 2016.- 7 черв.
30 травня до Всесвiтнього дня боротьби з тютюнопалiнням у
бiблiотечних закладах Лозiвського району органiзовано викладки,
проведено круглi столи, бесiди та iншi заходи.
19.До Дня пам'ятi жертв полiтичних репресiй // Голос
Лозiвщини.- 2016.- 17 трав.
У бiблiотечних та навчальних закладах Лозiвського району
пройшла низка культурно-просвiтницьких заходiв, книжкових
виставок та викладок до Дня пам'ятi жертв полiтичних репресiй.
20.”Добрi казки в свiтi ласки” // Голос Лозiвщини.- 2016.- 10
черв.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшла вiдо-патi "Добрi
казки в свiтi ласки".
21.Домнiч О. Вечiр-автограф / О. Домніч // Вiстi
Дергачiвщини.- 2016.- 11 черв.
У Черкасько-Лозiвськiй сiльськiй бiблiотецi Дергачiвської
ЦБС вiдбулася зустрiч з поетесами Свiченською Любов'ю
Дмитрiвною та Москалець Катериною Митрофанiвною.
22.Дудус Н. Поезiя – це музика душi / Н. Дудус // Знамя труда
(Первомайский р-н).- 2016.- 6 апр.
В Бiльшовицькiй бiблiотецi Первомайського району вiдбувся
поетичний вечiр "Творчiсть наших поетiв-землякiв".

23.Євдокименко Н. Лiто. Сонце. Книга / Н. Євдокименко //
Голос Лозiвщини.- 2016.- 3 черв.
Лозiвська районна бiблiотека органiзувала пересувну
книжкову виставку "Лiто. Сонце. Книга. Бiблiотека".
24.”Європа – скарбниця загадок до Дня Європи” // Голос
Лозiвщини.- 2016.- 20 трав.
20 травня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбулася
лiтературна вiкторина "Європа — скарбниця загадок до Дня
Європи".
25.З нагоди Дня української вишиванки // Голос Лозiвщини.2016.- 31 трав.
До вiдзначення Дня вишиванки приєдналися працiвники
Лозiвського районного Будинку культури, закладiв культури та
бiблiотекарi Лозiвського району.
26.”З попелу i забуття” // Голос Лозiвщини.- 2016.- 20 трав.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 17 травня пройшла iсторична
година "З попелу i забуття" до Дня пам'ятi жертв полiтичних
репресiй.
27.Завгородня О. Свято, яке завжди з тобою / О. Завгородня //
Обрiї Iзюмщини.- 2016.- 8 квiт.
Iзюмська мiська дитяча бiблiотека разом зі шкiльними
бiблiотеками провела другий тур конкурсу дитячого читання
"Найкращий читач України".
28.Запiсова I. У Кам'янцi вшанували героїв-лiквiдаторiв / І.
Запісова // Дворiчанський край.- 2016.- 14 трав.
Завiдуюча Кам'янською бiблiотечною фiлiєю Дворiчанської
ЦБС I. Запiсова про захiд, який вiдбувся з нагоди 30-рiччя
Чорнобильської трагедiї.
29.Захарова В., Кайдаш Л. А над свiтом вишивка цвiте / В.
Захарова, Л. Кайдаш // Голос Лозiвщини.- 2016.- 27 трав.
Вишиванню був присвячений захiд "А над свiтом вишивка
цвiте", що пройшов у Краснопавлiвськiй мiськiй бiблiотецi-фiлiї N 2
Лозiвської ЦБС.
30.Заходи до 30-рiччя Чорнобильської катастрофи // Голос
Лозiвщини.- 2016.- 29 квiт. 2
6 квiтня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi була представлена
виставка-застереження "Сльозою спомин обiзвався" до 30-рiччя
Чорнобильської трагедiї.
31.Заходи мiської бiблiотеки // Голос Лозiвщини.- 2016.- 17
трав.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проведено iсторичний монолог
"Їхнi iмена в iсторiї країни"; виставку-реквiєм "Собою захистили

Батькiвщину" до Дня пам'ятi та примирення та 71-ї рiчницi
Перемоги над нацизмом у Другiй свiтовiй вiйнi.
32.«Земля – сльозинка на щоцi Всесвiту» // Голос Лозiвщини.2016.- 3 черв.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 3 червня представлена
iнформацiйна книжкова виставка "Земля — сльозинка на щоцi
Всесвiту" до Всесвiтнього дня охорони навколишнього середовища.
33.Зинченко В. Именины детской книги / В. Зинченко // Знамя
труда (Первомайский р-н).- 2016.- 9 апр.
2 апреля в Раздольском сельском клубе Первомайского района
отпраздновали Международный день детской книги. Открыла
праздник заведующая библиотекой Зинченко В.В. Была оформлена
тематическая полка "Країна дитинства, країна казкова".
34.Зозуля О. Володарi дитячої планети / О.Зозуля // Голос
Лозiвщини.- 2016.- 3 черв.
З нагоди Мiжнародного дня захисту дiтей Катеринiвська
сiльська бiблiотека-фiлiя запросила юних читачiв на день веселої
розваги "Володарi дитячої планети".
35.Зустрiч двох поколiнь // Промiнь (Краснокутський р-н).2016.- 2 квiт.
З нагоди Всесвiтнього дня поезiї в бiблiотецi Краснокутської
гiмназiї був проведений лiтературний диліжанс "Зустрiч двох
поколiнь: минулого i сучасного. Поєднання минулого — в творах
Лесi Українки i сучасного — в творчостi Лiни Костенко".
36.I пише вiршi про тварин // Обрiї Iзюмщини.- 2016.- 15 трав.
Учениця Студенокського НВК Iзюмського району Марiя
Поклонська зайняла друге мiсце серед учнiв 6-х класiв на обласному
етапi Всеукраїнського конкурсу для дiтей "Книгоманiя".
37.Кiпнiс Є. Небезпечне задоволення / Є. Кіпніс // Голос
Лозiвщини.- 2016.- 27 трав.
У рамках Всесвiтнього дня боротьби з тютюнопалiнням у
Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi було проведено захiд на тему
"Обережно: небезпечне задоволення".
38.Кiптiла С. Бiблiотекарi – за чисте довкiлля! / С. Кіптіла //
Дворiчанський край.- 2016.- 11 черв.
Другий рiк поспiль бiблiотекарями Дворiчанської центральної
районної бiблiотеки проводиться природоохоронна акцiя до
Всесвiтнього дня охорони навколишнього середовища.
39.Канiкули у бiблiотецi // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 21
трав.
Пiд час шкiльних канiкул у Дергачiвськiй дитячiй бiблiотецi
органiзовуються екскурсiї по бiблiотецi, у центрi доступу до мережi

Iнтернет для дiтей проводяться вiртуальнi подорожi, перегляди
фiльмiв та мультикiв, вiкторини.
40.Касяненко Ю. Свята вiд роду i до роду мова нашого
народу / Ю. Касяненко // Промiнь (Краснокутський р-н).- 2016.- 5
берез.
23 лютого в Краснокутському районному Будинку культури
вiдбулося свято рiдної мови "Свята вiд роду i до роду мова нашого
народу", приурочене до Мiжнародного дня рiдної мови. Свято було
органiзоване спiльно з Краснокутською центральною районною
бiблiотекою.
41.Китченко Н. Книга, що народжує мрiю / Н. Китченко //
Промiнь (Краснокутський р-н).- 2016.- 21 трав.
З 10 лютого по 10 квiтня в Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для
юнацтва проходив конкурс художнiх робiт-iлюстрацiй та постерiв до
прочитаної книги. З Краснокутського району на конкурсi була
представлена 21 робота.
42.«Книжка – то скарб, читач – то шукач. Чим бiльше читаєш,
тим бiльше знаходиш» // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2016.- 22 квiт.
У рамках Всеукраїнського тижня дитячого читання у
Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi пройшла посвята в
читачi учнiв 1-А класу колегiуму N 2.
43.Ковальова О., Борисенко Н. Веселий вiдпочинок у
таборi / О. Ковальова, Н. Борисенко // Дворiчанський край.- 2016.25 черв.
На базi Рiдкодубiвської бiблiотечної фiлiї Дворiчанської РЦБС
для школярiв з оздоровчого табору вiдпочинку "Веселка" були
проведенi
конкурсно-розважальна
програма
"Молоденька
господарочка", казкова вiкторина, конкурс малюнкiв на асфальтi
"Ми малюємо лiто", пiзнавальна година "Правила вiдпочинку. Якi
вони?".
44.Конкурс постерiв "Книга, що народжує мрiю" // Вiстi
Змiївщини.- 2016.- 19 квiт.
8 квiтня у Змiївському краєзнавчому музеї фахiвцi Змiївської
централiзованої бiблiотечної системи провели II (районний етап)
обласного соцiального лiтературно-художнього конкурсу постерiв та
книжкових iлюстрацiй "Книга, що народжує мрiю".
45.Коровiн I. Книга вчить, як на свiтi жить / І. Коровін // Обрiї
Iзюмщини.- 2016.- 1 квiт.
24 березня в Iзюмськiй центральнiй районнiй бiблiотецi
пройшов другий етап конкурсу "Найкращий читач України-2016".
46.Корчинська В. Бiблiотекарi – за iнформацiйну
незалежнiсть / В. Корчинська // Обрiї Iзюмщини.- 2016.- 8 квiт.

В Iзюмськiй мiськiй центральнiй бiблiотецi для учнiв
загальноосвiтнiх закладiв вiдбулася мiська олiмпiада "Iнформацiйна
незалежнiсть". До завдань олiмпiади увiйшли як тести на знання
iсторiї бiблiотекознавства, так i практичнi завдання.
47.Корчинська В. Став лауреатом обласного конкурсу / В.
Корчинська // Обрiї Iзюмщини. 2016.- 6 трав.
У Харкiвськiй обласнiй дитячiй бiблiотецi вiдбувся обласний
етап Всеукраїнiського конкурсу дитячого читання "Книгоманiя". II
мiсце в обласному етапi присуджено учню Iзюмської ЗОШ N 4
Козицькому Олександру.
48.Костiна Р. 55-рiччя вiд дня першого польоту людини в
космос / Р. Костіна // Знама труда (Первомайский р-н).- 2016.- 20
апр.
В Первомайськiй центральнiй бiблiотецi була проведена
iнформацiйно-пiзнавальна
година
"Зоряний
час
людства:
випробування космосом i Землею", також дiє книжкова виставка "I
розпочалася космiчна доба...", бiля якої для вiдвiдувачiв проходить
iнформацiйна бесiда "Людина i космос".
49.Краснобородько З. С. Андрiївка / З. Краснобородько //
Вiсник Великобурлуччини.- 2016.- 21 трав.
У с. Андрiївка Великобурлуцького району 7 травня був
проведений святковий концерт, присвячений Великiй Перемозi у
Другiй свiтовiй вiйнi. Захiд пiдготували директор Андрiївського
Будинку культури К.В. Дегтяренко, директор Будинку культури с.
Садовод О.I. Краснiкова та завiдувач Андрiївської сiльської
бiблiотеки Т.П. Савченко.
50.Краснокутська О. Читачi Змiївщини – знову найкращi! / О.
Краснокутська // Вiстi Змiївщини .- 2016.- 29 квiт.
Читач Змiївської дитячої бiблiотеки Вадим Левенко отримав II
мiсце в обласному етапi конкурсу дитячого читання "Книгоманiя2016".
51.Кривошей I. Довгоочiкуване свято / І. Кривошей //
Дворiчанський край.- 2016.- 11 черв.
В клубi села Западне Дворiчанського району зiбралися на
святкування Мiжнародного дня захисту дiтей. Свято вiдкрили ведучi
– завiдувач Западнянської бiблiотечної фiлiї Дворiчанської РЦБС
Валентина Iванiвна Санiна та завiдуюча мiсцевим сiльськи клубом
Людмила Володимирiвна Плескач.
52.Криничанська Л. Я повернусь до вас просто земною / Л.
Криничанська // Вiсник Великобурлуччини.- 2016.- 21 трав.
У читальному залi Великобурлуцької районної бiблiотеки
пройшов захiд пiд назвою "Я повернусь до вас просто земною",
приурочений Дню матерi та пам'ятi поетеси Раїси Якiвни Баштан.

53.Кузнєцова К. Бiблiотечнi та освiтянськi новини / К.
Кузнєцова // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 9 квiт.
Завiдувач Дворiчнокутянської бiблiотеки-фiлiї N 13
Дергачiвської ЦБС Стечишина Г.I. та класний керiвник 10 класу
Дворiчнокутянської ЗОШ Шелест Т.О. пiдготували для учнiв 9-10
класiв годину спiлкування.
54.Лаптєва Н., Калантай Є. Бiблiотека збирає друзiв / Н.
Лаптєва, Є. Калантай // Вiстi Красноградщини.- 2016.- 10 черв.
Колектив Красноградської районної бiблiотеки порадував
юних читачiв культурною програмою – святковим асортi "Дитинства
яскрава мить".
55.Лисаченко В. Книги – то доля країни / В. Лисаченко //
Обрiї Iзюмщини.- 2016.- 6 трав.
Директор Iзюмської центральної районної бiблiотеки В.
Лисаченко про важливе мiсце книги в життi людини.
56.Лисаченко В. Тобi, рiдне мiсто, натхнення й талант! / В.
Лисаченко // Обрiї Iзюмщини.- 2016.- 24 черв.
Директор Iзюмської центральної районної бiблiотеки В.
Лисаченко про святкування Дня мiста.
57.Лозiвський район: головнi подiї тижня // Голос
Лозiвщини.- 2016.- 24 трав.
У бiблiотечних та навчальних закладах Лозiвського району
пройшла низка заходiв до Мiжнародного дня сiм'ї та Дня Європи в
Українi.
58.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 1
квiт.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла лiтературна мозаїка
"Торбина смiху – людям на втiху" до Дня смiху.
Лозiвська юнацька бiблiотека представила: правовий лабiринт
"Дiти мають право"; вiртуальну громадську приймальню "Хочу
знати..."; книжкову поличку "Поетичний свiт Марiйки Пiдгiрянки"
до 135-рiччя вiд дня народження М. Пiдгiрянки; книжковоiлюстративну гумористичну виставку "Наберем в долонi смiху,
кинем дiтлахам на втiху!" до Дня смiху.
59.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 8
квiт.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла виставка-порада "Ми
даємо хворобам бiй!" до Всесвiтнього дня здоров'я. До Дня
космонавтики вiдбувся лiтературний калейдоскоп "Зоряне небо
генiальна книга природи".
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшов день спiлкування
"Спорт – це здоров'я!".

60.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 29
квiт.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представленi: виставкапам'ять "Чорнобильський вiтер по душах мете...", виставка з
аксесуарами "Писанка мальована з любов'ю подарована" до Свята
Великодня, книжкова виставка "Великодня радiсть Землю обнiмає".
61.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 20
трав.
Упродовж травня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi
представленi: книжкова виставка "Безцiнний слов'янський здобуток"
до Дня слов'янської писемностi i культури, виставка-натхнення
"Ниточка до ниточки вишиваю квiточку" до Дня вишиванки,
виставка-експозицiя "Живе в народi пам'ять вiчна" до Дня пам'ятi та
примирення.
62.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 10
черв.
Лозiвська мiська бiблiотека у червнi представляє: екскурсiю до
бiблiотеки "Казковий вернiсаж", виставку-настрiй "Лiто, море,
сонце, пляж – яку книгу взяти в багаж", iсторичну книжкову
виставку "Мемуари Другої свiтової вiйни в українськiй лiтературi".
Упродовж червня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi
представлено: огляд новинок "Часу не гаємо – книжки читаємо",
участь в обласному соцiалогiчному дослiдженнi "Суверенна держава
в структурi юнацьких прiоритетiв: соцiологiчний монiторинг".
63.Макаренко Н. Книжковий ювiлейний зорепад – 2016 //
Голос Лозiвщини.- 2016.- 8 квiт.
В бiблiотеках Лозiвського району пройшов I тур
Всеукраїнського конкурсу дитячого читання "Найкращий читач
України". Тур пройшов пiд назвою "Ювiлейний зорепад" i був
присвячений книгам i письменникам-ювiлярам 2016 року.
64.Манєкiна О. Чорнобиль не має минулого часу / О.
Манєкіна // Промiнь (Краснокутський р-н).- 2016.- 30 квiт.
25 квiтня у примiщеннi Любiвської сiльської ради
Краснокутського району пройшов вечiр-зустрiч для чорнобильцiв,
якi проживають на територiї села, який пiдготували i провели
директор СБК В.I. Сургай та сiльський бiблiотекар Н.В. Кiктенко.
65.Медяник Т., Борисенко Н. "Калиновi грона" в
Рiдкодубiвському СБК / Т. Медяник, Н. Борисенко // Дворiчанський
край.- 2016.- 25 черв.
19 червня вiдбулося перше засiдання клубу за iнтересами
"Калиновi грона", створеного на базi Рiдкодубiвського сiльського
будинку культури та Рiдкодубiвської сiльської бiблiотеки

Дворiчанського району. На заходi була проведена духовно-iсторична
година "Свята Трiйця".
66.Мельник В. "Країна дитинства, країна добра, найкраща у
свiтi й найлегша пора" / В. Мельник // Дворiчанський край.- 2016.- 4
черв.
1 червня у Першотравневому СБК Дворiчанського району
вперше вiдбулося свято "Країна дитинства, країна добра, найкраща у
свiтi й найлегша пора" до Дня захисту дiтей.
67.«Ми тебе не забули, Тарасе!» // Голос Лозiвщини.- 2016.17 трав.
10 травня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла лiтературна
година-спомин "Ми тебе не забули, Тарасе!" до 155-рiччя вiд Дня
перепоховання Т.Г. Шевченка.
68.Миколаєнко В. Захоплюючi виставки для читачiв / В.
Миколаєнко // Обрiї Iзюмщини.- 2016.- 29 квiт.
До Всесвiтнього дня книги i авторського права працiвники
Iзюмської центральної районної бiблiотеки оформили розгорнуту
виставку "Її величнiсть книга".
69.Миколаєнко В. Подорож у свiт природи / В. Миколаєнко //
Обрiї Iзюмщини.- 2016.- 24 черв.
Бiблiотекарi Iзюмської центральної районної бiблiотеки Ю.
Копiйка та Т. Максименко провели для учнiв 1-4 класiв пiзнавальноiгровий захiд "Подорож в свiт природи".
70.Можар А. До 30-рiччя Чорнобильської трагедiї / А.
Можар // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 30 квiт.
26 квiтня у Дергачiвськiй бiблiотецi для дiтей пройшов Урок
пам'ятi, присвячений роковинам Чорнобильської трагедiї.
71.«Мужнi визволителi мого отчого краю» // Голос
Лозiвщини.- 2016.- 17 трав.
7 травня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшла виставкаспогад "Мужнi визволителi мого отчого краю" до Дня пам'ятi та
примирення.
72.Набродова К. / К. Набродова // Вiсник Великобурлуччини.2016.- 30 квiт.
З нагоди 30-рiччя аварiї на Чорнобильськiй атомнiй
елоктростанцiї у Великобурлуцькiй центральнiй районнiй бiблiотецi
дiє виставка-реквiєм "Не стихає Чорнобильський дзвiн".
73.Набродова К. Барвиста Великобурлуччина / К.
Набродова // Вiсник Великобурлуччини.- 2016.- 28 трав.
Методист Великобурлуцької центральної районної бiблiотеки
К. Набродова про те, як вiдзначали День вишиванки на
Великобурлуччинi.

74.Набродова К. Безсмертна дочка Прометея / К. Набродова //
Вiсник Великобурлуччини.- 2016.- 12 берез.
У читальному залi Великобурлуцької центральної районної
бiблiотеки для учнiв 7 класу Великобурлуцької ЗОШ I-III ст. було
проведено лiтературну годину "Безсмертна дочка Прометея",
присвячену 145-рiччю вiд дня народження видатної української
поетеси Лесi Українки.
75.Найкращий читач району 2016 року // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2016.- 22 квiт.
Про участь бiблiотек Богодухiвського району у 12-му
Конкурсi дитячого читання "Книгоманiя" ("Найкращий читач
України").
76.Нетецька З. Музико слова, поезiє дивна... / З. Нетецька //
Вiстi Водолажчини.- 2016.- 2 квiт.
У Рокитненськiй сiльськiй бiблiотецi Нововодолазького
району пройшов святковий захiд, присвячений Всесвiтньому дню
поезiї.
77.Огурцов М. / М. Огурцов // Вiсник Великобурлуччини.2016.- 11 черв.
Свято, присвячене Мiжнародному дню захисту дiтей
вiдбулося у смт Приколотне. З концертною програмою "Дiти
України" виступив ансамбль "Унiсон". Концертну програму, цiкавi
конкурси, iгри вели i пiдготували працiвники Приколотнянської
селищної бiблiотеки В. Iконнiкова та О. Лобанова.
78.Оксененко Н. Быть здоровым – это модно. 7 апреля –
Всемирный день здоровья / Н. Оксененко // Знамя труда
(Первомайский р-н).- 2016.- 13 апр.
К Международному дню здоровья, 6 апреля, в Первомайской
центральной библиотеке для детей прошел конкурс, посвященный
здоровому образу жизни "Нам таблетки и микстуры заменяет
физкультура".
79.Оксененко Н. Читай як я, читай зi мною, читай краще мене
/ Н. Оксененко // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2016.- 6 апр.
У Первомайськiй центральнiй бiблiотецi для дiтей у березнi
була оформлена книжкова виставка "Цiкавi книжки, прочитанi
нами" та пройшов бiблiотечний урок "Мандрiвка книжковим
мiстом". 24 березня у бiблiотецi вiдбувся традицiйний конкурс
дитячого читання "Книгоманiя" ("Найкращий читач України 2016"). До Мiжнародного дня дитячої книги були пiдготовленi
заходи: книжкова виставка "Ми читаємо i вам радимо"; урок
мандрiвка "Книжок країна чарiвна".
80.«Пiсенна райдуга дитинства» // Голос Лозiвщини.- 2016.10 черв.

7 червня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбулася книжкова
мозаїка "Пiсенна райдуга дитинства".
81.Павлюк Г. "Свято високого мистецтва" / Г. Павлюк // Вiстi
Дергачiвщини.- 2016.- 2 квiт.
Бiблiотекар Цупiвської бiблiотеки-фiлiї N 4 Дергачiвської ЦБС
до Мiжнародного дня театру провела "Свято високого мистецтва"
для учнiв мiсцевого НВК.
82.Парфьонова Т. Чарiвний свiт розкритої книги / Т.
Парфьонов // Вiстi Змiївщини.- 2016.- 29 квiт.
В Борiвськiй ЗОШ I-III ступенiв iменi С. Закори Змiївського
району вiдбулося свято "Посвята першокласникiв у читачi".
83.«Пасха прийшла, людям радiсть принесла» // Голос
Лозiвщини.- 2016.- 29 квiт.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 29 квiтня пройшла креативна
народознавча виставка "Пасха прийшла, людям радiсть принесла".
84.Печаткiна I. "Читайлики-умiйлики". Творчi, талановитi
гурткiвцi / І. Печаткіна // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2016.- 29 квiт.
Про
роботу
Максимiвської
сiльської
бiблiотеки
Богодухiвського району розповiдає завiдуюча I. Печаткiна.
85.Пирожкова Т. Книги – дивовижний сад, де кожен шукає
плоди на свiй смак / Т. Пирожкова // Знамя труда (Первомайский рн).- 2016.- 6 апр.
23 березня в Бiльшовицькому НВК Первомайського району в
рамках Всеукраїнського тижня дитячої та юнацької книги пройшов
конкурс "Найкращий читач початкової школи - 2016".
86.«Пишу солдату» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 27 трав.
На базi Лозiвської юнацької бiблiотеки вiдбулося пiдбиття
пiдсумкiв конкурсу листiвок "Пишу солдату". У бiблiотецi наданi
послуги вiртуальної юридичної "Громадської приймальнi" – "Права
людини в iнформацiйному суспiльствi".
87.«Подаруймо смiх дитинi» // Нове життя (Близнюкiвський
р-н).- 2016.- 11 черв.
У Близнюкiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей пройшла
святкова iгрова програма "Подаруймо смiх дитинi".
88.«Подорож у країну розваг» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 3
черв.
1 червня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбувся бiблiопiкнiк "Подорож у країну розваг".
89.«Поетична свiчка мого краю» // Маяк (Богодухiвський рн).- 2016.- 22 квiт.
У Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi вiдбулася
зустрiч читачiв з поетами району, присвячена Всесвiтньому дню
поезiї.

90.Прокопенко
О.
Конкурсно-розважальна
програма
"Казковий єралаш" / О. Прокопенко // Знамя труда (Первомайский рн).- 2016.- 11 июня.
4 червня у Єфремiвськiй сiльськiй бiблiотецi Первомайського
району вiдбулася конкурсно-розважальна програма для дiтей
"Казковий єралаш".
91.Прокопенко О. Свято книги "У Читалiї веселiй" / О.
Прокопенко // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2016.- 13 апр.
З нагоди Тижня дитячої книги, 1 квiтня у примiщеннi
Єфремiвської сiльської бiблiотеки Первомайського району вiдбулося
свято книги "У Читалiї веселiй".
92.Рєзнiк О. "Не сиди. Нумо до гри!" / О. Рєзнік //
Дворiчанський край.- 2016.- 11 черв.
Силами гуртка "Витiвник" у Дворiчанськiй дитячiй районнiй
бiблiотецi було органiзоване свято до Мiжнародного дня захисту
дiтей.
93.Рєзнiк О. Вiртуальна подорож Європою / О. Рєзнік //
Дворiчанський край.- 2016.- 28 трав.
Напередоднi Дня Європи Дворiчанська дитяча районна
бiблiотека провела для своїх читачiв вiртуальну подорож Європою.
94.Рєзнiк О. Лiтературне свято у дитячiй бiблiотецi /
О.Рєзнік // Дворiчанський край.- 2016.- 23 квiт.
На Всеукраїнському тижнi дитячого читання в Дворiчанськiй
дитячiй районнiй бiблiотецi пройшло лiтературне свято "Чарiвний
свiт казок".
95.Рєзнiк О. Найкращi читачi Дворiчанщини – 2016 /
О.Рєзнік // Дворiчанський край.- 2016.- 2 квiт.
В Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi вiдбувся II
районний етап Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач
України – 2016".
95.Свiтлична З. Ми жiнку-матiр славимо в вiках / З.
Світлична // Промiнь (Краснокутський р-н).- 2016.- 21 трав.
12 травня у вiддiленнi соцiально-побутової адаптацiї
населення територiального центру Краснокутської РДА вiдбулося
свто матерi "Ми жiнку-матiр славимо в вiках". Ведучою заходу була
бiблiотекар центральної районної бiблiотеки Наталiя Горбань.
96.Свято у Степному // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2016.- 13
трав.
Концертну програму до Дня пам'ятi та примирення i Дня
Перемоги у селищi Степне Богодухiвського району пiдготували
режисер-постановник С.М. Кватирук, завклубом Т. Таратушка i
бiблiотекар Т.А. Огер.

97.Сєрiк О. Пригоди школярiв на Островi Книжкових Скарбiв
/ О. Сєрік // Вiстi Змiївщини.- 2016.- 13 трав.
Пiд час Всеукраїнського Тижня дитячого та юнацького
читання читачi Комсольської мiської бiблiотеки Змiївського району
здiйснили лiтературну подорож – побували на Островi Книжкових
Скарбiв.
98.Сивоконь Т. До 30-рiччя Чорнобильської трагедiї / Т.
Сивоконь // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 30 квiт.
До 30-ї рiчницi Чорнобильської трагедiї Малоданилiвська
бiблiотека-фiлiя N 8 Дергачiвської ЦБС 16 квiтня провела годину
пам'ятi "Чорнобиль – бiль i трагедiя" та органiзувала виставку "Чи
знаєш ти, свiте, як сиво ридає полин...".
99.Сивоконь Т. До Мiжнародного дня захисту дiтей / Т.
Сивоконь // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 4 черв.
В Малоданилiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 8 Дергачiвської ЦБС
для гостей з мiсцевого лiцею був приготовлений Кошик казок i
проведена вiкторина "Острiв Читалiя".
100.Сидорова С. Часточка душi моєї / С. Сидорова // Голос
Лозiвщини.- 2016.- 27 трав.
У Яковлiвськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвської ЦБС
пройшло свято "Часточка душi моєї" до Всеукраїнського дня
вишиванки.
101.Сиротенко Л. "Цiлую нiжно материнськi руки" / Л.
Сиротенко // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 14 трав.
7 травня у Солоницiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 10 Дергачiвської
ЦБС пройшов лiтературно-художнiй вечiр до Дня матерi "Цiлую
нiжно материнськi руки".
102.Сиротенко Л. Ко Всемирному Дню авиации и
космонавтики / Л. Сиротенко // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 16 квiт.
11 квiтня в Солоницiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 11 Дергачiвської
ЦБС було проведено iсторичний екскурс на тему "Людина в космосi.
Осмислення шляху" та оформлено тематичну полицю "Через книги
до зiрок" до 55-рiччя першого польоту в космос.
103.Сиротенко Л. Культура спiлкування мiж людьми / Л.
Сиротенко // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 16 квiт.
26 березня в Солоницiвськiй бiблiотецi-фiлiї Дергачiвської
ЦБС пройшло засiдання клубу "Культура спiлкування мiж людьми".
104.Смаль Н. Бiблiо-пiкнiк / Н. Смаль // Вiстi Дергачiвщини.2016.- 11 черв.
У рамках районного конкурсу "Iнновацiйна дiяльнiсть
бiблiотеки з популяризацiї книги та читання", органiзованого
Дергачiвською ЦБ, в Пересiчанськiй бiблiотецi пройшов бiблiопiкнiк "Читаємо пiд парасолькою". Завершився захiд виставою

лялькового театру "Золотий ключик", який постiйно дiє при
бiблiотецi.
105.«Сонячна соната Землi» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 3
черв.
4 червня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбудеться
книжкова виставка "Сонячна соната Землi" до Всесвiтнього дня
охорони навколишнього середовища.
106.Спасибi за книги // Вiстi Красноградщини.- 2016.- 17 черв.
Бiблiотекар
Наталинської
сiльської
бiблiотеки
Красноградського району i постiйнi читачi книгозбiрнi висловлюють
вдячнiсть усiм, хто вiдгукнувся на акцiю "Подаруй бiблiотецi
книгу".
107.Степаненко О. Зустрiч з поетесою / О. Степаненко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2016.- 16 квiт.
В Подвiрську бiблiотеку-фiлiю N 9 Дергачiвської ЦБС 9 квiтня
завiтала на зустрiч з земляками поетеса Нiна Лебеденко.
108.Стечишина Г. До 30-рiччя Чорнобильської трагедiї / Г.
Стечишина // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 30 квiт.
В Дворiчнокутянськiй бiблiотецi-фiлiї N 13 Дергачiвської ЦБС
провели вечiр-зустрiч, присвячений чорнобильським подiям.
109.Суслик Т. Бiблiотечнi та освiтянськi новини / Т. Суслик //
Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 9 квiт.
Токаревская библиотека-филиал N 22 Дергачевской ЦБС
провела для детей видео-экскурс в мир детской литературы,
приуроченный к Международному дню детской книги.
110.Суслик Т. До Мiжнародного дня захисту дiтей / Т. Суслик
// Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 4 черв.
1 червня для дiтей, якi вiдвiдують табiр вiдпочинку
Токарiвського НВК Дергачiвського району, сiльською бiблiотекоюфiлiєю, спiльно з клубом, шкiльною бiблiотекою була пiдготовлена
цiкава концертна програма, веселi iгри та конкурси.
111.Суслик Т., Гопта О. До 30-рiччя Чорнобильської
трагедiї / Т. Суслик, О. Гопта // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 30 квiт.
Токарiвська бiблiотека-фiлiя N 22 Дергачiвської ЦБС спiльно з
сiльським клубом та шкiльною бiблiотекою мiсцевого НВК провели
Урок пам'ятi "Дзвони Чорнобиля".
112.Тарасюк А. Книжковий тиждень – 2016 крокує
планетою / А. Тарасюк // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2016.- 2
апр.
У рамках Всеукраїнського тижня дитячого читання
Первомайська центральна дитяча бiблiотека представила виставку
новинок сучасних дитячих книг "На хвилинку зупинись – на
новинки подивись!".

113.Тиждень дитячого читання // Маяк (Богодухiвський р-н).2016.- 22 квiт.
Лiтературно-театралiзованою композицiєю "День народження
Книги" в примiщеннi Богодухiвської районної дитячою бiблiотеки
вiдкрили Всеукраїнський тиждень дитячого читання.
114.Тимошенко О. Юбилею С.С. Прокофьева посвящается /
О. Тимошенко // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 23 квiт.
В читальном зале Дергачевской центральной библиотеки
организована книжная выставка, приуроченная 125-летию со дня
рождения выдающегося композитора ХХ века Сергея Сергеевича
Прокофьева.
16 апреля состоялась лекция-концерт "Симфоническая сказка
"Петя и волк" С.С. Прокофьева: знакомство с инструментами
симфонического оркестра".
115.Тризна I. Iсторiя рiдного краю / І. Тризна // Вiстi
Дергачiвщини.- 2016.- 11 черв.
Вiльшанська бiблiотека-фiлiя N 14 для дорослих Дергачiвської
ЦБС провела для учнiв 9-х класiв мiсцевої школи вiртуальну
подорож "Екскурс в iсторiю Вiльшан".
116.Тризна I. До 30-рiччя Чорнобильської трагедiї / І.
Тризна // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 30 квiт.
У Вiльшанськiй бiблiотецi-фiлiї N 14 для дорослих
Дергачiвської ЦБС пройшла година пам'ятi "Чорнобиль... Бiль i
пам'ять вiчнi".
117.Троїцька Р. Великоднi сувенiри / Р. Троїцька // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2016.- 14 трав.
У Сахновщинськiй районнiй дитячiй бiблiотецi представлена
виставка творчих ручних робiт пiд назвою "Великоднi сувенiри".
118.«У свiт родини – через книгу» // Голос Лозiвщини.- 2016.17 трав.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проведено родинне свято "У
свiт родини – через книгу" до Мiжнародного дня родини.
119.Урок єврознавства // Голос Лозiвщини.- 2016.- 20 трав.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 21 травня пройде урок
єврознавства "Країн далеких дивина" до Дня Європи в Українi.
120.Фiлiпська Л. Майстри художнього цеху дiтям / Л.
Філіпська // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 21 трав.
У Вiльшанськiй дитячiй бiблiотецi Дергачiвської ЦБС для
учнiв 5-6 класiв пройшли лiтературнi години пiд назвою "Майстри
художнього слова – дiтям".
121.Фендрикова Г.
/ Г. Фендрикова // Вiсник
Великобурлуччини.- 2016.- 30 квiт.

У читальному залi Великобурлуцької районної бiблiотеки для
дiтей вiдбулася презентацiя книжково-iлюстративної виставки
"Чорнобиль не має минулого часу".
122.Фендрикова Г., Плетньова Л. Тi днi у пам'ятi народнiй /
Г. Фендрикова, Л. Плетньова // Вiсник Великобурлуччини.- 2016.- 25
черв.
До Дня скорботи i вшанування пам'ятi жертв вiйни в Українi у
Великобурлуцькiй районнiй бiблiотецi для дiтей оформлено
книжкову виставку "Тi днi у пам'ятi народнiй". Виставку-пам'ять
"Чорний ранок... Чорний рiк" пропонує до уваги користувачiв
Великобурлуцька центральна районна бiблiотека.
123.Фоменко I. Лiто в бiблiотецi / І.Фоменко // Дворiчанський
край.- 2016.- 18 черв.
В Тавiльжанськiй бiблiотечнiй фiлiї Дворiчанської РЦБС було
проведено низку заходiв для дiтей, якi вiдвiдують пришкiльнi
табори. Це i бiблiотечно-бiблiографiчнi уроки "Як користуватися
книжковим фондом", "Як читати книгу", екскурсiї до бiблiотеки,
бесіди про улюблених героїв лiтературних творiв, подорожі по
казках, перегляд мультфiльмiв та iн.
124.Фоменко Л. Знайомство з книгою / Л. Фоменко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2016.- 18 черв.
Провiдний бiблiотекар Лiснянської сiльської бiблiотеки
Дергачiвського району Л. Фоменко провела зустрiч з вихованцями
мiсцевого дитячого садку "Барвiнок", пiд час якої ознайомила дiтей з
новими книгами й шляхом, який проходить книга перш нiж
потрапити до рук читача.
125.Цiкавились бібліотечним фондом району // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2016.- 15 квiт.
Пiд час "прямої лiнiї" завiдувач сектора культури
Богодухiвської районної державної адмiнiстрацiї А.М. Волошко
розповiла яким чином сьогоднi оновлюється бiблiотечний фонд
району, про надходження до бiблiотек книжок українською мовою.
126.«Царство української книги» // Голос Лозiвщини.- 2016.10 черв.
9 червня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi для дiтей шкiльних
таборiв вiдбулася екскурсiя "Царство української книги".
127.Цимбал О. "Книга, що народжує мрiю" / О. Цимбал //
Вiстi Водолажчини.- 2016.- 14 трав.
28 квiтня у Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для юнацтва
вiдбувся фiнал третього щорiчного обласного соцiального конкурсу
постерiв та книжкових iлюстрацiй "Книга, що народжує мрiю".
Четверо учасникiв вiд Нововодолазької районної бiблiотеки зайняли
призовi мiсця.

128.Чередниченко Л. Бiблiотека – центр культури та
iнформацiї / Л. Чередничеко // Знамя труда (Первомайский р-н).2016.- 25 мая.
Методист Первомайської центральної бiблiотеки Л.
Чередниченко про роботу бiблiотеки, як центру культури i дозвiлля
мешканцiв мiста, а також iнформацiйного центру.
129.Чернецька Н. Нам пишуть / Н. Чернецька // Вiстi
Дергачiвщини.- 2016.- 25 черв.
У Вiльшанськiй бiблiотецi для дорослих Дергачiвської ЦБС
вiдбувся захiд до Свята Трiйцi, учасниками якого були члени
лiтературного клубу "Пегас".
130.«Читай газету, кинь сигарету» // Голос Лозiвщини.- 2016.20 трав.
До Всесвiтнього дня боротьби з тютюнопалiнням у Лозiвськiй
мiськiй бiблiотецi було розмiщено поличку-застереження "Читай
газету, кинь сигарету".
131.Шемет Т. У свiтi захоплень / Т. Шемет // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2016.- 11 черв.
Колектив «Берегиня», що дiє при Катеринiвськiй сiльськiй
бiблiотецi Сахновщинського району, запросив на свiй ювiлей
жителiв с. Дубовi Гряди.
132.Шестопалова I. Свято для берегинь роду / І. Шестопалова
// Маяк (Богодухiвський р-н).- 2016.- 27 трав.
В Гутянськiй мiськiй бiблiотецi Богодухiвського району
вiдбулося свято, присвячене Дню матерi та Дню родини.
133.Шуняєва С. Спасибi за книги / С. Шуняєва // Вiстi
Красноградщини.- 2016.- 17 черв.
Красноградська мiська бiблiотека, що на 3-му мiкрорайонi,
проводить акцiю "Подаруй бiблiотецi книгу", постiйними
учасниками якої є подружжя Фiлiпських.
134.Якушко Н. / Н. Якушко // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 28
трав.
З метою вшанування пам'ятi полеглих у Другiй свiтовiй вiйнi 6
травня у селах Дворiчний Кут i Мануїлiвка пройшли мiтинги та
святковi концерти до Дня Перемоги за участi учасникiв художньої
самодiяльностi Мануїлiвскього СК, учнiв Дворiчнокутянської ЗОШ
I-III ступенiв, читачiв Дворiчнокутянської бiблiотеки-фiлiї N 13,
Мануїлiвської бiблiотеки-фiлiї N 25 та iн.

