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БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

(Анотований тематико-бібліографічний список
за матеріалами періодичних видань

за ІІІ квартал 2016 року).

Професійна періодика
1.Бєлякова  Т. Книжковi  пам'ятки  у  фондах  бiблiотек

медичних ВНЗ України:  iсторiя  та  сучасний стан /  Т.  Бєлякова  //
Вiсник Книжкової палати.- 2016, N 5.- (Бiблiотечна справа). 

У  статтi  завiдувача  вiддiлу  наукової  обробки  документiв  та
органiзацiї каталогiв Наукової бiблiотеки ХНМУ, здобувача кафедри
бiблiотекознавства  та  соцiальних  комунiкацiй  ХДАК  Тетяни
Бєлякової  висвiтлено  етапи  створення  бiблiотек  медичних  ВНЗ
України  та  iсторiю  формування  їхнiх  фондiв.  Розглянуто  склад
зiбрань  книжкових  пам'яток  бiблiотек  медичних  ВНЗ,  роботу  з
фондами рiдкiсних i цiнних книг. 

2.Булах  Т. Спецiфiчнi  властивостi  рекламної  комунiкацiї  у
сферi  книговидання та  книгорозповсюдження /  Т.  Булах //  Вiсник
Книжкової палати.- 2016, N 6.- (Прикладнi соцiальнi комунiкацiї). 

У  статтi  кандидата  педагогiчних  наук,  доцента  кафедри
документознавства  та  книгознавства  ХДАК,  докторанта  ХДАК
Тетяни Булах охарактеризовано специфiку видавничої продукцiiї як
товару та її вплив на рекламну комунiкативну систему.

3.Булах  Т. Теоретичне  осмислення  феномену  реклами  як
засобу  соцiальних  комунiкацiй  /  Т.  Булах  //  Вiсник  Книжкової
палати.- 2016, N 5.- (Соцiальнi комунiкацiї). 

У  статтi  кандидата  педагогiчних  наук,  доцента  кафедри
документознавства  та  книгознавства  ХДАК,  докторанта  ХДАК
Тетяни  Булах  здiйснено  огляд  основних  напрямiв  дослiдження
реклами в соцiокомунiкативному вимiрi. Охарактеризовано її мiсце в
системi соцiальних комунiкацiй.

4.Бурдiна  Е. Iнформацiйно-публiцистичний  сегмент
телемовлення  як  сприятливе  пiдгрунтя  для  реалiзацiї  формату
iнфотейнмент / Е. Бурдіна // Вiсник Книжкової палати.- 2016, N 6.-
(Журналiстика та ЗМI). 

У  статтi  викладача  кафедри  журналiстики  ХНУ  iменi  В.Н.
Каразiна  Елеонори  Бурдiної  вивчено  та  проаналiзовано  тенденцiї
розвитку  iнфотейнменту  на  зарубiжному  та  вiтчизняному
телебаченнi  на  прикладi  програм  "60  хвилин"  (CBS),  "Намедни"
(НТВ), "Дивись" (ТЕТ) та iн. 



5.Буряк С. Поточна статистика книговидання: перше пiврiччя
2016  року  /  С.  Буряк  //  Вiсник  Книжкової  палати.-  2016,  N  7.-
(Книгознавство. Видавнича справа). 

У  статтi  завiдувача  вiддiлу  статистичного  монiторгингу
Книжкової  палати  України  Свiтлани  Буряк  проаналiзовано  стан
українського  книговидання  у  першому  пiврiччi  2016  року  за
асортиментом видавничої  продукцiї,  її  мовною та  територiальною
ознаками, зокрема у Харкiвськiй областi. Наведено статистичнi данi
щодо випуску книг i  брошур вiтчизняними видавництвами рiзних
форм власностi, у тому числi сфери управлiння Держкомтелерадiо.

6.Грабар  Н. Вплив  спiлкування  на  комунiкацiйнi  зв'язки  в
бiблiотечнiй  дiяльностi  /  Н.  Грабар  //  Вiсник  Книжкової  палати.-
2016, N 7.- (Бiблiотечна справа). 

У статтi  кандидата  наук  iз  соцiальних комунiкацiй,  доцента
кафедри  культурних  унiверсалiй  Харкiвського  нацiонального
технiчного  унiверситету  сiльського  господарства  iменi  Петра
Василенка  Наталi  Грабар  проаналiзовано  дiяльнiсть  сучасної
бiблiотеки,  зокрема  ВНЗ,  щодо  налагодження  партнерських
вiдносин.  З'ясовано  основнi  особливостi  спiлкування  як  форми
соцiальної  взаємодiї,  завдяки  якiй  полiпшуються  зв'язки  в
бiблiотечнiй  професiйнiй  сферi,  що  сприяє  встановленню
партнерських вiдносин.

7.Мар'їна  О. Контент-стратегiя  бiблiотек  у  цифровому
середовищi / О. Мар’їна // Бiблiотечний вiсник.- 2016, N 4. 

У  статтi  канд.  наук  iз  соцiальних  комунiкацiй,  доцента
Харкiвської  державної  академiї  культури  Олени  Мар'їної
розкриваються  змiст,  особливостi  формування  контент-стратегiї
бiблiотеки у цифровому середовищi, яка грунтується на технологiях
створення, транслювання та моделювання iнформацiйних активiв.

8.Маркова В. Перспективи розвитку книжкової комунiкацiї /
В. Маркова // Бiблiотечний вiсник.- 2016, N 4. 

У  статтi  д-ра  наук  iз  соцiальних  комунiкацiй,  професора
Харкiвської  державної  академiї  культури  Вiкторiї  Маркової
окреслено  перспективи  розвитку  книжкової  комунiкацiї.
Виокремлено головнi тенденцiї цього процесу, узагальнено погляди
науковцiв щодо майбутнього книжкової комунiкацiї. Запропоновано
модель розвитку книжкової комунiкацiї на найближчi десятилiття.

9.Перiодичнi та продовжуванi видання, випуск яких розпочато
у 2016 роцi // Вiсник Книжкової палати.- 2016, N 7.- (Книгознавство.
Видавнича справа). 

За  матерiалами  надходжень  обов'язкових  примiрникiв  у
Книжкову палату України представленi перiодичнi та продовжуванi



видання, випуск яких розпочато у 2016 роцi, зокрема у Харкiвськiй
областi.

10.Прибега Н., Луговцев Ю. Лiтература з питань мистецтва в
бiблiотеках України: читацькi запити та склад фонду / Н. Прибега,
Ю. Луговцев // Вiсник Книжкової палати.- 2016, N 6.- (Бiблiотечна
справа). 

Стаття  головного  редактора  Державного  спецiалiзованого
видавництва "Мистецтво", заслуженого працiвника культури країни
Нiни  Прибеги  i  доктора  фiлософiї,  завiдувача  науково-дослiдного
вiддiлу  ОННБ  Юрiя  Луговцева  мiстить  результати  дослiдження
"Читацькi  запити  на  лiтературу  з  питань  мистецтва  в  бiблiотеках
України".  Серед  учасникiв  дослiдження  Харкiвська  обласна
унiверсальна наукова бiблiотека.

11.Чегринець  М. Iсторичнi  вiхи  створення  та  розвитку
перших  каталогiв  ХДНБ  iменi  В.Г.  Короленка  /  М.  Чегринець  //
Вiсник Книжкової палати.- 2016, N 6.- (Iсторичнi розвiдки). 

У  статтi  головного  бiблiотекаря  вiддiлу  наукової
систематизацiї, предметизацiї та органiзацiї систематичних каталогiв
Харкiвської  державної  наукової  бiблiотеки  iменi  В.Г.  Короленка
Марiї  Чегринець  висвiтлено  етапи  органiзацiї  перших  каталогiв  у
Харкiвськiй  державнiй  науковiй  бiблiотецi  iменi  В.Г.  Короленка,
досвiд i принципи їхнього формування. У дослiдженнi використано
фактичний матерiал архiвних документiв, публiкацiй у перiодичних
виданнях, довiдкових i бiблiографiчних джерел.

Регіональні періодичні видання
1.Бараш С. Моя країна – прекрасна i незалежна / С. Бараш //

Голос Лозiвщини.- 2016.- 30 серп. 
Для юних читачiв Краснопавлiвської  мiської бiблiотеки-фiлiї

N  2  Лозiвського  району  пiдготували  слайд-подорож  про  iсторiю
України.

2.«Вiд дощу земля зеленiє,  вiд працi народ багатiє» //  Голос
Лозiвщини.- 2016.- 5 серп. 

5  серпня  у  Лозiвськiй  мiськiй  бiблiотецi  пройшла  поличка-
знайомство "Вiд дощу земля зеленiє, вiд працi народ багатiє".

3.«Вернiсаж  професiйних  новинок»  //  Голос  Лозiвщини.-
2016.- 29 лип. 

У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 27 липня пройшла книжкова
виставка "Вернiсаж професiйних новинок".

4.Година  патрiотичної пам'ятi // Голос Лозiвщини.- 2016.- 27
верес. 



22 вересня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проведено годину
патрiотичної  пам'ятi  "Поки  живий  останнiй  фронтовик"  до  Дня
партизанської слави. 

5.«Грушевський –  вiчний  син  свого  народу»  //  Голос
Лозiвщини.- 2016.- 27 верес. 

20  вересня  у  Лозiвськiй  мiськiй  бiблiотецi  представлена
iнформацiйна книжкова виставка "Грушевський – вiчний син свого
народу" до 150-рiччя вiд дня народження М. Грушевського.

6.Гусейнова I. Мiй рiдний край – моя земля / І. Гусейнова //
Голос Лозiвщини.- 2016.- 23 верес. 

З  нагоди  святкування  Дня  мiста  Панютинська  мiська
бiблiотека  Лозiвського  району  провела  для  старшокласникiв
iнформацiйну годину "Мiй рiдний край – моя земля". В бiблiотецi
була представлена виставка-iлюстрацiя "З днем народження, мiсто"
та виставка перiодичних видань.

7.Дигало М. Нам пишуть / М. Дигало // Вiстi Дергачiвщини.-
2016.- 16 лип. 

У святкуваннi дня Iвана Купала Козачолопанською громадою
Дергачiвського  району  брали  участь  80  учасникiв  художньої
самодiяльностi  сiльського  Будинку  культури.  Серед  учасникiв
дiйства  народний  аматорський  театралiзований  колектив
"Козачолопанськi  перлини",  молодiжний  театральний  колектив
"Мрiя",  дитячий  театральний  колектив  "Зiрки  з  майбутнього",
вокальний ансамбль "Козачаночка" та iншi. 

8.До  160-рiччя вiд  дня  народження  I.Я.  Франка  //  Голос
Лозiвщини.- 2016.- 6 верес. 

З метою вшанування пам'ятi українського письменника, поета,
публiциста, перекладача, вченого, громадського i полiтичного дiяча
I.Я. Франка 27 серпня в бiблiотеках Лозiвської ЦБС проведено ряд
заходiв. У Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi презентували
виставку-персоналiю "Мiй поклик: праця, щастя i свобода".

9.До  Конституцiї з  повагою,  до  влади  з  надiєю  //  Голос
Лозiвщини.- 2016.- 1 лип. 

У  Лозiвськiй  мiськiй  бiблiотецi  28  червня  пройшла
iлюстрована книжкова виставка "До Дня Конституцiї з повагою, до
влади з надiєю".

10.Духовний пророк нацiї // Голос Лозiвщини.- 2016.- 26 серп.
ня. 

У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбулася лiтературна сторiнка
"Духовний пророк нацiї" до 160-рiччя вiд дня народження I. Франка.

11.Життя i творчiсть великого Каменяра // Голос Лозiвщини.-
2016.- 29 лип. 



26  липня  у  Лозiвськiй  юнацькiй  бiблiотецi  пройшла
електронна презентацiя для користувачiв iнтернет-центру "Життя i
творчiсть великого Каменяра" до роковин I. Франка.

12.Забуттю не пiдлягає // Голос Лозiвщини.- 2016.- 1 лип. 
До Дня скорботи i вшанування пам'ятi жертв вiйни в Українi

22  червня  у  Лозiвськiй  юнацькiй  бiблiотецi  пройшов  iсторичний
екскурс "Забуттю не пiдлягає".

13.Зарiцька  В. Лiтнi  канiкули  В.  /  Заріцька  //  Вiстi
Дергачiвщини.- 2016.- 2 лип. 

Провiдний  бiблiотекар  Дубiвської  бiблiотеки  Дергачiвської
ЦБС  Зарiцька  В.I.  провела  для  дiтей  пришкiльного  табору
"Ромашка"  Цупiвського  НВК  "подорож"  по  книзi  Р.  Кiплiнга
"Мауглi".

14.Захватова  Т. 16  вересня  виповнилося  25  рокiв  вiд  дня
присвоєння  селищу  Первомайський  статусу  мiста  обласного
пiдпорядкування та 73 рiчнницi визволення його вiд фашистських
загарбникiв / Т. Захватова // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2016.-
28 сент. 

Бiблiотеки  Первомайської  мiської  ЦБС  до  25-рiччя  вiд  дня
присвоєння  селищу  Первомайський  статусу  мiста  обласного
пiдпорядкування  пiдготували  цикл  заходiв  пiд  назвою:
"Первомайський: iсторiя та сьогодення". В межах циклу в читальнiй
залi  центральної  бiблiотеки  оформлена  постiйно  дiюча  книжкова
виставка-експозицiя  "Окраса  України  –  Харкiвщина  чарiвна"  та
виставка-вiтрина "Художнє слово Первомайщини".

15.Захватова Т. Вiдзначення 150-рiччя вiд дня народження М.
Грушевського та 125-рiччя вiд дня народження Є. Коновальця / Т.
Захватова // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2016.- 28 сент. 

До  150-рiччя  вiд  дня  народження  Михайла  Грушевського  в
Первомайськiй  центральнiй  бiблiотецi  представлена  виставка-
персоналiя  "Засновник  української  державностi".  Iсторична  бесiда
"Перший Президент Української Народної Республiки" проведена в
Сиваськiй  бiблiотецi-фiлiї.  До  125-рiччя  вiд  дня  народження
видатного дiяча українського нацiонально-визвольного руху Євгена
Коновальця в центральнiй бiблiотецi оформлена iсторична листiвка-
довiдка "Борець за свободу нацiї".

16.Заходи у бiблiотеках // Голос Лозiвщини.- 2016.- 16 серп. 
В  бiблiотечних  закладах  населених  пунктiв  Лозiвського

району проходили книжковi виставки та лiтературнi вiкторини для
читачiв-дiтей на рiзну тематику.

17.Заходи у бiблiотецi // Голос Лозiвщини.- 2016.- 12 серп. 



У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 9 серпня оформлені книжкова
поличка-розвал "Бережiть водицю, мов царицю!" та виставка-роздум
"Я – для себе. Я – для iнших".

18.Знайомтесь! Дива заморськi!  //  Голос Лозiвщини.-  2016.-
27 верес. 

23  вересня  у  Лозiвському  будинку  дитячої  та  юнацької
творчостi  пройшли  заходи  до  Мiжнародного  Дня  туризму  та  у
мiськiй  бiблiотецi  розмiщена  поличка-запрошення  "Знайомтесь!
Дива заморськi!".

19.Зозуля  О. Україна  надзвичайна  /  О.  Зозуля  //  Голос
Лозiвщини.- 2016.- 30 серп. 

22  серпня  у  Катеринiвськiй  сiльськiй  бiблiотецi  Лозiвського
району  пройшов  калейдоскоп  цiкавинок  "Україна  надзвичайна",
присвячений 25-й рiчницi Незалежностi України.

20.Игнатова С. "Души прекрасные порывы" / С. Игнатова //
Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 2 лип. 

Вечер поэзии "Души прекрасные порывы" прошел в Русско-
Лозовской библиотеке-филиале N 21 Дергачевской ЦБС.

21.Игнатова  С. Бiблiотечнi  вiстi  /  С.  Игнатова  //  Вiстi
Дергачiвщини.- 2016.- 2 лип. 

Русско-Лозовская библиотека-филиал N 21 Дергаческой ЦБС в
дни  летних  каникул  провела  экскурсию  для  учащихся  1  класса
местного УВК.

22.Кiпнiс Є. Новi здобутки /  Є.  Кіпніс //  Голос Лозiвщини.-
2016.- 16 серп. 

Члени  лiтературно-творчого  клубу  "Лiгос"  подарували
примiрник  "Вiсника"  V  Мiжнародного  поетичного  конкурсу  "Хто
жив  iз  книгою,  той  двiчi  жив!",  оголошеного  видавництвом
Мiжнародного  лiтературно-художнього  журналу  "Склянка
Часу/Zeitglas" (м. Канiв), Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi.

23.Кайдалова  О. "Любов  сильнiша  за  смерть"  /  О.
Кайдалова // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 17 верес. 

9 вересня в Козачолопанськiй  бiблiотецi  N 6 Дергачiвського
району  вiдбулась  презентацiя  книги  Л.  Сироти  "Припятський
синдром".

24.Карелiна Т. "Бiблiотека  рiдного селища" /  Т.  Кареліна  //
Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 10 верес. 

Пересiчанська  бiблiотека-фiлiя  N  12  Дергачiвської  ЦБС
провела рекламний флешмоб "Бiблiотека рiдного селища". У День
селища  для  пiдвищення  рiвня  поiнформованостi  громади  про
мiсцеву  бiблiотеку,  збiльшення  кiлькостi  користувачiв,  був
проведений захiд "Я читаю!". 



25.Карелiна  Т. "Конституцiя  –  компас  суспiльства"  /  Т.
Кареліна  //  Вiстi  Дергачiвщини.-  2016.-  2  лип.  У  Пересiчанськiй
бiблiотецi-фiлiї  N  12  Дергачiвської  ЦБС  була  пiдготовлена
презентацiя "Конституцiя – компас суспiльства".

26.Лiкуй тiло, та не забувай про душу //  Голос Лозiвщини.-
2016.- 2 верес. 

30 серпня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi  пройшла викладка
лiтературно-психологiчної тематики "Лiкуй тiло, та не забувай про
душу". 

27.Лiтературний  перегляд  //  Голос  Лозiвщини.-  2016.-  19
серп. 

16  серпня  у  Лозiвськiй  мiськiй  бiблiотецi  пройшов
лiтературний перегляд "Вустами iсторикiв про Україну".

28.Литвиненко  I. Висококультурне  село  Катеринiвка  /  І.
Литвиненко // Голос Лозiвщини.- 2016.- 13 верес. 

Про  роботу  закладiв  культури  в  Катеринiвцi  Лозiвського
району: Будинку культури, клубу, бiблiотек.

29.Лозiвщина: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 26
лип. 

Лозiвська  мiська  бiбiлотека  пiдготувала:  креативну  поличку
перiодичних  видань  "Свiтлофор  твiй  справжнiй  друг,  для  всiх
безпечним  робить  рух",  лiтературний  релакс  "Здоровим  бути
модно", креативну майстерню "Диво ручки – стильнi штучки". 

30.Лозiвщина: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 26
лип. 

У  Лозiвськiй  юнацькiй  бiблiотецi  створено  патрiотичний
куточок  "Пливе  кача  по  Тисинi..."  до  вшанування  героїв  АТО,
iнформацiйний  стiл  "Гендернi  стереотипи  –  це  небезпечно".
Представленi  iсторична  книжкова  виставка  "Святої  Русi  священнi
заповiти",  виставка  з  народознавства  "Ляльки-мотанки.  Обереги
вашого дому", фото-крос на сторiнках соцiальних мереж бiблiотеки
"Мiсто читає", соцопитування "Найкраща книга мого дитинства". 

31.Лозiвщина: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 27
верес. 

У  Лозiвськiй  юнацькiй  бiблiотецi  представлено  краєзнавчий
куточок  "Про  батькiвський  край  запитаю  у  книги"  до  Дня  мiста,
вiртуальна книжкова виставка "Лiтературна спадщина I.Я. Франка",
виставка  експозицiя  "Партизанськi  полководцi"  до  Дня
партизанської слави, iнформацiйний стенд "У вимiрi часу Герберта
Уеллса", екскурсiї до бiблiотеки "До доброї казки запрошуємо вас!",
посвята в читачi.



32.Лукашова  Л. Легалiзацiя  робочих  мiсць  та  зайнятостi
населення  у  Великобурлуцькому  районi  /  Л.  Луашова  //  Вiсник
Великобурлуччини.- 2016.- 6 серп. 

2  серпня  в  читальному  залi  Великобурлуцької  центральної
районної  бiблiотеки  вiдбулося  засiдання  круглого  столу  на  тему:
"Взаємодiя  органiв  виконавчої  влади  та  соцiальних  партнерiв  у
вирiшеннi питань легальної та продуктивної зайнятостi, розширення
можливостей  працевлаштування  шляхом  укладання  контракту  на
вiйськову службу, стимулювання роботодавцiв до створення нових
робочих мiсць з метою полiпшення ситуацiї на ринку працi".

33.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 1
лип. 

У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшли: уроки безпеки вiд
бiблiотеки "Щоб не трапилось бiди, знати ЦЕ повинен ти!" (правила
дорожнього  руху);  виставка-хронiка  "Конституцiя  –  паспорт
держави" до Дня Конституцiї України.

34.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 5
серп. 

Лозiвська мiська бiблiотека представила: iнформацiйний стенд
"Українськi  символи  державностi",  книжкову  мозаїку  "Перлини
народних свят", виставку-роздум "Я – для себе. Я – для iнших". 

У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшли: день суперкнижок,
день  таємниць,  день  розмов  i  бесiд,  день  подорожей,  день
призабутих книг (дитячi бестселери ХХ столiття).

35.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.-
12 серп. 

Лозiвська юнацька бiблiотека представила:  смачну книжкову
виставку  "Яблуком  пахнуть  долонi  у  Бога"  до  трьох  Спасiв,
книжкову  виставку  "Екологiя  Лозiвщини",  книжковий  коктейль
"Дитина читає – Україна процвiтає".

36.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.-
26 серп. 

У  Лозiвськiй  юнацькiй  бiблiотецi  представленi:  смачна
книжкова  виставка  "Яблуком  пахнуть  долонi  у  Бога"  до  трьох
Спасiв, книжково-предметна виставка "I синє небо, i жовте колосся"
до Дня Прапора.

37.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 2
верес. 

Лозiвська  юнацька  бiблiотека  представила  до  Дня  мiста
краєзнавчий куточок "Про батькiвський край запитаю у книги". 

38.Майдан: боротьба  за  незалежнiсть  триває  //  Голос
Лозiвщини.- 2016.- 8 лип. 



5  липня  у  Лозiвськiй  мiськiй  бiблiотецi  вiдкрито  поличку-
вшанування "Майдан: боротьба за незалежнiсть триває".

39.Макаренко Н. З книгою канiкули – сумувати нiколи / Н.
Макаренко // Голос Лозiвщини.- 2016.- 19 лип. 

Про заходи, якi пiдготували бiблiотеки Лозiвського району до
лiтнiх канiкул.

40.Ми майбутнє твоє, Україно! // Голос Лозiвщини.- 2016.- 1
лип. 

21  червня  у  Лозiвськiй  мiськiй  бiблiотецi  до  Дня  молодi
пройшла виставка-заклик "Ми майбутнє твоє, Україно!".

41.Моє  село –  моя  родина  //  Голос  Лозiвщини.-  2016.-  16
верес. 

15  вересня  у  Домаськiй  бiблiотецi  Лозiвського  району
вiдбулася  екскурсiя  "Моє  село  –  моя  родина"  до  Дня  визволення
Лозiвщини у Другiй свiтовiй вiйнi.

42.Мої улюбленi книжки // Голос Лозiвщини.- 2016.- 27 верес.
24 вересня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбулась дитяча

вечiрка  "Мої  улюбленi  книжки"  –  перегляд  бiблiотечних  бук-
трейлерiв.

43.На свiтi хай не буде мiсця для тривог! // Голос Лозiвщини.-
2016.- 27 верес. 

У  Лозiвськiй  мiськiй  бiблiотецi  21  вересня  пройшов
лiтературний  релакс  "На  свiтi  хай  не  буде  мiсця  для  тривог!"  до
Мiжнародного дня Миру.

44.Наукова спадщина М. Грушевського // Голос Лозiвщини.-
2016.- 26 серп. 

25 серпня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi  була представлена
поличка-знайомство "Наукова спадщина М. Грушевського" до 150-
рiччя вiд дня його народження.

45.Начинаем  строить  мир  без  войны  //  Харьк.  известия.-
2016.- 15 сент. 

В  Харьковской  областной  библиотеке  для  детей  прошла
презентация  англоязычной  версии  издания  "Азбука  моей  страны
Украины". Главные участники проекта – дети, которые проживают в
городе  Николаевка  Славянского  района  Донецкой  области
рассказывают в книге об Украине и отвечают на сложные вопросы
относительно ситуации в стране.

46.Не пам'ятати минулого  –  не  мати  майбутнього  //  Голос
Лозiвщини.- 2016.- 2 верес. 

У  Лозiвськiй  мiськiй  бiблiотецi  1  вересня  пройшов  урок
iсторичної правди "Не пам'ятати минулого – не мати майбутнього"
до початку Другої свiтової вiйни.



47.Новий  директор  Лозiвської  ЦБС  //  Голос  Лозiвщини.-
2016.- 13 верес. 

2  вересня  в  Лозiвськiй  центральнiй  районнiй  бiблiотецi
представили нового директора Лозiвської ЦБС Н.О. Макаренко. 

48.Новойкiна  В. Серце,  вiддане  народовi  /  В.  Новойкіна  //
Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 24 верес. 

У Протопопiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 16 Дергачiвської ЦБС до
150-рiччя  з  дня народження Iвана Франка було проведено годину
спiлкування  "Iван  Франко  –  поет-новатор,  перекладач  i  великий
полiтик". 

49.Обласна  бiблiотека для  дiтей  проводить  конкурс  до  25-
рiччя  незалежностi  України  //  Знамя  труда  (Первомайский  р-н).-
2016.- 16 июля. 

У  межах  Всеукраїнського  проекту  культурної  iнтеграцiї
"Український  Донбас"  Харкiвська  обласна  бiблiотека  для  дiтей
долучилась  до  мистецького  конкурсу  листiвок  "Дiм.  Родина.
Батькiвщина".

50.Ой, на Iвана, ой да на Купала... // Голос Лозiвщини.- 2016.-
8 лип. 

У  Лозiвськiй  юнацькiй  бiблiотецi  7  липня  пройшла  дiвоча
вечiрка "Ой, на Iвана, ой да на Купала...".

51.Остапенко С. Заседание литклуба /  С.  Остапенко //  Вiстi
Дергачiвщини.- 2016.- 24 верес. 

16  сентября  в  Малоданиловской  библиотеке-филиале  N  8
Дергачевской  ЦБС  состоялось  первое  осеннее  заседание
Малоданиловского  литературного  клуба,  посвященное  творчеству
члена литклуба Евгения Михайловича Кузовкина.

52.Остапенко С. Лiтературний вечiр у Малiй Данилiвцi /  С,
Остапенко // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 16 лип. 

Першого  липня  у  Малоданилiвськiй  бiблiотецi-фiлiї  N  8
Дергачiвської ЦБС вiдбулося чергове засiдання лiтературного клубу
селища. Лiтературний вечiр був присвячений творчостi харкiвського
поета ХIХ столiття Якова Iвановича Щоголєва.

53.Пiдлiток. Здоров'я. Майбутнє // Голос Лозiвщини.- 2016.- 1
лип. 

24 червня для читачiв Лозiвської мiської бiблiотеки вiдбувся
урок-застереження "Пiдлiток. Здоров'я. Майбутнє" до Мiжнародного
дня боротьби з наркотиками та їх незаконним розповсюдженням. 

54.Пеглiванян  О. Бiблiотечнi  вiстi  /  О.  Пегліванян  //  Вiстi
Дергачiвщини.- 2016.- 2 лип. 

У  Великопроходiвськiй  бiблiотецi-фiлiї  Дергачiвської  ЦБС
бiблiотекар  Мамедова  Ю.  презентувала  вiдвiдувачам  з



Великопроходiвського  НВК  книгу  С.  Бубки  та  М.  Булатової
"Олiмпiйське сузiр'я України".

55.Победа в престижном конкурсе // Харьк. известия.- 2016.- 8
сент. 

300  школьников  с  Харьковщины  приняли  участие  во
всеукраинском  конкурсе  "Мечты  об  Украине:  детский  взгляд",
проходившем  на  областном  этапе  при  поддержке  Харьковской
областной библиотеки для детей.

56.Полякова О. Дружимо з  книгою /  О.  Полякова  //  Голос
Лозiвщини.- 2016.- 20 верес. 

У Перемозькiй  сiльськiй  бiблiотецi-фiлiї  Лозiвського  району
13 вересня пройшло знайомство з книгою наймолодших читачiв пiд
назвою "Дружимо з книгою".

57.Полях  Н. Бiблiотечнi  вiстi  /  Н.  Полях  //  Вiстi
Дергачiвщини.- 2016.- 2 лип. 

Про роботу Безрукiвської бiблiотеки-фiлiї Дергачiвської ЦБС з
дiтьми пiд час лiтнiх канiкул.

58.Прищепа Л. Берекской сельской библиотеке – 60 лет / Л.
Прищепа // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2016.- 2 июля. 

В  селе  Берека  Первомайского  района  состоялся
торжественный вечер,  посвященный 60-летию Берекской сельской
библиотеки.

59.Районний  конкурс  читцiв  "З  любов'ю  до  України"  //
Вестник Чугуевщины.- 2016.- 17 сент. 

У  Чугуївському  районному  Будинку  культури  пройшов  II
районний  конкурс  читцiв  "З  любов'ю  до  України",  органiзований
районною ЦБС i присвячений 25-рiччю Незалежностi України. 

60.Рибка О. Яблуко Сковороди / О. Рибка // Зоря (мiжрайонна
газета).- 2016.- 17 верес. 

10 вересня в Нацiональному лiтературно-меморiальному музеї
Г.С. Сковороди вiдбувся четвертий яблучний пленер "AppleInAir", в
рамках  якого  Харкiвська  обласна  бiблiотека  для  юнацтва  провела
для вiдвiдувачiв майстер-клас у технiцi айрiс-фолдiнгу. 

61.75-рiччя трагедiї Бабиного яру // Голос Лозiвщини.- 2016.-
27 верес. 

23  вересня  у  Домаськiй  бiблiотецi  Лозiвського  району
пройшла  презентацiя  книги  А.  Кузнецова  "Бабин  яр.  Роман-
документ".  У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi  пройшла година факту
"Трагедiя Бабиного яру" до 75-рiччя кривавої трагедiї.

62.150-рiччя вiд  дня  народження  Михайла  Грушевського  //
Голос Лозiвщини.- 2016.- 13 верес. 



До  150-рiччя  вiд  дня  народження  Михайла  Грушевського  в
Лозiвськiй  центральнiй  районнiй бiблiотецi  органiзована  виставка-
портрет "Великий Українець". 

63."С.  Головащенко. Iсторiя  християнства"  //  Голос
Лозiвщини.- 2016.- 29 лип.

28  липня  у  Лозiвськiй  мiськiй  бiблiотецi  пройшла  виставка
однiєї  книги  "С.  Головащенко.  Iсторiя  християнства"  до  Дня
хрещення Русi.

64.Сєрiк  О. Шкiльне  "Лiто  на  Книжкових  островах"  /  О.
Сєрік // Вiстi Змiївщини.- 2016.- 1 лип. 

В Комсомольськiй мiськiй бiблiотецi Змiївської ЦБС до лiтнiх
канiкул пiдготували цикл заходiв "Лiто на Книжкових островах". В
бiблiотецi  проводяться  iнформацiйна  година  "День  у  бiблiотецi",
театралiзованi пiзнавально-iгровi програми "По морях, по хвилях" i
"Море  пригод",  творчi  зустрiчi  "Майстрами  не  народжуються
майстрами стають" та майстер-клас. 

65.Сиротенко  Л. Iван  Франко  –  будiвничий  української
державностi / Л. Сиротенко // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 17 верес. 

В Солоницiвськiй бiблiотецi Дергачiвської ЦБС до 150-рiччя
вiд  дня  народження  Iвана  Франка  було  проведено  електронну
презентацiю "Iван Франко – будiвничий української державностi".

66.Соколовський В., Левченко В. Сiльськiй бiблiотецi – 120
рокiв / В. Соколовський, В. Левченко // Зоря (мiжрайонна газета).-
2016.- 16 лип. 

Iсторiя  створення  бiблiотеки  у  селi  Карасiвка  Золочiвського
району, якiй виповнилося 120 рокiв.

67.Суслик  Т. /  Т.  Суслик  //  Вiстi  Дергачiвщини.-  2016.-  3
верес. 

В  Токарiвськiй  бiблiотецi-фiлiї  N  22  Дергачiвської  ЦБС  з
метою вiдзначення ювiлея Iвана Франка демонструється тематична
книжкова поличка "Iван Франко – майстер духу i слова".

68.Суслик  Т. /  Т.  Суслик  //  Вiстi  Дергачiвщини.-  2016.-  3
верес. 

З метою вiдзначення Дня Незалежностi України в Токарiвськiй
бiблiотецi-фiлiї  N  22  Дергачiвської  ЦБС  пройшла  демонстрацiя
тематичної книжкової виставки "З Днем народження, вiльна країно!"
та виставка дитячих малюнкiв "Незалежнiй Українi-25". 22 серпня
демонструвалася пiзнавальна вiдеопрезентацiя "Державнi та народнi
символи України".

69.Суслик Т. Iвана Купала / Т. Суслик // Вiстi Дергачiвщини.-
2016.- 9 лип. 

У Токарiвськiй бiблiотецi до Купальського свята пiдготовлена
виставка "Ой на Iвана, ой, на Купала".



70.Тарасова  О. Пункт  європейської  iнформацiї  в  юнацькiй
бiблiотецi / О. Тарасова // Голос Лозiвщини.- 2016.- 29 лип. 

Лозiвська  юнацька  бiблiотека  стала  одним  iз  переможцiв  у
конкурсi, який оголосила Українська бiблiотечна асоцiацiя на участь
у  проектi  "Все  про  Європу:  читай,  слухай,  дiзнавайся  в  пунктах
європейської  iнформацiї  в  бiблiотеках"  за  пiдтримки  програми
Європейського Союзу "Еразмус+ (Жан Моне)". Пункт європейської
iнформацiї запрацював у бiблiотецi. В читальному залi органiзовано
постiйно дiючий куточок "Європа – наш спiльний дiм".  Створено
сайт  Пункту,  пiдготовленi  рекомендованi  списки  лiтератури  i
буклети з iнформацiєю про дiяльнiсть Пункту.

71.Твори письменникiв  української  дiаспори  //  Голос
Лозiвщини.- 2016.- 26 серп. 

Виставка-мозаїка "Твори письменникiв української дiаспори"
вiдбулася 26 серпня на базi Лозiвської мiської бiблiотеки.

72.Тихi зорi вiчної пам'ятi // Голос Лозiвщини.- 2016.- 1 лип. 
У  Лозiвськiй  мiськiй  бiблiотецi  22  червня  пройшла  година-

реквiєм  "Тихi  зорi  вiчної  пам'ятi"  до  Дня  скорботи  i  вшанування
пам'ятi жертв вiйни в Українi.

73.Тризна I. / І. Тризна // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 3 верес. 
На  засiданнi  лiтературного  клубу  "Пегас"  при  Вiльшанськiй

бiблiотецi-фiлiї  N  14  Дергачiвської  ЦБС  вирiшили  влаштовувати
покази старих фiльмiв. Додатково почне дiяти програма "Книга на
екранi".

74.Тризна  I. Родюча  земля  на  таланти  /  І.  Тризна  //  Вiстi
Дергачiвщини.- 2016.- 9 лип. 

У  Вiльшанськiй  бiблiотецi  для  дорослих  фiлiї  N  14
Дергачiвської  ЦБС  вiдбулась  виставка  робiт  мiсцевої  майстринi
Чепки  Альони  Євгенiвни.  В  експозицiї  були  представленi  вишитi
хрестиком та бiсером рушники, картини та iкони.

75.У  бiблiотечнiй виставцi  все  –  про  Каменяра  //  Обрiї
Iзюмщини.- 2016.- 9 верес. 

В Iзюмськiй центральнiй районнiй бiблiотецi до 160-ї рiчницi
вiд  дня  народження  Iвана  Франка  було  презентовано  розгорнуту
виставку "Вiн трепетно живе у кожному рядку".

76.У районнiй бiблiотецi для дiтей // Голос Лозiвщини.- 2016.-
20 верес. 

13  вересня  у  Лозiвськiй  районнiй  бiблiотецi  для  дiтей  учнi
першого класу 10 школи побували на екскурсiйнiй вiдео-мандрiвцi
"Перший клас – у бiблiотеку перший раз".

77.Українськi  вишиванки,  наче  райдуги  свiтанки  //  Голос
Лозiвщини.- 2016.- 16 верес. 



13 вересня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла виставка
перiодичних видань "Українськi вишиванки, наче райдуги свiтанки".

78.Ушаков О. Дитячий погляд / О. Ушаков // Слобiд. край.-
2016.- 6 верес. 

У всеукраїнському конкурсi творчих робiт "Мрiї про Україну:
дитячий  погляд",  який  на  Харкiвщинi  проходив  за  пiдтримки
обласної бiблiотеки для дiтей, у номiнацiї "Прозовий твiр" II мiсце
здобула  школярка  з  Краснокутського  району Наталiя  Незамай.  III
мiсце в номiнацiї "Малюнок" посiла Дар'я Десятниченко з Балаклiї.

79.Фендрикова Г. Лiто – пора веселих розваг та вiдпочинку /
Г. Фендрикова // Вiсник Великобурлуччини.- 2016.- 16 лип. 

Пiд час канiкул Великобурлуцька районна бiблiотека для дiтей
органiзувала i провела екскурсiї-мандрiвки "По країнi, якої нема на
картi", бiблiотечне свято "Бiблiотека збирає друзiв".

80.Фильмы юных харьковчан  //  Харьк.  известия.-  2016.-  18
авг. 

В Харьковской областной библиотеке для детей стартовал арт-
проект "Творческие резиденции".

81.Флешмоб // Голос Лозiвщини.- 2016.- 27 верес. 
У  Лозiвськiй  юнацькiй  бiблiотецi  22  вересня  проведено

флешмоб "Як пройти до бiблiотеки?".
82.Хто охрестив Київську Русь // Голос Лозiвщини.- 2016.- 29

лип. 
29  липня  у  Лозiвськiй  юнацькiй  бiблiотецi  пройшла  година

iнформацiї "Хто охрестив Київську Русь" до Дня хрещення Русi. 
83.Цiкавий свiт професiй // Голос Лозiвщини.- 2016.- 12 серп. 
12  серпня  у  Лозiвськiй  мiськiй  бiблiотецi  вiдбувся

лiтературний калейдоскоп "Цiкавий свiт професiй".
84.Цвiтуть, неначе  квiти,  знамена  жовто-синi  //  Голос

Лозiвщини.- 2016.- 19 серп. 
До  Дня  Прапора  у  Лозiвськiй  мiськiй  бiблiотецi  пройшла

лiтературно-перiодична експозицiя "Цвiтуть, неначе квiти, знамена
жовто-синi".

85.Центр  Європи – в Українi // Голос Лозiвщини.- 2016.- 12
серп. 

10  серпня  у  Лозiвськiй  юнацькiй  бiблiотецi  пройшов
iсторичний екскурс "Центр Європи – в Українi".

86.Я – ти: проблеми спiлкування // Голос Лозiвщини.- 2016.- 8
лип. 

Виставку-дiалог "Я – ти: проблеми спiлкування" представила
Лозiвська мiська бiблiотека.


