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БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ 

ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

(Анотований тематико-бібліографічний список 

за матеріалами періодичних видань 

за ІV квартал 2016 року). 

 

Професійна періодика 

1.Коваленко С., Зорiна Н. Спiвпраця освiтянських бiблiотек України зi 

створення зведених баз даних / С. Коваленко, Н. Зоріна // Вiсник Книжкової 

палати.- 2016, N 10.- (Бiблiотечна справа).  

У статтi висвiтлено досвiд взаємодiї Державної науково-педагогiчної 

бiблiотеки України iм. В.О. Сухомлинського з провiдними освiтянськими 

книгозбiрнями зi створення галузевих зведених баз даних дисертацiй i збiрникiв 

наукових праць, а також значення такої спiвпрацi для формування 

високоякiсного iнформацiйного ресурсу сучасної наукової бiблiотеки. Зокрема, 

приведенi данi роботи бiблiотек вищих навчальних закладiв м. Харкова.  

2.Косачова О. Бiблiотека як медiаконвергентна редакцiя: перспективи 

iнновацiйних упроваджень / О. Косачова // Вiсник Книжкової палати.- 2016, N 

10.- (Бiблiотечна справа).  

У статтi кандидата наук iз соцiальних комунiкацiй, старшого викладача 

кафедри телерепортерської майстерностi ХДАК Ольги Косачової надано 

концептуальнi засади функцiонування медiаконвергентних редакцiй: 

понятiйний апарат, типологiя, принципи роботи та критерiї успiшного 

функцiонування. Здiйснено порiвняльний аналiз веб-сайтiв професiйних 

медiакомпанiй, найбiльших свiтових та українських бiблiотек. Виявлено 

перспективнi напрями переходу вiтчизняних книгозбiрень на рiвень 

медiаконвергентної редакцiї.  

3.Кушнаренко Н., Євсеєнко С. Бiблiографiчнi покажчики як засiб 

формування позитивного iмiджу освiтньо-наукового закладу / Н. Кушнаренко, 

С. Євсеєнко // Вiсник Книжкової палати.- 2016, N 9.- (Видатнi дiячi та визначнi 

події).  

Стаття доктора педагогiчних наук, професора, проректора з наукової 

роботи ХДАК Наталi Кушнаренко та провiдного бiблiографа iнформацiйно-

бiблiографiчного вiддiлу бiблiотеки ХДАК Свiтлани Євсеєнко вiсвiтлює роль 

iнформацiйно-бiблiографiчного вiддiлу бiблiотеки Харкiвської державної 

академiї культури у створеннi нового якiсного наукового продукту щодо внеску 

викладачiв ВНЗ у розбудову галузевої науки, освiти i культури України. 

Наголошено на специфiцi змiсту i структури бiблiографiчних покажчикiв серiї 

"Видатнi педагоги Харкiвської державної академiї культури" як засобу 

формування позитивного iмiджу освiтньо-наукового закладу.  

4.Мар'їна О. Веб-орiєнтована концепцiя розвитку бiблiотек у контекстi 

еволюцiї веб-технологiй / О. Мар'їна // Вiсник Книжкової палати.- 2016, N 10.- 

(Бiблiотечна справа).  



У статтi кандидата наук iз соцiальних комунiкацiй, доцент кафедри 

бiблiотекознавства та iнформацiйно-аналiтичної дiяльностi ХДАК Олени 

Мар'їної запропоновано оцiнку веб-орiєнтованої концепцiї розвитку бiблiотек. 

Дослiджено перспективнi напрями впровадження новiтнiх веб-технологiй у 

дiяльнiсть книгозбiрень.  

5.Сафонова Т. Соцiально-комунiкацiйнi технологiї: диверсифiкацiя в 

iнформацiйному суспiльствi / Т. Сафонова // Вiсник Книжкової палати.- 2016, N 

10.- (Соцiокомунiкацiйнi технології).  

У статтi кандидата наук iз соцiальних комунiкацiй, старшого викладача 

кафедри бiблiотекознавства та iнформацiйно-аналiтичної дiяльностi ХДАК 

Тетяни Сафонової розглянуто особливостi розвитку та механiзми розширення 

спектра соцiально-комунiкацiйних технологiй як головного чинника соцiальних 

перетворень в iнформацiйному суспiльствi.  

6.Сєдих В. Невiдомий А. Ашукiн: сторiнки з iсторiї бiблiотек та 

бiблiотечної освiти / В. Сєдих, А. Невідомий // Вiсник Книжкової палати.- 2016, 

N 9.- (Видатнi дiячi та визначнi події).  

У статтi кандидата 3ібліотечної наук, доцента кафедри 

документознавства та книгознавства ХДАК Вiктора Сєдих 3ібліотечн внесок 

видатного українського бiблiотекознавця, представника 3ібліотечно наукової 

школи 3ібліотечної3 каталогознавства А. Ашукiна в розвиток 3ібліотечної 

науки, освiти та практики. 

Регіональні періодичні видання 

1.«Андрiївськi вечорниці» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 9 груд.  

10 грудня у Домаськiй бiблiотецi Лозiвського району вiдбудеться 

лiтературна мозаїка "Андрiївськi вечорницi" до свята Андрiя Первозванного. 

2.«Бiблiотека – мудрість книг i щедрiсть серця» // Голос Лозiвщини.- 

2016.- 11 жовт.  

У Всеукраїнський день бiблiотек у Лозiвськiй центральнiй районнiй 

бiблiотецi вiдбулися урочистостi i нагородження кращих бiблiотекарiв. 

3.«Бiблiотека – територія толерантності» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 4 

жовт.  

У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 29 вересня вiдбулася бiблiотечна 

виставка-мозаїка "Бiблiотека – територія толерантностi" до Всеукраїнського 

дня бiблiотек. 

4.Бiблiотека – це не лише дiм Книги // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2016.- 

4 лист.  

Пiд час обласного патріотичного форуму "Вiват, Україно!", який відбувся 

25 жовтня у м. Харковi, пройшло нагородження найактивніших i 

найталановитiших читачiв-дiтей областi. Серед нагороджених були діти i 

Богодухiвського району: лауреати конкурсу "Книгоманiя-2016" Полозуко 

Каролiна, Ткаченко Iрина; переможець конкурсу "Мрiї про Україну дитячий 

простiр" Шевченко Катерина та iншi. 



5.Бiблiотекарi мiста Первомайський приймали вiтання з професiйним 

святом // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2016.- 8 окт.  

30 вересня у Первомайськiй мiськiй бiблiотецi вiдзначили професiйне 

свято – Всеукраїнський день бiблiотек. 

6.«Бiда одна, а проблеми спільні» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 2 груд.  

2 грудня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi розмiщена територiя довiри "Бiда 

одна, а проблеми спiльнi" до Всесвiтнього дня боротьби зi СНIДом. 

7.Бердник I. "Пам'ятi свiча горить" / І. Бердник // Дворiчанський край.- 

2016.- 10 груд.  

Кутькiвською бiблiотечною фiлiєю Дворiчанської ЦБС був пiдготовлений 

захiд "Пам'ятi свiча горить", присвячений трагедiї голодомору. 

8.«Болять землi могили братські» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 28 жовт.  

У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 28 жовтня пройшла година iсторичної 

пам'ятi "Болять землi могили братськi" до Дня визволення України.  

9.Борзенкова А. Шкiльна бiблiотека – духовна скарбниця навчального 

закладу / А. Борзенкова // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2016.- 29 окт.  

В Первомайськiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв N 4 з 1 по 31 

жовтня проходив III-й щорiчний Всеукраїнський мiсячник шкiльних бiблiотек. 

10.Бреславець Л. Добро починається з тебе / Л. Бреславець // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2016.- 3 груд.  

В рамках тижня добра та милосердя, органiзованого Дворiчнокутянською 

бiблiотекою-фiлiєю N 13 Дергачiвської ЦБС, оформлено книжкову виставку 

"Милосердя й доброта – людства два крила", пройшов вечiр "Добро 

починається з тебе". 

11.В учреждениях культуры – новые руководители // Харьк. известия.- 

2016.- 22 дек.  

20 декабря в Харьковском городском совете прошло второе заседание 

конкурсных комиссий для проведения конкурсного отбора по должности 

руководителей коммунальных учреждений культуры. Были избраны 

руководители центральных библиотек семи районов Харькова. 

12.«Вiдверто про небезпечнi пристрастi» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 28 

жов.  

25 жовтня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла територiя довiри 

"Вiдверто про небезпечнi пристрастi". 

13.Вiєру М. Вечорницi у Першотравневому / І. Вiєру // Дворiчанський 

край.- 2016.- 10 груд.  

Завiдуюча Першотравневою бiблiотечною фiлiєю Дворiчанського району 

М. Вiєру про проведення у селi вечорниць.  

14.«Вiрус легковажност» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 2 груд.  

1 грудня у Панютинськiй мiськiй бiблiотецi Лозiвського району пройшла 

зустрiч з лiкарем-наркологом "Вiрус легковажностi". 

 

 



15.«Вiчний, як слово» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 25 лист.  

22 листопада у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбулась електронна 

виставка (тлумачний словник Он-лайн) "Вiчний, як слово" до 215-рiччя 

росiйського письменника В.I. Даля. 

15.Вадим Левенко – призер "Книгоманiї-2016" // Вiстi Змiївщини.- 2016.- 

1 лист.  

В рамках II Обласного патрiотичного форуму "Вiват, Україно!" 25 жовтня 

у стiнах Театрально-концертного центру ХНАТОБу вiдбулася серiя майстер-

класiв для дiтей вiд рятiвникiв, кадетiв та бiблiотекарiв. Захiд органiзували 

спiвробiтники Харкiвської обласної бiблiотеки для дiтей. Вiдбулися 

нагородження переможцiв мiжрегiонального дитячого мистецького конкурсу 

листiвок "Дiм. Родина. Батькiвщина" та всеукраїнських конкурсiв "Книгомнiя-

2016" та "Мрiї про Україну: дитячий погляд", якi на районному рiвнi 

органiзовувала Змiївська дитяча бiблiотека. Учень 8-Б класу Змiївського лiцею 

N 1 Вадим Левенко посiв друге мiсце в конкурсi "Книгоманiя-2016". 

16.Войтенко О. Ювілей у книжковому полі / О. Войтенко // Сільські 

новини (Валківський р-н).- 2016.- 20 груд.  

Валківська районна дитяча бібліотека відсвяткувала своє 70-річчя. 

17.Всеукраїнський день бiблiотек // Знамя труда (Первомайский р-н).- 

2016.- 5 окт.  

29 вересня в Первомайському районному будинку культури була 

органiзована концертна програма, присвячена Всеукраїнському дню бiблiотек. 

Найкращих працiвникiв сiльських бiблiотек було нагороджено грамотами та 

подяками. 

18.«Гiркi плоди солодкого життя» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 2 груд.  

До Всесвiтнього дня боротьби зi СНIДом у Домаськiй бiблiотецi 

Лозiвського району проведено диспут "Гiркi плоди солодкого життя". 

19.Герасiменко Н. Книга у життi людини / Н. Герасiменко // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2016.- 8 жовт.  

3 жовтня у Прудянськiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв вiдбулася 

лiнiйка, присвячена Всеукраїнському дню бiблiотек, пiд час якої шкiльний 

бiблiотекар Н.М. Кононенко розповiла про виникнення першої бiблiотеки, 

першої книги та перших засновникiв бiблiотек. 

20.Година інформування // Голос Лозівщини.- 2016.- 20 груд.  

9 грудня 2016 року в Лозівській центральній районній бібліотеці пройшла 

година інформування з питань отримання безоплатної правової допомоги.  

21.Година спiлкування // Голос Лозiвщини.- 2016.- 11 лист.  

10 листопада у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла година спiлкування 

"Свiт – моя Батькiвщина, Людство – моя родина" до Дня толерантностi. 

22.«Головний iдеолог першої Української демократичної держави" // 

Голос Лозiвщини.- 2016.- 4 жовт. 



До 150-рiччя вiд дня народження М. Грушевського у Лозiвськiй мiськiй 

бiблiотецi розмiщено полiтичний портрет "Головний iдеолог першої 

Української демократичної держави". 

23.«Голодомор – чорна сповiдь моєї Вiтчизни" // Голос Лозiвщини.- 

2016.- 25 лист.  

26 листопада у Панютинськiй дитячiй бiблiотецi Лозiвського району 

пройде день пам'ятi "Голодомор – чорна сповiдь моєї Вiтчизни". 

24.Гомер в новом обличье // Харьк. известия.- 2016.- 19 нояб.  

18 ноября в Центральной научной библиотеке Харьковского 

национального университета имени В.Н. Каразина состоялась презентация 

переизданной книги Алексея Деревицкого "Гомеровские гимны". 

25.Горбацевич К. До Дня українського козацтва та Дня захисника 

України / К. Горбацевич // Голос Лозiвщини.- 2016.- 28 жовт.  

До Дня українського козацтва та Дня захисника України, працiвники 

Лозiвської центральної районної бiблiотеки органiзували i провели цикл заходiв 

"Слава козацька". 

26.«Де розумом не дiйду, то в книжцi знайду» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 

2 груд.  

У Панютинськiй дитячiй бiблiотецi Лозiвського району представленi 

книжкова виставка "Де розумом не дiйду, то в книжцi знайду" та виставка книг 

i природних матерiалiв "Свiт живої природи".  

27.Дискусiйна година // Голос Лозiвщини.- 2016.- 9 груд.  

6 грудня в читальному залi Лозiвської мiської бiблiотеки пройшла 

дискусiйна година "Народовладдя: реалiї сьогодення" до Дня мiсцевого 

самоврядування. 

28.До Дня Збройних Сил України // Голос Лозiвщини.- 2016.- 9 груд.  

6 грудня у Панютинськiй мiськiй бiблiотецi Лозiвського району пройшов 

брейн-ринг "Я знаю вас, нащадки запорожцiв, я вiрю в вас i низько б'ю чолом" 

до Дня Збройних Сил України.  

29.До Дня пам'ятi жертв голодоморiв // Голос Лозiвщини.- 2016.- 9 груд.  

26 листопада в бiблiотеках Лозiвської ЦБС проведено заходи до Дня 

пам'яті жертв голодоморiв. 

30.До Дня української писемностi та мови // Голос Лозiвщини.- 2016.- 11 

лист 

До Дня української писемностi та мови у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 

пройшов день мови "Українська мова – це кльово!", Панютинськiй дитячiй 

бiблiотецi – тематичне свято "Дзвенить струмочком рiдна мова", Панютинськiй 

мiськiй бiблiотецi розмiщена iсторична довiдка. 

31.Домнiч О. Музею в Черкаськiй Лозiвiй 5 рокiв / О. Домніч // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2016.- 29 жовт.  

17 жовтня в Черкасько-Лозiвському музеї Дергачiвського району провели 

спiльний захiд "Вiд минулого до сьогодення", присвячений 5-рiччю його 



заснування. У пiдготовцi свята взяли участь i працiвницки Черкасько-

Лозiвської бiблiотеки-фiлiї N 20 Дергачiвської ЦБС. 

32.Дулембова I. Шлях до вiдродження / І. Дулембова // Маяк 

(Богодухiвський р-н).- 2016.- 2 груд.  

Богодухiвська районна бiблiотека отримала у подарунок вiд громадської 

органiзацiї "Спiльна справа – Слобожанщина" 13-томне видання видатного 

сучасного українського громадського дiяча, Героя України Левка Лук'яненка.  

33.«Живопис i не тільки» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 7 жовт.  

До Дня художника у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбудеться арт-

терапiя "Живопис i не тiльки". 

34.«Жнива скорботи» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 22 лист.  

У Панютинськiй мiськiй бiблiотецi Лозiвської ЦБС 19 листопада пройшла 

виставка-реквiєм "Жнива скорботи".  

35.Зайцева Н. Встреча в книжном городе / Н. Зайцева // Знамя труда 

(Первомайский р-н).- 2016.- 5 нояб.  

Воспитанники детского сада N 14 г. Первомайский посетили с экскурсией 

библиотеку школы N 5 и приняли участие в литературной игре "Волшебный 

сундучок".  

36.Зайцева Н. Здравствуй, мир библиотеки! / Н. Зайцева // Знамя труда 

(Первомайский р-н).- 2016.- 22 окт.  

18 октября в библиотеке школы N 5 г. Первомайский состоялся праздник 

"Посвящение в читатели". 

37.«Запали свiчку» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 25 лист.  

У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 26 листопада пройде акцiя "Запали 

свiчку" до Дня пам'ятi жертв голодоморiв. 

38.Зарiцька В. Екскурсiя до бiблiотеки / В. Заріцька // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2016.- 5 лист.  

В Дубiвськiй бiблiотецi-фiлiї Дергачiвської ЦБС провели екскурсiю для 

учнiв 2 та 3 класiв Цупiвського НВК. 

39.Захватова Т. Бiблiотека об'єднує молодь / Т. Захватова // Знамя труда 

(Первомайский  р-н).- 2016.- 2 нояб.  

У Первомайськiй центральнiй мiськiй бiблiотецi 26 жовтня була 

проведена зустрiч бiблiотечних працiвникiв з керiвниками мiста та лiдерами 

молодiжних громадських органiзацiй. 

40.Захватова Т. Вечер поэзии и живой музыки в библиотеке / Т. 

Захватова // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2016.- 12 нояб.  

В Первомайской центральной городской библиотеке 5 ноября состоялось 

заседание молодежного литературного клуба "Тепло".  

41.Заходи в бiблiотеках // Голос Лозiвщини.- 2016.- 8 лист.  

У бiблiотечних закладах Лозiвського району проходили заходи, 

приуроченi Дню визволення України вiд фашистських загарбникiв.  

 

 



42.Заходи в бiблiотеках ЦБС // Голос Лозiвщини.- 2016.- 13 груд.  

До Всесвiтнього дня боротьби зi СНIДом у бiблiотеках Лозiвської ЦБС 

вiдбулися: у Краснопавлiвськiй мiськiй бiблiотецi N2 – година-застереження 

"Перекреслене життя", у Перемозькiй сiльськiй бiблiотецi – дискусія "Хто 

попереджений, той захищений", у Надеждiвськiй бiблiотецi – шок-урок "Життя 

гiдне того, щоб жити", у Павлiвськiй бiблiотецi – урок-застереження "СНIД 

безповоротно змiнив життя", у Петропiльськiй бiблiотецi – тренiнг для юнацтва 

"Життя гiдне того, щоб жити", у Катеринiвськiй бiблiотецi оформлено 

книжкову викладку "СНIД: секретнi матерiали".  

43.Заходи до Дня пам'ятi жертв голодоморiв // Голос Лозiвщини.- 2016.- 

25 лист.  

До Дня пам'ятi жертв голодоморiв у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 

представлена виставка-пам'ять "Прости нас, пам'яте, прости!". 

44.Заходи у бiблiотеках // Голос Лозiвщини.- 2016.- 4 жовт.  

30 вересня в центральнiй районнiй бiблiотецi м. Лозова вiдбулися 

урочистостi з нагоди вiдзначення Всеукраїнського дня бiблiотек. 1 жовтня у 

Панютинськiй бiблiотецi пройде година спiлкування "Зорепадом летять роки". 

У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 1 жовтня вiдбудеться День спiлкування та 

книжкова виставка-пропозицiя "Шануймо елегантний вiк" до Мiжнародного 

дня людей похилого вiку. 

45.Заходи юнацької бiблiотеки // Голос Лозiвщини.- 2016.- 9 груд.  

У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 6 грудня пройшла година спiлкування "I 

довгим хай буде твiй життєвий шлях" до Мiжнародного дня iнвалiдiв та 

iнформацiйна година i розваги "Ми солдати, ми завзятi, наче соколи крилатi" до 

Дня Збройних Сил України. 

46.Зозуля О. Свято книжкової господи / О. Зозуля // Голос Лозiвщини.- 

2016.- 4 жовт.  

У Катеринiвськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвської ЦБС до 

Всеукраїнського дня бiблiотек пiдготували бiблiотечне асортi "Свято книжкової 

господи". 

47.Зустрiч iз школярами // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 8 жовт.  

У Малоданилiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 8 Дергачiвської ЦБС для учнiв 2 

класу мiсцевого лiцею було органiзовано книжковi виставки "Завжди було i 

буде вiчне – дитина з книжкою в руцi" та "Кошик казок". 

48.Iванкiна Я. Всеукраїнський день бiблiотек на Нововодолажчинi / Я. 

Іванкіна // Вiстi Водолажчини.- 2016.- 8 жовт.  

Представники Нововодолажчини взяли участь в обласних заходах, 

присвячених Всеукраїнському дню бiблiотек. 

49.Ігнатова Т. Книга вчить, як на світі жить / Т. Ігнатова // Голос 

Лозівщини.- 2016.- 16 груд.  

У бібліотеці Краснопавлівського багатопрофільного ліцею пройшов 

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек під гаслом: «Книга і читання – 

найважливіший чинник у вихованні духовних цінностей учнів». 



50.Iльченко Ю. Студентськi роки – часточка нашого життя / Ю. Iльченко 

// Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 10 груд.  

Дергачiвська центральна бiблiотека провела бiблiотечний журфiкс для 

учнiв 11-А класу Дергачiвської гiмназiї N 3 "Студентськi роки – часточка 

нашого життя". 

51.Кiбалка О. Мiсячник бiблiотеки в Шульському НВК / О. Кібалка // 

Знамя труда (Первомайский р-н).- 2016.- 5 нояб.  

З 1 по 31 жовтня в Шульському НВК Первомайського району проведено 

Всеукраїнський мiсячник шкiльних бiблiотек пiд гаслом "Книга i читач – 

важливий чинник у вихованнi духовних цiнностей учнiв". В рамках мiсячника в 

школi проведенi читацька конференцiя "Книга – найкращий друг", благодiйна 

акцiя "Подаруй книгу своїм маленьким друзям", фотовиставка "Дитина i книга". 

52.Кiптiла С. "Бiблiотека – інформація – знання – успiх" / С. Кiптiла // 

Дворiчанський край.- 2016.- 3 верес.  

25 серпня на базi Дворiчанської центральної районної бiблiотеки 

пройшов виїзний день фахiвця для спецiалiстiв Дворiчанської ЦБС за темою: 

"Бiблiотека – інформація – знання – успiх". Захiд провели представники 

Харкiвської обласної бiблiотеки для юнацтва.  

53.Кiптiла С. "Вiват, Україно!" / С. Кiптiла // Дворiчанський край.- 2016.- 

29 жовт.  

25 жовтня у рамках II обласного патрiотичного форуму "Вiват, Україно!" 

вiдбулася серiя майстер-класiв для дiтей вiд рятiвникiв, кадетiв та бiблiотекарiв. 

На цьому форумi, органiзованому спiвробiтниками Харкiвської обласної 

бiблiотеки для дiтей, Дворiчанський район представляли Вiолетта Величко й 

Артем Бiлоус разом iз завiдуючою Колодязненською бiблiотечною фiлiєю Р. 

Бiлоус. 

54.Кiптiла С. Бiблiотека – храм добра i знань / С. Кiптiла // 

Дворiчанський край.- 2016.- 1 жовт.  

Про роботу Дворiчанської районної централiзованої бiблiотечної системи 

розповiдає її директор С. Кiптiла. 

55.Калiниченко А. Фотоконкурс "Дитина i книга" / А. Калініченко // 

Знамя труда  (Первомайский р-н).- 2016.- 29 окт. 

В бiблiотецi ЗОШ I-III ступенiв N 2 м. Первомайський в рамках 

Всеукраїнського мiсячника бiблiотек пройшов фотоконкурс "Дитина i книга". 

56.Калашник А. "Пам'ять про минуле" / А. Калашник // Дворiчанський 

край.- 2016.- 24 верес.  

В Дворiчанськiй центральнiй районнiй бiблiотецi для учнiв професiйного 

аграрного лiцею було проведено лiтературну годину "Пам'ять про минуле", 

приурочену до Дня партизанської слави. 

57.Калашник А. Лiтературний вернiсаж "Сторiнками життя Л. Гурченко" 

/ А. Калашник // Дворiчанський край.- 2016.- 29 жовт.  

В Дворiчанськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулося засiдання 

клубу "Осiннi барви", присвячене знаменитiй артистцi Людмилi Гурченко.  



58.Калашник А. Тиждень права / А. Калашник // Дворічанський край.- 

2016.- 17 груд.  

В рамках Тижня права Дворічанська центральна районна бібліотека 

спільно з Дворічанським офісом Мережі Правового Розвитку, що діє на базі 

громадської організації «Фонд сільських громад Дворічанщини», провели 

спільні заходи: бесіду на тему «Я і мої права», книжкову виставку «Право в 

нашому житті», зустріч представників Офісу, працівників бібліотеки з 

читачами. 

59.«Календар ювілярів» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 7 жовт. 

4 жовтня у Домаськiй бiблiотецi Лозiвської ЦБС розмiщена тематична 

поличка "Календар ювiлярiв" до 110-рiччя з дня народження українського поета 

i прозаїка Iвана Багряного. 

60.Калюжний М. Iзюм вiтав бiблiотекарiв своїх / М. Калюжний // Обрiї 

Iзюмщини.- 2016.- 7 жовт.  

У Всеукраїнський день бiблiотек бiля Iзюмської центральної мiської 

бiблiотеки запрацював своєрiдний артмайданчик. На iмпровiзованiй сценi 

виступили письменниця Ольга Братчук, методист районного управлiння 

культури Станiслав Бондаренко, директор ЗОШ N 4 Свiтлана Чернишова, 

краєзнавець Леонiд Щибря, заслужений працiвник культури України Валентина 

Лисаченко, члени лiтературного об'єднання "Слово" Тетяна Гребенюк i Євген 

Сiпков. 

61.Кантемир Л. Бiблiотечнi новини / Л. Кантемир // Вiстi Дергачiвщини.- 

2016.- 1 жовт.  

Директор Дергачiвської централiзованої бiблiотечної системи Л. 

Кантемир з подякою усiм, хто брав участь у акцiї "Подаруй бiблiотецi книгу". 

62.Караповська Н. Книжковий свiт мене чарує / Н. Караповська // Обрiї 

Iзюмщини.- 2016.- 30 верес.  

Слова подяки колективу Iзюмської центральної районної бiблiотеки вiд 

постiйної читачки Н. Караповської. 

63.Кіптіла С. Свято Миколая / С. Кіпліла // Дворічанський край.- 2016.- 

24 груд.  

Завідуюча Кутьківською бібліотечною філією І.М. Бердник провела у 

сільському Будинку культури свято Миколая. А у бібліотеці з нагоди свята 

обладнано виставку дитячого малюнка.  

64.Книжкова виставка // Голос Лозiвщини.- 2016.- 4 жовт.  

29 вересня у Домаськiй бiблiотецi Лозiвського району пройшла книжкова 

виставка "Михайло Грушевський: життя i дiяльнiсть" до 150-рiччя з дня його 

народження. 

65.Книжная вселенная // Харьк. известия.- 2016.- 17 дек.  

В Харьковской областной библиотеке для детей открылась выставка 

книжной графики и артбуков выпускников Харьковской государственной 

академии дизайна и искусств.  

 



66.Козацькiй славi жити у вiках" // Голос Лозiвщини.- 2016.- 7 жовт.  

У Панютинськiй мiськiй бiблiотецi Лозiвського району 8 жовтня 

представлять книжкову виставку "Козацькiй славi жити у вiках" до Дня 

українського козацтва. 

67.«Колиска вiчної духовності» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 4 лист.  

У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 4 листопада органiзували виставку-

знайомство, фотографiї колективiв художньої самодiяльностi "Колиска вiчної 

духовностi" до Дня працiвникiв культури. 

68.Кольцова М. Шукали найменшого читача // Слобiд. край.- 2016.- 6 

жовт.  

У Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi вперше пройшов конкурс 

"Найменший читач", у якому взяли участь учнi молодших класiв i дошкiльнята.  

69.«Конфлiкт поколiнь" // Голос Лозiвщини.- 2016.- 11 лист.  

11 листопада у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшов урок-виховання 

"Конфлiкт поколiнь" до Дня толерантностi. 

70.Креативна книжкова виставка // Голос Лозiвщини.- 2016.- 4 лист.  

2 листопада у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбулася креативна книжкова 

виставка "Хай буде вiк прожито, як належить. Вiд здорових звичок це 

залежить". 

71.«Крок у безодню» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 22 лист.  

У Панютинськiй мiськiй бiблiотецi Лозiвської ЦБС 17 листопада пройшла 

бесiда про шкiдливi звички "Крок у безодню". 

72.Круглий стiл // Голос Лозiвщини.- 2016.- 9 груд.  

29 листопада Орiльська мiська бiблiотека-фiлiя N 2 Лозiвської ЦБС 

провела для учнiв Орiльських ЗНЗ круглий стiл на тему "Кожен вибирає для 

себе".  

73.Купiна А. З вiрою у любов i милосердя / А. Купiна // Вiсник 

Великобурлуччини.- 2016.- 10 груд.  

У Великобурлуцькiй центральнiй районнiй бiблiотецi дiє виставка-

персоналiя "З вiрою у любов i милосердя", присвячена 85-рiччю вiд дня 

народження українського письменника Григора Михайловича Тютюнника. 

74.Кучер Н. "Дiм, родина, Україна" / Н. Кучер // Дворiчанський край.- 

2016.- 3 верес.  

В Жовтневiй бiблiотечнiй фiлiї Дворiчанської РЦБС вiдбулося родинне 

свято "Дiм, родина, Україна" до 25-ї рiчницi Незалежностi України. 

75.Лазоренко Т. "Жiнка-осiнь" у Вiльшанi / Т. Лазоренко // 

Дворiчанський край.- 2016.- 12 лист.  

Бiблiотекар Вiльшанської сiльської бiблiотеки Дворiчанського району Л. 

Щетинiна пiдготувала i провела у сiльському будинку культури свято "Жiнка-

осiнь". 

76.Лаптєва Н. На користь громади / Н. Лаптєва // Вiстi 

Красноградщини.- 2016.- 18 лист.  



Про роботу закладiв культури i бiблiотек у Миколо-Комишуватськiй, 

Хрестищенськiй та Зорянськiй територiальних громадах на Красноградщинi. 

77.Лисаченко В. 30 вересня – Всеукраїнський день бiблiотек / В. 

Лисаченко // Обрiї Iзюмщини.- 2016.- 30 верес.  

Привiтання колег з професiйним святом – Всеукраїнським днем бiблiотек 

вiд директора Iзюмської центральної районної бiблiотеки, заслуженого 

працiвника культури України В. Лисаченко. 

78.Логвiна Т. Любов Хомiк: Бiблiотека – це дуже сучасно! / Т. Логвіна // 

Вiстi Змiївщини.- 2016.- 8 лист.  

Упродовж 23-х рокiв працює у вiддiлi обслуговування Змiївської 

центральної районної бiблiотеки Любов Вiталiївна Хомiк. 

79.Любов Подолiнна: "Нам два рочки, але ми вже дорослi" // Маяк 

(Богодухiвський р-н).- 2016.- 25 лист.  

Виставка гуртка декоративно-прикладного мистецтва "Дивосвiт" з 

Богодухова (керiвник Л.М. Подолiнна) представлена в Харкiвськiй обласнiй 

бiблiотецi для дiтей. 

80.«Любовь и добро правит миром» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 25 лист.  

До 135-рiччя вiд дня народження австрiйського письменника С. Цвейга у 

Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 26 листопада вiдкриється лiтературна сторiнка 

"Любовь и добро правит миром".  

81.Люди и книги // Дворiчанський край.- 2016.- 19 лист.  

О работе Двуречанской районной библиотеки с благодарностью 

отзываются постоянные читатели В.В. Ключко, В.П. Баско, Л.И. Пашко, М.П. 

Удовиченко и другие. 

82.Мамедова Ю. Пiзнавально-оглядовi екскурсiї / Ю. Мамедова // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2016.- 29 жовт.  

У Великопроходiвськiй бiблiотецi-фiлiї Дергачiвської ЦБС пройшла 

пiзнавально-оглядова екскурсiя "Покажи менi свою бiблiотеку". 

83.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 7 жовт.  

У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представлена книжкова поличка "Ми є. 

Були. I будемо Ми! Й Вiтчизна наша з нами" до 110-рiччя з дня народження 

Iвана Багряного. 

84.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 14 жовт.  

У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi до Дня Збройних сил України 

представлений лiтературний кругозiр "Є така професiя – захищати 

Батькiвщину"; виставка-застереження "Куточок протипожежної безпеки"; 

iсторична книжкова виставка "Дух запорiжцiв в нащадках живе".  

У Панютинськiй мiськiй бiблiотецi: книжкова виставка "Козацькiй славi 

жити у вiках" до Дня українського козацтва. У Панютинськiй дитячiй бiбiотецi 

працює книжкова виставка "Україна-Батькiвщина, я – її мала частина", куточок 

корисних порад для дiтей i батькiв, книжкова поличка "Бережи свою планету", 

куточок юного вундеркiнда, книжкова виставка "Пресвята Богородице, милiсть 

нам свою пошли".  



У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представленi: виставка-вшанування 

"Доля обрала нас" до Дня захисника України; книжкова виставка-панорама 

"Оживає дух козацький" до Дня українського козацтва; книжкова поличка 

"Художнику немає скутих норм. Вiн норма сам, вiн сам в своєму стилi..." до 80-

рiччя Iвана Драча; виставка з аксесуарами "Осiнь щедра – золота година!". 

85.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 21 жовт.  

У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представлена виставка з аксесуарами 

"Осiнь щедра – золота година!". 

86.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 4 лист.  

У Панютинськiй дитячiй бiблiотецi Лозiвського району вiдбулись 

книжковi виставки: "На хвилинку зупинись, на новинку подивись!", "Цi книги 

знають усе", "Книжкове царство мудре государство" та "Казка в гостi завiтала".  

Лозiвська мiська бiблiотека представляє художню виставку "Рукодiлля – 

це просто".  

У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представленi: книжкова виставка "Свiт 

твоїх захоплень" (книжки з рукодiлля); книжкова поличка "Я обiзвався серцем в 

свiт..." (до 80-рiччя М.С. Вiнграновського); перегляд веблiографiчних 

матерiалiв, вiртуальнi мандрiвки, вiртуальнi перегони "Iгроманiя".  

87.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2016.- 25 лист.  

У Панютинськiй дитячiй бiблiотецi Лозiвської ЦБС вiдкрилися книжковi 

виставки: "Казка в гостi завiтала", "Книжкове царство мудре госудрство", "Цi 

книги знають усе", "На хвилинку зупинись, на новинку подивись!". У 

Панютинськiй мiськiй бiблiотецi представлена виставка-портрет "Стефан Цвейг 

– писатель, искренне и чисто веривший в добро".  

Лозiвська мiська бiблiотека представляє художню виставку "Рукодiлля – 

це просто".  

У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi до Дня пам'ятi жертв голодоморiв 

представлена виставка-пам'ять "Голодомор в Українi: говоримо сьогоднi, 

пам'ятаємо завжди".  

88.Місто Лозова: події та факти // Голос Лозівщини.- 2016.- 16 груд.  

У Лозівській юнацькій бібліотеці: книжкова виставка «Позначені 

Чорнобилем», святкова новорічна лотерея, клуб «Вмілі рученята»: «Зимові 

містерії» – прикрашаємо оселю до новорічних свят, книжкова поличка 

«Ідеальний світ Гюстава Флобера». У Панютинській дитячій бібліотеці: 

ігротека «Всі чекають, виглядають Чудотворця Миколая», ознайомча екскурсія 

до бібліотеки; у Панютинській міській бібліотеці: книжкова виставка-перегляд 

«Здрастуй, гостя-зима!», книжкова ілюстрація «Життя – це мить, зумій його 

прожити», народознавча стежина «Носить взимку з краю в край подарунки 

Миколай», інтелектуальна гра «Незнання закону не звільняє від 

відповідальності».  

У Лозівській міській бібліотеці: книжковий фуршет «Ти не один, коли 

книга поруч», акція пам’яті до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС, креативна експрес-інформація – засідання клубу 



«Родовід» за темою «День Св. Миколая серця добром зігріває», місячник 

благодійності «Серця, зігріті добром» до Дня інвалідів, просвітницька акція 

«Наркотики: мандрівка в один кінець». 

89.«Мово! Ти мудрiсть вiкiв i пам'ять тисячолiть!» // Голос Лозiвщини.- 

2016.- 4 жовт.  

У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 27 вересня пройшла експрес-iнформацiя 

"Мово! Ти мудрiсть вiкiв i пам'ять тисячолiть!" до Дня європейської мови. 

90.Мороз Н. Бiблiотечнi новини / Н. Мороз // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 

10 груд.  

У Дергачiвськiй бiблiотецi для дiтей пройшов усний журнал "Жити у 

свiтi, в якому є ВIЛ/СНIД", присвячений Всесвiтньому дню боротьби зi 

СНIДом. 

91.Мороз Н. До Дня української писемностi та мови / Н. Мороз // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2016.- 12 лист.  

З нагоди Дня української писемностi та мови у Дергачiвськiй бiблiотецi 

для дiтей пройшла вiкторина "Мови чисте джерело", учасниками якої були учнi 

5 класу Дергачiвского НВК "ЗШ-ДЗ".  

92.Мороз Н. До Дня пам'ятi жертв Голодомору / Н. Мороз // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2016.- 3 груд.  

25 листопада у Дергачiвськiй дитячiй бiблiотецi пройшов вечiр пам'ятi 

жертв Голодомору 1932-1933 рр. i представлена книжкова виставка "Забуттю не 

пiдлягає". 

93.Мороз Н. Пiзнавально-оглядовi екскурсiї / Н. Мороз // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2016.- 29 жовт.  

В Дергачiвськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi 21 жовтня було 

органiзовано пiзнавально-оглядову екскурсiю пiд назвою "Аптека для душi" для 

учнiв 4-Б класу Дергачiвського лiцею. 

94.Навчання бiблiотекарiв // Голос Лозiвщини.- 2016.- 22 лист.  

На базi Катеринiвської сiльської бiблiотеки-фiлiї Лозiвської ЦБС було 

проведено заняття школи бiблiотекаря-початкiвця "Робота з дитячим читачем: 

сходинки до майстерностi". 

95.«Наша мова – солов'їна» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 4 лист.  

У Панютинськiй дитячiй бiблiотецi Лозiвського району 3 листопада 

пройшла книжкова виставка "Наша мова – солов'їна". 

96.«Наша мова калинова i ласкава, i медова» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 

11 лист.  

У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 8 листопада вiдбувся книжковий марафон 

"Наша мова калинова i ласкава, i медова" до Дня української писемностi та 

мови. 

97.«Небесна варта" // Голос Лозiвщини.- 2016.- 4 лист.  

4 листопада у Панютинськiй дитячiй бiблiотецi Лозiвського району 

вiдбулось голосне читання i обговорення оповiдання Р.Недiлько "Небесна 

варта". 



98.«Немає прав без обов'язкiв» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 9 груд.  

У Панютинськiй дитячiй бiблiотецi Лозiвського району 10 грудня пройде 

година спiлкування "Немає прав без обов'язкiв".  

99.Нечитайло Л. Мова моя калинова / Л. Нечитайло // Маяк 

(Богодухiвський р-н).- 2016.- 25 лист.  

Напередоднi Дня української писемностi та мови працiвники 

Богодухiвського районного будинку культури та центральної бiблiотеки 

провели пiзнавальну годину "Мова моя калинова" для учнiв 6-А класу гiмназiї 

N 1. 

100.Новикова З. Духовний вечiр / З. Новикова // Вiстi Дергачiвщини.- 

2016.- 22 жовт.  

Полiвська сiльська бiблiотека-фiлiя N 17 Дергачiвської ЦБС органiзувала 

та провела духовний вечiр "Пiд Твiй Покров, Матiнко Божа, ми прибiгаєм". 

101.Обласний патрiотичний форум "Вiват, Україно!" // Голос 

Лозiвщини.- 2016.- 1 лист.  

25 жовтня в обласному театрально-концертному центрi мiста Харкова 

вiдбувся II обласний патрiотичний форум "Вiват, Україно!", в якому взяли 

участь кращi читачi бiблiотек Лозiвського району – переможці обласних та 

всеукраїнських конкурсiв. 

102.«Осiнь золота прийшла» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 11 лист.  

У Панютинськiй мiськiй бiблiотецi Лозiвської ЦБС 10 листопада 

вiдбулося засiдання клубу "Осiнь золота прийшла". 

103.Осовой Л. День рождения родного поселка отметили новопокровцы / 

Л. Осовой // Вестник Чугуевщины.- 2016.- 29 окт.  

В праздничном концерте, посвященном Дню села в Новопокровке 

Чугуевского района, выступили самодеятельные новопрокровские артисты, 

гости из Чугуева и Терновой. Подготовили цикл праздничных мероприятий 

директор СДК Юрий Рудавин, художественный руководитель Александр Усов 

и заведующая библиотекой Татьяна Чернова. 

104.Остапенко С. Мир увлечений / С. Остапенко // Вiстi Дергачiвщини.- 

2016.- 12 лист.  

В Малоданиловской библиотеке-филиале N 8 Дергачевской ЦБС 

состоялся культуроведческий вечер "Фототворчество Сергея Голуба". 

105.«Пiсня буде помiж нас» // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 12 лист.  

У Козачолопанському сiльському Будинку культури Дергачiвського 

району вiдбувся творчий вечiр вокального ансамблю народної та сучасної пiснi 

"Козачаночка". 

106.Пахуча Л. Вони – кращі! / Л. Пахуча // Зоря (мiжрайонна газета).- 

2016.- 15 жовт.  

Про роботу ветеранської органiзацiї бiблiотечних працiвникiв 

Золочiвського району розповiдає голова ветеранської органiзацiї бiблiотечних 

працiвникiв району, бiблiограф ЦРБ Л. Пахуча. 



107.Пеглiванян О. До Дня пам'ятi жертв Голодомору / О. Пеглiванян // 

Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 3 груд.  

До Дня пам'ятi жертв Голодомору у Великопроходiвськiй бiблiотецi-фiлiї 

N 23 Дергачiвської ЦБС органiзована виставка "Чорнi жнива" i проведена 

година спiлкування. 

108.Пеглiванян О. Трагедiя Бабиного Яру / О. Пеглiванян // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2016.- 8 жовт.  

У Великопроходiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 23 Дергачiвської ЦБС пройшла 

година iсторичних повiдомлень, присвячена трагедiї Бабиного Яру. 

109.Пегліванян О. До Дня Святого Миколая / О. Пелігванян // Вісті 

Дергачівщини.- 2016.- 25 груд.  

19 грудня у Великопроходівській сільській бібліотеці-філії №23 пройшла 

години спілкування «Святий Миколай, до нас у гості завітай» з учнями 1-2 

класів Великопроходівського НВК. 

110.«Пензлем торкнутися життя» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 7 жовт.  

6 жовтня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшов ретро-парад 

художникiв "Пензлем торкнутися життя" до Дня художника. 

111.Перепелиця Л. Посвята в читачi / Л. Перепелиця // Дворiчанський 

край.- 2016.- 10 груд.  

23 листопада в Колодязненськiй ЗОШ I-III ступенiв Дворiчанського 

району вiдбулося свято Юного Читача, на якому учнiв 2-го класу прийняли у 

справжнє коло читачiв. 

112.Плетньова Л. Книжкова виставка до 150-рiччя вiд дня народження 

Михайла Грушевського / Л. Плетньова // Вiсник Великобурлуччини.- 2016.- 8 

жовт.  

У Великобурлуцькiй центральнiй районнiй бiблiотецi до 150-рiччя вiд дня 

народження Михайла Грушевського була представлена виставка "Сторiнки 

великого життя". 

113.Подiї та факти: м. Лозова // Голос Лозiвщини.- 2016.- 22 лист.  

У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi до Дня Гiдностi та Свободи 

представлена виставка-репортаж "Їм у вiках судилося безсмертя".  

114.Події та факти м. Лозова // 2016.- 27 груд.  

22 грудня у Лозівській міській бібліотеці пройшла інформаційна година 

«Рівні права, рівні можливості», 23 грудня – літературний релакс «Таємниці 

весільного рушника» з метою пропаганди народознавства України.  

У юнацькій бібліотеці пройшов новорічний баловняк «Пригоди в 

Віртуляндії».  

У Панютинській міській бібліотеці відбувся літературний ранок «Хто 

багато читає, той багато знає». 

115.«Правознавчий свiтогляд" // Голос Лозiвщини.- 2016.- 13 груд.  

В Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi 7 грудня в рамках Тижня 

права пройшов турнiр "Правознавчий свiтогляд" для учнiв 9-го класу ЛНВК N 

10.  



116.Презентацiя книги // Голос Лозiвщини.- 2016.- 9 груд.  

30 листопада в Перемозькiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвської ЦБС 

пройшла презентацiя книги "Почеснi громадяни Харкiвської областi" "Ми – 

українцi i це звучить гордо". 

117.Презентацiя книги землячки // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2016.- 4 

лист.  

У Богодухiвськiй центральнiй бiблiотецi пройшла презентацiя книги – 

збірки статей "Верхньосалтiвське городище. Одне життя у контекстi великих 

дослiджень. Пам'ятi Н.В. Чернiгової". 

118.«Рiдної природи диво світ» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 25 лист.  

У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла книжкова екологiчна мозаїка 

"Рiдної природи дивосвiт". 

119.Разiнкiна Т., Карелiна Т. Свято рiдної мови / Т. Разінкіна, Т. 

Кареліна // Вiстi Дергачiвщини. 2016.- 12 лист.  

У Пересiчанськiй селищнiй бiблiотецi Дергачiвської ЦБС вiдбувся захiд 

"Рiдна мова калинова", присвячений Дню української писемностi та мови.  

120.Рєзнiк О. Вiдбувся мовознавчий турнiр / О. Рєзнiк // Дворiчанський 

край.- 2016.- 19 лист.  

В Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi до Дня української 

писемностi та мови вiдбувся "Мовознавчий турнiр" для учнiв 5-х класiв 

Дворiчанської ЗОШ. 

121.Рєзнiк О. Захiд до Дня Незалежностi у дитячiй бiблiотецi / О. Рєзнiк 

// Дворiчанський край.- 2016.- 10 верес.  

В Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi до Дня Незалежностi 

України пройшов усний журнал "Державнi символи України". 

122.Рєзнiк О. Конкурс "Найменший читач" / О. Рєзнiк // Дворiчанський 

край.- 2016.- 15 жовт.  

Напередоднi Всеукраїнського дня бiблiотек у Дворiчанськiй дитячiй 

районнiй бiблiотецi пройшов конкурс "Найменший читач". 

123.Рєзнік О. Святкові підсумки року / О. Рєзнік // Дворічанський край.- 

2016.- 24 груд.  

У 2016 році читачі – діти Дворічанського району взяли участь у кількох 

цікавих конкурсах всеукраїнського та регіонального значення, організацією 

яких на місцевому рівні займалась Дворічанська дитяча районна бібліотека. 

124.Сiвоконь Т. "Руками створена краса" / Т. Сiвоконь // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2016.- 10 груд.  

У Малоданилiвськiй бiблiотецi-фiлiї Дергачiвської ЦБС представлена 

виставка дитячої творчостi "Руками створена краса". 

125.Сiвоконь Т. "Шануймо мову над усi боги, якщо ми хочем зватися 

народом" / Т. Сівокінь // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 12 лист.  

У День української писемностi та мови до Малоданилiвської книгозбiрнi 

Дергачiвської ЦБС завiтали учнi 8-А класу разом iз класним керiвником 

Серенко В.М. та завiдувачем шкiльної бiблiотеки Л. Базир. 



126.Сiвоконь Т. Захисники Вiтчизни / Т. Сiвоконь // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2016.- 10 груд.  

6 грудня Малоданилiвською бiблiотекою Дергачiвської ЦБС разом з 

мiсцевим лiцеєм було проведено свято до 25-рiччя Збройних Сил України. 

127.Санiна В. "Летять лiта, як бiлi журавлi" / В. Санiна // Дворiчанський 

край.- 2016.- 15 жовт.  

У Западнянському сiльському клубi Дворiчанського району вiдбулася 

музично-розважальна програма "Серце забуте зiгрiйте теплом" до 

Мiжнародного дня людей похилого вiку та Дня ветерана. Пiдготовкою вечора 

займалися завiдуюча сiльським клубом Л. Плескач та завiдуюча бiблiотечною 

фiлiєю В. Санiна.  

128.«Свiт починається з мене» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 22 лист.  

16 листопада у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi розмiщено iнформацiйне 

повiдомлення "Свiт починається з мене" до Мiжнародного дня толерантностi. 

129.«Свято заслужених i мудрих» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 7 жовт.  

До Мiжнародного дня людей похилого вiку у Лозiвськiй мiськiй 

бiблiотецi представлена виставка-вшанування "Свято заслужених i мудрих". 

130.Серiк О. Молодiжний творчий клуб запрошує / О. Серік // Вiстi 

Змiївщини.- 2016- 11 жовт.  

1 жовтня вiдбулася перша зустрiч об'єднання "Клуб творчої молодi" у 

читацькому клубi "Дивосвiт", що дiє при Комсомольськiй бiблiотецi в Палацi 

культури Змiївського району. 

131.Сиротенко Л. Лiтературно-музичний вечiр / Л. Сиротенко // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2016.- 29 жовт.  

"Нескорена сила козацького роду" пройшов у Солоницiвськiй бiблiотецi-

фiлiї N 10 Дергачiвської ЦБС. 

132.Сиротенко Л. Осiннє свято поезiї / Л. Сиротенко // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2016.- 19 лист.  

11 листопада в Солоницiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 10 Дергачiвської ЦБС 

пройшло засiдання клубу за iнтересами "Пiзнайко" за темою "Осiннє свято 

поезiї". 

133.Сичова С. Бенефiс читача / С. Сичова // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 

19 лист.  

В Малоданилiвськiй бiблiотецi-фiлiї Дергачiвської ЦБС в театральнiй 

формi проведено бенефiс читача "Читай як Я, читай краще мене".  

134.«Скажемо СНIДу – Нi» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 2 груд.  

У Панютинськiй дитячiй бiблiотецi представлена виставка-застереження 

"Скажемо СНIДу – Нi" до Дня боротьби зi СНIДом.  

135.Склярова Л. Чорнобиль – я там був / Л. Склярова // Вісник 

Великобурлуччини.- 2016.- 17 груд. У читальній залі Великобурлуцької 

районної бібліотеки відбувся захід, присвячений вшануванню учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

 



136. «Смiшинки веселики» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 7 жовт.  

4 жовтня у Панютинськiй дитячiй бiблiотецi Лозiвського району 

проведено лiтературний коктейль "Смiшинки веселики" до Всесвiтнього дня 

усмiшки. 

137.Стеблак О. До Дня пам'ятi жертв Голодомору / О.Стеблак // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2016.- 3 груд.  

В Козачолопанськiй бiблiотецi N 6 Дергачiвської ЦБС 25 листопада 

вiдбулась бесiда з вихованцями дитячого садка "Сонях", присвячена Дню 

пам'ятi жертв Голодомору. 

138.Степаненко О. Нових успiхiв! / О. Степаненко // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2016.- 1 жовт.  

У Подвiрськiй сiльськiй бiблiотецi Дергачiвського району пройшла 

зустрiч з поетесою Нiною Лебеденко. 

139.Сула В. Всеукраїнський день бiблiотек / В. Сула // Вiсник 

Великобурлуччини.- 2016.- 8 жовт.  

До Всеукраїнського дня бiблiотек у бiблiотечних установах 

Великобурлуччини пройшли тематичнi заходи. У районнiй бiблiотецi для дiтей 

дiяла книжкова виставка "У царствi мудростi, iсторiї i тишi".  

140.Сургай Н. Iнтерес до книги не згасає / Н. Сургай // Сiльськi новини 

(Валкiвський р-н).- 2016.- 6 груд.  

Про роботу бiблiотек централiзованої бiблiотечної системи Валкiвського 

району розповiдає директор Н. Сургай.  

141.Сургай Н. Нова оселя книгозбiрнi / Н. Сургай // Сiльськi новини 

(Валкiвський р-н).- 2016.- 24 верес.  

Валкiвська районна дитяча бiблiотека переселилася в нове примiщення на 

першому поверсi Будинку дитячої та юнацької творчостi. 

142.Суслик Т. "Веселый Хеллоуин в библиотеке" / Т. Суслик // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2016.- 5 лист.  

В Токаревской библиотеке-филиале Дергачсвской ЦБС представлена 

выставка "Веселый Хеллоуин в библиотеке". 

143.Суслик Т. / Т. Суслик // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 22 жовт.  

До Дня захисника України, свята, що вiдзначається в Українi у день 

святої Покрови Пресвятої Богородицi водночас з Днем Українського козацтва, 

в Токарiвськiй бiблiотецi-фiлiї Дергачiвської ЦБС вiдкрито тематичну виставку 

"Пiд Покровом Богородицi слава козацька живе". 

144.Суслик Т. Iсторик i будiвничий української нацiї / Т. Суслик // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2016.- 1 жовт.  

До 150-рiччя вiд дня народженя М.С. Грушевського у Токарiвськiй 

бiблiотецi-фiлiї Дергачiвської ЦБС були органiзованi виставка та година 

iсторичної iнформацiї "М.С. Грушевський iсторик та будiвничий української 

нацiї".  

 



145.Суслик Т. Бiблiотечнi новини / Т. Суслик // Вiстi Дергачiвщини.- 

2016.- 1 жовт.  

28 вересня в Токарiвськiй бiблiотецi-фiлiї Дергачiвської ЦБС пройшла 

iнформацiйна година та оформлена виставка, присвячена Дню пам'ятi жертв 

Бабиного Яру, для учнiв 4-8 класiв мiсцевого НВК. 

146.Суслик Т. Нам пишуть / Т. Суслик // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 8 

жовт.  

В Токарiвськiй бiблiотецi-фiлiї Дергачiвської ЦБС, з метою вiдзначення 

110-ї рiчницi вiд дня народження українського поета, прозаїка, публiциста, 

полiтичного дiяча Iвана Багряного (Лозов'ягiна Iвана Павловича), органiзовано 

книжкову виставку та пройшла година повiдомлень. 

147.Суслик Т., Гопта О. До Дня пам'ятi жертв Голодомору / Т. Суслик, 

О. Гопта // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 3 груд. 

Завiдувач Токарiвської сiльської бiблiотеки-фiлiї Дергачiвської ЦБС 

Суслик Т.В. провела годину спiлкування "Хлiб життя" у початкових класах 

Токарiвського НВК. 26 листопада спiльно з Токарiвським СБК та учасниками 

дитячого театрального колективу в сiльськiй бiблiотецi провели захiд-реквiєм 

"Запали свiчку пам'ятi". 

148.Тiнькова О. Вiдбувся районний семiнар для бiблiотекарiв / О. 

Тiнькова // Дворiчанський край.- 2016.- 29 жовт.  

На базi Дворiчанської дитячої районної бiблiотеки 25 жовтня вiдбувся 

семiнар бiблiотечних працiвникiв "Патрiотичне виховання дiтей та пiдлiткiв. 

Роль i мiсце бiблiотеки".  

149.Тарасюк А. Щорiчний Всеукраїнський мiсячник шкiльних бiблiотек / 

А. Тарасюк // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2016.- 26 нояб.  

В закладах освiти мiста Первомайський у жовтнi пройшов III щорiчний 

Всеукраїнський мiсячник шкiльних бiблiотек. 

150.Тиждень спiлкування українською мовою // Голос Лозiвщини.- 

2016.- 18 лист.  

З 7 по 13 листопада у бiблiотечних закладах Лозiвського району проходив 

тиждень спiлкування українською мовою "Знаю українську!". 

151.Тимошенко О. Солнечный блеск «Севильского цирюльника» / О. 

Тимошенко // Вісті Дергачівщини.- 2016.- 25 груд.  

Музыкально-литературная гостинная «Музыка и слово» Дергачевской 

центральной библиотеки пригласила читателей на встречу с классической 

музыкой итальянского композитора Джоаккино Россини. 

152.Ткаченко Н. Привiтали освiтян та бiблiотекарiв з професiйними 

святами / Н. Ткаченко // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2016.- 8 жовт.  

У читальному залi Близнюкiвської центральної районної бiблiотеки 

вiдбулися урочистостi з нагоди Всеукраїнського дня бiблiотек. 

 

 



153.Токарєва О. "Моя родина – Україна" / О. Токарєва // Дворiчанський 

край.- 2016.- 3 верес.  

До 25-ї рiчницi Незалежностi України в I-Пiскiвськiй бiблiотечнiй фiлiї 

Дворiчанської РЦБС пройшла iнформацiйна година "Моя країна – Україна". 

154.Тризна I. "До мови доторкнiться серцем" / І. Тризна // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2016.- 12 лист.  

У Вiльшанськiй бiблiотецi для дорослих Дергачiвської ЦБС вiдбулося 

засiдання лiтературного клубу "Пегас", присвячене Дню української писемностi 

та мови, перемозi Оксани Супруненко в регiональному фестивалi-конкурсi 

вокального мистецтва "Душi криниця", презентацiї поетичного путiвника 

Дергачiвщини "Шукаю слово скарбом таємничим", складеного Дергачiвською 

центральною районною бiблiотекою.  

155.Тризна I. Вiра. Надiя. Любов / І. Тризна // Вiстi Дергачiвщини.- 

2016.- 1 жовт.  

У Вiльшанськiй бiблiотецi Дергачiвського району вiдбулося засiдання 

лiтературного клубу "Пегас", присвячене святу Вiри, Надiї, Любовi та матерi 

їхнiй Софiї.  

156.«Улюблена казка» // Голос Лозiвщини.- 2016.- 22 лист.  

19 листопада у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбувся вiдео-перегляд 

казок "Улюблена казка" до Всесвiтнього дня дiтей. 

157.Ушаков О., Василець Т. Розваги юних читачiв / О. Ушаков, Т. 

Василець // Слобiд. край.- 2016.- 27 жовт.  

Спiвробiтники Харкiвської обласної бiблiотеки для дiтей органiзували у 

стiнах Театрально-концертного центру серiю майстер-класiв вiд рятiвникiв, 

кадетiв i бiблiотекарiв для дiтей Харкова та областi, а також для школярiв з 

Луганщини та Донеччини. Захiд вiдбувся 25 жовтня в рамках II Обласного 

патрiотичного форуму "Вiват, Україно!".  

158.Фiлiпська Л. А пам'ять серця вiчна / Л. Фiлiпська // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2016.- 29 жовт.  

До Дня визволення України вiд нiмецьких загарбникiв у Вiльшанськiй 

бiблiотецi Дергачiвської ЦБС пройшов Урок пам'ятi. 

159.Фiлiпська Л. Лiтературно-музичне свято / Л. Філіпська // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2016.- 19 лист.  

У Вiльшанськiй дитячiй бiблiотецi Дергачiвської ЦБС вiдбулося 

лiтературно-музичне свято "Родичi гарбузовi" для учнiв 1-2 класiв 

Вiльшанської школи. 

160.Фiлiпська Л., Тризна I. Мiсце зустрiчi – бібліотека / Л. Фiлiпська, І. 

Тризна // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 22 жовт.  

Вiльшанська бiблiотека для дорослих Дергачiвського району провела 

рекламний флешмоб, метою якого було запропонувати бiблiотеку, як мiсце 

спiлкування. 

 



161.Фiлiпська Л., Тризна I. Пан козак, або Степ та воля – козацька доля 

/ Л. Фiлiпська, І. Тризна // Вiстi Дергачiвщини.- 2016.- 22 жовт.  

У Вiльшанськiй дитячiй бiблiотецi Дергачiвського району напередоднi 

Дня українського козацтва пройшла iсторична година з демонстрацiєю 

документального фiльму "Iсторiя українських земель". На захiд були запрошенi 

учнi 6 класiв Вiльшанської ЗОШ.  

162.Федотова Н. Книга в моєму житті / Н. Федотова // Знамя труда 

(Первомайский р-н).- 2016.- 5 нояб.  

Бiблiотека Первомайської ЗОШ I-III ступенiв N 6 долучилася до 

Всеукраїнського мiсячника шкiльної бiблiотеки "Книга i читання важливий 

чинник у вихованнi духовних цiнностей учнiв". 

163.Фендрикова Г. Калейдоскоп ігор та розваг / Г. Фендрикова // Вісник 

Великобурлуччини.- 2016.- 24 груд.  

19 грудня 2016 року у Великобурлуцькій районній бібліотеці для дітей 

відбувся захід, спрямований на відродження національних традицій – 

калейдоскоп ігор та розваг «Миколая зустрічаймо в цей святий веселий час». 

164.Фендрикова Г. Нам є ким пишатись, на кого рiвнятись / Г. 

Фендрикова // Вiсник Великобурлуччини.- 2016.- 5 лист.  

19 жовтня працiвники Великобурлуцької районної бiблiотеки для дiтей 

разом з учнями 8-Б класу пiдготували та провели краєзнавчу розвiдку "Нашi 

славнi земляки". 

165.Фомiн А. Нагороджено вiдзнаками / А. Фомiн // Дворiчанський край.- 

2016.- 19 лист.  

З нагоди Дня працiвникiв культури та майстрiв народного мистецтва та за 

вагомий внесок у розвиток бiблiотечної справи Дворiчанського району 

заступник директора по роботi з дiтьми Дворiчанської ЦБС Ольга Рєзнiк 

отримала грамоту. 

166.Фоменко Л. Виставка хусток / Л. Фоменко // Вiстi Дергачiвщини.- 

2016.- 3 груд.  

У Лiснянськiй бiблiотецi-фiлiї N 7 Дергачiвської ЦБС дiє виставка хусток 

з бабусиної скринi, деяким з них бiльше 100 рокiв. Виставку супроводжують 

двi книжковi виставки: "Українськi звичаї i традицiї" i "В допомогу 

рукодiльницям". 

167.«Цiна свободи та шанс стати європейською державою» // Голос 

Лозiвщини.- 2016.- 22 лист.  

До Дня Гiдностi та Свободи у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла 

виставка-полемiка "Цiна свободи та шанс стати європейською державою". 

168.Чайка С. На захистi миру i життя / С. Чайка // Сiльськi новини 

(Валкiвський р-н).- 2016.- 15 лист.  

У Валкiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулася година 

патрiотичного спiлкування "Українцi на захистi миру й життя". 

 

 



169.«Чарiвнi казки Європи" // Голос Лозiвщини.- 2016.- 7 жовт.  

У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 6 жовтня проведена вiртуальна 

книжкова мандрiвка "Чарiвнi казки Європи". 

170.Чепка А. Талантами багатий Дергачiвський край / А. Чепка // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2016.- 10 груд.  

У Вiльшанськiй бiблiотецi для дорослих Дергачiвської ЦБС пройшла 

виставка робiт жительки смт Солоницiвка Червинської Тамари. Роботи авторка 

створила у техницi плетiння з газетних трубок. 

171.Чередниченко Л. Бiблiотека – вiдкритий свiт читання / Л. 

Чередниченко // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2016.- 1 окт.  

Бiблiотечнiй системi мiста Первомайський виповнюється 20 рокiв.  

172.Чередниченко Л. День Гiдностi та Свободи в бiблiотецi / Л. 

Чередниченко // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2016.- 26 нояб.  

В Первомайськiй центральнiй мiськiй бiблiотецi до Дня Гiдностi та 

Свободи оформлена та дiє прес-виставка "За України волю стояв Майдан".  

173.Чередниченко Л. Є право – значить, є надія / Л. Чередниченко // 

Знамя труда (Первомайский р-н).- 2016.- 14 дек.  

Щорічно до Дня прав людини в Первомайській міській ЦБС проходить 

тиждень популяризації правових знань серед населення міста. Цього року він 

тривав з 5 по 12 грудня під назвою «Права громадян – турбота держави». 

174.«Я обiзвався серцем в свiт..." // Голос Лозiвщини.- 2016.- 11 лист.  

7 листопада у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi розгорнута книжкова 

поличка "Я обiзвався серцем в свiт..." до 80-рiччя українського письменника та 

поета М.С. Вiнграновського. 
 


