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БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
(Анотований тематико-бібліографічний список
за матеріалами періодичних видань
за IY квартал 2017 року).
Професійна періодика
1.Вакульчук О. Пресознавчi дослiдження в наукових бiблiотеках
України / О. Вакульчак // Бiблiотечний вiсник.- 2017, N 6.- (Хронiка наукових
подiй).
В рамках Мiжнародної наукової конференцiї "Бiблiотека. Наука.
Комунiкацiя. Стратегiчнi завдання розвитку наукових бiблiотек" 4 жовтня
2017 року вiдбувся семiнар "Координацiя пресознавчих дослiджень у
наукових бiблiотеках України", в роботi якого взяли участь i представники
Центральної наукової бiблiотеки Харкiвського нацiонального унiверситету
iменi В.Н. Каразiна.
2.Клименко О. Стратегiчнi проекти розвитку наукових бiблiотек / О.
Клименко // Бiблiотечний вiсник.- 2017, N 6.- (Хронiка наукових подiй).
В рамках Мiжнародної наукової конференцiї "Бiблiотека. Наука.
Комунiкацiя. Стратегiчнi завдання розвитку наукових бiблiотек", яка
проходила 3-5 жовтня 2017 року, вiдбулося засiдання секцiї "Стратегiчнi
проекти розвитку наукових бiблiотек". Пiд час роботи секцiї з доповiддю
"Коеволюцiйна стратегiя розвитку бiблiотек" виступила професор
Харкiвської державної академiї культури, д-р наук iз соцiальних комунiкацiй
Г.В. Шемаєва.
3.Муха Л., Затока Л. Збереження бiблiотечних фондiв: традицiї,
iнновацiї, перспективи / Л. Муха, Л. Затока // Бiблiотечний вiсник.- 2017, N
6.- (Хронiка наукових подiй).
5 жовтня в рамках Мiжнародної наукової конференцiї "Бiблiотека.
Наука. Комунiкацiя. Стратегiчнi завдання розвитку наукових бiблiотек"
пройшов семiнар "Збереження бiблiотечних фондiв: традицiї, iнновацiї,
перспективи". У семiнарi взяли участь 45 представникiв наукових та
спецiальних бiблiотек i музеїв України. Заступник директора Центральної
наукової бiблiотеки Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н.
Каразiна О.Г. Бабiчева виступила з доповiддю "Робота бiблiотеки по
забезпеченню збереження документiв для належного функцiонування

рiдкiсного фонду", яка була пiдготовлена у спiвавторствi з директором ЦНБ
ХНУ iм. В.Н. Каразiна I.К. Журавльовою.
4.Науменко К. Україна бiблiографiчна / К. Науменко // Бiблiотечна
планета.- 2017, N 4 .- (Конференцiї. Семiнари. Читання).
У Нацiональнiй бiблiотецi України iменi Ярослава Мудрого 20-21
вересня 2017 р. вiдбувся Всеукраїнський семiнар для бiблiографiв "Основнi
напрями бiблiографiчної роботи: теорiя i практика", у роботi якого взяли
участь представники Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г.
Короленка. Учасникам семiнару було представлено низку електронних
ресурсiв. Зокрема, провiдний бiблiограф ХДНБ iм. В.Г. Короленка Г. Лях
презентувала каталог творiв Т.Г. Шевченка.
5.Сенченко М. Рецензiї / М. Сенченко // Вiсник Книжкової палати.2017, N 11.- (Книгознавство. Видавнича справа).
Рецензiя директора Книжкової палати України, професора Миколи
Сенченко на монографiю Мар'їної О.Ю. "Бiблiотека в цифровому просторi",
видану Харкiвською державною академiєю культури у 2017 роцi.
6.Чегринець М. Багатогранний талант бiблiотекаря-керiвника: до 80рiчного ювiлею Жанни Петрiвни Корнєвої / М. Чегринець // Бiблiотечний
форум: iсторiя, теорiя i практика.- 2017, N 4.- (Вiтаємо ювіляра).
В статтi головного бiблiотекаря вiддiлу наукової систематизацiї,
предметизацiї та органiзацiї систематичних каталогiв Харкiвської державної
наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка М. Чегринець представлено життєвий
i професiйний шлях завiдуючої вiддiлом систематизацiї та органiзацiї
систематичних каталогiв Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г.
Короленка у 80-90 роки ХХ ст., ветерана працi Жанни Петрiвни Корнєвої.
7.Черняк I. Внесок О. Сокальського у розвиток бiблiотечного
фондознавства / І. Черняк // Вiсник Книжкової палати.- 2017, N 10.- (Видатнi
дiячi та визначнi події).
У статтi здобувача КНУКiМ I. Черняк розкрито внесок Олексiя
Степановича Сокальського (1918-1991) – першого в Українi професора в
галузi бiблiотечного фондознавства у розвиток бiблiотечного фондознавства,
проаналiзовано науковi працi вченого з цього напряму. Вчителем та
науковим наставником О. Сокальського був вiдомий бiблiотекознавець О.
Майборода, який свого часу був призначений заступником директора з
навчально-наукової роботи Харкiвського бiблiотечного iнституту, а
впродовж 1951-1953 рр. був деканом бiблiотечного факультету.
8.Шалыганова А. Время. Личность. История: к 150-летию со дня
рождения Председателя Правления Харьковской общественной библиотеки
А.Н. Анцыферова / А. Шалыганова // Бiблiотечний форум: iсторiя, теорiя i
практика.- 2017, N 4.- (Постать в історії).
В статье главного библиотекаря Харьковской государственной научной
библиотеки им. В.Г. Короленко А. Шалыгановой изложены результаты
исследования "История Харьковской государственной научной библиотеки
имени В.Г. Короленко" о деятельности Правления Харьковской

общественной библиотеки и его Председателя А.Н. Анцыферова (19101918гг).
Обласні періодичні видання
1.Гусев П. Игорь Жуков издал книгу в память об отце / П. Гусев // Веч.
Харьков.- 2017.- 25 нояб.
В библиотеке имени Короленко состоялась презентация новой книги
стихотворений популярного харьковского телеведущего Игоря Жукова и его
отца – известного на Слобожанщине журналиста Леонида Жукова. Книгааллигат, одна сторона которой под названием "Белая ворона с павлиным
хвостом" посвящена стихотворениям Леонида Жукова, а вторая сторона
книги – это творчество Игоря Жукова "Та, чье имя шепчет ветер".
2.История элиты Украины // Харьков. известия.- 2017.- 30 нояб.
В Харьковско областной библиотеке для детей представлена выставка
Олега Киналя "Князья Руси. История элит".
3.Канунникова И. Харьковская библиотека удивила коллег / И.
Канунникова // Веч. Харьков.- 2017.- 30 дек.
Харьковская областная библиотека для детей получила Гран-при
Всеукраинского конкурса областных библиотек для детей. На конкурс
харьковчане представили проект "Десять шагов навстречу миру".
4.Книга известного телеведущего // Харьков. известия.- 2017.- 25 нояб.
В Харьковской государственной научной библиотеке им. В.Г.
Короленко прошла презентация книги известного телеведущего Игоря
Жукова. Издание представляет собой книгу-аллигат, в которой объединены
два сборника стихотворений. Первый сборник – "Та, чье имя шепчет ветер" –
самого Игоря Жукова, второй – "Белая ворона с павлиным хвостом" – его
отца, известного на Слобожанщине журналиста Леонида Жукова.
5.Книги для авиаторов // Харьков. известия.- 2017.- 7 дек.
В Харьковском национальном университете Воздушных Сил им.
Кожедуба открыли новый читальный зал библиотеки.
6.Лiсна Т. Додалося тепла у садках та клубах / Т. Лісна // Слобiд. край.2017.- 23 груд.
У рамках мiнi-проекту, що став переможцем обласного конкурсу
розвитку територiальних громад "Разом в майбутнє", Аполлонiвська сiльська
рада Сахновщинського району перекрила дах та почала ремонт фасаду у
примiщеннi сiльської бiблiотеки.
7.Мультфильм о городе // Харьков. известия.- 2017.- 14 дек.
В Харьковской областной библиотеке для детей работает Школа
мультипликации для детей и подростков.
8.Удивительная Япония глазами украинских детей // Харьков.
известия.- 2017.- 10 окт.
В Харьковской областной библиотеке для детей открылась выставка
детских рисунков и декоративных работ, созданных в рамках
общеобластного конкурса "Ця дивовижна Японiя".
9.Харьковским детям презентовали книгу // Харьков. известия.- 2017.28 дек.

В Харьковской областной библиотеке для детей прошла презентация
книги "Клатч" поэтессы, писательницы, члена Национального союза
писателей Украины Татьяны Очеретяновой.
Регіональні періодичні видання
1.Алтиця Ю. Святий Миколай Чудотворець / Ю. Алтиця //
Дворiчанський край.- 2017.- 30 груд.
23 грудня у Першотравневому сiльському будинку культури вiдбулося
свято Миколая, в пiдготовцi якого взяла участь завiдуюча Першотравневою
бiблiотечною фiлiєю Дворiчанської ЦБС Ю. Алтиця.
2.«Бiблiотека – дім твоїх друзів» // Голос Лозiвщини.- 2017.- 6 жовт.
У Панютинськiй публiчнiй бiблiотецi Лозiвського району 5 жовтня
вiдбувся урок-екскурсiя "Бiблiотека – дім твоїх друзiв".
3.Бiблiотека – мiсце зустрiчi з прекрасним свiтом книги // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2017.- 7 жовт.
Про роботу Великобучкiвської бiблiотеки-фiлiї Сахновщинського
району.
4.Башликова В. Пам'ятаємо про Голодомор / В. Башликова //
Дворiчанський край.- 2017.- 2 груд.
У Митрофанiвськiй бiблiотечнiй фiлiї Дворiчанської ЦБС вiдбулася
iнформацiйна година до Дня вшанування пам'ятi жертв Голодомору. Було
обладнано книжкову виставку "Голод 1932-1933 рокiв".
5.Берднiк I. Свято Миколая у Кутькiвцi / І. Берднік // Дворiчанський
край.- 2017.- 30 груд.
Працiвники
Кутькiвського
СБК
i
Кутькiвської
бiблiотеки
Дворiчанського району провели 19 грудня дитячий ранок до свята Миколая.
6.Бердник I. "Голодомор-33" / І.Бердник // Дворiчанський край.- 2017.2 груд.
24 листопада у Кутькiвськiй бiблiотечнiй фiлiї Дворiчанської ЦБС
вiдбувся захiд, присвячений 85-й рiчницi Голодомору.
7.Борзенкова А. Здоров'я – головний життєвий скарб / А. Борзенкова //
Знамя труда (Первомайский р-н).- 2017.- 28 окт.
В Первомайськiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв N 4 протягом
жовтня, пiд гаслом "Шкiльна бiблiотека – за здоровий спосiб життя",
проходить IV щорiчний Всеукраїнський мiсячник шкiльних бiблiотек.
8.Бутенко I. Родоначальник бiблiотечної справи / І.Бутенко // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2017.- 18 груд.
Першу бiблiотеку в Сахновщинському районi було вiдкрито восени
1927 року у селищi Сахновщина. Її завiдуючим став Семен Парамонович
Буланий.
9.Вiннiк Т. Свято Миколая / Т. Віннік // Дворiчанський край.- 2017.- 30
груд.
В Богданiвськiй бiблiотечнiй фiлiї Дворiчанської ЦБС вiдбулося свято
до Дня Святого Миколая. До заходу була обладнана виставка дитячого
малюнка "Моя новорiчна мрiя".

10.Введенська Н. Неопалима Купина / Н.Введенська // Трибуна
трудящих (Харкiвський р-н).- 2017.- 8 лист.
День бiблiотеки вiдсвяткували в бiблiотецi-фiлiї N 1 сел. Високий
Харкiвського району.
11.Виставна О. "Шкiльна бiблiотека – за здоровий спосiб життя" / О.
Виставна // Голос Лозiвщини.- 2017.- 24 жовт.
У рамках проведення з 2 по 31 жовтня Всеукраїнського мiсячника
шкiльних бiблiотек "Шкiльна бiблiотека – за здоровий спосiб життя" у ЛЗОШ
I-III ст. N 3 розгорнуто книжкову виставку "Наше здоров'я в наших руках".
12.Волощук М. Ключ до знань / М. Волощук // Вiсник
Богодухiвщини.- 2017.- 6 жовт.
Iсторiя створення i сьогодення Богодухiвської районної дитячої
бiблiотеки.
13.Волощук М. Книголюби Богодухiвщини / М. Волощук // Вiсник
Богодухiвщини.- 2017.- 3 лист.
В Харкiвському нацiональному академiчному театрi опери i балету 24
жовтня пройшов III Обласний патрiотичний форум "З Україною в серцi",
який збирає кращих читачiв Харкiвщини. Вiдбулося нагородження
переможцiв та лауреатiв обласних та всеукраїнських конкурсiв, в яких брали
участь i обдарованi читачi дитячих бiблiотек Богодухiвського району.
14.Волощук М. Книгу треба супроводжувати / М. Волощук // Вiсник
Богодухiвщини.- 2017.- 6 жовт.
Про книгообiг в бiблiотеках розповiдає працiвник вiддiлу
комплектування Центральної бiблiотеки Богодухiвської централiзованої
бiблiотечної системи Тетяна Миколаївна Грекова.
15.Все життя – служба справi // Обрiї Iзюмщини.- 2017.- 9 лист.
Три ювiлея в одному – вiковий, творчий i посадовий вiдзначає директор
Iзюмської центральної районної бiблiотеки, заслужений працiвник культури
В.М. Лисаченко.
16.Вшанування людей похилого вiку // Голос Лозiвщини.- 2017.- 10
жовт.
До Мiжнародного дня людей похилого вiку у Краснопавлiвськiй
бiблiотецi N 2 Лозiвської ЦБС пройшла година доброго спiлкування
"Погуляємо, молодiсть згадаємо".
В Перемозькiй бiблiотецi вiдбулась година добрих справ "Хай теплою
буде осiнь життя".
Михайлiвська бiблiотека разом iз сiльським клубом органiзували
лiтературно-музичну подорож "Музика в нашому життi".
У Полтавськiй бiблiотецi пройшов день зустрiчi з книгою "Теплом
своїм зiгрiй людину".
17.Героїко-патрiотичне виховання в бiблiотеках Лозiвської ЦБС //
Голос Лозiвщини.- 2017.- 24 жовт.
В бiблiотеках Лозiвського району пройшли заходи, присвяченi Дню
захисника України, який встановлено 14 жовтня, в День українського
козацтва.

18.Горбацевич К. "Ти знаєш, що ти Людина" / К. Горбацевич // Голос
Лозiвщини.- 2017.- 24 лист.
Дискусiйна година "Ти знаєш, що ти Людина" пройшла 16 листопада в
читальному залi Лозiвської центральної районної бiблiотеки.
19.До Всесвiтнього дня усмiшки // Голос Лозiвщини.- 2017.- 6 жовт.
Лiтературний релакс "Хай лунає смiх навкруги, смiх для всiх
найкращий друг" до Всесвiтнього дня усмiшки вiдбудеться 6 жовтня у
Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi.
20.До Дня Гiдностi та Свободи // Голос Лозiвщини.- 2017.- 28 лист.
До Дня Гiдностi та Свободи 20 листопада у бiблiотецi БК "Днiпро" на
Лозiвщинi вiдбувся захiд у формi патрiотичного репортажу "Майдан – це
стан душi i серця". 21 листопада Лозiвська районна бiблiотека для дiтей
презентувала хвилинку духовностi та патрiотизму "В серцi – Україна".
21.До Дня прав людини // Голос Лозiвщини.- 2017.- 12 груд.
7 грудня у Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулася
юридична панорама "Перехрестя мудрого закону", присвячену Дню прав
людини.
22.До Дня української писемностi та мови // Голос Лозiвщини.- 2017.10 лист.
7 листопада у Панютинськiй публiчнiй бiблiотецi Лозiвського району
пройшла книжкова виставка "Мова – дивний скарб", у Лозiвськiй мiськiй
бiблiотецi – цiкавi факти про виникнення мови "Мова не вибiр, її дав нам
Бог".
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 9 листопада пройшла година
спiлкування та перегляд тематичного вiдео "Мова рiдна, квiтуй i шануйся!", у
мiськiй бiблiотецi книжкова виставка "Мова – державна перлина, нею
дорожiть"; у Домаськiй бiблiотецi – поетична виставка-елегiя "Рiдна мова
краю батькiвського пiсня".
10 листопада у Панютинськiй публiчнiй бiблiотецi пройшло тематичне
свято "А мова наша схожа на квiтник".
23.До Дня художника // Сiльськi новини (Валкiвський р-н).- 2017.- 10
жовт.
В читальному залi Валкiвської центральної районної бiблiотеки
розгорнуто виставку "Читач – натур творча", на якiй представленi живописнi
роботи друзiв бiблiотеки.
24.Дюкар Е. Вышла в свет книга поэзии чугуевского журналиста
Леонида Жукова / Е. Дюкар // Вiсник Чугуївщини.- 2017.- 2 груд.
В Харьковской государственной научной библиотеке им. В.Г.
Короленко телеведущий Игорь Жуков презентовал книгу-аллигат, одна
сторона которой посвящена стихотворениям отца, Леонида Жукова под
названием "Белая ворона с павлиньим хвостом", а вторая знакомит с
поэтическим творчеством самого Игоря Жукова – "Та, чье имя шепчет
ветер".
25.Дякуємо за затишок! // Дворiчанський край.- 2017.- 9 груд.

На базi Гракiвської бiблiотечної фiлiї Дворiчанської ЦБС дiє жiночий
клуб "Уют".
26.«Етно-бiблiотека» у Борщовiй // Трибуна трудящих (Харкiвський рн).- 2017.- 1 лист.
25 жовтня в селi Борщова Слобожанської громади вiдкрили оновлену
бiблiотеку. З нагоди вiдкриття "етно-бiблiотеки", Харкiвська центральна
районна бiблiотека пiдготувала краєзнавчий екскурс про видатного
громадського дiяча, письменника, мовознавця Бориса Грiнченка.
27.Єфiменко Л. Своїм талантом рiдний край прославив / Л. Єфіменко //
Сiльськi новини (Валкiвський р-н).- 2017.- 7 лист.
У бiблiотеках Валкiвського району провели ряд цiкавих заходiв до 80рiччя вiд дня народження видатного земляка – письменника Вiктора Гамана.
У Валкiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi в читальному залi
облаштували експозицiю лiтературного вернiсажу "Заповiднi верховiття
Вiктора Гамана", на абонементi виставку-рекомендацiю "Лiтописи В.П.
Гамана".
28.Єфiменко Л. Тут все хвилює молодi серця / Л. Єфіменко // Сiльськi
новини (Валкiвський р-н).- 2017.- 25 лист.
До Дня Гiдностi та Свободи в читальному залi Валкiвської центральної
районної бiблiотеки вiдкрито книжкову виставку-реквiєм "Подiї, що змiнили
долю України".
29.Єфiменко Л. Українцi – на захистi миру / Л. Єфіменко // Сiльськi
новини (Валкiвський р-н).- 2017.- 24 жовт.
У Валкiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi пройшов урок мужностi
"Українцi – на захистi миру", присвячений Дню захисника України та Дню
українського козацтва.
30.Єфiмова Т., М'ячина Т. Краєзнавча робота сiльської та шкiльної
бiблiотек "Любов – моє Рокитне" / Т. Єфімова, Т. М’ячина // Вiстi
Водолажчини.- 2017.- 11 лист.
До Рокитненської сiльської бiблiотеки Нововодолазького району
завiтало методичне об'єднання шкiльних бiблiотекарiв району, щоб
перейняти досвiд краєзнавчої роботи у спiвпрацi шкiльної та сiльської
бiблiотек.
31.Живагiн А. Хранителi духовних скарбiв / А. Живагін // Голос
Лозiвщини.- 2017.- 10 жовт.
У Лозiвськiй районнiй державнiй адмiнiстрацiї вiдбулися урочистостi з
нагоди Всеукраїнського дня бiблiотек, на якi були запрошенi працiвники
бiблiотек Лозiвської централiзованої бiблiотечної системи.
32.Зайцева Н. Здоров'я сьогоднi i на все життя / Н. Зайцева // Знамя
труда (Первомайский р-н).- 2017.- 28 окт.
В бiблiотецi Первомайської ЗОШ N 5 пройшли заходи в рамках
Всеукраїнського мiсячника шкiльних бiблiотек, який проводили пiд гаслом
"Шкiльна бiблiотека – за здоровий спосiб життя".
33.Засiдання клубу "Епiцентр" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 3 жовт.

23 вересня у Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулося
чергове засiдання клубу за iнтересами "Епiцентр" на тему "Хай буде мир у
всьому свiтi", присвячене Мiжнародному дню миру.
34.Заходи в бiблiотеках // Голос Лозiвщини.- 2017.- 10 лист.
9 листопада у Домаськiй бiблiотецi Лозiвського району була
представлена тематична поличка до 145-ї рiчницi з дня народження
українського поета i прозаїка Богдана Лепкого.
10 листопада у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi розмiщенi легенди та
притчi "Усi ми рiзнi, усi ми рiвнi" до Дня толерантностi.
У Панютинськiй публiчнiй бiблiотецi 11 листопада буде розмiщена
книжкова виставка "Свiтова казкарка" до 110-ї рiчницi з дня народження
шведської дитячої письменницi Астрiд Лiндгрен, у юнацькiй бiблiотецi –
книжкова виставка "Свiт шукає енергiю" до Мiжнародного дня
енергозбереження.
35.Заходи до Дня пам'ятi жертв голодоморiв // Голос Лозiвщини.2017.- 8 груд.
В бiблiотеках Лозiвського району були проведенi заходи, присвяченi
Дню пам'ятi жертв голодоморiв. Зокрема, у Центральнiй районнiй бiблiотецi
вiдбулася година-реквiєм "Людської пам'ятi мости".
36.История начинается в библиотеке // Знамя труда (Первомайский рн).-2017.- 30 дек.
42 года проработала библиотекарем в Первомайской школе N 1
Валентина Андреевна Первушина.
37.Кiсiль В. Дай же, Боже, в добрий час, щоб добро гостило в нас / В.
Кисіль // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2017.- 30 груд.
В клубi за iнтересами "Самаряночка", що дiє у Верхньосамарськiй
сiльськiй бiблiотецi-фiлiї Близнюкiвської ЦБС, у груднi було проведено
народознавчу годину "Зимовi свята".
38.Калiнiченко А. Шкiльна бiблiотека – за здоровий спосiб життя / А.
Калініченко // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2017.- 21 окт.
Бiблiотека Первомайської ЗОШ I-III ступенiв N 2 взяла участь у
щорiчному Всеукраiнїському мiсячнику шкiльних бiблiотек, який цього року
проходить пiд гаслом "Шкiльна бiблiотека – за доровий спосiб життя".
39.Калашник А. Поетеса з Вiльшани / А. Калашник // Дворiчанський
край.- 2017.- 16 верес.
У примiщеннi читального залу Дворiчанської центральної районної
бiблiотеки пройшла лiтературна година, присвячена поетесi, що народилася в
с. Вiльшана Дворiчанського району, Ганнi Гайворонськiй.
40.Калюжний М. Бiблiотекарiв Iзюма вiтали вдячнi читачi / М.
Калюжний // Обрiї Iзюмщини.- 2017.- 5 жовт.
В Iзюмськiй мiськiй бiблiотецi пройшли урочистостi з нагоди
Всеукраїнського дня бiблiотек.
41.Калюжний М. Доля книги формує долю людини / М. Калюжний //
Обрiї Iзюмщини.- 2017.- 28 верес.

Iнтерв'ю iз заслуженим працiвником культури України, директором
Iзюмської центральної районної бiблiотеки Валентиною Миколаївною
Лисаченко.
42.Комп'ютер книзi тут не конкурент // Сiльськi новини (Валкiвський
р-н).- 2017.- 3 жовт.
У Валкiвськiй центральнiй районнiй дитячiй бiблiотецi пройшла
урочиста презентацiя, успiшно реалiзованого в рамках обласного конкурсу
"Разом в майбутнє – 2017", проекту "Сучасним дiтям – сучасну бiблiотеку!".
43.Краснокутська О. У дитячiй бiблiотецi говорили про проблеми
СНIДу / О. Краснокутська // Вiстi Змiївщини.- 2017.- 8 груд.
4 грудня в Змiївськiй дитячiй бiблiотецi вiдбувся захiд до Всесвiтнього
дня боротьби зi СНIДом для учнiв 10-х класiв Змiївської другої школи.
44.Ляхова Н. Сучасне джерело iнформацiї / Н. Ляхова // Вiстi
Красноградщини.- 2017.-6 жовт.
У Наталинськiй сiльськiй бiблiотецi Красноградського району одними з
перших у районi встановили iнтернет, запровадили програму "Бiблiомiст".
45.Мiнi-проекти реалiзовано // Обрiї Iзюмщини.- 2017.- 30 лист.
У селi Кам'янка Iзюмського району реалiзували два мiнi-проекти в
рамках обласної Програми розвитку територiальних громад "Разом в
майбутнє", в рамках яких вiдбувся у тому числі і капiтальний ремонт будiвлi
сiльської бiблiотеки.
46.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2017.- 6 жовт.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представленi: Європейський куточок
"Європа – наш спiльний дiм", виставка енциклопедiй "Академiя дитячих
наук", книжкова виставка "Обличчя лiтературної України" до 55-ї рiчницi з
дня народження української письменницi i поетеси Iрен Роздобудько,
iнформацiйний стенд "Поезiя "срiбного столiття", "Поети поза лiтературними
течiями" до 125-ї рiчницi з дня народження росiйської поетеси Марини
Цвєтаєвої.
47.Методично-практичний десант // Голос Лозiвщини.- 2017.- 12 груд.
Працiвники Лозiвської центральної районної бiблiотеки надали
Новоiванiвськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї практичну допомогу у розстановцi
книжкового фонду пiсля ремонтних робiт.
48.Миколаєнко В. Iсторична лiтература – для читачiв / Миколаєнко В.
// Обрiї Iзюмщини.- 2017.- 12 жовт.
В Iзюмськiй центральнiй районнiй бiблiотецi побував керiвник проекту
"Лiкбез. Iсторичний фронт" Кирило Галушко, який спiльно з групою
"Iнформацiйний спротив" проводять акцiю "Книжкова навала". До бiблiотеки
було передано комплект лiтератури серiї "Iсторiя без цензури".
49.На рамена осенi лягли її роки // Обрiї Iзюмщини.- 2017.- 9 лист.
Колектив редакцiї газети "Обрiї Iзюмщини" вiтає з днем народження
заслуженого працiвника культури України, директора Iзюмської ЦРБ
Валентину Миколаївну Лисаченко.
50.Навчання сiльських бiблiотекарiв // Голос Лозiвщини.- 2017.- 3
жовт.

На базi Надеждiвської, Краснопавлiвської N 2 i Орiльської N 1 опорних
бiблiотек-фiлiй методичною службою Лозiвської ЦБС було проведено
проблемно-цiльове навчання сiльських бiблiотекарiв з органiзацiї
позастацiонарного обслуговування користувачiв.
51.Наумов I. Завжди з книгами / І. Наумов // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н).- 2017.- 30 верес.
За даними Управлiння культури i туризму Харкiвської обласної
державної адмiнiстрацiї, на Харкiвщинi нараховується 817 бiблiотек з
бiблiотечним фондом понад 19 млн. примiрникiв. Серед провiдних бiблiотек
– 3 обласнi: Харкiвська обласна унiверсальна наукова бiблiотека, Харкiвська
обласна бiблiотека для юнацтва та Харкiвська обласна бiблiотека для дiтей.
52.«Нащадки козацької слави» // Голос Лозiвщини.- 2017.- 24 жовт.
12 жовтня в Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi провели для
учнiв 8-Б класу ЛНВК N 10 "ЗНЗ-ДНЗ" захiд "Нащадки козацької слави".
53.Овочевий фуршет // Голос Лозiвщини.- 2017.- 3 жовт.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi спільно з клубом "Родовiд" проведено
овочевий фуршет "Страви з городу, що лiкують".
54.Оселя людського розуму // Трибуна трудящих (Харкiвський р-н).2017.- 8 лист.
7 листопада у клубному закладi сел. Буди Харкiвського району було
вiдзначено 120-рiчний ювiлей Будянської бiблiотеки.
55.«Писемнiсть та мова – жива плоть, яка створювалась мiльйонами
поколiнь" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 21 лист.
Заходи, присвяченi Дню української писемностi та мови, вiдбулися в
бiблiотеках Лозiвського району. Так, в Лозiвськiй центральнiй районнiй
бiблiотецi пройшов мовознавчий марафон "Мово рiдна, ти як море".
56.Рєзнiк Л. "Україна – європейська країна" /Л. Рєзнік // Дворiчанський
край.- 2017.- 9 верес.
У Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi пройшов урок "Україна –
європейська країна".
57.Рєзнiк Л. Українська державнiсть крiзь вiки / Л. Рєзнік //
Дворiчанський край.- 2017.- 16 верес.
До Дня незалежностi у Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi
вiдбувся iсторичний екскурс.
58.Рєзнiк О. "Славнi сини України" / О. Рєзнік // Дворiчанський край.2017.- 16 верес.
В Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi пройшла iсторично-iгрова
година "Славнi сини України" до Дня українського козацтва i Дня захисника
України.
59.Свято хранителiв мудростi // Вiстi Водолажчини.- 2017.- 7 жовт.
У Нововодолазькому районному будинку культури вiдбулися
урочистостi з нагоди Всеукраїнського дня бiблiотек та церемонiя
нагородження кращих представникiв професiї. Учасники художньої
самодiяльностi пiдготували присутнiм музичнi вiтання.
60.Свято читацького задоволення // Голос Лозiвщини.- 2017.- 3 жовт.

29 вересня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшло свято читацького
задоволення "Думки людства, їх мудрiсть i розум на сторiнках книг" до Дня
бiблiотек.
61.Семiнар-нарада // Голос Лозiвщини.- 2017.- 24 жовт.
В читальнiй залi Лозiвської центральної районної бiблiотеки 18 жовтня
пройшов семiнар-нарада з планування роботи сiльських бiблiотек на 2018
рiк.
62.«Страви з городу, що лiкують" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 6 жовт.
5 жовтня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшло засiдання клубу
"Родовiд" – "Страви з городу, що лiкують".
63.Сургай Н. Провiдники в книжковiм свiтi / Н. Сургай // Сiльськi
новини (Валкiвський р-н).- 2017.- 26 верес.
Про роботу бiблiотек Валкiвщини розповiдає директор Валкiвської
централiзованої бiблiотечної системи Н. Сургай.
64.Сьогоднi – День пам'ятi жертв голодоморiв // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2017.- 25 лист.
З нагоди 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рокiв у читальному залi
Валкiвської центральної районної бiблiотеки розгорнуто виставку-реквiєм
"Голодомор на Українi мовою документiв". 24 листопада працiвники
бiблiотеки провели годину пам'ятi "Чорна сповiдь моєї Вiтчизни" для
семикласникiв лiцею iменi О.С. Масельського.
65.«Толерантний – це про тебе?" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 14 лист.
9 листопада в Лозiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей Лозiвської ЦБС
бiблiотекар О.I. Щеглова провела зi своїми читачами морально-етичний
дiалог "Толерантний – це про тебе?".
66.Фiлiпова Л. Дитячих сердець чарiвниця / Л.Філіпова //
Дворiчанський край.- 2017.- 16 груд.
В Дворiчанськiй районнiй бiблiотецi для дiтей пройшла мультимедiйна
мандрiвка "У гостi до Астрiд Лiндгрен" до 110-ї рiчницi вiд дня народження
знаменитої шведської казкарки.
67.Федотова Н. Шкiльна бiблiотека – за здоровий спосiб життя / Н.
Федотова // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2017.- 11 нояб.
Про участь шкiльної бiблiотеки Первомайської загальноосвiтньої
школи I-III ступенiв N 6 у Всеукраїнському мiсячнику шкiльних бiблiотек
"Шкiльна бiблiотека – за здоровий спосiб життя" розповiдає завiдувач
бiблiотеки Н.В. Федотова.
68.Хмiль Г. До Дня захисника України / Г. Хміль // Вiстi
Дергачiвщини.- 2017.- 21 жовт.
До Дня захисника України в Пересiчанськiй бiблiотецi-фiлiї N 12
Дергачiвської ЦБС проведенi тематичний перегляд лiтератури "Слава
козацька вiчно живе", патрiотична година "Ми – нащадки козакiв".
69.Христенко Л. Олiмпiйська фiлософiя та здоровий спосiб життя / Л.
Христенко // Зоря (мiжрайонна газета).- 2017.- 18 лист.

В рамках проведення Всеукраїнського мiсячника бiблiотек пiд гаслом
"Шкiльна бiблiотека за здоровий спосiб життя" у Золочiвськiй гiмназiї N 1
пройшли бесiди на спортивнi теми.
70.Чайка С. Свято бiблiотеки i читачiв / С. Чайка // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2017.- 10 жовт.
До свого професiйного свята – Всеукраїнського дня бiблiотек
Валкiвська центральна районна бiблiотека провела День вiдкритих дверей.
71.Чигрин В. Бiблiотека носитиме iм'я вiдомого земляка / В. Чигрин //
Трибун трудящих (Харкiвський р-н).- 2017.- 28 жовт.
Про роботу Комунального закладу "Мереф'янська мiська центральна
бiблiотека", яку створили пiсля утворення Мереф'янської об'єднаної
територiальної громади, а також про намiри присвоєння бiблiотецi iменi
вiдомого поета i письменника Вiктора Кiрiченка, уродженця Мерефи.
72.Шаульський М. День мiсцевого самоврядування в Чкаловськiй
ОТГ / М. Шаульский // Вiсник Чугуївщини.- 2017.- 16 груд.
На територiї Чкаловської ОТГ Чугуївського району на базi бiблiотек,
якi були у спiльнiй власностi територiальних громад Чугуївського району,
створено селищну бiблiотечну систему.
73.Шепель А., Даценко Л. Стежками славного Варсави / А. Шепель,
Л. Даценко // Трибуна трудящих (Харкiвський р-н).- 2017.- 9 груд.
Завiдуюча Бабаївською селищною бiблiотекою Харкiвського району Л.
Даценко взяла участь у святковому заходi, присвяченому 295-рiччю з дня
народження мислителя, фiлософа, письменника, педагога Григорiя Савича
Сковороди.
74.Щетинiна Л. "Де ходить Святий Миколай" / Л. Щетиніна //
Дворiчанський край.- 2017.- 30 груд.
Напередоднi свята Миколая директором Вiльшанського СБК
Семизенко Л.Г. i завiдуючою Вiльшанською бiблiотекою Щетинiною Л.О.
Дворiчанського району для дiтей було проведено дитячий ранок "Де ходить
Святий Миколай".
75.Юридична панорама // Голос Лозiвщини.- 2017.- 12 груд.
Лозiвська центральна районна разом з юристом Первомайського
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги М.С.
Катеринником провела для старшокласникiв Лозiвського НВК N 10 "ДНЗЗНЗ" юридичну панораму "Перехрестя мудрого закону", присвячену Дню
прав людини.
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з питань культури і мистецтва Харківської обласної універсальної
наукової бібліотеки

