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за матеріалами періодичних видань 
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Інтернет-ресурси 

1.На Харківщині запустили соціальний проєкт «Літо з бібліотекою» 

[Електронний ресурс] // Харківський вимір.- Режим доступу: https://x-

vymir.com/kultura/na-harkivshhyni-zapustyly-sotsialnyj-proyekt-lito-z-

bibliotekoyu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=na-

harkivshhyni-zapustyly-sotsialnyj-proyekt-lito-z-bibliotekoyu, вільний.- Назва з 

екрану.- Текст на екрані укр. мов.  

За ініціативи Департаменту культури і туризму Харківської ОДА у 

2021 році Харківська обласна універсальна наукова бібліотека відновила 

соціальний проєкт «Літо з бібліотекою». Директорка Харківської обласної 

універсальної наукової бібліотеки Наталя Шостко зазначає, що тематичний 

день популярних книг доводить дієвість бібліотерапевтичного ефекту за 

складних життєвих обставин, допомагаючи віднайти спосіб вирішення або 

просто відсторонитися від негараздів. Проєкт Харківської обласної 

універсальної наукової бібліотеки «Літо з бібліотекою» діятиме у будні 

протягом літа. 

2.Хаб 5-й Слобожанской бригады получил новые книги из областной 

библиотеки [Електронний ресурс] // Хроники.- Режим доступу: 

https://chronicles.pro/ru/society/khab-5-j-slobozhanskoj-brigady-poluchil-novye-

knigi-iz-oblastnoj-biblioteki, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. 

мов.  

Харьковская областная универсальная научная библиотека передала 

информационно-просветительскому хабу 5 Слобожанской бригады НГУ 

более 30 экземпляров книг разных жанров – современная украинская проза и 

поэзия, детективы, всемирная история, правоведческая литература и книги на 

английском и немецком. Сотрудничество областной библиотеки и 

информационно-просветительского хаба 5 Слобожанской бригады – это 

продолжение и расширение взаимодействия в рамках подписанного в апреле 

Меморандума о сотрудничестве издательств и библиотек Нацгвардии. 

Представители областной библиотеки сначала были консультантами 

эффективного воплощения Меморандума в жизнь. Отныне, они 
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обмениваются библиотечным фондом с хабом воинской части и 

осуществляют трансфер знаний и опыта. 

 

Регіональні періодичні видання 

1.Библиотеки покоряют TikTok и Instagram // Вечер. Харьков.- 2021.- 

27 мая.  

О том, как харьковские библиотеки приспосабливаются к современным 

реалиям и выживают в условиях локдауна. 

2.В ногу со временем // Харьков. известия.- 2021.- 20 мая.  

Игорь Терехов посетил Центральную библиотеку им. А.П. Чехова. 

3.Вишиває бісером // Вісник Богодухівщини.- 2021.- 11 черв.  

У читальній залі Богодухівської публічної бібліотеки відбулась 

презентація виставки робіт самодіяльної майстрині Лідії Медведєвої. 

5.Воронкіна І. З маленьких кроків починаються великі зміни у життя / 

І. Воронкіна // Нове життя (Близнюківська ТГ).- 2021.- 17 квіт.  

Інтерв’ю з Маргаритою Кондра. Другий рік жінка очолює сільську 

бібліотеку у Софіївці Першій, що на Близнюківщині. 

6.Гасанова М. Случайных встреч не бывает… / М. Гасанова // Трибуна 

трудящих (Харківський р-н).- 2021.- 2 квіт.  

О работе семейной библиотеки №40. 

7.Зубицька І. Коли квітнуть сади – душа співає / І. Зубицька // Трибуна 

трудящих (Харківський р-н).- 2021.- 9 квіт.  

У музичній вітальні соціокультурного центру ХДНБ ім. В.Г.Короленка 

відбулися літературні читання «Спасибі тобі, моє серце!» до 85-річчя від дня 

народження Анни Герман. 

8.Калюжний М. Книжковий світ для інклюзивної освіти 

демонстрували ізюмські бібліотеки / М. Калюжний // Обрії Ізюмщини.- 

2021.- 8 квіт.  

В Ізюмській центральній міській бібліотеці відбувся семінар, тема 

якого стосувалась інклюзії, тієї сфери життєдіяльності, де значна увага 

приділяється розвитку дітей з інвалідністю, точніше їх можливостям у 

доступі до загальної та вищої освiти.  

9.Книга як Всесвіт: місія добрих справ // Вісті Дергачівщини.- 2021.- 

21 трав.  

Завдяки фінансовій підтримці мецената Максима Биченка було 

придбано близько 300 книжок для місцевих філій бібліотеки у Великих і 

Малих Проходах. 

10.Лаптєва Н. «Великоднє диво-2021»: нагороджено переможців 

фестивалю / Н. Лаптєва // Вісті Красноградщини.- 2021.- 14 трав.  

У Красноградській публічній бібліотеці підбили підсумки творчого 

змагання – фестивалю «Великоднє диво-2021», організованого районним ГО 

«Традиція». 

11.Меркулова Н. Зачем нужны библиотеки, когда есть гаджеты / Н. 

Меркулова // Время.- 2021.- 21 мая.  

Как коронавирус изменил работу научных и публичных библиотек. 



12.Мудрак І. Книги знають все / І. Мудрак // Промінь (Краснокутська 

ТГ).- 2021.- 14 квіт.  

Про Краснокутську центральну дитячу бібліотеку.  

13.Незалежна і єдина – моя Україна! // Слово ветерана Харківщини.- 

2021.- 30 лип.- 5 серп.  

Визначені переможці обласного туру Всеукраїнського конкурсу 

«Незалежна і єдина – моя Україна!». Захід відбувся в Харківській обласній 

бібліотеці для дітей до 30-річчя незалежності України. 

14.Носова Т. Лозівська міська бібліотека відзначила своє 55-річчя / Т. 

Носова // Голос Лозівщини.- 2021.-11 черв.  

Лозівська міська бібліотека приймає привітання та подарунки з нагоди 

свого 55-річчя. 

15.Носова Т. Юнацьку бібліотеку обладнають інформаційною 

системою Кона / Т. Носова // Голос Лозівщини.- 2021.-9 лип.  

Лозівську юнацьку бібліотеку модернізують завдяки перемозі в 

обласному конкурсі міні-проєктів «Разом у майбутнє». 

16.П’ять хвилин з очільником громади // Нове життя (Близнюківська 

ТГ).- 2021.- 6 черв.  

До уваги читачів – короткий огляд головних новин територіальної 

громади, зокрема: на черговій ХІІ сесії VІІІ скликання Близнюківської 

селищної ради, серед інших, було розглянуте найбільш резонансне та 

обговорюване питання що до закриття 11 сільських бібліотек-філій, 

розташованих у населених пунктах громади, де менше 500 осіб зони 

обслуговування. Загалом за цим критерієм було відібрано 11 закладів: 

Башилівська, Вишнева, Миколаївська Друга, Надеждинська, 

Новоолександрівська, Новопавлівська, Новоукраїнська, Олександрівська, 

Семенівська, Степанівська та Шевченківська сільські бібліотеки-філії. 

17.Села Близнюківщини: Башилівка // Нове життя (Близнюківська 

ТГ).- 2021.- 10 квіт.  

У с. Башилівка, що на Близнюківщині, успішно функціонує сільська 

бібліотека, бібліотечний фонд якої становить 7,5 тисяч екземплярів. 

 

Публікації, що не увійшли до попередніх випусків 

1.Варнавська О. Чорнобильський набат / О. Варнавська // Вісті 

Барвінківщини.- 2021.- 30 квіт.  

В читальній залі Григорівської сільської бібліотеки представлено 

книжкову виставку «Чорнобиль: трагедія, подвиг, застереження». 

2.Впорядковуються назви закладів // Вісті Барвінківщини.- 2021.- 5 

берез.  

На позачерговій VІІ сесії VІІІ скликання Барвінківської міської ради 

серед багатьох розглянутих питань, було питання впорядкувань назв 

закладів, зокрема і закладів культури. Так, комунальний заклад 

«Барвінківська централізована бібліотечна система» тепер називається 

простіше – Барвінківська міська бібліотека. 



3.Рєзнік О. «Нехай мої струни лунають» / О. Рєзнік // Дворічанський 

край.- 2021.- 6 берез.  

В Дворічанській дитячій районній бібліотеці з нагоди 150-річчя від дня 

народження Лесі Українки пройшла літературна година-презентація «Нехай 

мої струни лунають». 

4.Рєзнік О. Дворічанщина – земля талантів / О. Рєзнік // Дворічанський 

край.- 2021.- 9 січ.  

360-річчю заснування Дворічної присвячена книжкова виставка «Я 

люблю тебе, рідна Дворічна», організована в Дворічанській дитячій районній 

бібліотеці. 

5.Рєзнік О. Нагородили учасників Міжнародного літературного 

марафону / О. Рєзнік // Дворічанський край.- 2021.- 3 квіт.  

В Дворічанській дитячій районній бібліотеці відбулося нагородження 

учасників літературного марафону «Моя Леся Українка», організованого 

Харківською обласною бібліотекою для дітей і Харківською обласною 

універсальною науковою бібліотекою за підтримки Департаменту культури і 

туризму Харківської ОДА.  
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з питань культури і мистецтва Харківської обласної універсальної 

наукової бібліотеки 

 

 


