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У випуску: 

Дорогі читачі! 
 

Ось і закінчується бібліотечний рік-2016.  

Ми — працювали та відпочивали, вивчали та навчали, мріяли та 

створювали, читали та писали, планували та звітували, шука-

ли і відповідали, тягали і складали! Ви — читали, навчались, пи-

тали, йшли і повертались… А головне — надихали на інновації, 

спонукали розвиватись, створювати щось нове. Ідея започатку-

вання газети для читачів підтверджує це. В цьому випуску чи-

тайте,  що новенького за рік відбулося в бібліотеці та які книги 

почитати на зимові свята. Адже вона таки працює! 

Ми раді зустрітися з вами у новому! 
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«Найтепліші» книги    

  Мабуть, зима найчарівніша і «найкнижковіша» пора року, коли можна загорнутися у щось тепле, взяти чашку чогось гарячого 
із солодощами і зануритися у читання. Пропонуємо «зимову» підбірку книг від классики та казок до сучасних бестселлерів, які 
можна взяти в нашій бібліотеці. 

Це ж Різдво! (чарівні книги для малят) 

  Щороку з’являється все більше хороших україномовних книжок для малят про такі чарівні свята, як день Святого Миколая, 
Новий рік та Різдво. Протягом цих свят, крім веселощів, ігор і частувань, можна щодня влаштовувати святкові читання. 

Зимові канікули з книжковими героями 

  Богдана Матіяш «Казки Різдва». Різдво – 
це час, повний таємниці, радості й дива. 
Казки Різдва нагадують про зміст цього 
свята – чудесне Боже народження, повне 
довіри й ніжності, – і теж можемо, зачудо-
вані, перед цією таємницею зупинитися, 
побути малими дітьми, з їхньою вірою і 
простотою прийти привітати новонародже-
ного Месію. Пережити безліч див, які ста-
ються, коли віримо.  

 

  Надійка Гербіш «Одного разу на Різдво». 
У цій дивовижно світлій та домашній казці 
живе справжній дух Різдва. Родина їжачків 
— тато, мама та троє їхніх діток — не лише 
разом готуються до свята, переказують істо-
рію про народження Ісуса, а й приймають 
несподіваних гостей — двох маленьких 
ховрашат, які заблукали у лісі. Усі разом 
вони вчаться бути мудрими, розважливими 
і відкривати серця для доброти. 

Нові казки під подушку (Видавництво 
старого лева, 2014). В книзі вміщено вісім 
чарівних різдвяних історій, розказаних 
знаними й улюбленими ведучими радіо 
"Львівська Хвиля" та їхніми друзями, без 
яких годі уявити собі український музич-
ний та довколамузичний світ. Ці історії 
стануть гарним приводом посидіти у ро-
динному колі затишним зимовим вечо-

ром і бодай на трішки поринути в казку. 
 

  Сашко Дерманський «Крамниця тітонь-
ки Мальви». Пора див і світла, час жада-
них подарунків та солодкої смакоти із чарі-
вного фургончика-крамнички доброї й 
загадкової тітоньки Мальви… Усе це – Різ-
дво! Однак чи буде воно цього року? 
Адже підступний пан Крук та його госпо-
диня Мряка ось-ось запанують у світі!.. І 
урятувати Різдво випало маленькому Тиш-

кові та його вірному песику Кучугурці. 

   Для молодших школярів, які вже самостійно вміють і люблять читати, цікавими будуть такі книги святкової тематики. 

Всеволод Нестайко «Ковалі щастя, або Но-
ворічний детектив». Новий рік ось-ось на-
стане. Але назріває справжня катастрофа: 
лихий чаклун Зландій викрадає у Ковалів 
Щастя чарівний мішок зі щастинками-
золотинками – тепер діти не отримають 
подарунків від Діда Мороза і будуть нещас-
ними. Та чи здійсниться злодійний план, 
коли за справу взявся досвідчений детектив 
Бровко Барбосович? Захоплююча детектив-

на новорічна казка видатного дитячого письменника.  
 

Джеремі Стронґ «Кумедна коронація». У 
книжку входять дві нові повісті про неор-
динарну сімейку Ніколаса. У повісті 
«Різдво з близнятами» читачі зустрінуться 
з родиною Ніколаса в момент, коли тато 
хлопця втрачає роботу. Як на лихо, це ста-
ється ледь не напередодні Різдва. А як же 
різдвяні подарунки, без яких аж ніяк не 
обійтися малим Сирочкові та Помідор-
ці?  На допомогу родині несподівано при-
ходить Девід Дампер, який пропонує 

двійнятам рекламувати одяг для дітей… 
 

Різдвяні історії : [зб. творів : для мол. та 
серед. шк. віку]. — К. : НКП, 2010. — 256 с. 
— (Бібліотека шкільної класики). Усі тво-
ри, що ввійшли до цієї книжки, пов’язані з 
Різдвом - чи не найулюбленішим святом 
християн усього світу. Відкриває збірник 
вертеп — традиційна святочна вистава, 
далі йдуть колядки — невід’ємний атри-
бут Святвечора. Розділ «Різдвяна казка» 
містить вірші, оповідання, казки українсь-

ких та іншомовних письменників. 
 

 

Туве Янссон «Зима-чарівниця». Тут нема 
ні Різдва, ні Нового року. Але тут є зви-
чайна буденна зима у всій красі. Завдяки 
цій повісті закортить подивитися на неї 
наче вперше. Так, зиму можна вважати 
найсамотнішою порою, короткі сірі дні 
хочеться проводити у теплій хатині. На 
такий настрій і налаштувався Мумі-троль, 
який чомусь не влігся у традиційну зимо-
ву сплячку. Врешті, він зумів відчути спра-

вжню атмосферу зими, а також знайти друзів. 

до новорічних та різдвяних свят 

#Книжкові_акценти 
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Різдвяна класика 

Орхан Памук «Сніг». Дія роману 
відбувається в невеликому провінцій-
ному містечку, куди прибуває молодий 
поет у пошуках розгадки причин заги-
белі кількох молодих дівчат. Тут, ніби 
на краю землі, живе зовсім інший на-
род, який сповідує суворі релігійні пра-
вила. Відрізане від цілого світу неосяж-
ними білими просторами, занесене 
снігами, містечко і не думає дрімати, а 
навпаки - уважно стежить за кожним 
кроком непроханого гостя ... 

13 різдвяних історій: [зб. опові-
дань сучас. укр. письменників]. - Львів : 
Видавництво Старого Лева, 2013. - 175 
с. Ці 13 різдвяних історій насправді ду-
же різні, і водночас вони взаємно до-

Немає свята більш радісного та таємничого, ніж Різдво, коли будь-яка людина сподівається, що в її житті теж ста-
неться диво, збудуться найнеймовірніші мрії. Кожна людина, що має добре серце, може стати для когось чарівником – 
така головна ідея різдвяних творів класиків. 

ної краси волосся або продати єдину коштовність. Волхви "завели моду на різдвяні 
подарунки", прості люди наділили дари душею. 

Ганс Кристіан Андерсен «Снігова королева». Казка оповідає історію дітей 
Герди і Кая, що товаришували до того зимового дня, коли в очі Кая влучив уламок 
диявольського дзеркала і змінив його світогляд таким чином, що все гарне і добре 
він сприймав тепер як потворне та погане. У казці автор прославляє й оспівує велику 
силу любові, мужності, непохитності й безкорисливості в особі Герди, що намагаєть-
ся врятувати друга. Ці сили нескоримі, вони здатні перемагати всі перешкоди, горе 
й розлуку, повернути життя приреченим на загибель. 

Микола Гоголь «Ніч перед Різдвом». Знаменита повість про те, як чорт украв 
місяць і сховав його, щоб зіпсувати свято, і як парубок зміг приручити чорта заради 
коханої. Твір наповнений яскравим колоритом та звичаями мешканців українського 
села ХVІІІ століття, містичними подіями та захопливими пригодами, в які так приєм-
но зануритися напередодні свята. 

Ернст Теодор Амадей Гофман «Лускунчик і мишачий король». Відома різд-
вяна казка в казці. Реальне (життя родини Штальбаумів) і казкове (історія Лускунчи-
ка) переплетені так, що можна заплутатися в здогадках: чи це війна іграшок і мишей 
наснилася Марі, чи все відбулося насправді? Лускунчик – лялька чи зачарована лю-
дина? Інакше кажучи, у святкову ніч трапляються справжні дива.  

Чарлз Діккенс, збірка «Різдвяні 
повісті». Чарівні, сумні і смішні казки 
для дорослих. «Різдвяна пісня у про-
зі», «Новорічні дзвони», «Цвіркун до-
машнього вогнища», «Битва життя», 
«Одержимий» – «різдвяні історії» бу-
дуть читати завжди – поки падає сніг і 
горить вогнями ялинка. Однак під ку-
медними сюжетами про привидів, 
грішників, що розкаялися, чудеса і 
чесних бідняків, які раптово знайшли 
заслужене щастя і благополуччя, хова-
ється психологізм та повчальність. Тут 
– історія про скупого Скруджа, який 
ненавидів Різдво і все, що з ним пов'я-
зано. Жив він, самотній, відлюдний і 
всіма ненависний, поки гості з потой-
бічного світу не вирішили втрутитися...  

О'Генрі «Дари Волхвів». Звору-
шливе оповідання про кохання, ніж-
ність, готовність пожертвувати найдо-
рожчим заради близької людини. На-
передодні свят дуже приємно читати 
про такі почуття. Справжня любов про-
являється у вчинках – заради коханої 
людини не шкода відрізати дивовиж-

Головне у вдалому «зимуванні» - хороші книги 

Загальноприйнятої думки про те, що читати взимку бети не може. Все залежить від того, що у вас асоціюється зі 
словом «зима»: «різдвяне диво», «сніг», «спогади», «таємниця», «чари», «свято», «відпочинок в сімейному колі», «домашній 
затишок»... Мабуть, головним критерієм вибору є здатність наповнити теплом та змістом зимові вечори. 

повнюють одна одну, як пазли великого полотна. Як саме життя. Як, зрештою, Різд-
во для кожного з нас, яке містить у собі безліч смислів. В книзі - реальність і містика, 
гумор та іронія, філософське осмислення буття і трепетне світло любові, яка є істин-
ним проводирем, як Вифлеємська зірка – крізь темінь різдвяної ночі. 

Ясунарі Кавабата «Країна снігу». Японія 30-х років і дивна, дуже східна інтри-
га, в якій японський чоловік їде побачити одну жінку в «снігову країну», а закохуєть-
ся в іншу. На прикладі цих двох образів автор створює внутрішній пейзаж рідної 
країни: чистої, зовні холодної, стриманою і церемоніальною, а внутрішньо полум'я-
ної і емоційної. Недарма наскрізними символами повісті стають символи вогню і 
снігу в нерозривній переплетенні. 

Олександр Пушкін «Заметіль». Повість з циклу «Повісті покійного Івана Пет-
ровича Бєлкіна» про те, як події, які не залежать від нас, можуть іноді дуже вплину-
ти на наше життя. Довгими зимовими вечорами пропонуємо перечитати й інші тво-
ри автора, поринути у світ поем, віршів та казок Пушкіна. 

Італо Кальвіно «Якщо одного разу зимової ночі подорожній». Цей роман 
майже ніяк не пов’язаний із зимою, крім назви. Ця книга можливо дуже відрізня-
ється від того, що ви звикли читати. Це феєрична літературна гра, в яку ви неминуче 

опиняєтеся залучені з найпершої сторінки. Десять 
вставних романів, що становлять оригінальну мозаї-
ку класичного гіпертексту, пов'язані між собою на-
скрізними персонажами Читача та Читачки.  

Самойлова М.М, методист І категорії Науково-
методичного відділу 
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#Bibliotheca_universalis 

Послуга безкоштовного доступу до 
Інтернет, завдяки грантовій діяльності, 
існує в бібліотеці вже близько 17 років. 
З 2010 року на базі Інтернет-центру пра-
цює Регіональний тренінговий центр 
(РТЦ), який було створено у рамках про-
грами «Бібліоміст». Завдяки участі РТЦ в 
різних проектах, Інтернет-центр бібліо-
теки було обладнано сучасною комп’ю-
терною та мультимедійною технікою.  

Перший проект РТЦ  ̶ «Відкрий для 
себе Інтернет», суть якого було навчан-
ня користувачів комп’ютерній грамотно-
сті та роботі в Інтернет, особливо людей 
поважного віку. Їм, крім навчання, необ-
хідне було спілкування, психологічна 

підтримка.  
Про успіх проекту «Відкрий для себе 

Інтернет» свідчать і відгуки учасників: 
 

«Тепер я із комп'ютером на Ти, 
можу писати листи та спілкува-
тися по Skype.»  (Вікторія Мужиць-
ка, 67 років) 

«Завдяки участі у тренінгу- я 
змогла зареєструватися в соціаль-
ній мережі, дізналася, як можна 
придбати квитки на потяг через 
Інтернет.» (Шарапова Вікторія, 43 
роки) 

«Дуже добре, що ми зможемо і 
після тренінгу прийти до тренінго-
вого центру за консультаці-
єю.» (Проскуріна Олена, 56 років) 

 

Для багатьох з них робота за ком-
п’ютером та подорожі в мережі Інтер-
нет стали цікавим відкриттям. Вперше в 
житті, люди зрілого віку мали змогу 
навчитися користуватися комп’ютером, 
отримувати різноманітну інформацію за 
допомогою Інтернету, створювати влас-
ні електронні скриньки. Деякі учасники 

Харківський регіональний тренінговий центр щиро вітає 
користувачів та колег з Новим роком та Різдвом Христовим! 

А Ви з комп’ютером на «ти»? 

Вагомою частиною в роботі Регіо-
нального тренінгового центру є допо-
мога внутрішньо переміщеним особам 
(ВПО). В цьому році за проектом 
«Об'єднання громади: навчальні та 
інтеграційні програми для ВПО у Хар-
кові» створено ресурсний центр – мо-
більна комп’ютерна лабораторія для 
проведення тренінгів для ВПО та меш-
канців місцевої громади. 

Тренінги проводились за такими 
темами, як: «Основи комп’ютерної 
грамотності. Основи роботи в Інтернет 
(для початківців)», «Ресурси Інтернет 
на допомогу ВПО», «Принципи працев-
лаштування та ефективний пошук ро-
боти». Тренінги проводилися не тільки 
в стінах бібліотеки, а і поза ними – у м. 
Змієві та м. Чугуєві Харківської області. 

Серед учасників були люди різної 
вікової категорії. Працювали однією 
командою, заняття проходили легко, 
професійно, з гарним настроєм. Всіх 
учасників об’єднував майже однако-
вий рівень знань з комп’ютерної гра-
мотності та прагнення оволодіти нови-
ми технологіями. 

Значну увагу при проведенні тренін-
гів було приділено освоєнню методів 

пошуку інформації в Інтернеті та інфор-
маційним ресурсам, які стануть у нагоді 
ВПО. Розглянули можливості отриман-
ня інформації з офіційних джерел, зок-
рема з урядового порталу, правових 
ресурсів. На практичних заняттях вчи-
лись відшукувати необхідні постанови 
та закони, особливо ті, що стосуються 
різних питань життя внутрішньо пере-
міщених осіб. 

Під  час тренінгу з працевлаштуван-
ня всім було запропоновано самостійно 
шукати роботу, скласти власне резюме 
та розмістити його на одному з сайтів 
за допомогою ноутбуків та стаціонар-
них комп’ютерів. 

Окремих слухачів цікавило, як реєст-
руватися у соціальних мережах, ство-
рювати електронну пошту, купувати 
квитки на залізниці або товари в інтер-
нет-магазинах, копіювати фото на диск 
та багато іншого. 

Про хід реалізації проекту регулярно 
інформує сторінка у Фейсбуці, що назва-
на як девіз проекту – «Жити разом». В 
бібліотеці створено спеціальний куто-
чок для пошуку роботи, який обладнано 
комп’ютером, спеціальною дошкою з 
наочними матеріалами. По темі 
«Працевлаштування та ефективний по-
шук роботи» надаються індивідуальні 
консультації всім бажаючим. Напри-
клад, користувач В. Дунаєв за допомо-
гою електронної пошти відправив своє 
резюме до однієї з європейських клінік. 
Л. Шаманаєва та Т. Дроздова знайшли 
роботу в благодійній організації.  

Шановні користувачі, якщо вас заці-
кавила можливість навчання, звертайте-
ся до Наталії Миколаївни Грачової. 

 

Допоможемо у працевлаштуванні 

займалися на власних ноутбуках, отри-
мували консультації з користування 
новою для себе технікою. 

Наші тренінги з основ комп’ютерної 
грамотності завжди актуальні для ко-
ристувачів, які прагнуть постійно вдос-
коналювати свої знання та застосовува-
ти їх в роботі, або просто володіти но-
вими технологіями. 

Тренерський склад центру – співро-
бітники різних відділів бібліотеки. За 
шість років існування проекту, вони 
навчилися знаходити підхід до різних 
користувачів, незалежно від підготов-
ки, вікової групи чи інших особливос-
тей.  

Фахівцями центру ведеться також 
консультаційна робота. Завдяки індиві-
дуальним консультаціям користувачі, 
які мають ноутбуки, планшети чи смар-
тфони, отримали практичну допомогу. 

Протягом 2016 року РТЦ провів 17 
тренінгів для 218 учасників. Запрошує-
мо і Вас відвідати наші тренінги! 

Сурова Ю.М., співробітник Інтер-
нет-центру, тренер РТЦ 

 

Грачова Н.М., головний методист Науково-
методичного відділу, тренер РТЦ 
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В голові взагалі не вкладається як 
можуть бути пов’язані між собою ці дві 
різні сфери! Ну добре, поліція потрібна 
всім і кожному! Але що може зробити 
бібліотека для поліції? Виявляється, що 
таки може! 

Ще у 2015 році Рада міжнародних 
наукових досліджень та обмінів в парт-
нерстві з Міністерством внутрішніх 
справ України та іншими благодійними 
організаціями започаткували проект 
«Моя нова поліція: громадська підтрим-
ка реформи Національної поліції». Він 
мав на меті вибудувати довіру та встано-
вити плідні стосунки між поліцією та 
громадянами, для яких вона працює і 
яких має захищати. 

В рамках проекту у 2016 році  меш-
канці різних міст України мали змогу 
завітати до бібліотеки, щоб особисто 
поспілкуватись з патрульними поліцей-
ськими, дізнатись про їх роль, права та 
обов’язки, поставити їм запитання. 

За проектом з січня по квітень на-
шою бібліотекою було проведено 5 різ-
номанітних заходів. Це були зустрічі 
«Чому я став поліцейським?», «Моя но-
ва поліція – моя безпека», «Чому я об-
рав професію поліцейського?», зустріч-
користь «Відкрий поліцію для себе» та 
жива бібліотека «Моя нова поліція – 
моя довіра». 

Всі заходи проходили в діалоговому 
режимі, жваво, невимушено і дуже ціка-

во. Поліціянти виявилися зовсім не 
«страшними», а дуже привітними та з 
почуттям гумору. Кожен учасник мав 
можливість задати різноманітні питан-
ня поліцейським. Патрульні разом із 
присутніми розігрували ситуації з життя 
та давали алгоритми їх вирішення. 

Заходи з поліцейськими отримали 
велику популярність, їх учасниками 
стали понад 300 осіб. Це і студенти 
найближчих вузів (Харківського гідро-
метеорологічного технікуму, Харківсь-
кого професійного ліцею будівництва і 
комунального господарства, Харківсь-
кого коледжу Державного університету 
телекомунікацій), це і юні миротворці, 
лідери учнівського самоуправління, і 
просто всі бажаючі, хто побачив оголо-
шення на вітринах бібліотеки чи в соці-
альних мережах (Фейсбук, Вконтакте). 

Зустрічі проходили як в стінах біб-
ліотеки, так і поза ними (на базі Харків-
ського професійного ліцею будівництва 
і комунального господарства та на базі 
Харківської школи № 28). 

Дуже приє-
мно було спо-
стерігати, як 
змінюється 
ставлення лю-
дей до поліції: 
від настороже-
ного до довір-
чого. Історії 
життя поліцей-
ських, цікава 
інформація з 
перших вуст, спілкування в невимушеній 
обстановці і відповіді на всі питання без 
винятку створили ауру розуміння між 
читачами і поліцейськими. Проект набув 
великої популярності і всі заходи бібліо-
теки отримали безліч позитивних відгу-
ків. По закінченню проекту патрульна 
поліція вручила Харківській ОУНБ подя-
ку за вклад у розвиток Реформи націо-
нальної поліції. 

P.S. Проект сприяв створенню моло-
дої родини  ̶  на заході наша колега поз-
найомилася зі своїм майбутнім чолові-
ком. 

P.P.S. Бажаю всім зустріти свою дру-
гу половинку, а тим, у кого вона вже є – 
бережіть її! Адже ми знаємо, що кохан-
ня – це саме чисте, прекрасне почуття і 
«жизнь ведь так прекрасна, когда чей-то 
щеке нужен твой нос♥» (Эльчин Сафар-
ли «Мне тебя обещали»). 

 

Ручка В.С., методист І категорії 
Науково-методичного відділу 

 

ПОЛІЦІЯ В БІБЛІОТЕЦІ 

Найдавніша книга 

Відділ книгозберігання – це основа 
бібліотеки. Довготривале життя книг в 
бібліотеці – заслуга нашого відділу, який 
забезпечує формування, організацію, 
збереження та використання основного 
фонду бібліотеки. В 2016 році відділ пла-
ново переобліковував рідкісні книги, які 
зберігаються в нашому книгосховищі, в 
результаті ми мали чергову змогу огля-
нути рідкісні та цінні видання. Звертаємо 
вашу увагу на дивовижні та незвичайні 
книги які знаходяться в нашій бібліотеці. 

Найдавніша книга рідкісного фонду 
належить до групи документів граждан-
ського шрифта ХVІІІ – першої чверті ХІХ 
ст. Це «Путешествие в Южной половине 
Земного шара и вокруг онаго. Учинён-
ное в продолжение 1772,73,74 и 75 го-
дов, английскими королевскими судами 
Резолюциею и Адвентюром под началь-
ством капитана Иакова Кука» Джеймса 
Кука (Cook James: 1728-1779) 1796 року 
видання. 

Це унікальна книга про другу круго-

світню подорож капітана Кука, яка 
містить зображення аборигенів тих 
країн, рідкіcний опис місцевості, зви-
чаїв і захоплюючих пригод. З фран-
цузької її переклав Логгин Голенищев-
Кутузов. Надруковано по 
«Височайшему повелению» імперато-
ра Павла І. 

У фонді зберігається чимало при-
життєвих видань відомих вітчизняних і 
зарубіжних авторів: зібрання творів 
І.О.Буніна, В.В.Вересаєва, 
В.Г.Короленка, Л.Б.Хавкіної, А.Франса, 
Р.Кіплінга, А.Зегерс та ін. 

Заслуговують особливої уваги су-
часні видання фонду рідкісних та 
цінних видань. Надзвичайно комфорт-
но та зручно користуватися малофор-
матними (кишеньковими) виданнями 
( до 7см), в бібліотеці зберігаються 
більше 200 таких примірників. 

Не менш цікава і найбільша книга 
нашої бібліотеки - фотоальбом Андрія 
Авдієнко «Харьков» 2009 року, який 

було видано до 355-річчя рідного міста. 
Це найповніше видання фотографій 
Харкова за останні десять років. В фото-
альбомі використані роботи відомих 
харківських фотографів: В. Бисова, 
В. Оглобліна, Д. Следюка.  

 
Мельниченко М. Л. , завідуюча сек-
тором Відділу книгосховища та 
міжбібліотечного абонементу 

 
 

#Скарби_бібліотеки 
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#Бібліографи_звітують 

Накануне веселого, яркого Нового года 

Не хотим мы «сухие» отчеты писать. 

О себе очень просто, легко, ненавязчиво 

Постараемся мы рассказать:  

Библиографы – профи, работаем дружно 

Ведь не зря же «и батьку гуртом легче бить»! 

Сочиняем, печатаем и отвечаем,  

Чтоб читателей наших УДОВЛЕТВОРИТЬ!  

(см. прил. № 1) 

Прил. № 1 «Краткий и неполный отчет» 
Год прошел под знаком 

«Туризм». Он начался с активного уча-
стия в подготовке открытия Харьков-
ского областного туристическо-
информационного центра (ТИЦ). Работ-
ников ТИЦа и их подопечных мы позна-
комили с нашими наработками в плане 
популяризации краеведческого туриз-
ма, провели библиографический обзор 
«Великие имена на карте Харьковщи-
ны», представили одноименную вы-
ставку. 

27 января в ХОУНБ состоялось 
открытие туристско-информационного 
пункта (ТИП), который разместился 
непосредственно в нашем отделе. В 
пункте сосредоточены информацион-
ные, иллюстративные и рекламные 
материалы о туристических маршрутах 
Харьковщины, библиографические по-
собия о природе и рекреационных ре-
сурсах области, папки с газетными вы-
резками по соответствующей тематике. 

С огромным удовольствием со-
трудники отдела приняли участие в 
экскурсиях, организованных ТИЦ. Осо-
бенно запомнился инфотур по Красно-

кутскому району с посещением Пархо-
мовского историко-художественного 
музея и сахарного завода.  

Всего в этом году нами подготов-
лено 15 выставок, из них хочется выде-
лить 2 виртуальные – «Талантливая 
просветительница народа 
Х. Д. Алчевская» и «В ногу со време-
нем. Ценим прошлое, смотрим в буду-
щее: к 65-летию Харьковской ОУНБ». 

Наша библиотека начинается с 
зала каталогов и первым, кого встреча-
ет посетитель — это библиограф-
консультант. Именно он поможет разо-
браться читателю с поиском ответа на 
вопросы «что?», «где?» и «как?» найти 
в библиотеке.  

Показатели справочно-
библиографического обслуживания в 
этом году составили 3700 устных спра-
вок, 1300 консультаций. Уже традици-
ей у всех библиографов стало выде-
лять справки с т.н. «чувством юмора». 
И мы не обойдем вниманием такие 
специфические запросы: Есть ли в ва-
шей библиотеке Луи Захей? (Луиза 
Хей). Мне нужна книга с бабой в шапке 

на обложке (имелось в виду изображе-
ние Нефертити на книге по истории). 

Новых поступлений в фонд отде-
ла было немного: 115 экземпляров. 
Провели переучет фонда редкой книги. 

Являясь методическим центром 
для библиотек области, выезжали с 
оказанием методической и консульта-
ционной помощи библиотекарям Ку-
пянской, Змиевской, Люботинской и 
Краснокутской ЦБС, подготовили мето-
дическую консультацию 
«Библиографические издания библио-
теки: разнообразие видов, общие тре-
бования к оформлению материалов».  

А еще, мы не только работать 
умеем, но и отдыхать… 

Нас Швейцария ждет горнолыж-

ная и Канары далекие ждут. 

Зажигательно отдыхаем мы – в 

Харькове любимом – ТУТ! 

Посещаем театры, экскурсии и 

Бот. сада любим уют  

Накрываем столы – закачаешься 

– «душу многие продадут»!       

(см. прил. № 2) 

Мы в Кукольном театре спектакли смотрели, посещали Ботанический сад, отдыхали во «Французском бульваре», встре-
чали Новый год… и еще очень много всего… не поместилось! 
 Команда библиографов  

Регионального информационного центра «Харьковщина» 

Прил. № 2 «Как мы отдыхали» 
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Есть в областной библиотеке место, 
скрытое за завесой тайны. Вывеска на 
двери начинается с пугающего 
«Харківська обласна ...», поэтому многие 
перепрыгивают ниже, в надежде хоть 
там найти ответ, но и внизу их ждет непо-
нятное «відділ технічної ...». Нет, теоре-
тически это реально — прочесть все вни-
мательно и понять, но только самые 
стойкие люди со стальными нервами 
способны на это.  

Отчаявшись, многие заглядывают 
внутрь. Если их не пугает перспектива 
пройти вперед по коридору, они попада-
ют к нам. Первым делом, обычно, начи-
наются невероятные догадки: «А это ма-
газин книг/ цветов/ поделок?». Однажды 
прозвучала мысль, что мы - офис «мужа 
на час». А на деле это «всего лишь» биб-
лиотека, где можно брать на дом книги 
по технике и сельскому хозяйству. Собст-
венно, за это отдел наш ласково зовут 
«сельхозники». 

Дойдя до этого момента, сразу ска-
жем, что многие почти брезгливо морщат 
изящные (и не очень) носы и уходят, мол, 
что за важная литература такая, одна 
скукота. Если бы мы были обидчивым 
отделом, ответили бы: «Фи, значит на 
выставки наши вы смотрите — вон сколь-
ко селфи на их фоне сделано, — а откуда 
такая красота берется, не догадывае-
тесь». Ведь даже если вы никогда не бы-
вали в областной библиотеке или бывали 
в ней, но не слышали о нашем отделе 
(что маловероятно, но чем черт не шу-
тит), то, проходя по переулку Короленко, 
должны были замечать наши потрясаю-
щие выставки, сопровождаемые интерес-
ными экспозициями. Не помните? Тогда 
вот вам фотоподсказка: 

Это в понимании общественности тех-
ника — понятие ограниченное. Машины, 
компьютеры и другие железки, а так же 
технология строительства и ремонта вряд 
ли привлекут внимание не заинтересо-
ванных в них людей. Но библиотека 

вкладывает в этот раздел все, что мо-
жет быть создано человеком. Напри-
мер, готовим мы руками? Вот вам раз-
дел «Кулинария». О рукоделии вообще 
и говорить нечего — все в названии. В 
наших шкафах хранятся книги и журна-
лы по шитью, вышивке, вязанию, бисе-
роплетению, созданию поделок из всех 
возможных материалов, оригами, де-
корированию предметов интерьера и 
так далее. Ремонт и дизайн интерьера, 
кстати, тоже наша тема. Мало того, у 
нас вы найдете даже книги для парик-
махеров и визажистов.  

Что касается сельского хозяйства, то 
в него тоже входит не только разведе-
ние коров да гусей и выращивание 
картошки в промышленных масштабах. 
У вас есть домашние животные? А у 
нас есть о них книги. Любите цветы? 
Приходите к нам — найдете много ин-
формации о них. Будь то комнатный 
цветок, садовый кустарник или целое 
дерево — наша литература расскажет 
обо всем.  

Но и это еще не все. В своих стенах 
мы собираем дачников-энтузиастов, 
готовых делиться не только рассказами 
о «Во-о-от таких вот яблоках», но и 
опытом, саженцами, новостями из ми-
ра селекции. И праздники мы вместе 
проводим, и виртуальные экскурсии 

посещаем, не выходя из библиоте-
ки.  
Все еще не впечатлились? Тогда —  
контрольный выстрел по скепти-
кам: поделки для экспозиций гото-
вят сотрудники отдела самостояте-
льно. Находясь в средоточии креа-
тива, невольно заражаешься идея-
ми из книг и начинаешь творить. На 
гениальность не претендуем, но 
получается душевненько.  
Если вас до сих пор не посетила 
идея заскочить к нам на огонек — 
лучше и не заскакивайте. А вообще 
наши двери всегда открыты и у нас 
очень тепло, можно греться :) 

Зубренко О., сотрудник Отдела 
технической и сельскохозяйственной 

литературы 

Таинственные «сельхозники» и чем они занимаются 

   Готуємося до свята 

   Які солодощі найсмачніші? Звісно, 
зроблені власноруч! А ще вони набагато 
корисніші магазинних. Із пропонованої 
книги Ви дізнаєтеся, як приготувати зна-
мените «Пташине молоко» і 
«Рафаелло», улюблені з дитинства цуке-
рки «Корівка» та «Іриска», ніжний зефір і 
желейні цукерки, прозорі льодяники на 
паличках і фруктовий мармелад, шоко-
ладний трюфель і грильяж, горіхову нугу 
і козинак. Ви навчитеся правильно вари-
ти карамель і помадку, робити марципа-
ни і дуже порадуєте рідних і знайомих 
смаколиками під час зимових свят. 
   Ивченко З. Домашние сладости и кон-
феты. Делаем сами. – Харьков : Книж-
ный клуб ''Клуб семейного досуга'' , 

Солодка новинка відділу 

 Із цієї книжки читач глибше пізнає суть 
приготування до Різдва Христового, дові-
дається про обряди і традиції Свят-
вечора у різних місцевостях України, по-
черпне як давні, так і сучасні переписи 
свят-вечірніх страв. Книжка буде цікавою 
і корисною як для тих, хто вже має ґрун-
товний досвід у підготовці до Святого 
вечора, так і тих, хто можливо, уперше 
спробує самостійно приготувати 12 
страв, відродити деякі призабуті звичаї у 
своїй родині, наповнивши переддень 
Христового Різдва радісною, світлою, 
чарівною атмосферою.  
Вербенець О. Обряди і страви Святого 
Вечора.  -̶ Львів : Свічадо, 2008. 
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Запрошуємо читачів та співробітників 

до співпраці! 

library.kharkov.ua 

fb.me/metodist.online 

vk.com/freespacelibrary 

Як відомо, найкращий подарунок—книга, але що 
подарувати книголюбу,  шафи якого «тріщать» від кни-
жок і який вже прочитав усі новинки? Пропонуємо Вам 
оригінальні новорічні подарунки, які так приємно по-
дарувати справжнім любителям читання. 

Сумка у вигляді книги або з цитатами з літературних 
творів може стати найулюбленішою у її власниці. Тільки 
пам’ятайте: туди повинні вміщуватися як мінімум пара книг. 

Флешка  у вигляді книги приречена на довге та постійне 
носіння біля серця, тому що вона дуже красива і завжди нага-
дує про улюблене заняття. 

Книжковий шарф. Дівчата оцінять шарф з книжковим 
принтом. Адже це не тільки тепла річ, але й ще один привід 
звернути на себе увагу. А вона гарантована – всі будуть нама-
гатися прочитати текст і вгадати, з якого він твору. 

Книжкова біжутерія. Прикрашені друкованим словом 
аксесуари – підвіски з книгою, книжкові шпильки і кільця – 
відмінний спосіб продемонструвати оточуючим свої літера-
турні уподобання, не проявляючи при цьому нав’язливості й 
занудства. 

Підставка для книг сподобається тим, хто любить читати 
під час їжі.  

Столик для читання у ванні. Поніжитися в повітряній піні, 
сховатися від усього світу в теплій ванні з улюбленою книж-
кою – мила справа на новорічних канікулах. Спеціальна 
підставка для читання у ванні підтримає в зручному положен-
ні і книгу, і чашечку кави. 

Лампа у вигляді книги перетворить інтер’єр, зробивши 
його більш затишним. А лампа у вигляді чоловічка, який читає, 
ще й красномовно розкаже про улюблене захоплення її 
хазяїна. 

А ще, а ще! Подушка у вигляді книги, чашка з милим зоб-
раженням  «книжкового черв’яка», оригінальна закладка, об-
кладинка для рідера….. 

За матеріалами: http://booknazy.blogspot.com/2013/12/blog-
post_25.html 

Увага! Нові книги! 
До бібліотеки прибула остання в цьому році партія книжок! 
Така велика кількість книг надійшла до бібліотеки за дер-

жавною програмою поповнення фонду. Більша частина буде 
відправлена до районних та сільських бібліотек Харківської 
області. Але деякі залишуться і для наших читачів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А про те, які саме книги тепер є в нашій бібліотеці, читайте 
у наступному номері «#Бібліо_акцентів». 


