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2005 рік 
 

1.Бiблiотек стає все бiльше // Слобiдський край.-2005.- 15 грудня.- 
(Культура).  

У селi Роздольному Змiївського району вiдкрили нову  бiблiотеку - третю 
в районi й тринадцяту з початку року в  областi.   

2.Бiблiотека в Ягiдному // Слобiдський край.-2005.- 26 листопада.- 
(Книга для  людей).  

У селi Ягiдне Куп'янського району вiдкрито бiблiотеку. Це вже  дев'ята 
сiльська бiблiотека, яка вiдкрилася в областi в  нинiшньому роцi в рамках 
спецiальної обласної програми.   

3.Баргузин В. ...А у селах у веселих i люди веселi // Слобiдський край.-
2005.- 25 жовтня.  

Пiднесена та святкова атмосфера панувала в селi Веселому  
Балаклiйського району на вiдкриттi дитячої бiблiотеки.  

4.В октябре на Харьковщине откроются четыре сельские библиотеки // 
Вечерний Харьков.-2005.- 4 октября.- (Губерния).  

По сообщению Главного управления образования и науки  
облгосадминистрации, планируется открыть еще четыре сельские  библиотеки 
до конца октября.   

5.Григоренко К. Вiдкрито бiблiотеку // Обрiї Iзюмщини.-2005.- 26 
листопада.  

У с. Бугаївка Iзюмського району на базi загальноосвiтньої  школи 
вiдкрито сiльську бiблiотеку.   

6.До Нового року - ще три бiблiотеки // Слобiдський край.-2005.- 3 
грудня.- (З  книгами!).  

У селi Донець вiдкрився фiлiал Змiївської районної  бiблiотеки. 
7.I такий ще Старий Мерчик молодий.. // Сiльськi новини  (Валкiвський  

р-н) .-2005.- 17 вересня. 
Про святкування 340-рiччя Старого Мерчика та вiдкриття  Привокзальної 

сiльської бiблiотеки.   
8.Кантемир Л. Вiдкрилася нова бiблiотека // Вiстi Дергачiвщини.-2005.- 

19  листопада.  
У с. Цупiвка вiдкрилась бiблiотека-фiлiя N4 Дергачiвської 

централiзованної бiблiотечної системи.   
9.Копитько А. Її величнiсть книга прийшла у село // Вiстi 

Красноградщини.-2005.- 3 грудня.- (Репортаж з мiсця подiї).  
Про вiдкриття сiльської бiблiотеки у Лукашiвцi.   
10.Матвеев А., Панова В. Новая библиотека на Харьковщине // Время.-

2005.- 24  сентября.- (Регион: события и факты).  
В Змиевском районе в селе Благодатное открылась новая  библиотека. 

Это уже третья библиотека, открытая в рамках  специальной областной 
программы.   



11.На помiч сiльским книгозбiрням // Слобiдський край.-2005.- 3 
вересня.- (Акцiя).  

У рамках обласної програми по створенню бiблiотек у сiльськiй 
мiсцевостi Харкiвською обласною державною адмiнiстрацiєю до кiнця  2005 
року планується вiдкрити бiблiотеки в усiх селах iз  чисельнiстю понад 500 
жителiв.   

12.Новосiлля в сiльських бiблiотеках // Вiстi  Красноградщини.-2005.- 5 
жовтня.- (Новини: Україна, область).  

Про вiдкриття чотирьох бiблiотек в селах Харкiвської областi.   
13.Обласна "бiблiотечна" програма виконана! // Слобiдський край.-

2005.- 27  грудня.- (План красний результатом).  
Вiдкриттям 17-ї за цей рiк бiблiотеки завершено виконання  обласної 

програми упорядкування мережi сiльських бiблiотек.  Вiдкрилася вона в селi 
Ветеринарне Дергачiвськго району.   

14.Пау В. Новые сельские библиотеки // Время.-2005.- 15 сентября.- 
(Регион:  события и факты).  

О плане открытия библиотек в населенных пунктах области, где  
численность населения превышает 500 человек. Уже открыта  библиотека в с. 
Шлях (Валковский р-н), вскоре будет открыта  библиотека в с. Привокзальном 
этого же района.   

15.Пау В. Сельских библиотек станет больше // Время.-2005.- 21 мая.- 
(Регион:  события и факты).  

До конца года областные власти намерены открыть 18 сельских  
библиотек. 

16.Питя И. Где наши библиотеки? // Время.-2005.- 7 июня.- (Регион: 
события и  факты).  

В 13 населенных пунктах нашего региона нет ни одной библиотеки. 
Областные власти намерены изменить эту ситуацию.   

17.Сiльських бiблiотек стане бiльше // Вiстi Змiївщини.-2005.- 21 
червня.- (Подiї та факти).  

До кiнця року обласна влада має намiр вiдкрити 18 бiблiотек у  
Балаклiйському, Барвiнкiвському, Валкiвському, Змiївському,  Золочiвському, 
Кегичiвському та Шевченкiвському районах. Щодо  Змiївщини, то у липнi буде 
вiдкрита бiблiотека у с.Дiнець, а у  листопадi в селах Безлюдiвка, Благодатне, 
"3-й  Вирiшальний»  

18.Симоненко А. Как пройти в библиотеку // Слобода.-2005.- 27 
декабря.- (Культура).  

Программа открытия сельских библиотек в Харьковской области в  2005 
году выполнена. Последней открылась библиотека в селе  Ветеринарное 
Дергачевского района.   

19.Сургай Н. Найкращий подарунок читачам // Сiльськi новини  
(Валкiвський  р-н).-2005.- 27 вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день 
бiблiотек).  

Незадовго до бiблiотечного свята мешканцi села Привокзальне  одержали 
подарунок - знову вiдчинила свої дверi оновлена  бiблiотека в Привокзальному, 
пiд час урочистостей за нагоди  340-рiччя Старого Мерчика.   

20.Сьогоднi Старому Мерчику - 340 рокiв // Сiльськi новини 
(Валкiвський  р-н) .-2005.- 10 вересня.  



10 вересня у Старому Мерчику пройшло велике ювiлейне дiйство,  
присвячене 340-рiччю селища. Одна iз сторiнок свята - вiдкриття  
Привокзальної сiльської бiблiотеки.   

21.Храмiв книги буде бiльше // Слобiдський край.-2005.- 15 вересня. 
Низку бiблiотек планується вiдкрити в населених пунктах  Харкiвської 

областi, в яких чисельнiсть населення перевищує 500  чоловiк. Уже працює 
бiблiотека в селi Шлях (Валкiвський р-н), у  вереснi прийме читачiв бiблiотека в 
селi Привокзальне цього ж  району.   

22.Чередник В. Подарунки кегичанам напередоднi Нового року // Наш 
край  (Кегичiвський р-н).-2005.- 24 грудня.  

16 грудня вiдбулося вiдкриття Улянiвської сiльської бiблiотеки на 
Кегичiвщинi.   

23.Ярмоленко Ю. В области откроется 15 сельских библиотек // 
Вечерний  Харьков.-2005.- 13 октября.- (Возрождение).  

Идет возрождение и формирование областной сети сельских  библиотек. 
К уже открывшимся библиотекам в селах Шлях и  Привокзальное Валковского 
района, Благодатном Змиевского и  Кравцовке Шевченковского районов, до 
конца октября откроются  "храмы книги" еще в шести населенных пунктах. 
Почти  укомплектованы фонды и остальных пяти библиотек, которые примут  
первых посетителей уже в ноябре-декабре.   

 
2006 рік 

 
 
24.Коломiйцев В. Харкiвська область - мозковий центр держави // 

Слобiдський край.-2006.- 18 березня. 
Iнтерв'ю з Арсеном Аваковим. Одним iз прiоритетних напрямкiв роботи 

облдержадмiнiстрацiї Арсен Аваков називає вiдтворення сiльських бiблiотек.   
25.Новi бiблiотеки на селi // Слобiдський край.- 2006.-14 жовтня.- (В 

один абзац). 
У 2006 роцi сiльськi бiблiотеки вiдкрито в селах Огiївка 

Сахновщинського, Жовтневе Вовчанського i Садове Близнюкiвського районiв. 
Планується вiдкрити ще три новi сiльськi бiблiотеки - в селах Кицiвка 
Печенiзького, Савинцi Балаклiйського та Залiзничне Чугуївського районiв. 

26.Пау В. Новые библиотеки для сельчан // Время.- 2006.- 4 февраля.- 
(Регион:  события и факты).  

По информации управления культуры и туризма Харьковской 
облгосадминистрации, на протяжении 2006 года запланировано открыть 
библиотеки в 16 районах области.   

27.Пау В. Сельчанам есть, где почитать // Время.- 2006.- 7 марта.- 
(Регион:  события и факты).  

По словам начальника управления Харьковской облгосадминистрации по 
культуре и туризму Нины Супруненко, в Харьковской области работает 1328 
библиотек.   

28.Ракитянська В. Вiдродження сiльських бiблiотек Харкiвщини // 
Культура  i життя.- 2006.-5 квiтня.  

Про вiдродження сiльських бiблiотек на Харкiвщинi розповiдає директор 
Харкiвської обласної унiверсальної наукової бiблiотеки, заслужений працiвник 
культури України Валентина Дмитрiвна Ракитянська.   



29.Ракитянська В. Моделi бiблiотечного обслуговування сiльського 
населення Харкiвської областi у нових социально-економiчних умовах // 
Бiблiотечна планета.- 2006, N2.- (Як живеш сiльська бiблiотеко?).  

Про необхiднiсть розвитку сiльських бiблiотек розповiдає директор 
Харкiвської ОУНБ В.Д.Ракитянська. Одним iз стратегiчних напрямкiв розвитку 
бiблiотечної справи в Харкiвськiй областi у 2006 роцi i на найближчу 
перспективу стане розвиток мережi книгозбiрень у сiльськiй мiсцевостi. 

30.Ярмоленко Ю. Возрождать библиотеки в Украине будут по 
харьковскому методу // Вечерний Харьков.-2006.- 5 января.- (Инициатива).  

О программе облгосадминистрации по возрождению сельских  
библиотек.   

 
 
___________________ 
Матеріал підготувала:                                         Казанцева Н.Ю. 
Відповідальна за випуск:                                     Ракитянська В.Д. 
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