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1.Андрiєнко Н. Торкнулися iсторiї // Вiстi Барвiнкiвщини.- 31 сiчня.(Вслiд за подiєю).
З нагоди Дня Соборностi України в центральнiй дитячiй бiблiотецi
пройшли тематичнi читання.
2.Андрiєнко Н. Що ти знаєш про свої права? // Вiстi Барвiнкiвщини.- 27
березня.
У березнi центральна дитяча бiблiотека традицiйно проводить Тиждень
морально-правового виховання.
3.Андрiєнко Н. Що читають нашi дiти? // Вiстi Барвiнкiвщини.- 28
лютого.
Працiвники дитячої бiблiотеки роблять усе можливе, щоб школярi були
активними вiдвiдувачами їх закладу.
4.Бабич Т. Новi книжковi надходження // Вiстi Змiївщини.- 23 березня.(23 березня - День працiвникiв культури).
У рамках програми поповнення бiблiотечних фондiв Змiївська ЦРБ
одержала 300 примiрникiв наукової та художньої лiтератури. їх передала
заступник ОДА О.М.Титаренко.
5.Барабаш Є. "Слабка ланка" визначає сильнiших // Вiстi
Барвiнкiвщини.-21 лютого.
У Нiкопольськiй сiльськiй бiблiотецi серед активних читачiв була
органiзована гра "Слабка ланка" на тему "Зимова круговерть".
6.Белова Г. Чем будем жить в 2004-м? // Новости Чугуева.- 10 января.(Непраздный разговор).
Своими планами на будущее поделилась директор ЦБС Э.И.Чуищева.
7.Бесєдiн О. Допомога депутата // Вiстi Дергачiвщини.- 25 березня.(Акцiя "Подаруй бiблiотецi книгу").
Допомога депутата обласної ради, директора ВАТ "Харкiвська ТЕЦ-5"
Г.К.Вороновського Руськолозiвськiй бiблiотецi стала доброю подiєю для
громади села.
8.Бондар Н. Дитяче дозвiлля - турбота дорослих // Промiнь
(Краснокутський р-н).- 31 сiчня.
Працiвники Краснокутської центральної дитячої бiблiотеки провели
конкурс на кращий дитячий малюнок пiд назвою "Рiздвяна листiвка".
9.Варкентiн I. "Ось вiн i прийшов, Валентинiв день" // Перемога
(Зачепилiвський р-н).- 21 лютого.
До Дня святого Валентина у Зачепилiвськiй районнiй бiблiотецi
проводився лiтературно-музичний вечiр пiд назвою "Ось вiн i прийшов,
Валентинiв день".
10.Виставка "Вiкно в Париж" // Промiнь (Краснокутський р-н).- 21
лютого.
У Центральнiй науковiй бiблiотецi ХНУ iм. В.Каразiна вiдкрилася
виставка "Вiкно в Париж".
11.Волкова О. "Святий Миколаю - дарунки вiд тебе чекаю" // Трудова
слава (Борiвський р-н).- 10 сiчня.

Пiд такою назвою пройшло лiтературно-мистецьке свято в районнiй
бiблiотецi для дiтей.
12.85 лет украинскому единству // Вечерний Харьков.- 24 января.(История).
До Дня Соборностi України в Українському культурному центрi
вiдбувся урочистий вечiр. В музеях i бiблiотеках областi розгорнуто тематичнi
експозицiї з матерiалами з iсторiї УНР i ЗУНР.
13.Горпинченко Н. Подорож до країни ввiчливостi та доброти // Вiстi
Барвiнкiвщини.- 13 березня.
Працiвники Барвiнкiвської мiської бiблiотеки провели з учнями 2-го
класу захiд "Подорож до країни ввiчливостi та доброти".
14.Денiна Т. Пiдтекстовка // Вiстi Барвiнкiвщини.- 13 березня.
В Архангелiвськiй бiблiотецi з нагоди 8 Березня було влаштовано свято
iз символiчною назвою "Пiд знаком зодiаку”.
15.День за днем. //Вiстi Барвiнкiвщини.- 13 березня.
Широко у Барвiнкiвському районi вiдзначалися Шевченкiвськi днi. З
нагоди ювiлею великого Кобзаря у районному краєзнавчому музеї була
влаштована тематична виставка, на якiй представлено картини, що розкривають
образ i творчiсть Т.Г.Шевченка. Лiтературнi читання, присвяченi українському
класику, пройшли i в дитячiй бiблiотецi Барвiнкового.
16.Джерело мудростi i знань // Вiстi Красноградщини.- 10 березня.(Крила нашої духовностi).
Розповiдь провiдного бiблiографа вiддiлу обслуговування ЦРБ Лiдiї
Копилець про українську книгу.
17.Дудка Т. Допомога книгою // Перемога (Зачепилiвський р-н).- 27
березня.
У рамках програми поповнення бiблiотечних фондiв перша допомога
надiйшла вiд обласного депутата О.I.Сердюка, голови ТОВ "Руновщина"
О.О.Кобильського, депутата райради П.I.Литвина.
18. Журавель Л. 2004-й - рiк бiблiотек // Коломацький край.- 28 лютого
Про пiдтримку та покращення дiяльностi бiблiотек розповiдає заст.
голови РДА, куратор вiддiлу культури I.М.Сiнельник.
19.Журавлева Е. Высокое слово поэзии // Красная звезда (Чугуевский рн).-14 января.- (Вдохновение).
У читальному залi Чугуївської центральної бiблiотеки було розгорнуто
двi виставки. Перша з них присвячена поетесi Лесi Українцi, а друга - її матерi
Ользi Петрiвнi Косач. Виставка називається "Золотий рiй Пчiлки".
20.З редакцiйної пошти // Вiстi Дергачiвщини.- 20 березня.
Зав. бiблiотекою с.Дубiвка та читачi бiблiотеки виносять щиру подяку
токарiвському сiльському головi П.I.Калюжному за допомогу у ремонтi
примiщення.
21.Iванова Н. Не кiлькiсть, а якiсть // Вiстi Красноградщини.- 21 сiчня.(Культура).
Про роботу ЦБС розповiдає директор Т.В.Гудименко.
22.Iгнатенко В. Страшнi результати дослiджень // Трудова слава
(Борiвський р-н).- 22 листопада.- (До Дня пам'ятi жертв голодомору та
полiтичних репресiй).
Значна робота щодо вiдзначення в районi 70-рiччя голодомору в Українi
проведена бiблiотечними, клубними та освiтнiми закладами.

23.Iгнатова С. До джерела свiтла й знань // Вiстi Дергачiвщини.- 1
квiтня .- (Духовнi скарби).
Про роботу Руськолозiвської сiльської бiблiотеки.
24.Кiлькома абзацами // Вiстi Красноградщини.- 31 сiчня.
Почала працювати мiська бiблiотека, яка зараз розташувалася у
примiщеннi полiклiнiки на мiкрорайонi.
25.Кiян А. "Усе починається в життi з любовi..." // Трудова слава
(Борiвський р-н).- 28 лютого.
"Усе починається в життi з любовi..." - пiд такою назвою в Борiвськiй
центральнiй бiблiотецi пройшов вечiр, присвячений веснi, надiї та вiчному
почуттю - любовi.
26.Кайда А. Подаруймо бiблiотекам книгу! // Знамя труда
(Первомайский р-н).- 9 марта.- (Акцiя).
Iнiцiатором проведення в районi благодiйної акцiї пiд таким девiзом став
голова РДА В.Ю.Полторацький. Вiн першим принiс до бiблiотеки добiрку книг.
27.Кантемир Л. Шляхами великої долi // Вiстi Дергачiвщини.- 18
березня.
У читальному залi Дергачiвської ЦРБ вiдбувся семiнар "Масовi
бiблiотеки району: приоритети дiяльностi". В усiх бiблiотеках
району
оформленi книжковi виставки, проведенi години поезiї великого Кобзаря. Так,
у Руськолозiвськiй сiльськiй бiблiотецi пройшов тематичний вечiр "Свiте
тихий, краю милий, моя Україно", у Пересiчанськiй селищнiй - лiтературномузична композицiя "Дзвенять Кобзаревi струни".
28.Книга в пошанi // Трудова слава (Борiвський р-н).- 21 лютого.
У Борiвськiй центральнiй бiблiотецi працює платний читальний зал.
29.Книги святкують новосiлля // Трибуна трудящих (Харкiвський р-н).21 сiчня.- (Добре слово усiм приємне).
Мешканцi Бабаїв вдячнi в.о. селищного голови О.Морозу та директору
БК Л.Чечинiй за те, що бiблiотеку переведено в
опалювану частину
примiщення.
30.Коваль Л. "Веселка" - це значить весело всiм // Вiстi Барвiнкiвщини.27 березня.
"Байдикувати нiколи - у нас канiкули" - пiд таким девiзом у Василiвськiй
сiльськiй бiблiотецi для молодших школярiв пройшло
засiдання клубу
"Веселка".
31.Коломiєць Н. Вiйна болить в серцях // Краєвид (Шевченкiвський рн).- 21 лютого.- (Пам'ять).
В Шевченкiвськiй центральнiй бiблiотецi було проведено урок пам'ятi,
присвячений 15-й рiчницi закiнчення вiйни в Афганiстанi.
32.Корчинська В. Конкурс "Справжнiй мужчина" // Обрiї Iзюмщини.- 7
лютого.
Конкурс "Справжнiй мужчина" було проведено працiвниками Iзюмської
мiської центральної бiблiотеки разом зi шкiльним парламентом гiмназiї N 1.
33.Криворучко Л. Вiнок пошани Кобзаревi // Печенiзький край.- 6
березня.- (До 190-рiччя вiд дня народження Т.Г.Шевченка).
В Печенiзькiй районнiй бiблiотецi розгорнуто книжково-iлюстративну
виставку "Дзвенять Кобзаревi струни".
34.Кушнаренко Н. Нова бiблiотека - новi кадри // Культура i життя.- 31
березня.

Бiблiотечний пiдроздiл Харкiвської академiї культури має всi необхiднi
умови для успiшної пiдготовки висококвалiфiкованих спецiалiстiв.
35.Лисаченко В. Ми -є! Ми - будемо! // Обрiї Iзюмщини.- 6 березня.
Про жiнок-бiблiотекарiв, дбайливих берегинь роду i духовностi.
36.Логвиненко Л. Соцiальнi акценти робочої поїздки // Слобiдський
край.- 30 березня.
У Краснокутському районi побував Є.Кушнарьов. Вiн подарував з
особистої бiблiотеки 150 книг до фонду центральної районної бiблiотеки та 20 до сiльських бiблiотек. В областi розпочато конкурс на кращу сiльську
бiблiотеку.
37.Лосiєвський I. Загадковий примiрник "Гайдамакiв" // Слобiдський
край.- 27 березня.- (Бiблiотека "Слобiдського краю").
На книжкових виставках, якi вiдкрито до ювiлею великого Кобзаря у
Харкiвськiй науковiй бiблiотецi iм. В.Короленка, представленi скарби нашої
Шевченкiани - прижиттєвi видання творiв Кобзаря, повнi зiбрання творiв,
видання української дiаспори, переклади багатьма мовами свiту, iлюстрованi та
мiнiатюрнi видання, факсимiльнi видання рукописiв Шевченка, художнi
альбоми. 190-рiччю з дня народження великого українського поета присвяченi
також науково-практична конференцiя "Шевченкiана на початку ХХI столiття",
краєзнавчi читання "Слобожанський уклiн Тарасовi Шевченку", якi вiдбулися у
бiблiотецi 25 та 31 березня.
38.Мiлкiн К. До новорiчних свят // Обрiї Iзюмщини.- 3 сiчня.
Напередоднi зимових свят у дитячих бiблiотеках мiста проводиться
багато цiкавих заходiв.
39.Мартовицька Л. "Думи Кобзаря живуть мiж нами" // Обрiї
Iзюмщини.- 6 березня.
”Думи Кобзаря живуть мiж нами" - за такою тематикою проходить
Шевченкiана в Iзюмськiй центральнiй бiблiотецi та сiльських бiблiотеках.
Органiзованi перегляди прози та поезiї Т.Г.Шевченка, виставки кращих творiв
про поета, iнформацiйнi години.
40.Матвеев А. "Мифы Украины" перестали быть библиографической
редкостью // Время.- 8 апреля.- (Презентация).
Очередная презентация-раздача книг прошла в Харьковском обкоме
СДПУ(о). Представители харьковских библиотек получили
пособие по
народоведению "Мифы Украины”.
41.Мельник В. Антологiя традицiї // Слобiдський край.- 2 квiтня.(Презентацiї).
У примiщеннi центральної бiблiотеки Московського району м.Харкова
вiдбулася презентацiя книги "Українськi традицiї" професора А.П.Ярещенка.
42.Ми любимо, вивчаємо i вшановуємо тебе, Тарасе..." // Вiстi Змiївщини
.- 2 березня.- (Увага! Вiкторина!).
Змiївська центральна бiблiотека напередоднi Шевченкiвських днiв
запропонувала всiм небайдужим до культурної спадщини свого народу взяти
участь у лiтературнiй вiкторинi за бiографiєю Т.Г.Шевченка. А 10 березня у
примiщеннi бiблiотеки вiдбудеться масовий захiд "Дзвенять Кобзаревi струни".
43.Мосунова О. Улюблене свято студентiв // Перемога (Зачепилiвський
р-н) .- 11 лютого.
Працiвники Зачепилiвської центральної районної бiблiотеки провели для
майбутнiх випускникiв школи 2004 року свято - Тетянин день.
44.Наша культура // Вiсник Куп'янщини.- 1 квiтня.

"Подаруй бiблiотецi книгу" - ця акцiя на вiдродження духовностi
почалася у Куп'янськiй мiськiй бiблiотецi N 1.
45.Новикова З. Подаруй бiблiотецi книгу! // Вiстi Дергачiвщини.- 28
лютого.- (Акцiя).
Народний депутат України О.Бандурка подарував 71 книгу
Великопроходiвськiй фiлiї. Не залишаються осторонь i читачi центральної
бiблiотеки - дарують книги iз особистих зiбрань.
46.Новикова З. Театр у нашому життi // Вiстi Дергачiвщини.- 25
березня.- (Бiблiографiчний огляд).
Для ознайомлення читачiв з лiтературою, присвяченою театру,
Дергачiвська центральна бiблiотека оформила книжкову виставку.
47.Одним абзацом // Печенiзький край.- 21 лютого.
"Подвигу полiт безсмертний" - таку назву мала зустрiч старшокласникiв
з воїнами-iнтернацiоналiстами, яку органiзували i
провели працiвники
Печенiзької центральної районної бiблiотеки.
48.Одним абзацом // Печенiзький край.- 3 сiчня.
Бiблiотеки сiл Мартової, Новокомсомольського, П'ятницького отримали
кошти на поповнення книжкових фондiв.
49.Олешко М. В сiм'ї вольнiй, новiй.. // Трибуна трудящих (Харкiвський
р-н).- 24 березня.- (Українське вiдродження).
В Центральнiй районнiй бiблiотецi, що у Пiвденному, систематично
оновлюється виставка, присвячена життю i дiяльностi Т.Шевченка.
50.Осийчук М. Париж становится ближе // Вечерний Харьков.- 17
февраля.-(Культура).
Спiвробiтники ЦНБ ХНУ iм. В.Каразiна спiльно з вiдомим
фотохудожником Володимиром Оглоблiним представили унiкальну виставку
"Вiкно в Париж".
51.Пам'ятi Шевченка // Трудова слава (Борiвський р-н).- 20 березня.(Cвята).
У Пiдлиманськiй сiльськiй бiблiотецi проведено усний журнал "Дзвенять
Кобзаревi струни".
52.Рєзнiк О. Дiтям про духовне // Дворiчанський край.- 24 сiчня.
У днi зимових канiкул в районнiй бiблiотецi для дiтей пройшов ранок,
присвячений Рiздву Христовому.
53.Свiтленко А. I пам'ять, i дороговказ // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н).- 28 сiчня.- (Вiдгомiн подiї).
З нагоди Дня Соборностi України в музеях i бiблiотеках розгорнуто
тематичнi експозицiї з матерiалами iсторiї УНР i ЗУНР.
54.Селезень I. Сiльська бiблiотека - iнформацiйний центр // Перемога
(Зачепилiвський р-н).- 4 лютого.
Про бiблiотекаря Новоселiвської бiблiотеки Т.Г.Лiскевич.
55.Сергеева А. Удивительная женщина культуры // Новости Чугуева.- 31
января.- (Наши юбиляры).
О директоре Чугуевской ЦБС Э.И.Чуищевой рассказывают ее коллеги и
друзья.
56.Ситник Ю. Майбутнє - за iнiцiативною молоддю // Радянський
патрiот (Великобурлуцький р-н).- 6 березня.
У читальному залi Великобурлуцької ЦРБ пройшла зустрiч голови
правлiння Харкiвської обласної спiлки "Молодiжнi iнiцiативи" Дениса Ткачова

та групи артистiв з учнями-стипендiатами, активною
молоддю району,
ветеранами працi.
57.Слив'як В. Вiчний, як народ // Сiльськi новини (Валкiвський р-н).- 9
березня.- (До 190-рiччя з дня народження Т.Г.Шевченка).
Валкiвська центральна районна бiблiотека розгорнула книжкову
виставку "Свiточ української культури".
58.Соборнiсть України // Перемога (Зачепилiвський р-н).- 21 сiчня.
До Дня Соборностi України в Зачепилiськiй районнiй бiблiотецi було
пiдготовлено книжкову виставку пiд назвою "Слава Українi, незалежнiй,
соборнiй". А із старшокласниками проведено бесiду "Соборна Україна: вiд iдей
до життя".
59.Солонцевий М. Митецькi iменини // Трибуна трудящих (Харкiвський
р-н).- 24 сiчня.
Презентацiя лiтературно-художнього альманаху "Пролiсок" вiдбулася у
Люботинськiй бiблiотецi Харкiвського району.
60.Сопова Т. Iмпульс для пошукiв // Українська культура.- N 1'2004.
З 2001 року у Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для юнацтва дiє Iнтернетцентр.
61.У щоденних турботах не помiчаємо плину рокiв // Вiстi Змiївщини.27 сiчня.- (Твої люди, Змiївщино!).
Вiтання зав. Таранiвською сiльською бiблiотекою К.А.Криворучко з
нагоди 55-рiчного ювiлею.
62.Федорiн Є. Книга несе людям свiтло // Радянський патрiот
(Великобурлуцький р-н).- 6 березня.- (Вiстi з Мiлового).
Про роботу Мiловської бiблiотеки та про її господарку В.О.Кушнiр.
63.Фонди бiблiотек поновлюються // Перемога (Зачепилiвський р-н).- 24
березня.
Голова ОДА Є.Кушнарьов виступив з iнiцiативою поновити фонди
бiблiотек лiтературою, яка знайшла пiдтримку i у Зачепилiвському районi.
64.Халаїм Н. // Перемога (Зачепилiвський р-н).- 21 лютого.
До Дня святого Валентина у Зачепилiвськiй дитячiй бiблiотецi
проводився огляд лiтератури та ознайомлення молодших читачiв зi святом
закоханих.
65.Халаїм Н. "Крiзь призму часу" // Перемога (Зачепилiвський р-н).- 28
сiчня.- (До 350-рiччя Переяславської Ради).
Так називався урок-роздум, що пройшов в районнiй дитячiй бiблiотецi.
66.Холманская Л. Два города - две судьбы // Вечерний Харьков.- 12
февраля.- (История).
Спiвробiтники Центральної наукової бiблiотеки ХНУ iм. В.Каразiна
пiдготували лiтературно-художню виставку "Першi столицi: два мiста - двi
долi", присвячену 350-рiччю Харкова та 300-рiччю Санкт-Петербурга.
67.Хомайко Ю. Iнвестицiї в духовнiсть // Слобiдський край.- 2 квiтня.(Не хлiбом єдиним).
У Фрунзенському райвиконкомi до ЦБС району, а також до обласного
дитячого притулку, шкiл-iнтернатiв N 8 i N 12 було безкоштовно передано 120
примiрникiв дитячої Бiблiї.
68.Хомайко Ю. Бiблiотечний сервiс // Слобiдський край.- 27 березня.(Бiблiотека "Слобiдського краю").
Про розвиток iнфраструктури навколо книгосховища: електроннi бази
даних, вiдкритий доступ, автоматизованi процеси комплектування,

каталогiзацiї, видачi, переводу старого фонду (в першу чергу раритетiв та
перiодики) на цифровi носiї з можливiстю подальшого розмноження.
69.Цiкавi iгри, веселощi // Трудова слава (Борiвський р-н).- 10 сiчня.
Працiвники Пiскорадькiвського БК разом з працiвниками бiблiотеки
органiзували та провели новорiчнi свята.
70.Чередник В. Пiдтекстовка // Наш край (Кегичiвський р-н).- 13
березня.- (До 190-рiччя Тараса Шевченка).
У читальному залi Кегичiвської центральної бiблiотеки для вшанування
пам'ятi Т.Г.Шевченка вiдбулася лiтературно-музична композицiя "А я їх так
любив...".
71.Чернова Н. "Пролiсок" розквiтнув у Люботинi // Слобiдський край.31 сiчня.- (Свiт духовностi).
У центральнiй мiськiй бiблiотецi мiста Люботина Харкiвського району
пройшла презентацiя лiтературно-художнього альманаху "Пролiсок", що
вийшов наприкiнцi 2003 року у харкiвському видавництвi "Крок". Присутнi
мали змогу безпосередньо познайомитися з вiршами як люботинських школярiв
у авторському виконаннi, так i вiдомих поетiв, якi були присутнi на святi.
72.Шляхами великої долi // Вiстi Дергачiвщини.- 11 березня.
"Шляхами великої долi" - пiд такою назвою у Дергачiвськiй ЦРБ
вiдбувся усний журнал, присвячений 190-рiччю з дня народження
Т.Г.Шевченка.
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації з
питань культури та мистецтва ХОУНБ.

БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
(Тематико-бібліографічний список за матеріалами преси
за ІІ квартал 2004 року).
1.Анiстарова О. Якби книги заговорили… // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н).- 9 червня.- (Духовне життя).
У ходi акцiї "Подаруй бiблiотецi книгу" фонди ЦБС поповнилися 2100
книгами.
2.Андрiєнко Н. "Книга вчить, як на свiтi жить" // Вiстi Барвiнкiвщини.-1
травня.- (Iз життя бiблiотек).
У дитячiй районнiй бiблiотецi пройшов Тиждень дитячої книги.
3.Бабiчева Г. Земля моя талановита // Трудова слава (Борiвський р-н).24 квiтня.- (Культура).
Про роботу Пiдлиманської сiльської бiблiотеки.
4.Бабич Т. Чорнобиль - загальнолюдська незагойна рана // Вiстi
Змiївщини.- 27 квiтня.- (26 квiтня – 18-та рiчниця аварiї на ЧАЕС).
Працiвники центральної районної бiблiотеки 22 квiтня зiбрали у своїй
залi учасникiв лiквiдацiї Чорнобильської трагедiї.
5.Бабкiна Г. Земляку присвячується // Вiстi Барвiнкiвщини.- 17 квiтня.
У Подолiвськiй сiльськiй бiблiотецi оформлено виставку, присвячену
175-й рiчницi з дня народження славного земляка-письменника Григорiя
Данилевського.
6.Баштан Р. З книгою - по життю // Радянський патрiот
(Великобурлуцький р-н).- 19 червня.
Про роботу Вiльхуватської сiльської бiблiотеки.
7.Бойко Н. "Про проведення року Республiки Польща в Українi" - саме
пiд такою назвою оголошено 2004 рiк // Перемога (Зачепилiвський р-н).- 8
травня.-(Про проведення року Республiки Польща в Українi).
У Зачепилiськiй ЦРБ проводиться цикл книжкових виставок "Рiк
Польщi в Українi", "Вiдкрийте для себе Польщу", "Адам Мiцкевич - спiвець
братерства народiв", "Життя та творчiсть письменникiв Польщi", лiтературномузичнi вечори за творчiстю Анни Герман "Дарувала людям надiю", музичний
вечiр, присвячений композитору Шопену "Ми граємо, ми граємо, ми любимо
Шопена".
8.Бойко Ю. Платнi послуги у ЦБС - велiння часу // Перемога
(Зачепилiвський р-н).- 30 червня.
У ЦБС району запроваджено платнi послуги, такi як: оформлення
реєстрацiйних документiв користувачiв, нiчний абонемент, послуги МБА.
Чималий прибуток приносить видача журналiв мод та в'язання, копiювання
викройок. Основна частина зароблених таким чином грошей йде на поповнення
фонду лiтературою та перiодичними
виданнями, оплату полiграфiчної
продукцiї.
9.Бондар Н. Пам’яті Великого Кобзаря // Промінь (Краснокутський рн).- 20 берез.
У Краснокутській центральній дитячій бібліотеці розгорнуто книжковоілюстративну виставку “Світло поезії Т.Г.Шевченка”, на якій представлені

праці письменників, присвячені великому українському митцю та зібрання
поезій прозових творів самого Т.Г.Шевченка.
10.Бондар Н., Коростишевський Л., Луньов П. Робоча поїздка голови
Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї Євгена Петровича Кушнарьова до
Краснокутського району 26-27 березня 2004 року // Промiнь (Краснокутський
р-н).- 30 березня.
Губернатор подарував книги з власного зiбрання районнiй бiблiотецi.
11.Бузька В. В гостях у юних читачiв // Сiльськi новини (Валкiвський рн) .- 11 травня.
У бiблiотецi для дiтей пройшла зустрiч з iнспектором кримiнальної
мiлiцiї у справах неповнолiтнiх райвiддiлу УМВСУ Я.В.Струневською.
12.Васiльєва К. Жiноча доля у творчостi Т.Шевченка // Вiстi
Барвiнкiвщини.- 24 квiтня.- (Iз редакцiйної пошти).
В Архангелiвськiй сiльськiй бiблiотецi була органiзована година читання
для учнiв мiсцевої школи.
13.”Велика Перемога" // Трудова слава (Борiвський р-н).- 14 травня.(Новини культури).
"Велика Перемога" - пiд такою назвою у Борiвськiй центральнiй
бiблiотецi була органiзована виставка лiтератури. Присутнi також прослухали
лекцiю-розповiдь "Борiвщина в роки вiйни".
14.Верещака К. Книги – дітям // Трудова слава (Борівський р-н).- 10
квіт.
Читачі Борівської районної бібліотеки для дітей одержали чудовий
подарунок від Харківського інституту бізнесу і менеджменту. Це книги для
дітей різного віку: на допомогу шкільній програмі, пригоди та фантастика,
література довідкового характеру на суму 1000 грн.
15.Верещака К. Огляд-конкурс сiльських бiблiотек // Трудова слава
(Борiвський р-н).- 10 квiтня.
За iнiцiативою ОДА з метою покращення бiблiотечного обслуговування
на селi, поповнення бiблiотечних фондiв сiльських бiблiотек в 2004 роцi
проводитиметься обласний та районнi огляди-конкурси сiльських бiблiотек.
Основним завданням конкурсу є: пiдвищення ролi бiблiотек у соцiальноекономiчному розвитку села, поповнення бiблiотечних фондiв новими книгами i
перiодичними виданнями, наявнiсть нових пiдходiв до формування введення
платних послуг, проведення благодiйних акцiй.
16.Воробйов Я. Про матерiальне, яке рухає духовне // Вiстi
Балаклiйщини.-6 квiтня.- (Культура).
За недостатнього фiнансування бiблiотеки змушенi вдаватися до пошукiв
фiнансової пiдтримки з боку спонсорiв. Одним з перших вiдгукнувся начальник
Управлiння з питань фiзичної культури та спорту Харкiвської ОДА
В.А.Христоєв.
17.Воротинцова С. Хто краща серед книжкових фей? // Вiстi
Балаклiйщини.- 11 червня.- (Конкурси).
На Балаклiйщинi вiдбулося урочисте пiдведення пiдсумкiв першого
районного туру обласного огляду-конкурсу "Краща сiльська бiблiотека".
Оргкомiтет визначив переможцiв у таких номiнацiях: "Краща краєзнавча робота
в бiблiотецi" - Асiївська сiльська бiблiотека; "Краща органiзацiя роботи iз
соцiально незахищеними верствами населення" - Протопопiвська сiльська
бiблiотека; "Краща робота з дiтьми та юнацтвом" - Гусарiвська сiльська

бiблiотека. В номiнацiї "Краща сiльська бiблiотека" переможцем визнано
Петрiвську сiльську бiблiотеку.
18.Герой пiдтримує духовнiсть // Обрiї Iзюмщини.- 8 травня.- (У наших
сусiдiв).
Герой України, директор АФ "Новий шлях" Борiвського району
А.Криворучко надав Чернещинськiй бiблiотецi спонсорську допомогу для
закупiвлi нових книг.
19.Грида Н., Куценко Т., Гонтар Г. "З тобою, роде мiй орлиний, iду
дорогами вiйни!" // Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 22 травня.
Напередоднi свята 9 Травня фонд "Оберiг" разом з радою ветеранiв,
Великобурлуцьким БК, краєзнавчим музеєм та центральною районною
бiблiотекою провели святкове засiдання клубу "Берегиня".
20.Грицишин А. Розпорядження голови районної державної
адміністрації Про районний огляд-конкурс сільських бібліотек “Краща сільська
бібліотека” // Радянський патріот (Великобурлуцький р-н).- 24 квіт.
21.Данильченко Т. В дарунок музею // Печенiзький край.- 17 квiтня.(Добрi справи).
Бiблiотекар села Гарашкiвка П.З.Завадська подарувала краєзнавчому
музею iм. Т.А.Сулiми вишитi речi, фоторепродукцiї.
22.Для наймолодших // Вiстi Балаклiйщини.- 28 травня.- (До дня захисту
дiтей).
Працiвники Балаклiйської районної дитячої бiблiотеки спiльно
з
викладачами i вихованцями дитячої музичної школи провели лiтературномузичну програму "Дитинство - пора золота", приурочену до Мiжнародного дня
захисту дiтей.
23.Доспєхова О. Гаррi Поттер на Валкiвщинi не в "модi" // Слобiдський
край.- 16 червня.- (Книжковий свiт).
Завдяки благодiйному фонду любителiв книги, що дiє на Валкiвщинi
вже понад п'ять рокiв, у бiблiотеках району можна побачити останнi новинки
книжкового ринку.
24.Драган Р. Нащадки пам'ять бережуть // Слобiдський край.- 6 квiтня.(Конкурси).
Про участь Харкiвської обласної бiблiотеки для дiтей у Всеукраїнському
конкурсi дитячої творчостi "Нащадки пам'ять бережуть".
25.Дроботенко О. З любов'ю до книги через усе життя // Вiстi
Змiївщини.- 29 травня.
Вчителi i учнi Костянтiвської школи зiбрали для бiблiотеки 20 нових
книжок.
26.Дудка Т.”Я візьму той рушник…” // Перемога (Зачепилівський р-н).10 квіт.
В Абазівській сільській бібліотеці пройшов урок народознавства “Я
візьму той рушник …”.
27.Дудко Т. За кращу сiльську бiблiотеку // Перемога (Зачепилiвський рн) .- 19 травня.
Започатковано обласний огляд-конкурс сiльських бiблiотек "Краща
сiльська бiблiотека".
28.Жикол О. Доля гартує характер // Трибуна трудящих (Харкiвський рн).- 20 березня.- (23 березня - День працiвникiв культури та аматорiв народного
мистецтва).

Розповiдь про двох працiвникiв культури - директора ЦБС В.Халiмонову
та багаторiчного культпрацiвника колишнього будинку вiдпочинку "Харкiв",
нинi пенсiонерку Г.Перхурову.
29.Зайцев А. Проблеми є. Їх слід вирішувати // Трибуна трудящих
(Харківський р-н).-3 квіт.- (У районній державній адміністрації).
На черговій апаратній нараді було наголошено на необхідності
завершити до 10 квітня збирання літератури для бібліотек, в квітні-травні
провести районний огляд-конкурс книгозбірень.
30.Запорожець Л. Надходження нової лiтератури // Перемога
(Зачепилiвський р-н).- 3 квiтня.
Дякуючи благодiйнiй допомозi, книжковий фонд центральної районної
бiблiотеки поповнюється.
31.Затримав книгу - плати бiльше // Трудова слава (Борiвський р-н).- 30
квiтня.
В Борiвськiй дитячiй бiблiотецi дiє платний вид послуг на лiтературу,
що користується особливим попитом.
32.Звернення Балаклійської районної державної адміністрації,
Балаклійської районної ради // Вісті Балаклійщини.- 6 квіт.
З метою поповнення бібліотечних фондів районна державна
адміністрація та районна рада звертаються до органів місцевого
самоврядування, депутатів усіх рівнів, керівників підприємств, установ та
організацій, підприємців, населення надати допомогу у відновленні місцевих
бібліотечних фондів. Прийом видань здійснюють виконкоми місцевих рад, які
потім передадуть їх у місцеві бібліотеки.
33.Золотько М. "Нумо, дiвчата" // Вiстi Барвiнкiвщини.- 22 травня.(Вiстi з бiблiотек).
Саме такий конкурс був проведений в Архангелiвськiй бiблiотецi.
34.Зустрiч з ветераном // Трудова слава (Борiвський р-н).- 14 травня.(Новини культури).
Бiблiотекарi органiзували зустрiч дiтей з ветеранами Великої Вiтчизняної
вiйни пiд назвою "З тобою, роде мiй орлиний, iду дорогами вiйни".
35.I музика звучала // Трудова слава (Борiвський р-н).- 14 травня.(Новини культури).
В бiблiотецi Новоселiвського СБК вiдбувся лiтературно-музичний вечiр,
присвячений iсторiї розвитку музичної творчостi перiоду 19 столiття.
36.Iванцова О. Пам'ять сумної дати // Краєвид (Шевченкiвський р-н).- 1
травня.- (Калейдоскоп подiй).
У районнiй бiблiотецi була органiзована тематична зустрiч для дiтей, якi
мають статус постраждалих внаслiдок аварiї на Чорнобильськiй АЕС.
37.Iгнатова С. До джерела свiтла й знань // Вiстi Дергачiвщини.- 1
квiтня.- (Духовнi скарби).
Про роботу Руськолозiвської сiльської бiблiотеки.
38.Iльченко Н. Хто стане кращим? // Вiстi Красноградщини.- 19 травня.
Розпочався обласний огляд-конкурс сiльських бiблiотек на кращу
сiльську бiблiотеку. Районна комiсiя вже побувала у семи з 19 установ, якi
працюють на Красноградщинi.
39.Кантемир Л. Акцiя "Подаруй бiблiотецi книгу" // Вiстi
Дергачiвщини.- 22 травня.
У рамках акцiї до центральної бiблiотеки надходять книги.

40.Коваль Л. "Веселка" - це значить весело всiм // Вiстi Барвiнкiвщини.27 березня.
"Байдикувати нiколи - у нас канiкули" - пiд таким девiзом у Василiвськiй
сiльськiй бiблiотецi для молодших школярiв пройшло
засiдання клубу
"Веселка".
41.Коваль Л. Про них треба пам'ятати // Вiстi Барвiнкiвщини.- 22
травня.- (Вiстi з бiблiотек).
У Василькiвськiй сiльськiй бiблiотецi зiбрано чимало матерiалiв, що
розповiдають про iсторiю краю, його людей. Нещодавно цi документи
поповнилися новими даними про трьох жiнок, яких було вивезено у роки
Великої Вiтчизняної вiйни до Нiмеччини.
42.Козлова Л. Працювати легше, коли тебе розумiють i пiдтримують //
Вiстi Змiївщини.- 12 червня.- (Благодiйна акцiя "Подаруй бiблiотецi книгу").
Подяка Галинi Пiдопригорi та iншим благодiйникам, якi подарували
Генiївськiй бiблiотецi книги.
43.Колiсник В. Герой пiдтримує духовнiсть // Трудова слава (Борiвський
р-н).- 30 квiтня.
Директор агрофiрми "Новий шлях" А.Криворучко подарував
Чернещинськiй бiблiотецi бiльше 100 художнiх книг.
44.Конкурс сiльських бiблiотек // Сiльськi новини (Валкiвський р-н).- 15
травня.- (Влада iнформує).
Про проведення у районi огляду-конкурсу "Краща сiльська бiблiотека".
45.Конопельцев Г. Геннадiй Бурденко: "Книги - це моє життя..." //
Слобiдський край.- 29 квiтня.- (Наш сучасник).
Харкiвський книголюб Г.Бурденко з допомогою працiвникiв житловоексплуатацiйної дiльницi вiдкрив бiблiотеку на громадських засадах.
46.Корзай А. Духовне відродження нації починається з душ дітей //
Трибуна трудящих (Харківський р-н).- 10 квіт.
У зв’язку з оголошенням в області огляду – конкурсу сільських
книгозбірень та з метою поповнення книжкового фонду бібліотек, Східне
регіональне відділення Біблійного товариства в Україні подарувало бібліотекам
району дитячі Біблії.
47.Корнєва Н. Гоголiвський тиждень // Перемога (Зачепилiвський р-н).21 квiтня.
Наприкiнцi березня у Залiнiйнiвськiй бiблiотецi проводилася
лiтературна година, присвячена 195-й рiчницi вiд дня народження М.В.Гоголя
на тему "Гоголь i Україна".
48.Коротко // Вечерний Харьков.- 22 мая.
У ХДУ iм. В.Каразiна вiдбудеться конференцiя "Кирило-Мефодiївськi
читання", присвячена Дню слов'янської
писемностi.
Пiд час роботи
конференцiї буде демонструватися виставка лiтератури з фондiв ЦНБ ХНУ.
49.Краснокутська Н. Черемушнянська бiблiотека поповнює свої полицi
// Вiстi Змiївщини.- 18 травня.- (Не дрiбницi життя).
У районi продовжується акцiя "Подаруй бiблiотецi книгу".
50.Криворучко Л. Мартiвська бiблiотека - краща // Печенiзький край.- 5
червня.- (Конкурси).
Дипломом переможця I туру обласного огляду-конкурсу "Краща
сiльська бiблiотека" нагороджена Мартiвська сiльська бiблiотека у Печенiзькiй
ЦБС.
51.Кучер Н. Життя як мить.. // Дворiчанський край.- 20 березня.

Пiд таким гаслом в центральнiй бiблiотецi вiдбулося засiдання клубу
"Осiннi барви".
52.Лисаченко В. Всiм i кожному скажу, або слово як закон! // Обрiї
Iзюмщини.- 1 травня.
Про добрi справи обласного депутата В.О.Манойла у розвитку бiблiотек
району.
53.Лисаченко В. Допоможи сільській бібліотеці // Слоб. край.- 12 трав.(Творімо добро!).
Про роботу Ізюмської ЦБС. На особливу увагу й пошану заслуговують
Бабенківська, Капитолівська, Студенокська, Яремівська, Бугаївська сільські
бібліотеки.
54.Лисаченко В. Сiльська бiблiотека у свiтлi нового дня // Обрiї
Iзюмщини .- 18 травня.
До пiдготовки i проведення обласного конкурсу-огляду "Краща сiльська
бiблiотека".
55.Лосiєвський I. Посланцi вiчностi // Слобiдський край.- 8 травня.(Бiблiотека "Слобiдського краю").
14 квiтня у Харкiвськiй державнiй науковiй бiблiотецi iменi В.Короленка
вiдбулася презентацiя виставки "Середньовiччя книжковий вимiр". У складi
цiєї унiкальної експозицiї - пам'ятки перших двохсот рокiв книгодрукування в
Європi з фонду стародрукiв та рiдкiсних видань бiблiотеки. Ця виставка - один
iз заходiв, котрi бiблiотека присвячує Року Польщi в Українi, тут експонуються
найдавнiшi пам'ятки польського друку.
56.Ляхова Н. Краща сiльська бiблiотека - Петрiвська // Вiстi
Красноградщини.- 5 червня.- (Районний конкурс-огляд).
Пiдбито пiдсумки першого етапу огляду-конкурсу "Краща сiльська
бiблiотека" на Красноградщинi. Перше мiсце здобула Петрiвська бiблiотекафiлiя.
57.Марченко Ю. Книжки для клубу глухих // Вiстi Змiївщини.- 30
березня.- (Вдячнiсть).
Районний обмiнно-резервний фонд Змiївської централiзованої
бiблiотечної системи поповнює полицi клубу глухих новими книжками.
58.Мельник В. Антологiя традицiї // Слобiдський край.- 2 квiтня.(Презентацiї).
У примiщеннi центральної бiблiотеки Московського району м.Харкова
вiдбулася презентацiя книги "Українськi традицiї" професора А.П.Ярещенка.
59.Миколаєнко М. Запропонували любителi книги // Обрiї Iзюмщини.- 8
травня.
Читачi Олександрiвської сiльської бiблiотеки запропонували вiдкритий
читацький клуб "Бриз", до якого увiйшли 35 сiмей.
60.Михайленко В. Тепло сiмейного вогнища // Слобiдський край.- 25
травня .- (Мiжнародний день сiм'ї).
19 травня в Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для дiтей за пiдтримки
Центру соцiальних служб для молодi Київського району м. Харкова, депутата
Харкiвської мiськради В.Данилова та за участю Харкiвського лiцею мистецтв N
133 вiдбулося свято "Моя сiм'я", присвячене Мiжнародному дню сiм'ї.
61.Михальська Н. "За здоровий спосiб життя" // Вiстi Дергачiвщини.- 22
травня.
Пiд такою назвою бiблiотекарi Вiльшанських бiблiотек пiдготували
усний журнал для старшокласникiв.

62.Мурка О., Коваленко Т., Сопко О. Прийми дарунки, бiблiотеко! //
Вiстi Барвiнкiвщини.- 12 червня.
У рамках акцiї "Допоможи своїй бiблiотецi" надходять новi книги вiд
читачiв.
63.На Великдень // Трудова слава (Борівський р-н).- 3 квіт.
У Великодні дні у бібліотеках району пройдуть уроки народознавства:
“Пасха”, “Світ писанки”, “Великдень”, уроки духовності, буде організовано
виставку писанок. В районних бібліотеках оформлено тематичні полиці та
книжкові виставки.
64.На добру пам'ять // Вiстi Дергачiвщини.- 24 квiтня.
Родина Галич з Дергачiв передала у фонд ЦРБ 100 екземплярiв
художньої лiтератури у рамках акцiї "Подаруй бiблiотецi книгу".
65.Найактивнiшому читачевi - 5 рокiв // Трудова слава (Борiвський рн).- 30 квiтня.
Про активних читачiв районної дитячої бiблiотеки.
66.Наша культура // Вiсник Куп'янщини.- 1 квiтня.
"Подаруй бiблiотецi книгу" - ця акцiя на вiдродження духовностi
почалася у Куп'янськiй мiськiй бiблiотецi N 1.
67.Непран Н. Що ти знаєш про Харкiв? // Вiстi Барвiнкiвщини.- 1
травня.- (Iз життя бiблiотек).
У центральнiй бiблiотецi можна ознайомитися з лiтературою про Харкiв,
мiстом, яке святкуватиме 350-рiччя.
68.Нєвєдрова Л. Заради щастя i добра // Вiстi Змiївщини.- 19 червня.(Вiдлуння свята).
Свято до Мiжнародного дня захисту дiтей пiдготували працiвники
Черемушнянської сiльської бiблiотеки.
69.Новикова З. "Краща сiльська бiблiотека" // Вiстi Дергачiвщини.- 29
травня.- (Конкурс).
З метою покращення бiблiотечного обслуговування на селi, поповнення
бiблiотечних фондiв i пiдвищення статусу книги у суспiльствi, в областi
проводиться конкурс сiльських бiблiотек "Краща сiльська бiблiотека". До
Всеукраїнського дня бiблiотек будуть пiдбитi пiдсумки обласного туру.
70.Новини культури // Вiсник Куп'янщини.- 29 квiтня.
У Кiвшарiвськiй бiблiотецi N 2 вiдбувся психологiчний тренiнг з питань
людських стосункiв i почуттiв.
71.Новини культури // Вiсник Куп'янщини.- 6 травня.
У примiщеннi Куп'янської мiської бiблiотеки N 1 вiдкрилася виставка
робiт Володимира Муратова у жанрi лiсової скульптури "Дивосвiт".
72.Обрiї Iзюмщини.- 26 червня.
У районi триває конкурс-огляд "Краща сiльська бiблiотека". Пiдбито
пiдсумки першого туру. Переможцем стала Капитолiвська сiльська бiблiотека,
де завiдуючою Т.I. Котяхова. Переможцями за номiнацiями визнано: "Краща
краєзнавча робота в сiльськiй бiблiотецi" - Кам'янську бiблiотеку, "Краща
робота бiблiотеки з дiтьми та юнацтвом" - Бабенкiвську бiблiотеку.
73.Обрєзкова Т. Вшанували Кобзаря // Дворiчанський край.- 20 березня.
"Народився, щоб осяяти Україну" - пiд таким гаслом проходив цикл
заходiв, присвячених 190-рiччю Т.Г.Шевченка в Дворiчанськiй ЦБС.
74.Огляд-конкурс сільських бібліотек // Трудова слава (Борівський рн).- 10 квіт.

За ініціативою ОДА з метою покращення бібліотечного обслуговування
на селі, поповнення бібліотечних фондів сільських бібліотек у 2004 році
проводиться обласний та районний огляд-конкурс сільських бібліотек. Відділ
культури РДА звертається до населення району, керівників підприємств та
організацій, до всіх, хто цінує книгу поділитися своїми книгами з власних
бібліотек і подарувати їх місцевим бібліотекам.
75.Одним абзацом // Печенiзький край.- 1 травня.
Працiвники районної бiблiотеки провели урок пам'ятi "I гiркота пече
полиння...", присвячений 18-й рiчницi трагедiї на Чорнобильськiй АЕС.
76.Олешко М. В сiм'ї вольнiй, новiй.. // Трибуна трудящих (Харкiвський
р-н).- 24 березня.- (Українське вiдродження).
В Центральнiй районнiй бiблiотецi, що у Пiвденному, систематично
оновлюється виставка, присвячена життю i дiяльностi Т.Шевченка.
77.Пам'ятi Шевченка // Трудова слава (Борiвський р-н).- 20 березня.(Свята).
У Пiдлиманськiй сiльськiй бiблiотецi проведено усний журнал
"Дзвенять Кобзаревi струни".
78.Пересiчанська В. Допоможiть бiблiотецi // Вiстi Балаклiйщини.- 4
червня.- (Акцiя).
У районi продовжується акцiя "Подаруй бiблiотецi книгу".
79.Плотникова Т. Народний депутат дбає про людей // Вiстi
Дергачiвщини.- 15 квiтня.
У рамках акцiї "Подаруй бiблiотецi книгу" народний депутат України
О.М.Бандурка передав Дергачiвськiй ЦРБ 1104 книги.
80.Подiї тижня // Краєвид (Шевченкiвський р-н).- 10 квiтня.
В районнiй дитячiй бiблiотецi завершився "Тиждень дитячої книги".
81.Подаруй менi книгу" // Трудова слава (Борiвський р-н).- 18 червня.(Подiї, факти, ситуацiї).
Акцiя пiд такою назвою триває у районi.
82.Поддержим сельского читателя // Красная звезда.- 3 апр.- (Акция).
Акцію по поновленню книжкового фонду сільських бібліотек,
організовану відділом культури райдержадміністрації, першими розпочали
працівники райради. Більше 70 книг вітчизняних і зарубіжних авторів Г.І.
Кулик подарувала Волохов’ярській бібліотеці. Колектив управління Пенсійного
фонду скомплектував бібліотечку із 250 книг.
83.Про огляд-конкурс "Краща сiльська бiблiотека" // Красная звезда
(Чугуевский р-н).- 19 мая.- (Офiцiйно).
Затверджено положення про I тур обласного огляду-конкурсу сiльських
бiблiотек "Краща сiльська бiблiотека".
84.Проблеми вирiшувалися вiдразу // Перемога (Зачепилiвський р-н).- 28
квiтня.
Директор ЦРБ Н.Г.Бойко та бiблiотекар Скалонiвської сiльської
бiблiотеки С.М.Река прийшли на прийом до голови РДА О.В.Павлова, щоб
вирiшити питання освiтлення примiщення бiблiотеки.
85.Пряма лiнiя: "Питання розвитку гуманiтарної галузi Зачепилiвського
району" // Перемога (Зачепилiвський р-н).- 17 квiтня.
Такою була тема прямої телефонної лiнiї, яку проводила 9 квiтня
заступник голови РДА Лiдiя Дмитрiвна. У цьому роцi проходить конкурс
сiльських бiблiотек "Краща сiльська бiблiотека".

86.Районнi заходи з нагоди Дня молодi та Дня Конституцiї України //
Вiстi Барвiнкiвщини.- 19 червня.
У Барвiнкiвськiй районнiй бiблiотецi з нагоди Дня Конституцiї України
вiдбулося засiдання круглого столу "Конституцiя України
логiчне
продовження Акту проголошення незалежностi України". В День молодi у
Барвiнкiвському краєзнавчому музеї працювала виставка художнiх робiт учнiв
художнього вiддiлення дитячої музичної школи "Батькiвщина очима дiтей",
проводилися тематичнi екскурсiї, вiдеосеанси.
87.Районнi заходи з нагоди Дня скорботи // Вiстi Барвiнкiвщини.- 19
червня.
До Дня скорботи у Барвiнкiвському краєзнавчому музеї пройшла
тематична екскурсiя i експонувалася виставка "Дзвiн пам'ятi". У центральнiй
бiблiотецi вiдбулася година спiлкування "Запалiть скорботну свiчку".
88.Река С. Краща сiльська бiблiотека // Перемога (Зачепилiвський р-н).22 травня.
Скалонiвська сiльська бiблiотека: сторiнки iсторiї i сьогодення.
89.Рєзнiк О. Не забувайте незабутнє // Дворiчанський край.- 6 березня.
Нiмецькому письменнику Ерiху Кестнеру та його дитячим книжкам
присвячувалася лiтературна година в районнiй бiблiотецi для дiтей.
90.Рибальченко Р. Бiблiотека у Дергачах // Вiстi Дергачiвщини.- 15
квiтня.
Про iсторiю Дергачiвської бiблiотеки.
91.Романова Л. Доля книги: її минуле i майбутнє // Вiстi
Барвiнкiвщини.-1 травня.- (Iз життя бiблiотек).
Саме цiй темi було присвячене засiдання "круглого столу" з читачами,
що пройшло у центральнiй районнiй бiблiотецi i присвячувалося Всесвiтньому
дню книги та авторського права.
92.Романова Л. У рiк сiльської бiблiотеки // Вiстi Барвiнкiвщини.- 22
травня.- (Вiстi з бiблiотек).
Нинiшнiй рiк головою Харкiвської ОДА Є.Кушнарьовим оголошений
роком сiльської бiблiотеки.
93.Селезень I. Бiблiотека села Зiнькiвщина // Перемога (Зачепилiвський
р-н).- 29 травня.
Зiнькiвщинська сiльська бiблiотека вiдсвяткувала вже пiвстолiтнє день
народження.
94.Селезень I. Дверi для читачiв завжди вiдчиненi // Перемога
(Зачепилiвський р-н).- 26 червня.
Про роботу бiблiотеки с. Бердянка. Тут оформлено книжковi виставки
на теми: "Т.Г. Шевченко - 190 рокiв з дня народження", "2004 рiк - рiк Польщi в
Українi",до Дня незалежностi України, до українських свят. є у бiблiотецi i
роблеми - це опалення та ремонт даху.
95.Семеренко О. "Краща сiльська бiблiотека" // Знамя труда
(Первомайский р-н).- 15 июня.
Серед 22 сiльських бiблiотек Первомайської ЦБС кращими визнанi 6:
Закутнiвська, Ржавчицька, Грузинська, Олексiївська,
Бiльшовицька,
Єфремiвська сiльськi бiблiотеки.
96.Сироватка Л. Бiблiотека переїхала // Трудова слава (Борiвський р-н).24 квiтня.
Для Дружелюбiвської сiльської бiблiотеки-фiлiї видiлено нове
примiщення.

97.Слiпцов Ю. Для всiх i для кожного // Вiстi Барвiнкiвщини.- 19
червня.
В Архангелiвськiй сiльськiй бiблiотецi проходять заходи для юних
читачiв.
98.Слепченко О. У районі розпочата благодійна акція “Подаруй
бібліотеці книгу”// Вісті Зміївщини.- 24 квіт.- (Добрі починання).
На святі працівників культури та аматорів народного мистецтва
Централізована бібліотечна система одержала в подарунок від голови
райдержадміністрації В. Калашнікова нові книги в кількості 200 екземплярів.
Відгукнулись на акцію “Подаруй бібліотеці книгу” В. Остренок, заступник
голови райдержадміністрації , Г.Підопригора, депутат Геніївської сільради,
відома меценатка, З. Коваль, начальник управління праці та соціального захисту
населення, Р. Левенець, голова Зміївської районної організації Червоного
Хреста України, М. Науменко, директор КП “Комунальник” сел.
Комсомольського, Чемужівська сільська рада в особі голови Л. Бережного
(література для Артюхівської сільської бібліотеки), Лиманська сільська рада в
особі сільського голови Т.Щербак.
99.Слив’як В. Подаруй бібліотеці книгу // Сільські новини (Валківський
р-н).- 6 квіт.
2004 рік обласною держадміністрацією оголошено роком сільської
бібліотеки. На заклик акції “Подаруй бібліотеці книгу” першими в районі
відгукнулись працівники райдержадміністрації. Тут з ініціативи заступника
голови райдержадміністрації О.М. Холодного було зібрано добірку художньої
та галузевої літератури з особистих бібліотек держслужбовців у кількості 780
екземплярів.
100.Слив'як В. Нам незабути днiв вiйни // Сiльськi новини (Валкiвський
р-н).- 22 червня.
Вiдкритий перегляд лiтератури "Нам не забути днiв вiйни", приурочений
до рiчницi початку Великої Вiтчизняної вiйни, розмiстився у читальному залi
Валкiвської центральної бiблiотеки.
101.Соколюк Н. Библиотека приглашает // Новости Чугуева.- 5 июня.(Экскурсии).
По традиции, когда заканчивается учебный год, библиотеки города
открывают свои двери для экскурсий.
102.Сопко О. "Допоможи своїй бiблiотецi" // Вiстi Барвiнкiвщини.- 1
травня .- (Iз життя бiблiотек).
Продовжується у районi акцiя пiд такою назвою.
103.Сопко О. Надiйшло нове видання // Вiстi Барвiнкiвщини.- 22
травня.- (Вiстi з бiблiотек).
Центральна районна бiблiотека одержала нове лiтературнопублiцистичне видання: Л.Д.Кучма "Украина - не Россия".
104.Терех О. Книги - морська глибина // Наш край (Кегичiвський р-н).24 квiтня.- (До Всесвiтнього дня книги i авторського права).
Починаючи з 18 березня, на Кегичiвщинi оголошено акцiю "Подаруй
бiблiотецi книгу".
105.Уткiна В. На уроцi народознавства у дитячiй бiблiотецi //
Печенiзький край.- 17 квiтня.- (На святий Великдень).
Печенiзька дитяча районна бiблiотека провела урок народознавства "На
святий Великдень".

106.Халаїм Н. Про Вiталiя Бiанкi та його твори // Перемога
(Зачепилiвський р-н).- 24 квiтня.
У районнiй бiблiотецi для дiтей була проведена лiтературна година,
присвячена 100-рiччю вiд дня народження дитячого письменника Вiталiя Бiанкi.
107.Харкове, звiдки iм'я твоє? // Слобiдський край.- 22 квiтня.- (Новi
книги).
14 квiтня у примiщеннi Харкiвської обласної бiблiотеки для дiтей
вiдбулася презентацiя нової книги голови Харкiвської обласної органiзацiї
Всеукраїнської спiлки краєзнавцiв, заслуженого працiвника культури України
I.Ю.Саратова "Харьков, откуда имя твое?", що виходить у серiї, присвяченiй
350-рiччю нашого мiста.
108.Хомайко Ю. Iнвестицiї в духовнiсть // Слобiдський край.- 2 квiтня.(Не хлiбом єдиним).
У Фрунзенському райвиконкомi до ЦБС району, а також до обласного
дитячого притулку, шкiл-iнтернатiв N 8 i N 12 було безкоштовно передано 120
примiрникiв дитячої Бiблiї.
109.Чепкий М. Зустрiчi, виставки // Обрiї Iзюмщини.- 26 червня.
Райдержадмiнiстрацiя опрацювала заходи, присвяченi Дню Конституцiї.
Святковий концерт пройде у Кам'янському сiльському Будинку культури,
дискотеки та вечори вiдпочинку - в iнших сiльських закладах культури. У
центральнiй районнiй та в сiльських бiблiотеках пiдготовлено виставки, огляди
лiтератури, присвяченi Конституцiї України, проведено години спiлкування з
читачами на тему "Чи знаєш ти свої права?".
110.Чернiков В. Звернення до депутатiв всiх рiвнiв // Наш край
(Кегичiвський р-н).- 3 квiтня.
Звернення до депутатiв всiх рiвнiв взяти участь у благодiйнiй акцiї для
оновлення бiблiотечних фондiв Харкiвщини "Подаруй бiблiотецi книгу".
111.Чуищева Э. Давайте уважать друг друга // Новости Чугуева.- 12
июня.- (Культура).
О правилах пользования библиотекой.
112.Чумак Л. Платний абонемент збереже кошти і задовольнить духовні
потреби // Печенізький край.- 3 квіт.
Робота в ринкових умовах вимагає від бібліотек пошуку шляхів
позабюджетного фінансування, введення платних послуг. Печенізька районна
бібліотека також прагне задовольнити потреби своїх користувачів. Тут діє
платний абонемент – “Книги підвищеного попиту” та Нічний абонемент. Зараз
полиці бібліотеки поповнились новими виданнями, якими обладнано книжкові
виставки: “Пізнай світ разом з книгою”, “Взаємовідносини людини і природи”,
“Економікс: принципи, проблеми, політика”, “Правовий калейдоскоп” та деякі
інші.
113.Шамрай Л. Книга нiколи не покине i не зрадить! // Вiстi Змiївщини.5 червня.- (Благодiйна акцiя "Подаруй бiблiотецi книгу").
На Змiївщинi триває благодiйна акцiя "Подаруй бiблiотецi книгу" на
пiдтримку iнiцiативи голови ОДА Є.Кушнарьова.
114.Шубинська К., Пiсковський П., Демченко В. Бiблiотека - це наш
дiм // Обрiї Iзюмщини.- 22 травня.
Про роботу Капитолiвської сiльської бiблiотеки.
115.Щербак Н. Подаруй бiблiотецi книгу // Коломацький край.- 5
червня.

Коломацька районна бiблiотека одержала бiльше 30 екземплярiв нової
науково-популярної, довiдкової та дитячої лiтератури в дар вiд депутата
Д.В.Шевчука.
116.Яка вона, найкраща бiблiотека? // Вiстi Красноградщини.- 8 травня.(Обрiї сiльської культури).
Про огляд-конкурс "Краща сiльська бiблiотека" розповiдає директор
ЦБС Т.Гудименко.
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації з
питань культури та мистецтва ХОУНБ.

БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
(Тематико-бібліографічний список за матеріалами преси
за ІІІ квартал 2004 року).
1.Бiблiотека у новому примiщеннi // Вiстi Балаклiйщини.- 10 серпня.(Вiстi з Вербiвки).
Вербiвську сiльську бiблiотеку незабаром буде переведено до нового
примiщення у дитсадку.
2.Бойко Н. За покликом душi // Перемога (Зачепилiвський р-н).- 2
жовтня.
Про роботу центральної районної бiблiотеки.
3.Бондар Н. Я вiзьму той рушник… // Коломацький край.- 31 липня.
У Коломацькiй районнiй бiблiотецi пройшла тематична зустрiч-бесiда з
бiблiотекарями району, куди були запрошенi i працiвники редакцiї.
4.Борисов О. Источник знаний - книга // Вечерний Харьков.- 15 июля.(Харькову – 350).
Из истории харьковских библиотек, в частности и библиотеки им. В.Г.
Короленко.
5.”Вiкно в Америку" через ЦНБ // Слобiдський край.- 21 вересня.(Контакти).
У ювiлейний для мiста Харкова й Нацiонального унiверситет iм.
В.Каразiна рiк в Центральнiй науковiй бiблiотецi ХНУ було вiдкрито
iнформацiйний центр "Вiкно в Америку". Це своєрiдний мiсток мiж урядом
США й бiблiотеками України.
6.Варкентiн I. Бiблiотека - iнформацiйний та духовний центр //
Перемога (Зачепилiвський р-н).- 11 серпня.
Про роботу Зачепилiвської центральної бiблiотеки.
7.Верютiн В. Я допомiг своїй бiблiотецi // Вiстi Барвiнкiвщини.- 26
червня.
Голова ветеранської органiзацiї с. Пригоже В. Верютiн подарував
районнiй бiблiотецi 62 книги.
8.Гiдно вiдзначимо День молодi та День Конституцiї України //
Дворiчанський край.- 19 червня.
На нарадi керiвникiв районних пiдприємств, органiзацiй та установ мова
йшла i про хiд проведення передплати на перiодичнi видання на друге пiврiччя
2004 року, поповнення бiблiотек новими книгами.
9.Гнатенко А. У бiблiотецi - поповнення // Вiстi Красноградщини.- 1
вересня.- (Приємнi новини).
Районний осередок СДПУ(о) передав Попiвськiй бiблiотецi комплект
художньої лiтератури.
10.Гудименко Т. Бiблiотека у новому примiщеннi // Вiстi
Красноградщини.-21 серпня.- (Культура).
Примiщення бiблiотеки у селi Ленiнське буде опалюватися.
11.День за днем // Вiстi Барвiнкiвщини.- 10 липня.
Вiдбувся районний семiнар бiблiотечних працiвникiв. Його учасники
говорили про iмiдж сучасної бiблiотеки, шляхи його формування.
12.День за днем // Вiстi Барвiнкiвщини.- 28 серпня.

У читальнiй залi районної бiблiотеки вiдбулося засiдання "круглого
столу". Зустрiчалися лiдери полiтичних партiй, осередкiв та рухiв
Барвiнкiвщини.
13.До рiдного дому // Слобiдський край.- 2 жовтня.- (Свiт духовностi).
Напередоднi Всеукраїнського дня бiблiотек вiдбулася урочиста
церемонiя передачi головою Харкiвської ОДА Є.П.Кушнарьовим Центральнiй
науковiй бiблiотецi ХНУ iм. В.Каразiна унiкального видання поеми
Т.Г.Шевченка "Гайдамаки".
14.Донченко З. Зi святом, працiвники бiблiотек! // Коломацький край.- 2
жовтня.
Про свято бiблiотек у читальному залi районної бiблiотеки.
15.Дудка Т. Краща сiльська бiблiотека // Перемога (Зачепилiвський р-н).14 серпня.
Новоселiвська сiльська бiблiотека стала переможцем у конкурсi на кращу
сiльську бiблiотеку.
16.Жiнка зi стержнем оптимiзму i справедливостi // Вiстi Змiївщини.- 14
вересня.- (Поздоровлення).
Про бiблiотекаря Змiївської ЦБС Раїсу Куденко.
17.З книгою по життю // Трудова слава (Борiвський р-н).- 30 липня.(Культура).
Про Гороховатську сiльську бiблiотеку та її завiдувачку Надiю Палiєнко.
18.Захарченко С. Краща бiблiотека // Краєвид (Шевченкiвський р-н).- 3
липня.- (Пiдсумки першого туру).
За пiдсумками районного туру конкурсу кращою сiльською бiблiотекою
Шевченкiвщини визнано Гетьманiвську (завiдуюча Олена Овчарова). У
номiнацiї "Кращий читацький клуб, об'єднання" перемогу отримала
Олександрiвська бiблiотека. Петрiвська та Раївська бiблiотеки стали
переможцями у номiнацiї "Краща краєзнавча робота", Миропiльська - у
номiнацiї "Краща робота з дiтьми та юнацтвом".
19.Iльганаєва В. Бiблiотеки мiсту, мiсто - бiблiотекам // Слобiдський
край.- 30 вересня.- (Свято книги).
Про значення бiблiотек в iнформацiйнiй розбудовi України.
20.Кiптiла С. Допоможемо сiльським бiблiотекам // Дворiчанський
край.- 5 червня.
Про роботу, яка проводиться у районi з метою покращення дiяльностi
сiльських бiблiотек.
21.Кiптiла С. Звiдси починається цивiлiзоване суспiльство //
Дворiчанський край.- 25 вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).
Про роботу Дворiчанської ЦБС.
22.Кiрсанова Р. Книга - джерело знань // Вiстi Змiївщини.- 27 червня.(Благодiйна акцiя "Подаруй бiблiотецi книгу").
Завдяки акцiї i добрим людям, нещодавно Краснопавлiвська сiльська
бiблiотека поповнила свої полицi новими книжками.
23.Кантемир Л. Пiдбиваючи пiдсумки // Вiстi Дергачiвщини.- 14
серпня.- (Культурнi обрiї Дергачiвщини).
Районний тур конкурсу-огляду "Краща сiльська бiблiотека" завершився.
Пiдбито останнi пiдсумки. Перше мiсце посiла Руськолозiвська сiльська
бiблiотека.
24.Книг додалося // Вiстi Балаклiйщини.- 13 липня.- (Вiстi з
Шебелинки).

Бiблiотечний фонд Шебелинської бiблiотеки попвнився на 72 книги за
рахунок добровiльної здачi художньої лiтератури мiсцевим населенням.
25.Коваленко О. Хранительницы очага культуры // Красная звезда
(Чугуевский р-н).- 29 сентября.- (Завтра - Всеукраинский день библиотек).
Беседа с заведующей Ивановской сельской библиотекой Л.В.Панченко.
26.Колiсник В. Криниця чистої води // Трудова слава (Борiвський р-н).2 липня.
Про роботу бiблiотек Борiвського району.
27.Колмичкова З. До книг - з любов'ю // Дворiчанський край.- 26
червня.
Про роботу бiблiотеки Топiльської ЗОШ.
28.Коротко // Вечерний Харьков.- 21 августа.
Мiський благодiйний фонд Юрiя Сапронова випустив фотоальбом
"Харкiв. Мiсто i околицi". Над його створенням працював один з кращих
фотохудожникiв мiста Володимир Бисов. Фотоальбоми будуть переданi
бiблiотекам Харкова.
29.Криворучко Л. Морiв книжкових вправний лоцман // Печенiзький
край.- 25 вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).
Про завiдуючу Мартiвською бiблiотекою-фiлiєю О.I.Чудик.
30.Культармiйцi пiдтримують кандидата в Президенти Вiктора
Януковича // Трудова слава (Борiвський р-н).- 6 серпня.- (Культура).
Вiдбулися збори культпрацiвникiв Борiвщини, на якi зiбралися всi
працiвники сiльських клубiв, бiблiотек, БК. Йшлося про роботу закладiв
культури у нинiшньому роцi.
31.Лагунова Л. Я знаю - книга будет! // Событие.- 8 - 14 июля.
О закладке символического "первого камня" в фундамент строящегося
здания библиотеки НТУ "ХПИ" и о вручении дипломов выпускникам
факультета библиотековедения и информатики ХГАК.
32.Ленивенко Н. Библиотекарь - женская профессия // Новости
Чугуева.- 2 октября.- (К Всеукраинскому дню библиотек).
В малом зале РДК состоялось торжество, посвященное Всеукраинскому
дню библиотек.
33.Лесiн В. Спочатку було слово // Вiстi Балаклiйщини.- 28 вересня.- (До
професiйного свята).
Про роботу Андрiївської сiльської бiблiотеки.
34.Лисунiв М. Книга i дитина // Слобiдський край.- 5 жовтня.- (До
Всеукраїнського дня бiблiотек).
З нагоди Всеукраїнського дня бiблiотек в обласнiй бiблiотецi для дiтей
пройшло свято.
35.Литвиненко I. Дитяча Бiблiя - в дарунок // Наш край (Кегичiвський рн) .- 11 вересня.
В загальноосвiтнi заклади i бiблiотеки району направлено дитячу Бiблiю.
36.Логвиненко Л. Два ювiлеї бiблiотек Мерефи // Слобiдський край.- 29
вересня.
Два ювiлеї вiдсвяткували мереф'яни. Напередоднi Всеукраїнського дня
бiблiотек 100 рокiв виповнилося бiблiотецi для дорослих та 50 - бiблiотецi для
дiтей i юнацтва. Вечiр "Усi ми родом з бiблiотеки" вiдбувся у кiнотеатрi
"Супутник".
37.Логвиненко Л. Сiм мiльйонiв улюблених книг // Слобiдський край.- 7
липня.- (Iмена).

Про директора Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм.
В.Г.Короленка Л.П. Незнамову.
38.Логвиненко Л. Усi ми родом з бiблiотеки // Слобiдський край.- 30
вересня.- (До Всеукраїнського дня бiблiотек).
У мереф'янському кiнотеатрi "Супутник" пройшло святкування
сторiчного ювiлею мiської бiблiотеки.
39.Логвиненко Л. Чия бiблiотека найкраща? // Слобiдський край.- 22
липня.
Кращою у Борiвському районi визнано Пiскорадькiвську сiльську
бiблiотеку. Розповiдає завiдуюча закладом Н.А. Шинкаренко.
40.Луценко А. Складовi iмiджу бiблiотеки // Слобiдський край.- 7
липня.- (На часi!).
Яковлiвська сiльська бiблiотека Харкiвського району вийшла
переможцем районного туру обласного огляду-конкурсу "Краща сiльська
библиотека". Про те, як вдалося досягти такого результату, розповiла секретар
Яковлiвської сiльради Л.В.Герасимова.
41.Ляхова Н. Цiкаво i змiстовно // Вiстi Красноградщини.- 14 липня.(Обрiї сiльської культури).
Про роботу Миколо-Комишуватської бiблiотеки-фiлiї. У районному
конкурсi на кращу сiльську бiблiотеку вона посiла друге мiсце.
42.Мельник В. До людей // Слобiдський край.- 5 жовтня.- (До
Всеукраїнського дня бiблiотек).
Про свято бiблiотек у центральнiй дитячiй бiблiотецi Московського
району м. Харкова.
43.Нарада в райдержадмiнiстрацiї // Дворiчанський край.- 14 серпня.
2004-й рiк на Харкiвщинi оголошено роком бiблiотек. В зв'язку з цим на
Дворiчанщинi проходить низка заходiв, серед яких - акцiя "Подаруй бiблiотецi
книгу".
44.Нерез I. Чим живе бiблiотека? // Промiнь (Краснокутський р-н).- 18
вересня.- (У закладах культури).
Про роботу Краснокутської центральної дитячої бiблiотеки.
45.Новикова З. Дарунки вiд щирого серця // Вiстi Дергачiвщини.- 10
липня – (Акцiя).
Жителi району, читачi вiдгукнулись на акцiю "Подаруй бiблiотецi
книгу". Надходження до фонду бiблiотеки тривають.
46.Пiдтекстовка // Наш край (Кегичiвський р-н).- 2 жовтня.
30 жовтня у читальному залi Кегичiвської центральної бiблiотеки
вiдбулися урочистостi з нагоди Всеукраїнського дня бiблiотек.
47.Подiї та факти. // Вiсник Куп'янщини.- 2 вересня.
Дослiдницька конференцiя, що вiдбулася 20 серпня на базi мiської
бiблiотеки N 2, вiдкрила новi iмена i новi напрацювання куп'янчан в
гуманiтарно-мистецькiй сферi.
48.Подiї тижня // Краєвид (Шевченкiвський р-н).- 25 вересня.
Значною пiдтримкою бiблiотекарям у поповненнi фондiв новими
книгами стала фiнансова допомога народного депутата Василя Потапова.
49.Подкопаєва I. Статус сiльських бiблiотек Куп'янщини пiдвищується
// Вiсник Куп'янщини.- 30 вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день
бiблiотек).
Про роботу бiблiотек Куп'янської ЦБС.

50.Подкопаєва I. Переможцiв огляду-конкурсу визначено // Вiсник
Куп'янщини.- 8 липня.- (Культура на селi).
Переможницею районного огляду-конкурсу "Краща сiльська бiблiотека»
визнано Петропавлiвську бiблiотеку, у номiнацiї "Краєзнавча робота" перемогла
Глушкiвська, а у номiнацiї "Робота з дiтьми та юнацтвом" - Новоосинiвська
сiльськi бiблiотеки.
51.Подкопаєва I. Подарунки бiблiотекам // Слобiдський край.- 8
вересня.- (Меценати).
Про меценатiв, якi допомагають бiблiотекам Куп'янського району.
52.Подкопаєва I. Подарунок бiблiотекам // Вiсник Куп'янщини.- 2
вересня. (Нам пишуть).
Куп'янська центральна районна бiблiотека та Новоосинiвська сiльська
бiблiотека отримали в подарунок лiтературу вiд народного депутата
В.I.Потапова.
53Подосокорська О. Берегинi духовних скарбниць // Вiстi
Красноградщини.- 2 жовтня.
Про шкiльних бiблiотекарiв району.
54.Рiка С. Збереження нацiональної культури // Перемога
(Зачепилiвський р-н).- 7 липня.
У Скалонiвськiй сiльськiй бiблiотецi створено краєзнавчу кiмнату-музей.
55.Рєзнiк О. "Наш вернiсаж" // Дворiчанський край.- 5 червня.
Так називався конкурс малюнкiв, який вiдбувся в Дворiчанськiй
районнiй бiблiотецi для дiтей.
56.Романова Л. Робота без канiкул // Вiстi Барвiнкiвщини.- 26 червня.
Про роботу Нiкопольської бiблiотеки. Тут, зокрема, оформлено
книжкову виставку "Гарнiй казцi - добрий шлях", яка доповнена дитячими
малюнками до улюблених казок, проведено бiблiографiчний урок.
57.Склярова Г., Гомон А. 30 вересня - День працiвникiв бiблiотек //
Трудова слава (Борiвський р-н).- 1 жовтня.
Привiтання працiвникiв бiблiотек району зi святом.
58.Слепченко О. Книга - восьме чудо свiту // Вiстi Змiївщини.- 28
вересня .- (30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).
Про роботу Змiївської ЦБС.
59.Слив'як В. Творчiсть щедра, незбагненна // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 17 серпня.
До 80-рiччя вiдомого українського прозаїка П.А.Загребельного в
районнiй бiблiотецi розгорнуто книжковi виставки, перегляди лiтератури.
60.Соколюк Н. Чугуев - город Репина // Новости Чугуева.- 31 июля.(Выставки).
В Чугуевской центральной библиотеке одним из приоритетных
направлений краеведческой работы является подборка и систематизация
материалов об Илье Репине.
61.Солонцевий М. Книга вчить, як на свiтi жити // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н).- 2 жовтня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).
Бесiда з директором Харкiвської ЦБС В.Халiмоновою.
62.Сопко О. "Допоможи своїй бiблiотецi" // Вiстi Барвiнкiвщини.- 4
вересня.
Пiд такою назвою бiблiотеки Барвiнкiвщини проводять акцiю, яка
допомагає поповнити фонди бiблiотек необхiдною лiтературою.
63.Талантами виблискувала молодь // Вiстi Барвiнкiвщини.- 3 липня.

Розважальна програма вiдбулася на центральнiй площi мiста, а
працiвники сiльського клубу та бiблiотеки с. Африканiвка пiдготували для своїх
односельцiв справжнє музичне шоу.
64.Трофименко М. Якщо дiло до душi // Обрiї Iзюмщини.- 10 липня.
Про Капитолiвську сiльську бiблiотеку та її господарку Т.I.Котяхову.
65.Унiкальнi знахiдки харкiвських археологiв // Слобiдський край.- 20
жовтня.- (Виставки).
У бiблiотецi Харкiвського Нацiонального унiверситету iм. В.Каразiна
вiдбулася презентацiя знахiдок харкiвських археологiв. Розкопки проходили
цього лiта поблизу селища Войтенки Валкiвського району.
66.Хавiльова В. "Знову мир i тиша знов" // Вiстi Барвiнкiвщини.- 18
вересня.
Такий лейтмотив конкурсу-виставки дитячого малюнка, що пройшов у
Мечебилiвськiй сiльськiй бiблiотецi.
67.Холманская Л. Тайны манускриптов // Вечерний Харьков.- 7
октября.- (Раритеты).
Унiкальна колекцiя грецьких рукописiв та стародрукованих видань, що
зберiгаються у Центральнiй науковiй бiблiотецi Харкiвського державного
унiверситету iм. В.Н.Каразiна, представлена у вiддiлi рiдкiсної книги ЦНБ ХНУ.
Виставка проводиться у рамках Днiв грецької лiтератури, якi продовжаться до
11 жовтня.
68.Хранители духовности // Вечерний Харьков.- 30 сентября.- (Профи).
Сегодня шестой год подряд отмечается Всеукраинский день библиотек.
69.Чепенко А. Те, кто лишились девяти десятых мира, тоже любят книги
// Время.- 30 сентября.- (30 сентября - Всеукраинский день библиотек).
О библиотеке для слепых, расположенной на ул. Клочковской.
70.Шатилова Ж. "Если бы в моей жизни не было Вас, все было бы
гораздо труднее" // Новости Чугуева.- 2 октября.
Известный петербургский писатель и журналист Геннадий Евдокимов
прислал свою книгу и благодарность за помощь и поддержку своей учительнице
Э.И.Чуищевой, которая сейчас возглавляет Чугуевскую ЦБС.
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації з
питань культури та мистецтва ХОУНБ.

БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
(Тематико-бібліографічний список за матеріалами преси
за ІV квартал 2004 року).
1.Андрiєнко Н. Пiдтекстовка // Вiстi Барвiнкiвщини.- 16 жовтня.
Про роботу центральної дитячої бiблiотеки.
2.Анничев А. Еще одна философская категория - библиотечная //
Время.- 2 ноября.- (Не "что?", а "как?" читать).
З 3 по 5 листопада на базi Центральної наукової бiблiотеки Харкiвського
нацiонального унiверситету iм. В.Каразiна вiдбудеться мiжнародна ювiлейна
конференцiя "Вiдкрита бiблiотека - нова бiблiотечна фiлософiя", присвячена
200-рiччю заснування однiєї з найстарiших бiблiотек в Українi - ЦНБ ХНУ.
3.Бiблiотека переїхала // Трудова слава (Борiвський р-н).- 19 листопада.
В нове примiщення колишнього дитсадка переїхала бiблiотека
Iзюмського.
4.Бабич Т. Вiдвертi розмови за круглим столом // Вiстi Змiївщини.- 13
листопада.
У Змiївськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi з метою профiлактики
правопорушень та злочинiв серед пiдлiткiв службою у справах неповнолiтнiх
було проведено чергове засiдання круглого столу.
5.Берлiн В. З роду Данилевських // Слобiдський край.- 16 грудня.(Iмена).
Про Олену Сергiївну Александрович-Дочевську, бiблiографа Харкiвської
унiверситетської бiблiотеки.
6.Бойко Н. Подiлилися досвiдом своїм // Перемога (Зачепилiвський рн).- 27 жовтня.
Районний семiнар бiблiотечних працiвникiв на тему: "Бiблiотечне
краєзнавство як складова частина культурної полiтики регiону" вiдбувся у
Зачепилiвському районi. Над такою темою працюють бiблiотеки Харкiвщини в
цьому роцi.
7.Вiти "Грона" знову розпускаються // Вiстi Барвiнкiвщини.- 13
листопада.
Вже кiлька рокiв при центральнiй районнiй бiблiотецi iснує лiтературний
клуб "Гроно", який збирає любителiв поезiї, прози.
8.Вакуленко О. I буде в Печенiгах клуб // Печенiзький край.- 9 жовтня.(У рамках проекту "Нова взаємодiя").
Завдячуючи державнiй пiдтримцi Уряду, очолюваному В.Януковичем,
швидкими темпами споруджується будiвля РБК, де розмiститься i бiблiотека.
9.Веклич Н. "Передплату на 2005 рiк проведено на користь читачiв", …// Вiстi Красноградщини.- 15 грудня.- (Актуальна розмова).
…запевнила нас директор ЦБС району Тетяна Гудименко.
10.Голосна Л. Слово про маму // Вiстi Барвiнкiвщини.- 20 листопада.(Iнформацiя).
У Богодарiвськiй сiльськiй бiблiотецi пройшло родинне свято.
11.Драгоценности - на свет // Слобода.- 17 декабря.- (Экспозиции).
Об уникальной книжной выставке, открывшейся в библиотеке имени
В.Короленко.

12.Дудка Т. Абазiвська "Веселка" // Перемога (Зачепилiвський р-н).- 3
листопада.
Абазiвська сiльська бiблiотека 25 вересня святкувала 30-рiччя творчої
дiяльностi.
13.Зборовський А. Харкiвська Шевченкiана // Культура i життя.- 1
грудня.
Харкiвська наукова бiблiотека iм. В.Короленка спiльно з центром
українознавства з метою обмiну iнформацiєю про Т.Г.Шевченка провела
науково-практичну конференцiю, присвячену 190-рiччю Великого Кобзаря.
14.Iванова Н. Подарунок вiд читачiв // Вiстi Красноградщини.- 13
жовтня.- (Хорошi новини).
Давнi шанувальники центральної районної бiблiотеки передали у
безкоштовне користування свої власнi книги.
15.Кантемир Л. Клуби за iнтересами // Вiстi Дергачiвщини.- 4 грудня.(Таланти твої, Дергачiвщино).
У централiзованiй бiблiотечнiй системi у кожнiй книгозбiрнi дiє свiй
клуб за iнтересами.
16.Кантемир Л. Книга вчить, як на свiтi жить // Вiстi Дергачiвщини.- 9
жовтня.
Про свято бiблiотекарiв - Всеукраїнський день бiблiотек.
17.Каретнiкова М. Сторiнки, збереженi для нащадкiв // Слобода.- 3
декабря. .- (Рiк Польщi в Українi).
У виставковому залi Центральної наукової бiблiотеки Харкiвського
нацiонального унiверситету iм. В.Каразiна вiдбулося вiдкриття виставки
"Польська книга у фондах ЦНБ", яка проходить у рамках Року Польщi в
Українi.
18.Кобзар I. Подорож до Читаймiста // Вiстi Дергачiвщини.- 13
листопада.
У центральнiй дитячiй бiблiотецi Дергачiвської ЦБС було проведено
"Подорож учнiв до Читаймiста".
19.Комп'ютери - бiблiотекам // Слобiдський край.- 8 грудня.- (Добра
новина).
Чверть мiльйона гривень планується спрямувати у 2005 роцi на технiчне
оснащення харкiвських бiблiотек.
20.Коротко // Вечерний Харьков.- 2 декабря.
Четверть млн. гривен планируется направить в 2005 году на техническое
оснащение харьковских библиотек.
21.Коротко // Обрiї Iзюмщини.- 23 жовтня.
Протягом поточного року збережено мережу закладiв культури.
Бiблiотечнi фонди поповнено майже на 21 тис. грн.
22.Криворучко Л. Вшановували урочисто скарбiв духовних берегинь //
Печенiзький край.- 9 жовтня.- (Свята).
Своє професiйне свято вiдзначили бiблiотекарi Печенiзького району.
23.Куля О., Волкова Г., Павлова В. Вдячнi читачi // Промiнь
(Краснокутський р-н).- 9 жовтня.- (Нам пишуть).
Про роботу Козiївської сiльської бiблiотеки.
24.Курило М. Люди перестають мислити, коли перестають читати //
Вiсник Куп'янщини.- 11 листопада.- (Культура i духовнiсть).
Про роботу бiблiотек у районi.

25.Левковець Т. Поспiшаймо робити добрi справи // Коломацький край.9 жовтня.
В День бiблiотек в рамках акцiї "Книга - наш спiльний скарб" до
Першотравневої сiльської бiблiотеки завiтали активiсти Коломацької
райорганiзацiї СДПУ(о).
26.Логвиненко Л. Мово моя, древня // Слобiдський край.- 9 листопада.
У фондах бiблiотеки iм. В.Короленка, зокрема у вiддiлi рiдкiсних видань
та рукописiв, сотнi книг, якi розкривають нам етапи розвитку української мови i
писемностi з древнiх часiв.
27.Малевська Н. Пам'ять подвигу живе у серцях // Промiнь
(Краснокутський р-н).- 26 жовтня.- (60 рокiв визволення України).
У читальнiй залi Краснокутської центральної бiблiотеки вiдбувся вечiр
пам'ятi.
28.Мальована Д. Добре бути разом // Новости Чугуева.- 11 декабря.
З нагоди Дня iнвалiда у Чугуївськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi
пройшло свято-зустрiч з юними гостями, дiтьми з рiзними вадами здоров'я.
29.Онацька Л. Нести людям добро // Сiльськi новини (Валкiвський рн).- 12 жовтня.- (Лист у номер).
Президент благодiйного фонду "Турбота" Л.I.Давидова дбає про
поповнення шкiльних бiблiотек сучасними учбовими посiбниками.
30.Перемогли найкращi // Трудова слава (Борiвський р-н).- 24 грудня.(Культура).
За пiдсумками районного туру обласного огляду-конкурсу "Краща
сiльська бiблiотека" перше мiсце у Борiвському районi посiла Пiско-Радькiвська
сiльська бiблiотека, друге - Першотравнева сiльська бiблiотека-фiлiя i третє Пiдлиманська сiльська бiблiотека.
31.Савченко Н. Бiблiотека поновлює книгофонд // Промiнь
(Краснокутський р-н).- 14 грудня.
Протягом останнiх рокiв у Краснокутськiй центральнiй районнiй
бiблiотецi збiльшився обсяг фiнансування на придбання книжкової продукцiї та
перiодичних видань.
32.Савченко Н. Традицiї давнини - у сьогодення // Промiнь
(Краснокутський р-н).- 19 жовтня.
Краєзнавчий фонд Пархомiвської сiльської бiблiотеки складає близько
100 примiрникiв. Про краєзнавчу роботу бiблiотеки.
33.Савченко Н. Щоб добро зберегти у серцях // Промiнь
(Краснокутський р-н).- 26 жовтня.
Протягом багатьох рокiв триває спiвпраця мiж учнями та працiвниками
Краснокутської центральної дитячої бiблiотеки.
34.Селезень I. Улюблена справа - книги // Перемога (Зачепилiвський рн).- 6 жовтня.
Про бiблiотекаря В.М.Гришину з села Пекельного, яка зараз на
заслуженому вiдпочинку.
35.Ситник К. Книжковий фонд поповнився // Перемога (Зачепилiвський
р-н).- 9 жовтня.
Працiвники обласного управлiння ДАI передали до центральної районної
бiблiотеки лiтературу.
36.Сказка Г. Акцiя: "Допоможи своїй бiблiотецi" // Трудова слава
(Борiвський р-н).- 5 листопада.
Бiблiотеки Борiвської ЦБС чекають на допомогу вiд своїх читачiв.

37.Тимченко В. Гуманнiсть потрiбна повсякчас // Вiстi Дергачiвщини.- 9
жовтня.- (Акцiя "Подаруй бiблiотецi книгу").
Подяка багатьом людям, якi допомагають лiтературою Зiдькiвськiй
бiблiотецi.
38.Титаренко О. Хай вiчно горить вогонь пам'ятi // Вiстi Балаклiйщини.2 листопада.- (Зустрiчi).
26 жовтня у Балаклiйськiй районнiй бiблiотецi було органiзовано
музично-тематичний вечiр з нагоди 60-рiччя визволення України вiд
фашистських загарбникiв.
39.Томенко Н. "Свеча" лелеет таланты // Новости Чугуева.- 4 декабря.(Духовность).
В читальном зале центральной библиотеки заседал клуб любителей
поэзии "Свеча", где прошла презентация книги двух чугуевских авторов
"Эдельвейс".
40.У бiблiотеки - новосiлля // Вiстi Балаклiйщини.- 30 листопада.- (Вiстi
з Вишнево). Вишнiвська сiльрада прийняла рiшення вiдвести частину свого
примiщення пiд бiблiотеку.
41.Холманская Л. Библиотекам нужна техника // Вечерний Харьков.- 11
декабря.- (Образование).
Депутаты горсовета начнут рассматривать проект программы
технического переоснащения библиотек Харькова "Корпоративная сеть
городских массовых библиотек - внедрение новых информационных
технологий".
42.Холманская Л. Книги в кружевах барокко // Вечерний Харьков.- 14
декабря.- (Раритеты).
Близько сорока рiдкiсних книг ХVII-ХVIII столiть представлено у
бiблiотецi iменi В.Короленка на виставцi "Апологiя барокко книжковий вимiр".
43.Хомайко Ю. Бiблiотеки ХХI сторiччя // Слобiдський край.- 6
листопада.-(Конференцiї).
Триденна мiжнародна конференцiя "Вiдкрита бiблiотека - нова
бiблiотечна фiлософiя" проходила на базi Центральної наукової бiблiотеки ХНУ
iм. В.Каразiна i була присвячена 200-рiччю вiд заснування найстарiшого в
Українi унiверситету та бiблiотеки при ньому.
44.Чебаненко Л. Бiблiотека - дiтям // Промiнь (Краснокутський р-н).- 6
листопада.
Про святковi заходи до 60-рiччя визволення України в Козiївськiй
сiльськiй бiблiотецi.
45.Чепкий М. Вшанували сiльських жiнок // Обрiї Iзюмщини.- 23
жовтня.
В районнiй центральнiй бiблiотецi було органiзовано свято "Сiльська
жiнка".
46.Чередник В. День Бiблiї у бiблiотецi // Наш край (Кегичiвський р-н).6 листопада.
22 жовтня в центральнiй районнiй бiблiотецi пройшов День Бiблiї
"Читаймо Книгу книг".
47.Чернобай Е. Как пройти в библиотеку ? // Знамя труда
(Первомайський р-н).- 21 декабря.- (Пища духовная).
Про бiблiотеку, яка працює при БК "Хiмiк", що у Первомайську.
48.Шило Н., Голуб О. Не просто професiя, а стан душi // Вiстi
Балаклiйщини.- 5 листопада.- (Зiбрались бiблiотекарi).

Традицiйно у жовтнi в школах району пройшли тижнi бiблiотек, днi
вiдкритих дверей.
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації з
питань культури та мистецтва ХОУНБ.

