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БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ  
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

 
(Тематико-бібліографічний список за матеріалами преси  

за І квартал 2006 року). 
 
1.Башун О. Iнформацiйнi ресурси: створення, використання, 

доступ // Бiблiотечний форум України.- 2005, N 4.- (Ювiлеї 
бiблiотек).  

У жовтнi 2005 року в м. Алушта пройшла Друга Мiжнародна 
науково-практична конференцiя на якiй обговорювалися питання 
формування i використання елекронних ресурсiв та ролi 
консорцiумiв у наданнi доступу до них; розглядався досвiд роботи 
бiблiотек, зокрема Центральної наукової бiблiотеки Харкiвського 
нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна i Харкiвського 
нацiонального унiверситету радiоелектронiки.   

2.Березюк Н., Глибицька С. Доля бiблiографа (Пам'ятi 
Валентини Денисiвни Прокопової) // Бiблiотечний вiсник.- 2005, N 6.  

Стаття присвячена пам'ятi Валентини Денисiвни Прокопової, 
що пiшла з життя у квiтнi 2005 року. Валентина Денисiвна була 
завiдувачкою науково-бiблiографiчного вiддiлу Центральної 
наукової бiблiотеки Харкiвського нацiонального унiверситету iм. 
В.Н. Каразiна, Вiдмiнником освiти України, лауреатом премiї iменi 
К.I. Рубинського, автором близько 80 бiблiографiчних видань.   

3.Божко Н. Бiблiотецi Харкiвського нацiонального 
економiчного унiверситету - 75 рокiв // Бiблiотечний форум 
України.- 2005, N 4.- (Ювiлеї бiблiотек).  

Розглядаються проблеми розвитку бiблiотеки Харкiвського  
нацiонального економiчного унiверситету, яка пройшла шлях вiд  
маленького книгосховища до центру iнформацiйно-правового  
забезпечення i стала активним учасником перетворень в  
унiверситетi.   

4.Влащенко Л., Грищенко Т., Нiкiтенко О. Технологiя 
створення колекцiї  повнотекстових електронних видань у 
бiблiотеках // Бiблiотечний Форум України  .- 2005, N 4.- (Iнтернет-
технологiї в бiблiотеках.)  

У бiблiотецi Харкiвського нацiонального унiверситету  
радiоелектронiки створюються повнотекстовi електроннi документи  
на базi формату DjVu як найбiльш придатного. Випробуванi  
технологiчнi процеси зi створення файлiв формату DjVu довели 
свою  простоту, ефективнiсть та економiчнiсть.   



5.Iльганаєва В. Резерви розвитку бiблiотек: питання та 
вiдповiдi // Бiблiотечний Форум України.- 2005, N 4.- 
(Бiблiотекознавство).  

В статтi декана факультету бiблiотекознавства та iнформатики  
Харкiвської державної академiї культури, доктора iсторичних наук,  
професора В. Iльганаєвої розглядаються аспекти подолання  
традицiйного ставлення до вирiшення завдань розвитку бiблiотек в  
умовах фiнансового дефiциту. Пропозицiї автора зводяться до  
використання можливостей управлiння через створення умов  
iнновацiйного розвитку, саморозвитку i розкриттям виробничого  
потенцiалу бiблiотечних установ.   

6.Кучерява Н. Деякi аспекти застосування авторського права 
при функцiонуваннi МБА та електронної доставки документiв // 
Бiблiотечний Форум  України.- 2005, N 4.- (Законодавче 
регулювання галузi культури). 

Висвiтлюються проблемнi питання обслуговування 
користувачiв  електронними копiями документiв, використання 
читачами  можливостей МБА (зокрема, на прикладi Харкiвської 
державної  наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка).  

7.Муха Л., Савiна З., Затока Л. Iнновацiйнi технологiї 
збереження  iнформацiйних ресурсiв // Бiблiотечний вiсник.- 2005, N 
6.- (Мiжнародна наукова конференцiя "Iнтелектуальнi iнформацiйнi 
технологiї у бiблiотечнiй  справi").  

Науковцi та фахiвцi Харкiвської державної наукової 
бiблiотеки iм. В.Г. Короленка взяли участь у роботi семiнару-
практикуму "Iнновацiйнi технологiї збереження iнформацiйних 
ресурсiв", що вiдбувся у рамках Мiжнародної наукової конференцiї  
"Iнтелектуальнi iнформацiйнi технологiї у бiблiотечнiй справi". Iз  
доповiддю "До проблем створення комплексної системи консервацiї 
та репрографiї бiблiотечних фондiв в Українi:  органiзацiйнi заходи i 
технологiї" виступила заступник директора  з наукової роботи ХДНБ 
iм. В.Г. Короленка В.В. Мiрошникова.   

8.Солонська Н. Iнтелектуальнi iнформацiйнi технологiї у 
бiблiотечнiй  справi // Бiблiотечний вiсник.- 2005, N 6.- (Мiжнародна 
наукова конференцiя  "Iнтелектуальнi iнформацiйнi технологiї у 
бiблiотечнiй справi").  

У роботi мiжнародної наукової конференцiї "Iнтелектуальнi  
iнформацiйнi технологiї у бiблiотечнiй справi", що вiдбулася у  
жовтнi в Нацiональнiй бiблiотецi України iменi В.I. Вернадського,  
взяли участь 408 фахiвцiв з України та зарубiжжя - Нiмеччини,  
Польщi, Росiї, Бiлорусi. Проблематика наукового форуму викликала  
зацiкавленiсть цiлого ряду органiзацiй та установ, представники  
яких виступили на конференцiї. Серед них - представники  



Харкiвської державної академiї дизайну i мистецтв, Харкiвської  
державної академiї культури.    

9.Адамович Т. Селяне хотят читать // Слобода.- 3 февраля.- 
(Культура).  

Планируется открыть в 16 районах Харьковской области 
новые  библиотеки.  

10.Акцiя пiдтримки "Подаруй бiблiотецi книжку!" // 
Слобiдський край.- 17  сiчня.- (Громадянська позицiя).  

Харкiвська обласна бiблiотека для дiтей проводить акцiю  
пiдтримки Полтавської обласної дитячої бiблiотеки, у якiй  
внаслiдок пiдпалу було знищено близько десяти тисяч книг.   

11.Вольская Н. Вспоминая историческое прошлое // Новости 
Чугуева.- 28  января.- (22 января - день Соборности Украины).  

В культурных учреждениях Чугуева были проведены 
разнообразные  мероприятия, посвященные Дню Соборности 
Украины. Сотрудники детской библиотеки подготовили для 
городских школьников литературно-музыкальную композицию 
"Украина моя! Ты не символ, а  судьба!", а в центральной городской 
библиотеке ко Дню Соборности Украины была открыта 
тематическая выставка "Моя єдина Україна".   

12.Григорьева Н. Детской библиотеке - 60! // Новости 
Чугуева.- 4 марта.- (Юбилей).  

1 березня в Культурному центрi "Iмiдж" вiдбувся святковий  
концерт, присвячений 60-рiчному ювiлею Чугуївської мiської  
дитячої бiблiотеки.  

13.Гришко Н. I пiснi, i танцi, i солодощi // Промiнь 
(Краснокутський р-н).- 1 сiчня.  

Колонтаївський сiльський будинок культури та сiльська  
бiблiотека отримали подарунки вiд сiльського голови Л.М.  
Гончаренко.   

14.Гула Т.  // Наш край (Кегичiвський р-н).- 4 березня. 
В Кегичiвськiй центральнiй районнiй дитячiй бiблiотецi  

вiдбувся урок-портрет, присвячений 135-рiччю видатної 
письменницi  Лесi Українки: "Зорiй довiку серед нас!".  

15.Євченко С. Звучало поетичне слово // Обрiї Iзюмщини.- 10 
сiчня. 

В лiтературнiй вiтальнi, яка працює при центральнiй мiськiй  
бiблiотецi вiдбулось свято поезiї. До вiтальнi завiтали  
шанувальники поезiї, серед яких були лiкарi, педагоги,  пiдприємцi, 
працiвники культури, поети-початкiвцi лiтературного  об'єднання 
"Крем'янець".   

16.Жикол О. Душа молодшає // Трибуна трудящих 
(Харкiвський р-н).- 11  сiчня.- (Мудрiсть людська).  



Про роботу Коротичанської бiблiотеки та про її завiдуючу С.  
Овсiєнко.   

17.Iзюмськi новини // Обрiї Iзюмщини.- 11 лютого.  
У примiщеннi Iзюмської центральної районної бiблiотеки  

вiдбувся лiтературно-музичний вечiр, присвячений пам'ятi вiдомого  
росiйського актора, поета i спiвака В.С. Висоцького.   

18.Iллiчiвський М. За примiщення бiблiотеки ще поборються 
// Обрiї  Iзюмщини.- 14 березня.- (Нотатки iз сесiї мiської ради).  

На сесiї Iзюмської мiської ради знайшли альтернативний шлях  
подолання кризи, пов'язаної з збереженням будiвлi районної  
бiблiотеки у комунальнiй власностi.   

19.Кiптiла С. Спасибi за меценатство // Дворiчанський край.- 
21 сiчня.  

Подяку генеральному директору ПСП "Виселок" Акулову В.В. 
за  допомогу в ремонтi примiщення районного Будинку культури, до  
якого була переведена дитяча бiблiотека, висловлює директор  
Дворiчанської централiзованої бiблiотечної системи С. Кiптiла.   

20.Касяненко В. Поповнення бiблiотек // Трибуна трудящих 
(Харкiвський р-н).- 15 лютого.- (Українське вiдродження). 

Харкiвське районне вiддiлення органiзацiї "Просвiта" передало  
на 4,3 тис. грн. лiтератури про iсторiю Європи i Євросоюзу  
Центральнiй районнiй бiблiотецi Харкiвського району для  
проведення акцiї "Я - українець, я - європеєць".   

21.Коломiйцев В. Харкiвська область - мозковий центр 
держави //   Слобiдський край.- 18 березня. 

Iнтерв'ю з Арсеном Аваковим. Одним iз прiоритетних 
напрямкiв роботи облдержадмiнiстрацiї  Арсен Аваков називає 
вiдтворення сiльських бiблiотек.   

22.Копiйка О. Один день вiйни // Обрiї Iзюмщини.- 31 сiчня.- 
(До  63-рiчницi з Дня визволення Iзюма вiд нiмецько-фашистських 
загарбникiв). 

«Один день вiйни» - пiд такою назвою в усiх бiблiотеках мiста  
у лютому органiзовуються книжковi виставки, присвяченi 
знаменному  Дню в iсторiї Iзюма - 63-рiчницi з Дня визволення мiста 
вiд  нiмецько-фашистських загарбникiв.   

23.Малевська Н. Цiкавий калейдоскоп // Промiнь 
(Краснокутський р-н).- 4  лютого.- (Дозвiлля).  

27 сiчня на спiльному засiданнi вiддiлiв культури i туризму,  
освiти, з питань внутрiшньої полiтики райдержадмiнiстрацiї,  
Краснокутської ДМШ, центральної бiблiотечної системи, ЦДЮТ  
затверджено проект єдиного плану масових заходiв для дiтей,  
молодi та сiмей в Краснокутському районi на 2006 рiк.   



24.Малевська Н. Щедрий вечiр, добрий вечiр! // Промiнь 
(Краснокутський  р-н).- 21 сiчня.- (Святки).  

13 сiчня у Краснокутськiй гiмназiї пройшов урок  
народознавства "Щедрий вечiр, добрий вечiр!", пiдготовлений  
бiблiотекарем Краснокутської центральної районної бiблiотеки  
Наталiєю Горбань.   

25.Обласним бiблiотекам - широкополосний доступ! // 
Промiнь  (Краснокутський р-н).- 18 лютого.- (Новини областi).  

Про зустрiч голови облдержадмiнiстрацiї Арсена Авакова з  
працiвниками бiблiотек Харкiвської областi.   

26.Олешко М. Хай будуть щедрими лiта... // Трибуна 
трудящих (Харкiвський  р-н).- 21 сiчня.- (Українське вiдродження).  

На Новий рiк за старим стилем, в читальному залi 
Яковлiвської  бiблiотеки, пройшли вечорницi, органiзованi студiєю  
образотворчого мистецтва та книголюбiв "Райдуга".   

27.Пау В. Новые библиотеки для сельчан // Время.- 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.   

28.Пау В. Сельские библиотеки подключат к Интернету // 
Время.- 21 февраля.- (Регион: события и факты).  

Харьковские областные власти планируют подключить 
сельские  библиотеки к сети Интернет.   

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

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

30.Перевозник С. Так мало для щастя потрiбно селянину // 
Обрiї Iзюмщини  .- 4 березня.- (Свiтлиця душi).  

Завiдуюча бiблiотекою с. Бабенково С. Перевозник про  
необхiднiсть бiблiотеки навiть у найменшому селi.   

31.”Ренесанс" для бiблiотеки // Слобiдський край.- 6 сiчня.- 
(Аукцiон).  

Понад 2 млн. грн. буде направлено на будiвництво нової  
бiблiотеки Нацiонального технiчного унiверситету "ХПI". Такий  
попереднiй пiдсумок благодiйного аукцiону "Ренесенс",  
приуроченого до 120-рiччя одного з найстарiших харкiвських вузiв.   

32.Рожков В. Первомайский район: остановки по требованию 
// Слобода.- 17  января.- (Область интересов).  

Во время губернаторского визита в Первомайский район, 
среди прочих вопросов, был затронут вопрос преобразования 



запущенной школы в селе Береки в своеобразный культурно-
просветительский центр с учебными классами, сельской 
библиотекой и клубом.   

33.Симоненко А. Новая жизнь библиотек // Слобода.- 13 
января.- (Знание – сила).  

Об изменениях в городской программе "Корпоративная сеть  
городских массовых библиотек 2005-2006 гг."   

34.Снаговський М. З думою про майбутнє // Слобiдський 
край.- 25 березня.-(Доброчиннiсть).  

ВАТ "Харкiвгаз" передало навчальну лiтературу бiблiотекам 
27  сiльських шкiл у всiх районах областi.   

35.Стеблак О. "Нова радiсть стала" // Вiстi Дергачiвщини.- 28 
сiчня.  

У трьох класах Козачолопанської школи пройшов урок  
народознавства пiд назвою "Нова радiсть стала", який провела  
завiдуюча селищною бiблiотекою О. Стеблак. На ньому учнi 
слухали  цiкавi розповiдi про обряди та звичаї, якi проходили пiд час  
святок.  

36.Чередник В. Українськi вечорницi // Наш край 
(Кегичiвський р-н).- 4  березня. 

Незабутнє свято української пiснi, музики, танцю   "Українськi 
вечорницi", органiзоване завiдуючою сiльським клубом  Н.Л. 
Луценко i завiдуючою бiблiотекою Л.Є. Венгер, вiдбулося у  клубi с. 
Антонiвка Кегичiвського району.  

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

О программе облгосадминистрации по возрождению сельских  
библиотек. 

38.Ярмоленко Ю. Книга станет настольной для харьковчан-
патриотов // Вечерний Харьков.- 21 января.- (Презентация).  

Приватний музей мiської садиби в бiблiотецi iм. Короленка  
презентував перевидання унiкальної роботи вiдомого iсторика  
Євгенiя Альбовського "Харкiвськi козаки", яка була надрукована в  
1914 роцi, i яка майже сторiччя була бiблiографiчною рiдкiстю.   

 
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором 

інформації з питань культури та мистецтва. 
 



БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ  
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

 
(Тематико-бібліографічний список за матеріалами преси  

за ІІ квартал 2006 року). 
 
1.Адамович Т.  // Слобода.- 2 июня.- (ЧтоГдеКогда).  
В обласнiй дитячiй бiблiотецi органiзована акцiя "Прекрасная  

страна детства".   
2.Анничев А. "Переступи порог библиотеки" // Время.- 22 

июня.- (Книжная  полка).  
Уникальное издание "Переступи порог библиотеки", 

вышедшее  недавно в ООО "РОМИ", представляет собой научно-
популярный  сборник статей, охватывающий пятидесятилетнюю 
творческую жизнь  уникального собрания книг по изобразительному 
искусству, истории  музыки, театра и краеведению, хранящихся в 
Харьковской городской специализированной музыкально-
театральной библиотеке им. К.С.  Станиславского.   

3.Боровик Е. Каразинские чтения // Слобода.- 21 апреля.- 
(Конференции).  

Участники 59-й конференции молодых ученых-историков  
"Каразинские чтения" до начала секционных заседаний получили  
возможность посмотреть выставки "Мир индейцев Америки" (в  
Центральной научной библиотеке) и "Боны Харьковщины" (в музее  
ХНУ).   

4.Вольская Н. Неделя детской книги // Новости Чугуева.- 22 
апреля.- (Досуг).  

В рамках Недели детской книги в городской детской 
библиотеке  состоялось заседание клуба "Солнышко".   

5.Гула Т. Бiблiотека - храм науки.. // Наш край (Кегичiвський 
р-н).- 3  червня.  

29 травня в Кегичiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi вiдбувся  
захiд "До нас завiтав читач", гостями якого були учнi 2-Б класу  
Кегичiвського лiцею.  

6.Деряга Н. Пiсенний екскурс у минуле // Обрiї Iзюмщини.- 
23 травня.-   (Згадалося).  

Працiвники Iзюмської центральної мiської бiблiотеки  
пiдготували i провели вечір пiснi Великої Вiтчизняної вiйни "Грає  в 
землянцi гармонiка".   

7.Жикол О. Якщо взятися разом... // Трибуна трудящих 
(Харкiвський р-н).- 14 червня.- (Скарби людської мудростi).  

Про вiдродження Височанської бiблiотеки N 1 пiсля пожежі,  
яка сталася у 2004 роцi.   



8.Iзюмськi новини // Обрiї Iзюмщини.- 23 травня.  
У примiщеннi Iзюмської центральної районної бiблiотеки  

вiдбулася зустрiч з харкiвськими поетами, членами Спiлки  
письменникiв України В'ячеславом Романовським, Володимиром  
Родiоновим та Романом Левiним.   

9.Калюжний М.  // Обрiї Iзюмщини.- 12 травня.- (Iзюмськi 
новини).  

У примiщеннi Iзюмської центральної районної бiблiотеки  
вiдбувся тематичний "вогник", присвячений Дню Перемоги.   

10.Кантемир Л. Вшановуємо матiр // Вiстi Дергачiвщини.- 3 
червня.  

В рамках конкурсу серед бiблiотек-фiлiй Дергачiвської ЦБС на  
проведення кращого масового заходу, Полiвська сiльська бiблiотека  
пiдготувала лiтературно-музичний вечiр, присвячений Дню матерi  
"Хай у вiках живе крилате, благословенне слово - мати", який  
вiдбувся у сiльському клубi.   

11.Карелiна Т. "Музей - пам'яткова книга людства" // Вiстi 
Дергачiвщини. 27 травня.- (18 травня - Мiжнародний день музеїв).  

У Пересiчанськiй селищнiй бiблiотецi було проведено усний  
журнал "Музей - пам'яткова книга людства", що був присвячений 
Мiжнародному дню музеїв.   

12.Карелiна Т., Саєнко С. "Конституцiя - наш Основний 
Закон" // Вiстi  Дергачiвщини.- 1 липня. 

"Конституцiя - наш Основний Закон" - пiд такою назвою до 
Дня  Конституцiї пройшов у селищi Пересiчне тематичний вечiр, 
який  пiдготували для мешканцiв працiвники мiсцевої бiблiотеки та  
Будинку культури.   

13.Ключник Г. "Україно моя, Україно" // Вiстi 
Дергачiвщини.- 15 квiтня.  

У Токарiвськiй сiльськiй бiблiотецi вiдбулося свято "Україно  
моя, Україно". Урочистий захiд було проведено у формi усного  
журналу.   

14.Книжковий всесвiт // Водолазький кур'єр.- 1 квiтня. 
Про стан справ Нововодолазької районної дитячої бiблiотеки  

розповiдають її працiвники.   
15.Косенкова В. Библиотека+семья // Слобода.- 23 мая.- 

(Семинар).  
18 мая в Харьковской областной библиотеке для детей 

состоялся  семинар для заместителей директоров центральной 
библиотечной  системы по работе с детьми "Новый ракурс 
деятельности детских  библиотек: стратегия организации семейного 
чтения".   



16.Косенкова В. Прекрасная страна детства // Слобода.- 26 
мая.- (Акции).  

22 мая в Харьковской областной библиотеке для детей 
началась  акция "Прекрасная страна детства", приуроченная к 
Международному  дню защиты детей.   

17.Лисаченко В. До добра - через книгу // Обрiї Iзюмщини.- 4 
квiтня.- (З  життя районних бiблiотек).  

Про надходження нової лiтератури до бiблiотек Iзюмщини в  
рамках виконання обласної програми з пiдтримки сiльських  
бiблiотек, яка дiє на Харкiвщинi з 2005 року.   

18.Логвиненко Л. Хто був парубком моторним, розповiсть 
"Енеїда" // Слобiдський край.- 8 квiтня.- (Витоки).  

Перший твiр сучасної української лiтератури, безсмертну 
поему  Iвана Котляревського "Енеїда" видано в Харковi й 
презентовано в  обласнiй унiверсальнiй науковiй бiблiотецi. На 
думку директора  бiблiотеки, заслуженого працiвника культури 
Валентини  Ракитянської, це подiя нацiонального значення, 
зважаючи на рiвень  полiграфiї, iлюстрацiї та й сам твiр. Частину 
накладу отримали  районнi бiблiотеки Харкiвщини.   

19.Нестерук Г. Знайомство з прекрасним // Вiстi 
Дергачiвщини.- 10 червня.  

До Дергачiвської районної дитячої бiблiотеки завiтали учнi  
початкових класiв гiмназiї N 3 м. Дергачi, де завiдувачка дитячої  
бiблiотеки Тетяна Павлiвна Сурженко розповiла дiтям про iсторiю  
виникнення книги, про створення дитячої бiблiотеки, про її  
довiдковий апарат.   

20.Нестерук Г. Мужнiсть i бiль Чорнобиля // Вiстi 
Дергачiвщини.- 22  квiтня.  

19 квiтня у Дергачiвськiй районнiй бiблiотецi вiдбувся урок  
мужностi, присвячений пам'ятi трагiчних подiй квiтня 1986 року.   

21.Новикова З. Зустрiч iз поетом // Вiстi Дергачiвщини.- 17 
червня.  

У Прудянцi Дергачiвського району вiдбулась значна подiя. 
Селищна бiблiотека у рамках районного конкурсу на кращий 
масовий  захiд провела зустрiч iз мiсцевим поетом Леонiдом 
Iвановичем  Дорожком.   

22.Новикова З. Книга - вiрний друг i помiчник // Вiстi 
Дергачiвщини.- 20  травня.  

Першою ластiвкою у районному конкурсi на проведення 
кращого  масового заходу, що був оголошений в Дергачiвськiй  
централiзованiй бiблiотечнiй системi, стала Пересiчанська  
бiблiотека-фiлiя зi святом "Прощання з Букварем".   



23.Новикова З. Низький уклiн Вам, ветерани! // Вiстi 
Дергачiвщини.- 1  липня.  

В лiтературнiй вiтальнi Русько-Лозiвської бiблiотеки  
вiдбулась зустрiч з ветеранами Великої Вiтчизняної вiйни, яка  була 
присвячена трагiчнiй датi в життi країни - початку другої  свiтової 
вiйни.   

24.Оглоблiна Є. На скрижалях нашої пам'ятi // Наш край 
(Кегичiвський р-н)  .- 3 червня.  

Працiвники Кегичiвської центральної районної бiблiотеки  
пiдготували i провели урок iсторiї пiд назвою "З когорти вождiв",  
присвячений пам'ятi С. Петлюри.   

25.Переделкин В. Награда за чтение // Вечерний Харьков.- 15 
июня.-   (Конкурс).  

З 13 по 16 червня для учнiв середнього шкiльного вiку  
проводиться Всеукраїнський конкурс "Кращий читач року".  
Органiзатором конкурсу в регiонi є Харкiвська обласна бiблiотека  
для дiтей.   

26.Питя И. Праздник почитателей // Время.- 1 апреля.- (Завтра 
Международный день детской книги).  

Накануне Международного дня детской книги, который 
отмечается  в день рождения датского сказочника Ганса Христиана 
Андерсена - 2  апреля, беседа с работниками Харьковской областной 
библиотеки для  детей о том, что делается в библиотеке, чтобы 
вернуть подросткам  настоящую любовь к чтению. 

27.Попель В. "Земле рiдна, понiвечена скрипко моя" // 
Водолазький кур'єр  .- 29 квiтня.  

Працiвниками Нововодальзької центральної районної 
бiблiотеки  26 квiтня було проведено урок мужностi для учнiв 11 
класу  Нововодолазького лiцею "Земле рiдна, понiвечена скрипко 
моя".   

28.Проценко Е. От юбилеев в жизни не уйти // Новости 
Чугуева.- 3 июня.  

Отмечает свой юбилей библиотекарь I категории Чугуевской  
библиотеки для детей Дина Ивановна Малеванная.   

29.Проценко Е. Помоги своей библиотеке! // Новости 
Чугуева.- 15 апреля.- (Акция).  

Об акции "Помоги своей библиотеке", которая проводится в  
библиотеках Чугуевской ЦБС, рассказывает директор ЦБС Е.  
Проценко.   

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

Про вiдродження сiльських бiблiотек на Харкiвщинi 
розповiдає  директор Харкiвської обласної унiверсальної наукової 



бiблiотеки,  заслужений працiвник культури України Валентина 
Дмитрiвна  Ракитянська.   

31.Рєзнiк О. "Вас чекає iгротека" // Дворiчанський край.- 10 
червня.  

1 червня Дворiчанська дитяча районна бiблiотека запросила  
своїх читачiв на розважальну програму "Вас чекає iгротека".   

32.Рєзнiк О. Тиждень книги // Дворiчанський край.- 8 квiтня.  
Рiзноманiтну програму заходiв запропонувала своїм читачам  

дитяча районна бiблiотека в рамках Тижня дитячої книги.   
33.Симоненко А. "Окно в Европу" открывают... индейцы // 

Слобода.- 14  апреля.- (Выставки).  
В Центральной научной библиотеке Харьковского 

национального  университета имени В.Н. Каразина, в 
информационном центре "Окно в  Америку", работает выставка 
художественных изделий американских  индейцев.   

34.Стеблак О. Вiд казки до театру // Вiстi Дергачiвщини.- 3 
червня. 

Новий дитячий клуб художньо-естетичного напрямку 
працюватиме на базi Козачолопанської селищної бiблiотеки  пiд 
керiвництвом завiдуючої бiблiотекою.   

35.Сурженко Т. Вiдзначили День матерi // Вiстi 
Дергачiвщини.- 20 травня.  

В рамках оголошеного у Дергачiвськiй централiзованiй  
бiблiотечнiй системi конкурсу на проведення кращого масового  
заходу, Цупiвська та Дубiвська бiблiотеки пiдготували  лiтературно-
музичну композицiю до Дня матерi "Матуся моя,  рiдненька".  

36.Сурженко Т. Нам без книг нiяк не можна // Вiстi 
Дергачiвщини.- 17  червня.  

Свято книги пiд назвою "Нам без книг нiяк не можна" 
вiдбулося  у Дворiчнокутянськiй бiблiотецi-фiлiї в рамках конкурсу 
на кращий  масовий захiд у бiблiотеках Дергачiвського району.   

37.Сурженко Т. Незалежна моя Україна // Вiстi 
Дергачiвщини.- 1 липня.  

Усний журнал "Незалежна моя Україна", присвячений Дню  
Конституцiї, вiдбувся у Шовкоплясiвськiй бiблiотецi.   

38.Тараненко М. Дивосвiт вiд iндiанцiв // Слобiдський край.- 
20 квiтня.- (Духовнiсть).  

Виставка унiкальних культових речей i художнiх промислiв  
iндiанських племен Пiвнiчної Америки облаштувалася у вестибюлi  
Центральної наукової бiблiотеки Харкiвського нацiонального  
унiверситету iменi В.Н. Каразiна.   

39.Тараненко М. Мовою Гете - мовою дiалогу // Слобiдський 
край.- 16  травня.- (Гранi спiвпрацi).  



Щедрий книжковий презент зробив харкiв'янам Нiмецький  
культурний центр "Гете-iнститут у Києвi". Солiдна партiя нової  
нiмецькомовної лiтератури на теми глобалiзацiї суспiльства стала  
черговим надбанням Нiмецького читального залу м. Харкова, що дiє 
в стiнах Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.  
Короленка.   

40.Трофименко Г. Читающая команда // Слобода.- 4 июля.- 
(Каникулы с  книгой).  

Работники Харьковской областной библиотеки для детей  
подготовили для своих читателей на лето проект "Летние чтения".   

41.Трофимова В. Новi надходження в чугуївських бiблiотеках 
// Новости  Чугуева.- 17 июня.- (Бiблiографiчний огляд).  

У Чугуївськiй центральнiй бiблiотецi - надходження нової  
лiтератури.   

42.Унiкальна релiквiя // Промiнь (Краснокутський р-н).- 27 
травня.-   (Духовнiсть).  

У Харковi до Дня слов'янської писемностi i культури вперше  
продемонстрували Острозьку Бiблiю, яка зберiгається в науковiй  
бiблiотецi Нацiонального унiверситету iменi Каразiна.   

43.Фiлiпська Л. Мiй край, моя iсторiя жива // Вiстi 
Дергачiвщини.- 27  травня.  

У квiтнi в примiщеннi Вiльшанської бiблiотеки вiдбулася  
зустрiч учнiв 9-А класу Вiльшанської ЗОШ з краєзнавцем,  
кандидатом iсторичних наук, науковим спiвробiтником iнституту  
української археографiї та джерелознавства iм. М.С. Грушевського  
Нацiональної академiї наук України Володимиром Леонтiйовичем  
Маслiйчуком.   

44.Чигрин В. Дiти тягнуться до книги // Трибуна трудящих 
(Харкiвський  р-н).- 17 травня.- (Скарбниця знань).  

Про одне з найпопулярнiших мiсць у циркунiвських учнiв та  
педагогiв - шкiльну бiблiотеку, яка є джерелом поповнення знань.   

45.Шевченко в одной книге // Вечерний Харьков.- 27 мая.- 
(Достояние).  

25 травня в рамках щорiчних шевченкiвських днiв "В сiм'ї  
вiльнiй, новiй" - в Харковi пройшла презентацiя унiкального  
подарункового збiрника "Заповiт", в якому виданi усi твори Тараса  
Шевченка. Шевченкiвський "Заповiт", виданий за iнiціативою i при  
фiнансовiй пiдтримцi мiського благодiйного фонду Юрiя Сапронова  
був переданий бiблiотекам Харкова та областi.  

46.Ярова Л. Посвячення у читачi // Вiстi Дергачiвщини.- 10 
червня.  



Посвячення у читачi учнiв 1-го класу Дергачiвської ЗОШ N 1  
вiдбулося наприкiнцi травня у примiщеннi Шовкоплясiвської  
сiльської бiблiотеки.   

 
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором 

інформації з питань культури та мистецтва. 



БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ  
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

 
(Тематико-бібліографічний список за матеріалами преси  

за ІІІ квартал 2006 року). 
 
1.Васильченко Н. Принципы формирования библиотечных фондов // 

Научные и  технические библиотеки.- 2006.- N 7.  
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры книговедения и  

фондоведения Харьковской государственной академии культуры Н.П. 
Васильченко, в своей статье предлагает классификацию принципов 
формирования библиотечных фондов. Представлено также их  содержательное 
наполнение.   

2.Грабар Н. Суттєвi цiнностi бiблiотек вищих навчальних закладiв: 
реалiї  та перспективи // Вiсник Книжкової палати.- 2006, N 8.- Бiблiотечна 
справа.  

Викладач кафедри культури Харкiського нацiонального  технiчного 
унiверситету сiльського господарства iм. Петра  Василенка, здобувач ХДАК Н. 
Грабар у своїй статтi порушує тему  про бiблiотеку ВНЗ в епоху гуманiзацiї 
освiтнього середовища, яка  має спиратися у своїй дiяльностi на певнi цiннiснi 
рiвнi,  задовольняти не тiльки iнформацiйнi потреби читачiв, а й сприяти  
розвитку їх креативностi.   

3.Ракитянська В. Моделi бiблiотечного обслуговування сiльського  
населення Харкiвської областi у нових соціально-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.  

4.Соляник А. Термiнологiчний аспект проблем документопостачання  
бiблiотечних фондiв // Вiсник Книжкової палати.- 2006.-N 6.- Iнформацiйнi  
ресурси.  

У статтi доцента кафедри книгозавства та фондознавства ХДАК,  
кандидата педагогiчних наук А. Соляник висвiтлюються тенденцiї та  проблеми 
розвитку категорiального апарату предметної сфери  "документопостачання 
бiблiотечних фондiв", визначено основнi  напрями його оновлення та унiфiкацiї.  

5.Трачук Л. Вiртуальне довiдково-бiблiографiчне обслуговування в  
українських бiблiотеках // Вiсник Книжкової палати.- 2006, N 8.- Бiблiотечна  
справа.  

Здiйснено узагальнення досвiду бiблiотек України щодо  впровадження 
нового сервiсу - "вiртуальної довiдки", якою  обслуговують читачiв i в 
Харкiвськiй державнiй науковiй  бiблiотецi iменi В. Короленка.  

6.Шемаєва Г. Електроннi ресурси бiблiотек України в iнформацiйному  
забезпеченнi науки: стан та перспективи розвитку // Вiсник Книжкової палати.-
2006, N 8.- Iнформацiйнi ресурси.  

На пiдставi вивчення наукових електронних ресурсiв бiблiотек  України 
в ресурсах Iнтернету, доцент кафедри бiблiотекознавства  та соцiальних 
комунiкацiй факультету бiблiотекознавства та  соцiальних комунiкацiй ХДАК, 
кандидат iсторичнiх наук Ганна  Шемаєва, визначає, що головними 
електронними ресурсами в системi  iнформацiйного забезпечення науки 



залишаються бази даних та  бiблiотечнi електроннi каталоги, якi розвиваються в 
напрямах: створення корпоративних електронних каталогiв, удосконалення 
довiдково-пошукового апарату, формування електронних бiблiотек на засадах 
повнотекстового розширення електроннихх каталогiв.   

 
7.Адамович Т.  // Слобода.- 29 сентября.- ЧтоГдеКогда.  
30 сентября в ХАТОБе пройдут торжества в честь Всеукраинского дня 

библиотек. В программе - концерт государственного русского  хора им. 
Свешникова.   

8.Андрющенко С. Читання - найкраще навчання // Вiстi Дергачiвщини.- 
26 серпня.  

Завiдувач бiблiотекою Дергачiвської гiмназiї N 3 С.  Андрющенко 
розповiдає про рiвень пiдготовки шкiльної бiблiотеки  до нового навчального 
року.  

9.Балабуха З. 15 рокiв незалежностi // Наш край (Кегичiвський р-н).- 23  
вересня.- За листом читача.  

До Дня незалежностi в клубi села Красне спiльно з сiльською  радою, 
школою, Калинiвським клубом та бiблiотекою проведено  лiтературно-музичну 
композицiю на тему: "Незалежна, суверенна моя  Україна...", також до 
знаменних дат в бiблiотецi виготовлено  книжково-iлюстративнi виставки.   

10.Васюта Н. Народна бiблiотека... просто неба // Слобiдський край.- 17 
серпня.- Ноу-хау.  

Щонедiлi запрошує до себе письменникiв, поетiв, артистiв,  науковцiв, 
народна бiблiотека, що працює в саду iменi Шевченка  просто неба.  

11.Всеукраинский День библиотек в Харькове // Вечерний Харьков.- 28  
сентября.- Обладминистрация. 

Торжества по случаю Всеукраинского дня библиотек прошли 27 
сентября в Харьковском национальном экономическом университете.   

12.Гавриленко Т. Книга у селi в пошанi // Промiнь (Краснокутський р-
н).- 9 вересня.  

Про роботу Колонтаївської сiльської бiблiотеки  Краснокутського 
району.   

13.Голубова А. Скарбниця культурних цiнностей народу // Промiнь 
(Краснокутський р-н).- 30 вересня.- Сьогоднi - Всеукраїнський день бiблiотек.  

Про роботу Краснокутської централiзованої системи та про  людей, якi 
вiдданi бiблiотечнiй справi, розповiдає директор  Краснокутської ЦБС А. 
Голубова.  

14.Дрижаног Л. Побiльше б таких людей... // Промiнь (Краснокутський 
р-н).- 2 вересня.- Нам пишуть.  

Бiблiотекар Мурафського сiльського фiлiалу Л. Дрижаног  розповiдає 
про благодiйну акцiю, що проводила бiблiотека цього  року - "Моя газета 
(журнал) - бiблiотецi".   

15.Егоров А. Высоким слогом о театре // Время.- 16 сентября.  
Харкiвська мiська спецiалiзована музично-театральна  бiблiотека iменi 

К.С. Станiславського пiдготувала до видання  збiрку вiршiв рiзних поетiв, 
присвячених великому мистецтву усiх  часiв i народiв - театру.   

16.Жикол О. Скарбниця мудростi людської // Трибуна трудящих 
(Харкiвський  р-н).- 27 вересня.- 30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек.  

Про роботу Коротичанської бiблiотеки, яку вiдвідують читачі  рiзного 
вiку i з рiзноманiтними уподобаннями.   



17.Кiптiла С. Тi, хто стоїть бiля джерела мудростi // Дворiчанський край  
.- 30 вересня.- Сьогоднi - Всеукраїнський день бiблiотек.  

Директор Дворiчанської централiзованої бiблiотечної системи  С. Кiптiла 
розповiдає про роботу ЦБС та бездоганну працю  досвiдчених бiблiотекарiв.  

18.Калюжний М. Поезiя - це завжди неповторнiсть // Обрiї Iзюмщини.- 4  
липня.  

В центральнiй районнiй бiблiотецi м. Iзюма вiдбулася зустрiч  з поетами 
Романом Левiним, В'ячеславом Романовським та  Володимиром Родiоновим, 
звучала музика у виконаннi викладачiв  музичної школи Людмили Дворянiн i 
Юлiї Рокитянської.  

19.Кантемир Л. Переможцiв визначено // Вiстi Дергачiвщини.- 30 
вересня.  

Напередоднi Всеукраїнського дня бiблiотек були пiдбитi  пiдсумки 
конкурсу на кращий масовий захiд, що проводився iз  травня по вересень у 
бiблiотеках Дергачiвської ЦБС.  

20.Книжная полка. // Слобода.- 11 июля. 
О новинках "Книжной полки", подготовленной Харьковской  областной 

библиотекой для детей.  
21.Книжная полка. // Слобода.- 3 октября. 
О подготовленной Харьковской областной библиотекой для детей  

"Книжной полке".   
22.Косенкова В.  // Слобода.- 15 августа.- Книжная полка.  
В рамках проекта "Летние чтения" Харьковская областная  библиотека 

для детей подготовила "Книжную полку".   
23.Косенкова В.  // Слобода.- 8 сентября.- Книжная полка.  
«Книжная полка", подготовленная Харьковской областной  библиотекой 

для детей в рамках проекта "Летние чтения", поможет  открыть волшебный мир 
литературы.   

24.Косенкова В. Библиотеки получили подарок // Слобода.- 24 августа.- 
Акции.  

21 августа в центральной детской библиотеке им. Н.  Островского 
состоялась благотворительная акция, организовання  Департаментом по 
гуманитарным и социальным вопросам Харьковского  городского совета и 
городским управлением культуры. В этот день  издательством "Фолио" было 
передано 700 экземпляров книг исторической, научно-познавательной и 
художественной тематики во все центральные районные библиотеки.  

25.Крамаренко О. Читання має прагматичний характер - для душi не 
вистачає часу // Обрiї Iзюмщини.- 21 липня. 

"Бiблiотека i сiм'я - партнери в органiзацiї сiмейного  читання" - такою 
була тема семiнару, який вiдбувся на базi  бiблiотеки-фiлiї N2 (район Пiски) в 
Iзюмi.  

26.Лисаченко В. На лiтературнiй хвилi // Обрiї Iзюмщини.- 22 серпня.  
Багато цiкавих видань з iсторiї України, про звичаї  дохристианської 

Київської Русi та про мiсто Iзюм, можна знайти у  фондi центральної районної 
бiблiотеки.  

27.Лисаченко В. Розкiшне дерево Держави // Обрiї Iзюмщини.- 12 
вересня.- Нотатки з форуму.  

Директор Iзюмської ЦБС В. Лисаченко брала участь, як делегат  вiд 
Харкiвщини, у IV Всесвiтньому форумi українцiв.  



28.Лисаченко В. Село i культура - в них багато сили, краси i ... суму //   
Обрiї Iзюмщини.- 28 липня.- Духовнi цiнностi i традицiї.  

Про культуру на селi i про роботу бiблiотек у цьому напрямку  
розповiдає директор ЦРБ В. Лисаченко.   

29.Логвиненко Л. "Тихий Дон" протiкає по Харкову // Слобiдський 
край.- 19  вересня.- Шлях до злагоди.  

Пiд час вiдкриття в Палацi студентiв Нацiональної юридичної  академiї I 
українсько-росiйського фестивалю "Лiтературний простiр  - шлях до миру, 
злагоди i спiвробiтництва мiж слов'янськими  народами" рукопис роману 
"Тихий Дон" було передано Харкову i буде  зберiгатися в бiблiотецi iменi В.Г. 
Короленка.  

30.Логвиненко Л. Софiя, отже, премудрiсть // Слобiдський край.- 3 
жовтня.  

30 вересня Балаклiйськiй районнiй бiблiотецi виповнилося 85  рокiв. У 
вшануваннi ювiлярiв взяли участь директор Харкiвського  обласного центру 
народної творчостi Володимир Гальперин та  директор обласної унiверсальної 
бiблiотеки Валентина Ракитянська,  якi передали бiблiотецi цiлi книгозбiрнi.  

31.Мiрошнiченко Н.  // Вiстi Дергачiвщини.- 7 жовтня.  
На невтомних трудiвницях вiддiлу комплектування Дергачiвської  

центральної бiблiотеки Людмилi Iванiвнi Удовiковiй i Ларисi Iванiвнi 
Пузирьовiй лежить важливе завдання: треба правильно оформити, 
зареєструвати, розподiлити книги на 28 бiблiотек  району.  

32.Мiрошнiченко Н. Хранителi знань // Вiстi Дергачiвщини.- 30 вересня.  
Про чудових та чуйних жiнок, що працюють в Дергачiвськiй ЦБС.  
33.Николаенко Г. Соревновались библиотекари // Новости Чугуева.- 30  

сентября.- Профессиональный праздник.  
28 сентября прошел смотр-конкурс библиотек, посвященный  

Всеукраинскому дню библиотек, к которому сотрудники Чугуевской  ЦБС 
готовились несколько месяцев, а 29 сентября в КЦ "Имидж"  состоялся 
праздничный вечер. 

34.Полiщук Т. Символiка рiдного краю // Сiльськi новини (Валкiвський 
р-н)  .- 22 серпня.- До 360-рiччя Валок.  

З нагоди Дня Державного Прапора та 15-ї рiчницi Незалежностi України 
Валкiвським краєзнавчим музеєм у примiщеннi районної  бiблiотеки розгорнута 
виставка експонатiв, присвячених символiцi  рiдного краю.  

35.Проценко Е. О коллеге - с любовью // Новости Чугуева.- 29 июля.- 
Юбилей. 

О библиотекаре Чугуевской ЦБ Г.Ю.Зориной, отметившей 1  августа 
свой юбилей.  

36.Рєзнiк О. "Вас чекє iгротека" // Дворiчанський край.- 10 червня.  
1 червня Дворiчанська дитяча районна бiблiотека запросила  своїх 

читачiв на розважальну програму "Вас чекає iгротека". 
37.Слив'як В. Україна споконвiчна // Сiльськi новини (Валкiвський р-

н).- 25 липня.  
До 15-ої рiчницi Незалежностi України у Валкiвськiй районнiй  

бiблiотецi, на абонементi вiдкрито перегляд лiтератури "Україна  споконвiчна".   
38.Слово о юбиляре // Новости Чугуева.- 15 июля.- Твои люди, Чугуев! 
О библиотекаре Клугино-Башкировской гимназии Т.И. Ереминой.   
39.Соколка О.  // Наш край (Кегичiвський р-н).- 2 вересня.  



23 серпня в примiщеннi Кегичiвської районної бiблiотеки  вiдбувся урок 
iсторiї "Жовто-блакитнi кольори надiї", присвячений  Дню Державного Прапора 
України.   

40.Соколова О. "Дивоцвiт землi моєї" // Промiнь (Краснокутський р-н).- 
1  липня.- Лiтература.  

В Краснокутськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi було  проведено годину 
поезiї пiд назвою "Дивоцвiт землi моєї" для  учнiв 5-х класiв Краснокутської 
гiмназiї.  

41.Сурженко Т. Джерело мудростi i знань // Вiстi Дергачiвщини.- 7 
жовтня.  

В Солоницiвськiй бiблiотецi вiдбулося свято книги "Хто багато  читає, 
той багато знає", а в Безрукiвськiй бiблiотецi для  активних читачiв, учнiв 4-6 
класiв, була проведена вiкторина  "Книга - твiй друг".   

42.Сурженко Т., Новикова З. Книга - вiрний друг i порадник // Вiстi  
Дергачiвщини.- 23 вересня.  

В рамках конкурсу на кращий масовий захiд у бiблiотеках  Дергачiвської 
ЦБС, Вiльшанськi бiблiотеки для дорослих i дiтей  запросили гостей на свято 
книги "Живи, книго"; в Токарiвськiй бiблiотецi вiдбулося свято осенi "Ходить 
Осiнь по Землi";  Гаврилiвська бiблiотека порадувала своїх читачiв  
лiтературно-музичним вечором "Україна - колиска яскравих  талантiв"; 
Малоданилiвська бiблiотека запросила жителiв селища на  засiдання 
лiтературної вiтальнi, яке було присвячено 150-рiччю з  дня народження I.Я. 
Франка.  

43.Сухар В. Читацький гурток "Джерельце" // Вiстi Дергачiвщини.- 2 
вересня.  

Про роботу читацького гуртка "Джерельце", створеного i  дiючого при 
Протопопiвськiй шкiльнiй бiблiотецi Дергачiвського  району.  

44.Тараненко М. Iрина Левченко: "Стандарти - не прокрустове ложе" // 
Слобiдський край.- 10 серпня.- Свiт духовностi.  

Iнтерв'ю з директором Центральної наукової бiблiотеки ХНУ  
iм.В.Каразiна Iриною Левченко.  

45.Трофимова В. Новi надходження в чугуївських бiблiотеках // 
Новости  Чугуева.- 9 сентября.- Бiблiографiчний огляд.  

Про новi надходження до Центральної мiської бiблiотеки  розповiдає 
бiблiограф Чугуївської ЦБС В. Трофимова.  

46.Чередник В. Свято берегинь книжкових храмiв // Наш край 
(Кегичiвський  р-н).- 7 жовтня.  

Напередоднi Всеукраїнського дня бiблiотек в Кегичiвцi  зiбралися 
працiвники бiблiотечної справи, щоб вiдзначити  професiйне свято.  

47.Чигрин В. Без книги не можна // Трибуна трудящих (Харкiвський р-
н).- 4  жовтня.- Свiт пiзнання.  

Вiльхiвська сiльська бiблiотека залишилася одним iз  небагатьох 
культосвiтнiх закладiв у цьому населеному пунктi, куди  завжди мають змогу 
прийти i дорослi, i дiти.   

48.Чигрин В. Ранiше були хутори... // Трибуна трудящих (Харкiвський р-
н).-16 вересня.- До витокiв.  

Краєзнавець Валентина Лiгун, яка працює бiблiотекарем  мiсцевої 
школи, вже кiлька рокiв вивчає iсторiю Вiльхiвки.  

49.Шульженко I. "Життя - це мить..." // Слобiдський край.- 3 серпня.- 
Читач розповiдає.  



У центральнiй бiблiотецi Московського району пройшла зустрiч  з 
пiдлiтками, якi навчаються у СШ N111, пiд назвою "Життя - це  мить, зумiй 
його прожити" про проблеми  наркоманiї.  

50.Ярошенко Л. Книга в життi села // Водолазький кур'єр.- 8 липня.  
Про сiльську бiблiотеку села Новоселiвка Нововодолазького  району - 

мiсце, яке залюбки вiдвiдують усi мешканцi села.  
 
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації з 

питань культури та мистецтва. 



БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ  
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

 
(Тематико-бібліографічний список за матеріалами преси  

за ІV квартал 2006 року). 
 
1.Вилегжанiна Т. Публiчнi бiблiотеки України крiзь призму 

мiжнародних  стандартiв IФЛА // Бiблiотечна планета.- 2006, N 4.- (Колонка 
головного редактора).  

В статтi розглядається дiяльнiсть українських публiчних бiблiотек крiзь 
призму свiтової статистики. Для того, щоб чiтко усвiдомити роль i мiсце 
публiчної бiблiотеки у суспiльствi НПБ України розроблено програму i 
методику наукового дослiдження "Публiчнi бiблiотеки України в контекстi 
соцiокультурного простору регiону", що буде проведено спiльно з ХДНБ iм. 
В.Г.Короленка в 2007 роцi.  

2.Влащенко Л., Нiкiтенко О. Створення електронного документа у 
форматi  DJVU // Бiблiотечний форум України.- 2006, N 3.- (Iнформацiйнi 
ресурси  бiблiотек).  

Метою статтi є короткий опис можливостей створення електронних 
документiв, який базується на досвiдi роботи в науковiй бiблiотецi Харкiвського 
нацiонального унiверситету радiоелектронiки.   

3.Мiрошникова В. Комплексна система консервацiї та репрографiї 
бiблiотечних фондiв в Українi: принципи органiзацiї // Бiблiотечна планета.- 
2006, N 4.- (Бiблiотечнi фонди).  

Статтю присвячено проблемам органiзацiї дiяльностi iтехнiчного 
забезпечення мiжвiдомчих центрiв консервацiї та репрографiї бiблiотечних 
фондiв, створення яких передбаченодержавною Програмою збереження 
бiблiотечних i архiвних фондiв на 2000-2005 рр., та про роботу в цьому 
напрямку в державних бiблiотеках, зокрема в ХДНБ iм. В. Короленка.   

4.Низовий М. "Чи було книгодрукування в Українi до Iвана Федорова?" 
(Хто  ставить це запитання i як на нього вiдповiдають) // Вiсник Книжкової 
палати.- 2006, N 9.- (Полемiка).  

У статтi завiдувач кафедри бiблiографознавства та iнформацiйно-
бiблiографiчної дiяльностi ХДАК, професор Микола Низовий розглядає три 
основнi групи за змiстом вiдповiдей на запитання "Чи було книгодрукування в 
Українi до Iвана Федорова?".   

5.Ракитянська В. Публiчнi бiблiотеки на пульсi часу // Бiблiтечна  
планета.- 2006, N 4.  

Директор Харкiвської обласної унiверсальної наукової бiблiотеки В. 
Ракитянська про Всеукраїнську науково-практичну конференцiю директорiв 
державних та обласних унiверсальних наукових бiблiотек "Публiчнi бiблiотеки 
України: тенденцiї та перспективи розвитку в ХХI сторiччi", що вiдбулася у 
м.Днiпропетровську 5-8 вересня 2006 року.   

6.Филиппова Л. Повышение компьютерно-профессионального уровня 
библиотечных работников // Бiблiотечний форум України.- 2006, N 3.- 
(Бiблiотечна освiта, пiдвищення квалiфiкацiї).  

Декан факультета документоведения и информационной деятельности 
Харьковской государственной академии культуры, доктор педагогических наук, 
профессор Людмила Филиппова о повышении компьютерно-
профессионального уровня библиотечных работников в США и в Украине.  



7.Шемаєва Г. Бiблiотечна дiяльнiсть в iнформацiйному забезпеченнi 
науки: стратегiї розвитку // Вiсник Книжкової палати.- 2006, N 9.- (Бiблiотечна  
справа).  

Метою статтi доцента кафедри бiблiотекознавства та соцiальних 
комунiкацiй факультету бiблiотекознавства та соцiальних комунiкацiй ХДАК, 
кандидата iсторичних наук Ганни Шемаєвої є визначення стратегiй розвитку 
бiблiотек України в iнформацiйному забезпеченнi науки.   

8.Шемаєва Г. Електроннi ресурси бiблiотек України в iнформацiйному 
забезпеченнi науки: стан та перспективи розвитку // Бiблiотечна планета.-2006, 
N 4.- (Новi iнформацiйнi технологiї).  

На пiдставi аналiзу наукових електронних ресурсiв бiблiотек України 
обгрунтовується роль бiблiотек у формуваннi масивiв наукових знань та 
органiзацiї доступу до них. Розглядається доцiльнiсть створення корпоративних 
електронних каталогiв, формування електронних бiблiотек, репозитарiїв, 
наукових порталiв. Щодо електронних каталогiв, у м. Харковi пiд керiвництвом 
ХДНБ iм. В.Г. Короленка та Асоцiацiї сучасних iнформацiйно-бiблiотечних 
технологiй об'єдналися 18 бiблiотек рiзних типiв та форм власностi для 
спiльного створення зведеного електронного каталогу перiодичних видань, що 
надходять до цих установ.   

 
9.Адамович Т. ЧтоГдеКогда // Слобода.- 29 декабря.  
28 декабря жители села Жележнодорожное Чугуевского района 

праздновали открытие новой библиотеки.   
10.Бiденко М. Два поверхи для цiкавого життя // Слобiдський край.- 21  

грудня.  
У день Святого Миколая в Шелудькiвцi Змiївського району вiдбулося 

вiдкриття пiсля ремонту-реконструкцiї Будинку культури, при якому буде 
працювати i сiльська бiблiотека.  

11.Бондар Н. Не маємо права забувати // Промiнь (Краснокутський р-н).- 
2  грудня.- (Жнива скорботи).  

25 листопада в рамках проведення в районному Будинку культури 
години пам'ятi й скорботи "Згадуючи 33-й...", вшановували пам'ять загиблих 
краснокутчан. Увазi присутнiх було представлено книжково-iлюстративну 
виставку "Чорна сповiдь моєї Вкраїни", експонати для якої були наданi 
центральною районною бiблiотекою та головою районної органiзацiї "Просвiта" 
В.О. Кiбкалом.  

12.Бондарь А. "Моя малая Родина" // Новости Чугуева.- 25 ноября.- 
(Мир  книги).  

О подведении итогов городского этапа Всеукраинского детского 
конкурса книжек-самоделок "Моя малая Родина" в Чугуевской детской 
библиотеке.  

13.Васильева Н. В атмосфере тепла и заботы // Новости Чугуева.- 2 
декабря.  

Среди культурных мероприятий, прошедших в Чугуеве ко дню инвалида 
29-30 ноября, в детской городской библиотеке состоялось очередное заседание 
клуба "Солнышко".   

14.Вольська Н. Рiк 33-й... голод, голод... // Новости Чугуева.- 25 ноября.- 
(Пам'ятаємо). 



До Дня жалоби за жертвами голодомору 1932-1933 рокiв, 22 листопада в 
Чугуївськiй мiськiй центральнiй бiблiотецi пройшла лiтературно-iсторична 
година "Чорнi жнива".   

15.Горда Н. Свята та звичаї // Наш край (Кегичiвський р-н).- 23 грудня.  
19 грудня в Кегичiвськiй дитячiй районнiй бiблiотецi було проведено 

свято "По Вкраїнi з краю в край ходить Святий Миколай".   
16.Гула Т. Дитяча бiблiотека запрошує на зустрiч // Наш край  

(Кегичiвський р-н).- 21 жовтня.  
В Кегичiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi стали традицiйними 

бiблiотечнi уроки, на яких йдеться мова про рiзнi сторони роботи бiблiотеки, 
постiйно проводяться тематичнi зустрiчi.  

17.Для неї книги, немов люди // Водолазький кур'єр.- 30 вересня.  
Майже чверть столiття очолює колектив Нововодолазької районної 

бiблiотеки Людмила Iллiвна Сучкова.  
18.Зеленина Е. Маркиз де Лафайет и "Русская старина" остаются в 

Харькове // Время.- 25 ноября.  
В фонды Харьковской государственной научной библиотеки имени В.Г. 

Короленко были переданы, изъятые у контрабандиста, старинные книги - 
собрания сочинений "Lafayette" и подшивка ежемесячного издания "Русская 
старина", осенние номера 1874 года.  

19.Зневажати мову - зрадити себе // Промiнь (Краснокутський р-н).- 18  
листопада.- (Виховання).  

Учнi 7-го та 8-х класiв Краснокутської гiмназiї побували на вiдкритому 
уроцi пiд назвою "Мова наша - солов'їна", який пiдготувала i провела 
бiблiотекар Краснокутської районної центральної бiблiотеки Наталiя Горбань.   

20.Iллiчiвський М. Цiкава зустрiч // Обрiї Iзюмщини.- 12 грудня.- 
(Спiлкування).  

2 грудня в примiщеннi Пiщанської бiблiотеки зiбралися тi, хто шанує 
художнє слово, знайомитися з творчим доробком членiв лiтературного 
об'єднання "Крем'янець".  

21.Iллiчiвський М. Як добре, що є бiблiотека // Обрiї Iзюмщини.- 24  
жовтня.  

Про лист семикласникiв гiмназiї N 3 з подякою працiвникам Iзюмської 
центральної районної бiблiотеки.   

22.Iльченко Ю. "Я вдячний матерi-природi за смак води, за трав напiй" 
// Вiстi Дергачiвщини.- 9 грудня.  

В Дергачiвський центральнiй бiблiотецi вiдбувся тематичний вечiр пiд 
назвою "Я вдячний матерi-природi за смак води, за трав напiй".   

23.Китченко Н. "Свiча пам'ятi не згасне..." // Промiнь (Краснокутський  
р-н).- 2 грудня.- (Освiтянськi новини).  

До Дня вшанування й увiчнення пам'ятi жертв голодоморiв i полiтичних 
репресiй в усiх загальноосвiтнiх навчальних закладах Краснокутського району 
(в бiблiотеках та музеях) були оформленi виставки художньої, публiцистичної 
та iсторико-документальної лiтератури, а також проведенi тематичнi лiнiйки, 
вечори й мiтинги-реквiєм.  

24.Книжная полка // Слобода.- 31 октября.  
Новая "Книжная полка", которую подготовила Харьковская областная 

библиотека для детей, поможет открыть волшебный мир литературы.   
25.Колесникова Т. ЧтоГдеКогда. // Слобода.- 21 ноября.  



В Харкiвськiй державнiй нацiональнiй бiблiотецi iм. В.Г.Короленка 20 
листопада вiдбулася науково-практична конференцiя "Збереження бiблiотечно-
iнформацiйних ресурсiв України: нова полiтика i новi технологiї".  

26.Колесникова Т. ЧтоГдеКогда // Слобода.- 24 ноября.  
24 листопада в центральнiй бiблiотечнiй системi Московського району 

Харкова (фiлiя N 39) вiдбудеться година скорботи "Вспомним и скорбим".   
27.Колесникова Т. ЧтоГдеКогда // Слобода.- 24 ноября. 
25 листопада в центральнiй дитячiй бiблiотецi Орджонiкiдзевського 

району почнеться урок-реквiєм "Истории трагической страницы".   
28.Коротко // Обрiї Iзюмщини.- 24 жовтня.  
В Iзюмськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбувся семiнар на тему 

"Сiльська бiблiотека - центр культури та iнформацiї".   
29.Коротко // Обрiї Iзюмщини.- 24 жовтня.  
До Дня українського козацтва в примiщеннi Iзюмської центральної 

районної бiблiотеки пройшли лiтературнi година "Степ i воля - козацька доля" 
та вiкторина "Iсторiя козацтва".   

30.Косенкова В. Книжная полка // Слобода.- 14 ноября.  
Харьковская областная библиотека для детей представляет новую 

"Книжную полку".   
31.Косенкова В. Книжная полка // Слобода.- 21 ноября.  
Харьковская областная библиотека для детей представляет свою 

очередную "Книжную полку".   
32.Кривочуприн Е. Вузовские библиотеки попали в "сети" // Время.- 26  

декабря.  
Создание электронного каталога, заказ книг по компьютеру, создание 

электронных страничек - все это формы компьютеризации вузовских библиотек.  
33.Куклин Д. Дмитрий Кузнецов: Как минимум, второй в Украине // 

Слобода.- 22 декабря.- ("Горячая" линия).  
Будет ли продолжена подписка на периодику в библиотеках? Появится 

ли в Харькове свой, городской театр? Переедет ли муниципальная галерея в 
новое помещение? На эти и другие вопросы отвечал на "горячей" линии 
"Слободы" заместитель начальника городского управления культуры Дмитрий 
Кузнецов.   

34.Лисаченко В. З мовою в серцi // Обрiї Iзюмщини.- 10 листопада.  
Директор Iзюмської центральної районної бiблiотеки В.Лисаченко - про 

красу i велич української мови до Дня української писемностi та мови.   
35.Логвиненко Л. У Харкiвськiй фiлармонiї знайдено скарб // 

Слобiдський  край.- 26 жовтня.  
Унiкальну книгу з автографами свiтових знаменитостей у царинi музики 

знайдено пiд час переїзду бiблiотеки Харкiвської обласної фiлармонiї на нове 
мiсце.   

36.Можейко И. Детище харьковской интеллигенции // Слобода.- 10 
октября.- (Даты).  

120 лет назад, 10 октября в Харькове началась история Харьковской 
государственной научной библиотеки им. В.Г. Короленко - в трех маленьких 
комнатках Городского дома на Николаевской площади открылась публичная 
библиотека.   

37.Нестерук Г. "Рiдна мова - життя духовного основа" // Вiстi  
Дергачiвщини.- 18 листопада.   



До Дня української писемностi i мови у Дергачiвськiй дитячiй районнiй 
бiблiотецi вiдбулося свято "Рiдна мова - життя духовного основа".   

38.Новi бiблiотеки на селi // Слобiдський край.- 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. 

39.Новикова З. Повиннi знати i пам'ятати // Вiстi Дергачiвщини.- 16 
грудня.  

У Дергачiвськiй центральнiй бiблiотецi вiдбулася лекцiя, присвячена 
жорстоким подiям в Українi 1932-1933 рокiв.  

40.Новини Слобожанщини // Обрiї Iзюмщини.- 24 жовтня.  
В 2006 роцi сiльськi бiблiотеки вiдкрито в Селах Огiївка 

Сахновщинського району, Жовтневе Вовчанського району i Садове 
Близнюкiвського району.   

41.Нудьга Т. Книгу люби i душею, i серцем... // Наш край (Кегичiвський  
р-н).- 11 листопада.  

В Андрiївськiй бiблiотецi-фiлiї Кегичiвського району вiдбулося свято - 
посвята першокласникiв у читачi пiд назвою "Книгу люби i душею, i серцем, 
мудрих порад невичерпне джерельце".   

42.Оглоблiна С. "Бiль, обернений у слово..." // Наш край (Кегичiвський  
р-н).- 14 жовтня.  

27 вересня в читальному залi Кегичiвської центральної районної 
бiблiотеки вiдбувся лiтературний вечiр "Бiль, обернений у слово", присвячений 
150-рiччю вiд дня народження видатного українського поета, прозаїка, 
драматурга, фольклориста, фiлософа Iвана Яковича Франка. Працiвниками 
бiблiотеки також пiдготовлена книжкова виставка, присвячена життєвому i 
творчому шляху поета "Апостол духу i працi".   

43.Пархоменко М. Спiлкуються бiблiотекарi // Трибуна трудящих  
(Харкiвський р-н).- 14 жовтня.- (Семiнари).  

В Будянському технологiчному лiцеї вiдбувся семiнар бiблiотекарiв 
Харкiвського району, присвячений Всеукраїнському дню бiблiотек.   

44.Перевозник С. Краса врятує свiт, або кiлька слiв про рятувальникiв  
Iзюмської бiблiотечної культури // Обрiї Iзюмщини.- 7 листопада.- (Поруч з  
нами).  

У листопадi вiдзначає свiй День народження чудова людина, 
талановитий керiвник, директор Iзюмської районної бiблiотечної системи 
Лисаченко Валентина Миколаївна.   

45.Перевозник С. Порадували концертом, допомогли коштами // Обрiї  
Iзюмщини.- 19 декабря.  

Чудову концертну програму подарували жителям Бригадирiвської 
сiльської ради музичний колектив Липчанiвської школи пiд керiвництвом Р.О. 
Чумака. Щира подяка вiд завiдуючої Бабенкiвської сiльської бiблiотеки С. 
Перевозник виконавчому директору ПП "Золота нива" В.Я. Новицькому за 
допомогу з передплатою в бiблiотеках, розташованих на територiї 
Бригадирiвської сiльради.  

46.Попель В. "Нужные книги ты в детстве читал" // Водолазький кур'єр.- 
30  вересня.  



С 1984 года работает на должности заведующего отделом обслуживания 
в Нововодолажской центральной районной библиотеке Станислав Юрьевич 
Чандер.  

47.Попель В. У черзi за словом // Водолазький кур'єр.- 18 листопада.- 
(Лiтопис наших днiв).  

У Нововодолазькiй ЦРБ вiдбувся захід, присвячений Дню української 
писемностi та мови.   

48.Тепла осiнь, та на душi незатишно // Водолазький кур'єр.- 7 жовтня.- 
(З мiсця подiй).  

28 вересня, з нагоди Всеукраїнського дня бiблiотек, в малому лекцiйному 
залi Нововодолазького районного Будинку культури зiбралися на свято 
бiблiотекарi району.  

49.Три гiлки древа пiзнання // Культура i життя.- 13 грудня.  
З глибоким вболiванням за стан сiльськiх бiблiотек говорила у своєму 

виступi на черговому засiданнi Колегiї Мiнiстерства культури i туризму 
України, начальник управлiння культури Харкiвської облдержадмiнiстрацiї 
Нiна Супруненко.   

50.Шевченко I. Колеги i однодумцi // Обрiї Iзюмщини.- 7 листопада.- 
(Поруч з нами).  

Взаєморозумiння, небайдужiсть до проблем культури, щоденне 
прагнення зробити корисне i потрiбне людям об'єднали начальника райвiддiлу 
культури К.В. Малютiну та директора центральної районної бiблiотеки В.М. 
Лисаченко.   

51.Шевченко I. Сiльськi бiблiотекарi // Обрiї Iзюмщини.- 21 листопада.  
Сiльськi бiблiотекарi зiбралися на семiнар, який проводили для них 

працiвники Iзюмської районної бiблiотеки.  
52.Шевченко I. У них завжди щось цiкавеньке... // Обрiї Iзюмщини.- 21  

листопада.  
Затишно i цiкаво у мiськiй бiблiотецi-фiлiї N 2, що працює для 

мешканцiв Пiсок на Iзюмщинi.  
 
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації з 

питань культури та мистецтва. 
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