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Професійна періодика  

1.Вербова В. Галузеві бібліографічні покажчики з вищої 

освіти у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В.О. Сухомлинського / В. Вербова // Вісник Книжкової палати.- 

2018.- № 9.- С.24 – 28.  

Охарактеризовано змістовне написання бібліографічних 

покажчиків із проблем вищої освіти з фонду ДНПБ України ім. В.О. 

Сухомлинського. У тому числі – науково-бібліографічний покажчик 

«Проблеми сучасної освіти», що видає двічі на рік від 2012 року 

Наукова бібліотека Харківської УІПА. 

2.Карпенко С. Наукова бібліотека Української науково-

педагогічної академії: нова роль та старі традиції (до 60-річчя від дня 

заснування) / С. Карпенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика.- 2018.- №4.- С.53 – 55.  

У статті директора Наукової бібліотеки Харківської УІПА С. 

Карпенко розкрито історію та досвід роботи бібліотеки, її роль у 

формуванні науково-освітнього інформаційного простору закладів 

вищої освіти. 

3.Кушнаренко Н., Сєдих В. Знана постать в історії 

бібліотечної науки й освіти України (До 100-річчя від дня народження 

Є. Тамма) / Н. Кушнаренко, В. Сєдих // Вісник Книжкової палати.- 

2018.- № 9.- С.47 – 52.  

У статті розкрито внесок Є. Тамма в розвиток бібліотечного 

фондознавства, каталогознавства, бібліотечної історіографії, 
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бібліотечної освіти та професійної періодики в Україні, проаналізовано 

наукові праці вченого з означених напрямів. 

4.Островська О. Перспективи розвитку інформаційних 

ресурсів військових бібліотек України / О. Островська // Вісник 

Книжкової палати.- 2018.- № 9.- С.30 – 34.  

Досліджено інформаційний ресурс вітчизняних військових 

бібліотек, охарактеризовано їхні особливості, функції, потенціал, 

специфічне призначення. У тому числі – бібліотека Харківського 

національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 

5.Пашкова В. Бібліотека і неформальна безперервна освіта (у 

контексті забезпечення сталого й збалансованого розвитку суспільства) 

/ В. Пашкова // Бібліотечна планета.- 2018.- №3.- С. 16.  

Бібліотеки – важливі осередки неформальної безперервної 

освіти, використовують у своїй практиці різні форми неформальної 

освіти. У контексті згадується, що у 2010 – 2017 роках основи 

комп’ютерної та інтернет-грамотності опанували 670 людей похилого 

віку в Харківській ОУНБ. 

6.Петренко Н. Щаслива доля – працювати за покликанням / 

Н. Петренко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика.- 2018.- 

№4.- С. 56 – 60.  

Стаття присвячена Лілії Павлівні Незнамовій, заслуженому 

працівнику культури України, директору Харківської державної 

наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка у 1989 – 2006 роках. 

7.Професія бібліотекар – справа всього життя: Пам’ятаємо // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика.- 2018.- №4.- С. 61.  

14 липня 2018 року пішла з життя Незнамова Лілія Павлівна, 

ветеран бібліотечної справи, директор Харківської державної наукової 

бібліотеки ім. В.Г. Короленка у 1989 – 2006 роках. 

8.Соляник А., Глазунова Л. Берегиня бібліотечних 

скарбниць Слобожанщини (до 70-річчя директор ХДНБ ім. В.Г. 

Короленка Валентини Дмитрівни Ракитянської) / А. Соляник, Л. 

Глазунова // Вісник Книжкової палати.- 2018.- № 9.- С. 44 – 47.  

Стаття присвячена директору ХДНБ ім. В.Г. Короленка 

Валентині Дмитрівні Ракитянській. 

9.Соцков О. Способи використання Instagram у бібліотеках / 

О. Соцков // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика.- 2018.- №4.- 

С.13 – 16.  

У статті методиста Харківської ДНБ ім. Короленка О. Соцкова 

розглянуто способи просування книгозбірень у мобільному додатку 
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Instagram, висвітлено тенденції бібліотечного маркетингу, типи 

контенту, що притаманні Instagram. 

 

Регіональні періодичні видання 

1.«А жінка, як осінь, плодами багата на ніжність, добро, 

материнство та святість…» // Вісті Водолажчини.- 2018.- 8 верес.  

Про директора Нововодолазької ЦБС Ольгу Іванівну Цимбал. 

2.«Будуємо Європу в Україні» // Голос Лозівщини.- 2018.- 24 

серп.  

23 серпня в Лозівській юнацькій бібліотеці проведено слайд-

презентацію «Будуємо Європу в Україні». 

3.Василенко В. Найстаріша книгозбірня / В. Василенко // 

Трибуна трудящих (Харківський р-н).- 2018.- 23 черв.  

Нинішня Безлюдівська бібліотечна філія №6 Харківської 

районної ЦБС є однією з найповажніших за віком і обсягом 

бібліотечних фондів – саме з місцевої книгозбірні бере свій початок 

народна освіта в селищі Безлюдівка. 

4.«Велика, вічна, незалежна – ім’я їй Україна» // Голос 

Лозівщини.- 2018.- 24 серп.  

23 серпня в Лозівській міській бібліотеці проведено виставку 

історичної експозиції «Велика, вічна, незалежна – ім’я їй Україна» до 

Дня незалежності України. 

5.Виставка-ілюстрація // Голос Лозівщини.- 2018.- 20 лип.  

18 липня 2018 року в Панютинській публічній бібліотеці 

проведено виставку-ілюстрацію «Мистецтва світ прекрасний». 

6.«Від язичества до християнства» // Голос Лозівщини.- 

2018.- 13 лип.  

14 липня у Домаській бібліотеці проведено літературну 

подорож «Від язичества до християнства» до 1030-річчя хрещення 

Київської Русі-України. 

7.Вікторія Черняк – «Найкращий читач України – 2018» // 

Вісник Великобурлуччини.- 2018.- 12 трав.  

Читачка Площанської сільської бібліотеки-філії Вікторія 

Черняк стала переможницею ІІІ-го обласного етапу щорічного 

Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія» у віковій 

категорії серед учнів 7-х класів. Конкурс проходив у Харківській 

обласній бібліотеці для дітей. 
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8.Година історичного факту // Голос Лозівщини.- 2018.- 7 

верес.  

4 вересня у Лозівській міській бібліотеці пройшла година 

історичного факту «Подяка Вам, що життя зберегли для нащадків» з 

нагоди 75-річчя визволення м. Лозова від нацистських загарбників і 

149-річниці від дня заснування міста. 

9.Деркач С. Презентація нових книг / С. Деркач // 

Дворічанський край.- 2018.- 22 верес.  

У Новоєгорівській бібліотеці-філії відбулася презентація 

нових книг для різних вікових категорій, придбаних на кошти сільської 

ради. 

10.Деркач С., Медведєва Л. Вдячні за підтримку / С. Деркач, 

Л. Медведєва // Дворічанський край.- 2018.- 7 лип. 

На території Новоєгорівської сільської ради діють дві 

бібліотечні філії, які за рахунок сільської ради щороку отримують 

кошти на передплату періодичних видань. Нещодавно сільська рада 

виділила кошти ще й на придбання нової літератури. 

11.Єфіменко Л. Мрії, втілені в малюнках / Л. Єфіменко // 

Сільські новини (Валківський р-н).- 2018.- 26 трав.  

Бібліотечні заклади Валківщини – активні учасники 

Обласного соціального літературно-художнього конкурсу постерів та 

книжкових ілюстрацій «Книга, що народжує мрію», який проводиться з 

ініціативи Харківської обласної бібліотеки для юнацтва. Цього року 

Валківський район вийшов не тільки рекордсменом за кількістю 

представлених на огляд творчих робіт, а і його переможцями. Однією з 

найкращих стала Ліза Білецька у молодшій віковій категорії у номінації 

«Україною натхненні», дипломантом конкурсу стала ще одна молода 

творча особистість – Лілія Кравченко. 

12.«З краєзнавчої скарбнички» // Голос Лозівщини.- 2018.- 14 

верес.  

15 вересня у Домаській бібліотеці відбудеться літературний 

серпантин «З краєзнавчої скарбнички». 

13.«З Україною в серці» // Голос Лозівщини.- 2018.- 24 серп.  

21 серпня 2018 року в Панютинській публічній бібліотеці 

проведено книжкову виставку «З Україною в серці» до Дня 

незалежності України. 

14.«З Україною в серці» // Голос Лозівщини.- 2018.- 24 серп.  

23 серпня в Домаській бібліотеці проведено літературний 

вернісаж «З Україною в серці». 
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15.За роботою – до бібліотеки! // Трибуна трудящих 

(Харківський р-н).- 2018.- 23 трав.  

У Мереф’янській міській центральній бібліотеці, де 

облаштовано інформаційно-пошуковий пункт з працевлаштування, 

Харківським районним центром зайнятості було презентовано проект 

«ХРЦЗ – Мереф’янській громаді». 

16.Іванова Т. Зникає віра в розумне рішення / Т. Іванова // 

Обрії Ізюмщини.- 2018.- 20 верес.  

Читач Центральної районної бібліотеки Т. Іванова аргументує 

недоречність переведення бібліотеки до іншого приміщення. 

17.Калініченко А. Шкільна бібліотека – центр творчого 

розвитку дитини / А. Калініченко // Знамя труда (Первомайский р-н).- 

2018.- 20 окт. 

До 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського під 

гаслом «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини» 

проводиться Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек. Ряд заходів 

у його рамках пройшли у Первомайській ЗОШ №2: екскурсії до 

бібліотеки, вікторини та літературні години, книжкові виставки, бесіди 

та бібліографічні огляди літератури, конкурси. 

18.Кліман І. Золочівська бібліотека отримала книжки від від 

Групи АГРОТРЕЙД / І. Кліман // Зоря (Міжрайонна газета).- 2018.- 6 

жовт.  

До Всеукраїнського дня бібліотек Золочівська ЦРБ в рамках 

проекту «Нова бібліотека» отримала від Групи АГРОТРЕЙД і Фонду 

«Україна ХХІ» комплект нових нової літератури. 

19.Книжкова виставка // Голос Лозівщини.- 2018.- 24 серп.  

22 серпня в Домаській бібліотеці розгорнуто книжкову 

виставку «Хай квітне щаслива моя Україна» до Дня незалежності 

України. 

20.Книжковий фуршет // Голос Лозівщини.- 2018.- 20 лип.  

18 липня 2018 року в Лозівській міській бібліотеці проведено 

книжковий фуршет «Природа у міфах та легендах». 

21.Лисаченко В. Оптимізація назріла / В. Лисаченко // Обрії 

Ізюмщини.- 2018.- 20 верес.  

На прохання редакції газети, екс-директор Ізюмської ЦРБ 

В.М. Лисаченко коментує ситуацію, що склалася довкола бібліотеки. 
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22.«Лозівщина від минулого до майбутнього» // Голос 

Лозівщини.- 2018.- 14 верес.  

У Домаській бібліотеці До Дня міста облаштовано книжкову 

виставку «Лозівщина від минулого до майбутнього». 

23.Максим Мусеев: Не останавливаемся на достигнутом: 

Развиваем культуру // Харьков. известия.- 2018.- 23 авг.  

Центром семейного досуга микрорайонов Новый быт и Лысая 

гора стала новая библиотека по ул. Новый быт, 16. Также был 

реконструирован филиал центральной библиотеки № 11 по ул. 

Полтавский шлях, 118. 

24.Мірошниченко І. та ін. Залиште бібліотеку в спокої / І. 

Мірошничеко // Обрії Ізюмщини.- 2018.- 20 верес.  

Пенсіонери приладобудівного заводу просять не закривати 

Центральну районну бібліотеку, розташовану у їхньому мікрорайоні, 

послугами якої користуються чимало ізюмчан. 

25.Онуфрієва Н. Це й наша бібліотека / Н. Онуфрієва // Обрії 

Ізюмщини.- 2018.- 20 верес.  

Чимало жителів першого мікрорайону Ізюма занепокоєні тим, 

що районну бібліотеку переводять в інше місце. Ії книжковий фонд 

багато років служив учням ЗОШ №5, мешканцям Веприцького хутора і 

всього третього кварталу. 

26.Осипенко Н. Стрілечанській бібліотеці – 120 років / Н. 

Осипенко // Трибуна трудящих (Харківський р-н).- 2018.- 9 трав.  

Цього року відзначається 120-річчя Стрілечанської сільської 

бібліотеки. Її історія бере початок ще з ХІХ століття, а саме з 1898 року. 

27.Патріотична година // Голос Лозівщини.- 2018.- 24 серп.  

У Лозівській міській бібліотеці 21 серпня проведено 

патріотичну годину для читачів «З ним ми дужі і єдині» до Дня 

Державного Прапора України. 

28.«Прапор, що пройшов через віки» // Голос Лозівщини.- 

2018.- 17 серп.  

17 серпня в Панютинській публічній бібліотеці для читачів 

проведено перегляд літератури «Прапор, що пройшов через віки» з 

нагоди Дня Державного Прапора України . 

29.Прес-марафон // Голос Лозівщини.- 2018.- 14 верес.  

12 вересня у Лозівській міській бібліотеці відбувся прес-

марафон «Нетрадиційна форма роботи з періодикою». 
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30.Приліпко Л. Поет увічнив пам’ять земляків / Л. Приліпко 

// Сільські новини (Валківський р-н).- 2018.- 23 черв.  

Члени клубу «Живинка», що діє при Валківській центральній 

бібліотеці, побували на запрошення в гостях у талановитого земляка – 

самодіяльного поета і художника С.І. Корсуна, який теж є членом 

клубу.  

31.«Прогулянка» на славу! // Голос Лозівщини.- 2018.- 10 

серп.  

У Лозівській центральній районній бібліотеці на черговому 

засіданні літературно-творчого клубу «Лігос» відбулася презентація 

книжки віршів для дітей «Прогулка» члена клубу Єлизавети Кіпніс. 

31.Рєзнік О. «Дружба з книгою – це свято» / О. Рєзнік // 

Дворічанський край.- 2018.- 29 верес.  

«Дружба з книгою – це свято» – під такою назвою пройшов у 

дитячій районній бібліотеці бенефіс найкращих, найменших її читачів. 

32.Рєзнік О. «Подорож в глибінь віків» / О. Рєзнік // 

Дворічанський край.- 2018.- 4 серп.  

В Дворічанській районній дитячій бібліотеці провели 

історичний екскурс «Подорож в глибінь віків», на виконання Указу 

Президента України «Про заходи з підготовки та відзначення 1030-

річчя хрещення Київської Русі-України». 

33.Рєзнік О. «Творчі канікули» в дитячій районній бібліотеці / 

О. Рєзнік // Дворічанський край.- 2018.- 18 серп.  

Члени клубу «Натхнення», що діє при Дворічанській районній 

дитячій бібліотеці, взяли участь у Всеукраїнському дитячому 

літературному конкурсі «Творчі канікули», на який представили свої 

поетичні твори.  

34.«Рідне місто моє, Лозова» // Голос Лозівщини.- 2018.- 14 

верес.  

15 вересня До Дня міста у Лозівській юнацькій бібліотеці на 

демонстрацію буде виставлено краєзнавчий куточок «Рідне місто моє, 

Лозова». 

35.«Серце, віддане дітям» // Голос Лозівщини.- 2018.- 14 

верес.  

11 вересня 2018 року в Лозівській юнацькій бібліотеці 

виставлено для ознайомлення інформаційний стенд до 100-річчя від дня 

народження видатного українського педагога, вченого зі світовим ім’ям 

В.О.Сухомлинського. 
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36.Склярова Л. Зірочки Великобурлуччини / Л. Склярова // 

Вісник Великобурлуччини.- 2018.- 9 черв.  

У переддень Дня захисту дітей у читальній залі районної 

дитячої бібліотеки відбулась вже традиційна зустріч 

Великобурлуцького селищного голови В. Терещенка з юними 

обдаруваннями об’єднаної територіальної громади та їх батьками. 

37.Стрельник И. Незрячий мастер работает в библиотеке 

волшебником / И. Стрельник // Вечер. Харьков.- 2018.- 11 авг.  

В харьковской библиотеке для слепых работает уникальный 

незрячий мастер, который не только способен восстановить жизнь 

отжившему компьютеру, но и обучить пользоваться техникой других 

людей. 

38.Сургай Н. Книга «виходить» в люди / Н. Сургай // Сільські 

новини (Валківський р-н).- 2018.- 26 трав.  

Валківська центральна районна бібліотека ініціювала 

проведення нової книжкової акції – буккросингу (безкоштовного 

обміну книгами) «Книга мандрує вулицями міста». 

39.Третяк А. Таємниці Купальської ночі / А. Третяк // Колос 

(Сахновщинський р-н).- 2018.- 14 лип.  

Традиційне фольклорно-розважальне дійство було проведено 

в селі Гришівка. Літературна ідея свята належала сільському 

бібліотекарю Н.Гнойовій. 

40.Упродовж тижня // Голос Лозівщини.- 2018.- 17 серп.  

У Лозівській юнацькій бібліотеці діє виставка з аксесуарами 

«Синій, як море, як день – золотий! З неба і сонця наш прапор ясний» 

до Дня Державного Прапора України // Голос Лозівщини.- 2018.- 17 

серп. 

41.Фендрикова Г. Літо в бібліотеці / Г. Фендрикова // Вісник 

Великобурлуччини.- 2018.- 30 черв.  

З метою заохочення до читання влітку Великобурлуцька 

районна дитяча бібліотека для школярів 5-7 класів Великобурлуцької 

ЗОШ літнього пришкільного табору провела шоу-програму «Ура! 

Канікули!». 

42.Фендрикова Г. Прапор миру, вічності і волі / Г. 

Фендрикова // Вісник Великобурлуччини.- 2018.- 25 серп.  

Напередодні Дня Державного Прапора України у 

Великобурлуцькій центральній районній бібліотеці почала діяти 

книжково-ілюстративна виставка «Прапор миру, вічності і волі». Для 

юних відвідувачів Великобурлуцької районної бібліотеки для дітей 
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бібліотекар В. Сула провела урок державності «Наш Прапор – символ 

нашого суверенітету». 

43.Фендрикова Г. Становлення незалежності України / Г. 

Фендрикова // Вісник Великобурлуччини.- 2018.- 21 лип.  

До 28-ї річниці прийняття Декларації про державний 

суверенітет України у читальній залі Великобурлуцької районної 

дитячої бібліотеки оформлено книжкову виставку «Становлення 

незалежності України». 

44.Філіпова Л. «Україна – єдина країна» / Л. Філіпова // 

Дворічанський край.- 2018.- 1 верес.  

В Дворічанській районній дитячій бібліотеці провели 

патріотичну годину з нагоди Дня Державного Прапора та Дня 

Незалежності України. У бібліотеці була обладнана книжково-

ілюстративна виставка «Україна – єдина країна». 

45.Хотіла б заробляти багато грошей. Не для себе. Бібліотекар 

із Безруків мріє допомагати знедоленим // Вісник Дегачівщини.- 2018.- 

13 лип.  

Про бібліотекаря Безруківської сільської бібліотеки Надію 

Андріївну Полях. 

46.Центральна райбібліотека – на валізах // Обрії Ізбмщини.- 

2018.- 30 серп.  

Ізюмська ЦРБ готується до виселення до іншого приміщення. 

47.Цимбал О. «Ще довго в пам’яті болітиме війна…» / О. 

Цимбал // Вісті Водолажчини.- 2018.- 29 верес.  

Працівники Нововодолазької ЦРБ провели для учнів 9-х 

класів місцевого ліцею захід «Ще довго в пам’яті болітиме війна», 

присвячений 75-річчю з дня визволення Харківщини та 

Нововодолажчини від фашистських загарбників. 

48.Цимбал О. Виїзний семінар у Нововодолазькій ЦБС / О. 

Цимбал // Вісті Водолажчини.- 2018.- 30 черв.  

20 червня 2018 року за підтримки відділу культури, туризму, 

молоді та спорту Нововодолазької РДА у Нововодолазькій ЦБС 

пройшов виїзний семінар для бібліотекарів та завідувачів сільських 

бібліотек-філій на базі Рокитненської бібліотеки-філії. 

49.Цимбал О. Свято хранителів мудрості / О. Цимбал // Вісті 

Водолажчини.- 2018.- 29 верес.  

Про роботу та здобутки Нововодолазької ЦБС напередодні 

Дня бібліотек розповідає її директор Ольга Цимбал. 
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50.Шевченко І. Без книг – як без рук / І. Шевченко // Обрії 

Ізюмщини.- 2018.- 20 верес.  

Під загрозою закриття опинилась центральна районна 

бібліотека по провулку Толстого в Ізюмі. 

51.«Щедрий серпень до столу подає» // Голос Лозівщини.- 

2018.- 24 серп.  

22 серпня в Лозівській міській бібліотеці проведено овочевий 

фуршет «Щедрий серпень до столу подає». 
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