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Професійна періодика  

1.Петренко Н. Невтомна праця, освячена любов’ю до книги / Н. 

Петренко // Бiблiотечний форум: історія, теорія i практика. - 2019.- N 3.- 

С. 60 – 63.  

Стаття присвячена Надії Миколаївні Авдєєвій, філологу, 

мовознавцю, директору Харківської державної наукової бібліотеки ім. 

В.Г. Короленка у 1986 – 1988 роках. Стаття друкується до 190-річчя від 

дня заснування ХДНБ ім. В.Г. Короленка. 

2.Сафонова Т. Формування іміджу сучасного бібліотекаря як 

важливий напрям PR-діяльності бібліотек / Т. Сафонова // Вісник 

Книжкової палати.0 2019.- №7.- С. 25 – 28.  

Статтю кандидата наук із соціальних комунікацій, старшої 

викладачки кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи 

ХДАК Т. Сафонової, присвячено проблемі формування іміджу сучасного 

бібліотекаря як важливого напряму PR-діяльності бібліотеки. 

3.Соколов В. Особливості еволюції публічних бібліотек у 

губернських містах в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. / В. Соколов // 

Бібліотечний вісник.- 2019.- №3.- С.13 – 24.  

У статті досліджено становлення та розвиток публічних бібліотек 

губернських міст, у тому числі і Харкова, на території України у ХІХ – 

на початку ХХ ст. Охарактеризовано основні напрями діяльності 

губернських бібліотек як інформаційно-ресурсних центрів збереження і 

суспільного використання друкованих видань, рукописів та інших 

документів, а також як осередків культурно-освітнього життя краю. 
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43.Шалиганова А. Як не заплутатись у павутинні? (онлай-

моніторинг професійної інформації) / А. Шалиганова // Бiблiотечний 

форум: історія, теорія i практика. - 2019.- N 3.- С. 47 – 49.  

У статті розглядається методика відстеження професійної 

інформації у мережі Інтернет. 

 

Регіональні періодичні видання 

1.Барабаш Є., Новікова С. День української мови «Ігри патріотів» 

/ С. Барабаш, С. Новікова // Вісті Барвінківщини.- 2019.- 1 берез.  

До Дня української мови працівники Нікопольської сільської 

бібліотеки спільно з учителем української мови та літератури провели 

для учнів 6 – 7-х класів «Ігри патріотів». 

2.Бондарєва Н., Омельчук О. «Подорож у країну гри» / Н. 

Бондарєва, О. Омельчук // Дворічанський край.- 2019.- 22 черв.  

Працівники дитячої районної бібліотеки запросили вихованців 

пришкільного табору «Веселка» на літературно-ігрову програму, яку 

підготували до Міжнародного дня захисту дітей Ольга Рєзнік та 

учасники клубу «Витівник», що діє при бібліотеці. 

3.Борисенко Н. «Грай, відпочивай, але про книгу не забувай» / Н. 

Борисенко // Дворічанський край.- 2019.- 22 черв.  

Для дітей із пришкільного табору «Веселка» у Рідкодубівській 

бібліотеці пройшов день книги під девізом «Грай, відпочивай, але про 

книгу не забувай». 

4.Борисенко Н. «Павло Чубинський – творець Державного Гімну» 

/ Н Борисенко // Дворічанський край.- 2019.- 2 лют.  

У Рідкодубівській бібліотеці-філії Дворічанської РЦБС для учнів 

місцевої школи провели пізнавальну годину «Павло Чубинський – 

творець Державного Гімну». 

5.Борисенко Н. Бібліотечний урок: «Знайомство з бібліотекою» / 

Н. Борисенко // Дворічанський край.- 2019.- 2 берез.  

У Рідкодубівській бібліотеці-філії для першокласників місцевої 

школи провели бібліотечний урок «Знайомство з бібліотекою». 

6.В бібліотеку завітай – цікаву книгу почитай // Вісник 

Дергачівщини.- 2019.- 7 черв.  

На екскурсію до Козачолопанської бібліотеки-філії №6 завітали 

учні 4-го класу місцевого ліцею. 
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7.Вазов И. Харьков поглотила «Книгомания» / И. Вазов // Вечер. 

Харьков.- 2019.- 18 апр.  

18 апреля 2019 года в Харьковской областной библиотеке для детей 

– завершающий день областного этапа Всеукраинского конкурса 

детского чтения «Книгомания-2019». В этом году конкурс проводиться 

для учащихся 7-х классов. Организаторы конкурса на областном уровне 

– Департамент культуры и туризма ХОГА и Харьковская областная 

библиотека для детей. 

8.Віннік Т. Посвята в читачі / Т. Віннік // Дворічанський край.- 

2019.- 23 лют.  

У Богданівській бібліотеці-філії Дворічанської РЦБС відбулася 

посвята першокласників у читачі. Дітей ознайомили з історією 

створення бібліотек. 

9.Вовк В. В Харькове презентовали «Книгу добра» / В. Вовк // 

Вечер. Харьков.- 25 апр.  

19 апреля 2019 года в Харьковской государственной научной 

библиотеке им. В.Г.Короленко состоялась презентация «Книги добра». 

Это – сборник рассказов о добре, международный социальный проект, 

цель которого – найти и распространить уникальные истории о добре во 

всех его проявлениях. 

10.Волкова Н. Тиждень дитячої книги / Н. Волкова // Голос 

Лозівщини.- 2018.- 19 квіт.  

У Панютинській публічній бібліотеці пройшли заходи в рамках 

Всеукраїнського тижня дитячої книги. 

11.Горбань І. Бібліотека у нашому місті / І. Горбань // Вісті 

Красноградщини.- 2019.- 19 квіт.  

У молодіжному хабі Краснограду відбулась презентація стратегії 

розвитку районної бібліотеки. Серед запрошених – представники органів 

місцевого самоврядування, працівники сільських бібліотек, 

Наталинської ОТГ, колеги із Нової Водолаги, експерти із Львова.  

12.Григоренко С. «Пам’ять!..» / С. Григоренко // Вісті 

Барвінківщини.- 2019.- 22 лют.  

До 30-ї річниці виводу радянських військ із Афганістану у 

бібліотеках Барвінківського району експонувалися книжкові виставки, 

переглядалися кадри документальної кінохроніки. У Центральній 

районній бібліотеці діяла книжкова виставка-спогад «І пам'ять серця, в 

вічний смуток», біля якої проводились бібліографічні огляди, 

переглядалися фотокартки учасників бойових дій та статті з місцевої 

газети, звучали пісні та вірші. 



4 
 

13.Григоренко С. Книга – це дивний світ / С. Григоренко // Вісті 

Барвінківщини.- 2019.- 26 квіт.  

З метою популяризації книги та підняття престижу читання, 

формування позитивного іміджу бібліотеки працівники Центральної 

районної бібліотеки провели для учнів п’ятих класів опорного закладу 

№1 інформаційно-розважальний калейдоскоп «Книга – це дивний світ». 

14.Григоренко С. На шляху до соборної України / С. Григоренко // 

Вісті Барвінківщини.- 2019.- 25 січ.  

До Дня Соборності України в Барвінківській ЦРБ провели 

історичний екскурс у минуле «Соборна мати Україна – одна на всіх, як 

оберіг». У читальному залі було розгорнуто патріотичну книжкову 

виставку «Воля. Соборність. Незалежність». 

15.Григоренко С. Романсу світлі почуття / С. Григоренко // Вісті 

Барвінківщини.- 2019.- 15 лют.  

У Барвінківській центральній районній бібліотеці пройшов вечір 

романсу «У пісні співає душа». 

16.Запісова І. Засідання клубу за інтересами «Нестаріючі серця» / І. 

Запісова // Дворічанський край.- 2019.- 23 берез.  

На базі Кам’янської бібліотеки-філії почав діяти жіночий клуб за 

інтересами «Нестаріючі серця». Своє перше засідання члени клубу 

присвятили видатним жінкам-українкам. 

17.Калашник А. Дороги пам’яті / А. Калашник // Дворічанський 

край.- 2019.- 16 лют.  

В Дворічанській ЦРБ відбулася зустріч членів клубу «Діалог» із 

учасниками бойових дій на території інших держав. Захід був 

присвячений 30-річчю виведення радянських військ із Афганістану.  

18.Китченко Є. Діамант величиною в слово / Є. Китченко // 

Промінь (Краснокутський р-н).- 2019.- 6 квіт.  

У Краснокутській центральній районній бібліотеці для її читачів, 

поетів Краснокутщини та всіх прихильників поетичного слова відбулася 

літературно-поетична акварель «Поезія – це скарб усіх віків, це діамант 

величиною в слово!». 

19.«Книгоманія – 2019» // Нове життя (Близнюківський р-н).- 

2019.- 13 квіт.  

У Близнюківській районній бібліотеці відбувся другий тур 

Всеукраїнського конкурсу «Книгоманія – 2019». 
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20.Красюкова Н. Книга – мост в мир знаний / Н. Красюкова // О. 

Рєзнік // Дворічанський край.- 2019.- 27 квіт.  

У бібліотеці селища Тополі пройшов Тиждень дитячої книги. 

Традиційно для юних читачів були підготовлені конкурси, вікторини, 

ігри. 

21.Кузьменко О. Книгоманія – 2019 / Кузьменко О. // Вісник 

Чугуїщини.- 2019.- 27 квіт.  

На Харківщині завершився обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу дитячого читання «Книгоманія – 2019», що проходив у 

обласній бібліотеці для дітей.  

22.Літературна вітальня // Вісник Дергачівщини.- 2019.- 28 черв.  

В Малоданилівській бібліотеці-філії № 8 пройшло засідання 

літературної вітальні «Джерело», присвячене 130-річчю від дня 

народження Анни Ахматової, поетеси, родом з України. 

23.Лукашова Л. На Великобурлуччині відзначили День Європи / 

Л. Лукашова // Вісник Великобурлуччини.- 2019.- 24 трав.  

У бібліотеках Великобурлуччини пройшли тематичні заходи та 

були обладнані книжково-ілюстративні виставки, присвячені Дню 

Європи, що вже шістнадцять років поспіль відзначається в Україні. 

24.Ляшенко С. Дар’я Ляшенко та Вікторія Оклей – переможниці 

районного етапу конкурсу «Книгоманія 2019» / С. Ляшенко // Вісті 

Зміївщини.- 2019.- 11 квіт.  

У Зміївській дитячій бібліотеці пройшов районний етап 

Всеукраїнського конкурсу «Книгоманія 2019». Його переможці Дар’я 

Ляшенко та Вікторія Оклей продовжать боротьбу в 3-му обласному етапі 

конкурсу. 

25.Ляшенко С. Найпопулярніші книжки чекають на читачів в 

Зміївській дитячій бібліотеці / С. Ляшенко // Вісті Зміївщини.- 2019.- 20 

черв.  

Свої послуги для читачів у дні літніх шкільних канікул пропонує 

Зміївська дитяча бібліотека, фонд якої нараховує понад 25 000 

примірників. 

26.Мешкова О. Масниця у Токарівці / О. Мешкова // 

Дворічанський край.- 2019.- 16 берез.  

У Токарівці відзначили свято Масниці. Це – сумісний захід 

Токарівського СБК та Токарівської бібліотеки. 

27.Місце цікавих зустрічей // Вісті Водолажчини.- 2019.- 11 трав.  

Бібліотека – це не тільки заклад, де видаються книги, але й місце, 

де завжди цікаво. У сільській бібліотеці, що знаходиться у 4 
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Старовірівському будинку культури, особливу увагу приділяють 

формуванню читацької зацікавленості дітей. 

28.Перець Н. Свято слави, свято честі, свято Перемоги / Н. Перець 

// Колос (Сахновщинський р-н).- 2019.- 18 трав.  

Напередодні Дня Перемоги у Другій світовій війні в Центральній 

районній бібліотеці відбувся традиційний вечір пам’яті. 

29.Плетньова Л. Круглий стіл «Знамення часу» / Л. Плетньова // 

Вісник Великобурлуччини.- 2019.- 3 трав.  

24 квітня 2019 року у Великобурлуцькій публічній бібліотеці 

відбулося засідання круглого столу «Знамення часу», присвячене 100-

річчю віднайдення Велесової книги в поміщицькому маєтку Донець-

Захаржевських у селищі Великий Бурлук. 

30.Пономаренко С. Чорнобиля передзвін / С. Пономаренко // Вісті 

Водолажчини.- 2019.- 11 трав.  

В Караванській сільській бібліотеці провели захід до 33-ї річниці 

Чорнобильської трагедії «Лунає Чорнобиля передзвін». 

31.«Поети рідного Рокитного» // Вісті Водолажчини.- 2019.- 18 

трав.  

В Рокитненській сільській бібліотеці відбулася екскурсія-

презентація «Поети рідного Рокитного», на яку завітали учні місцевого 

ліцею. Бібліотекар розповіла ліцеїстам про творчість поетів-земляків. 

32.Рєзнік О. «Барви рідного слова» / О. Рєзнік // Дворічанський 

край.- 2019.- 2 берез.  

Конкурс знавців рідної мови під такою назвою пройшов у 

Дворічанській дитячій районній бібліотеці. 

33.Рєзнік О. Вітаємо найкращих читачів Дворічанського району / 

О. Рєзнік // Дворічанський край.- 2019.- 30 берез.  

У Дворічанській дитячій районній бібліотеці пройшов ІІ районний 

етап Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія – 2019». 

34.Рыбалка В. Встреча в библиотеке / В. Рыбалка // Дворічанський 

край.- 2019.- 25 трав.  

В Двуречанской библиотеке состоялось торжество, посвященное 

Дню матери. 

35.Світайло Л. Святкували весело й цікаво / Л. Світайло // Вісті 

Водолажчини.- 2018.- 8 черв.  

До Дня захисту дітей працівники Охоченської сільської бібліотеки і 

СБК підготували цікаву розважальну програму, ігри та конкурси. 
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36.Сірецька Н. Свято для наймолодших / Н. Сірецька // Вісті 

Барвінківщини.- 2019.- черв.  

Працівники Нікопольського СБК та Нікопольської сільської 

бібліотеки провели свято дитинства для вихованців дитячого садка та 

учнів початкових класів Гусарівської ЗОШ. 

37.Тележенко О. «ВікіХарківщина 2018» / О. Тележенко // Вісті 

Водолажчини.- 2019.- 6 квіт.  

Наприкінці березня в Харківській обласній універсальній науковій 

бібліотеці відбулося підбиття підсумків конкурсу статей та фотографій 

для української вікіпедії серед бібліотекарів та користувачів бібліотек 

Харківської області «ВікіХарківщина 2018» та церемонія нагородження 

переможців. Серед конкурсантів була і директор Нововодолазької 

центральної районної бібліотеки О.І. Цимбал. Вона стала лідером за 

кількістю отриманих нагород за свою роботу. 

38.Тимошенко О. «Моцарт – символ самої музики» /О. Тимошенко 

// Вісник Дергачівщини.- 2019.- 10 трав.  

В читальному залі Дергачівської центральної бібліотеки відбулося 

засідання музично-літературної вітальні «Музика і слово», присвячене 

опері Моцарта «Весілля Фігаро» і 270-річчю автора лібрето цієї опери 

Лоренцо да Понті.  

39.Фендрикова Г. «Книгоманія 2019» / Г. Фендрикова // Вісник 

Великобурлуччини.- 2019.- 5 квіт.  

У Великобурлуцькій бібліотеці для дітей відбувся І (відбірко вий) 

етап Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія 2019». 

40.Фендрикова Г. Детективний квест / Г. Фендрикова // Вісник 

Великобурлуччини.- 2019.- 31 трав.  

Бібліотекар Великобурлуцької бібліотеки для дітей В. Сула провела 

для учнів місцевого ліцею детективний квест «Пригоди Шерлока 

Холмса», до 160-річчя від дня народження Артура Конан Дойля. 

41.Фоменко І. Подорож до бібліотеки / І. Фоменко // 

Дворічанський край.- 2019.- 22 черв.  

Відпочивальники пришкільного табору «Барвінок» Тавільжанської 

ЗОШ відвідали сільську бібліотеку, де ознайомились з традиціями 

українського народу, з книгами, що розповідають про історію України, 

взяли участь у конкурсі малюнків «Намалюй свою мрію на долоні». 

42.Цимбал О. «За покликом душі» / О. Цимбал // Вісті 

Водолажчини.- 2019.- 25 трав.  

В Нововодолазькій центральній районній бібліотеці відбулося 

перше засідання клубу за інтересами «За покликом душі». Ініціаторами 
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його створення стали працівники ЦРБ та учасники жіночого хору 

«Осіннє золото» Нововодолазького РБК. 

43.Цимбал О. «Ніколи не загоїть ран цей вічний біль – 

Афганістан» / О. Цимбал // Вісті Водолажчини.- 2019.- 23 лют.  

Нововодолазька центральна районна бібліотека організувала та 

провела ряд заходів, присвячених Дню вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав та 30-річчю виводу радянських військ із 

Афганістану. 

44.Цимбал О. «Ой, земле, радісно вмийся – прийшла до нас Зелена 

Трійця» / О. Цимбал // Вісті Водолажчини.- 2019.- 29 черв.  

Під такою назвою пройшло чергове засідання клубу за інтересами 

«За покликом душі» у Нововодолазькій ЦРБ. Присвячене воно було Дню 

Святої Трійці та Дню батька. 

45.Шамота Т. «Усім жінкам присвячується» / Т. Шамота // Колос 

(Сахновщинський р-н).- 2019.- 18 трав.  

Напередодні Дня Матері та Дня сім’ї у Сахновщинській 

центральній бібліотеці провели свято «Усім жінкам-матерям 

присвячується». 

46.Щетиніна Л. Україна – мати, зимовими святами багата / Л. 

Щетиніна // Дворічанський край.- 2019.- 2 лют.  

Вільшанська бібліотека-філія №9 Дворічанської РЦБС провела для 

учнів 3 класу тематичний урок із народознавства «Україна – мати, 

зимовими святами багата». 

47.Щетиніна Л. Урок добра і любові / Л. Щетиніна // 

Дворічанський край.- 2019.- 2 лют.  

Завідувачка Вільшанської бібліотеки-філії Дворічанської РЦБС 

провела для учнів місцевого ліцею захід під назвою «Урок добра і 

любові», на якому зробила презентацію книги А. Шияна «Лелеки». 
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