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Професійна періодика  

1.Грабар Н., Кухаренко А. Аксіологізація комунікаційної діяльності 

бібліотек ЗВО в сучасному медіапросторі / Н. Грабар, А. Кухаренко // Вісник 

Книжкової палати.- 2019.- №9.- С. 19 – 24.  

У статті кандидата наук із соціальних комунікацій, доцента кафедри 

культурних універсалій ХНТУСГ ім. П. Василенка Наталі Грабар та 

кандидата наук із соціальних комунікацій, доцента кафедри культурних 

універсалій ХНТУСГ ім. П. Василенка Анжеліки Кухаренко розглянуто 

аксіологічні проблеми комунікаційної діяльності бібліотек закладів вищої 

освіти (ЗВО) в сучасному медіапросторі. 

2.Журавльова І., Глибицька С. Бібліотекар-першовідкривач: до 100-

річчя Віри Карапетівни Мазманьянц (1919 – 2011) / І. Журавльова, С. 

Глибицька // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика.- 2019.- №4(18).- 

С. 60 – 62.  

Стаття присвячена сторічному ювілею видатного харківського 

бібліографа, бібліотекознавця та книгознавця В.К. Мазманьянц, яка 

працювала у Центральній науковій бібліотеці Харківського державного 

університету у другій половині ХХ сторіччя. 

3.Звєгинцова М. Копірайтинг та особливості його викладання 

фахівцям у галузі соціальних комунікацій / М.Звєгинцова // Вісник 

Книжкової палати.- 2019.-№10.- С. 20 – 24.  

Статтю старшої викладачки кафедри журналістики ХДАК Марії 

Звєгинцової присвячено особливостям викладання копірайтингу, загальним 

етапам курсу, концептуалізації його контенту.  

4.Маркова В. Медіаосвіта в системі соціальних комунікацій: 

теоретичний аспект / В. Маркова // Вісник Книжкової палати.- 2019.-№10.- С. 

16 – 19.  

У статті доктора наук із соціальних комунікацій, професора, 

завідувачки кафедри журналістики ХДАК Вікторії Маркової розглянуто 

медіаосвіту як один із визначальних трендів у роздумах щодо 

функціонування мас-медіа в суспільстві. 



5.Міщанин Н. Проблеми формування інтернет-ресурсів бібліотек 

системи неперервної педагогічної освіти України / Н. Міщанин // Вісник 

Книжкової палати.- 2019.-№10.- С.30 – 33.  

У статті аспірантки Харківської державної академії культури Наталі 

Міщанин на основі результатів контент-налізу вебсайтів центральних і 

регіональних установ системи неперервної педагогічної освіти України 

схарактеризовано сучасний стан інтернет-ресурсів бібліотек мережі, 

визначено проблеми їх формування та напрями вдосконалення. 

6.Соколов В. Створення та розвиток діяльності технікумів і шкіл 

політосвіти у контексті становлення середньої спеціальної бібліотечної 

освіти в Україні у 1920-х – 1940-х рр. / В. Соколов // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика.- 2019.- №4(18).- С.33 – 42.  

У статті проаналізовано особливості становлення бібліотечної освіти у 

1920-х – 1940-х роках; досліджено історичні, соціально-політичні чинники 

створення та розвитку середніх спеціальних навчальних закладів, що 

готували бібліотекарів у зазначений період; вивчено специфіку формування 

та характер функціонування технікумів та шкіл політосвіти, переважно, на 

прикладах навчальних закладів України, у т.ч. Харкова; проаналізовано 

значення їхньої діяльності для розвитку бібліотечної освіти та бібліотечної 

справи каїни в цілому, а також їхнє місце у бібліотечному будівництві у 

досліджуваний період. 

7.Шалиганова А. Сторінки діяльності академіка М.Ф. Сумцова у 

Харківській громадській бібліотеці (до 165-ї річниці від дня народження) / А. 

Шалиганова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика.- 2019.- 

№4(18).- С.49 – 53.  

Стаття присвячена фундатору, організатору, члену Правління 

Харківської громадської бібліотеки (нині ХДНБ ім. В.Г. Короленка) 

академіку М.Ф. Сумцову (1854 – 1922). 

 

Регіональні періодичні видання 

1.Анничев А. Доброжелательный гид в царстве книг / А. Анничев // 

Время.- 2019.- 27 сент.  

О работе Харьковской специализированной музыкально-театральной 

библиотеки им. К.С. Станиславского рассказывает методист Ника 

Хворостенко.  

2.Барська В. Великий Єврочелендж: «Бібліотечна реформа» / В. 

Барська // Нове життя (Близнюківський р-н).- 2019.- 31 серп.  

Історія успіху Нововодолазької ОТГ. Своє європейське перевтілення 

тут почали з простих речей: спочатку «оживили» всі будинки культури, а 

потім вдихнули нове життя в бібліотеки. В ОТГ працює своя публічна 

бібліотека, яка має дев’ять філії – дитячу, міську та сільську. Тут працюють 

за принципом: бібліотека для людей, а не для книжок, і не лише читають, а 

ще проводять різноманітні майстер-класи, воркшопи, перегляди фільмів і 

навіть надають послугу бібліоняні. 



3.Барська В. Великий Єврочелендж: «Бібліотечна реформа» / В. 

Барська // Обрії Ізюмщини.- 2019.- 29 серп.  

Історія успіху Нововодолазької ОТГ. Своє європейське перевтілення 

тут почали з простих речей: спочатку «оживили» всі будинки культури, а 

потім вдихнули нове життя в бібліотеки. В ОТГ працює своя публічна 

бібліотека, яка має дев’ять філії – дитячу, міську та сільську. Тут працюють 

за принципом: бібліотека для людей, а не для книжок, і не лише читають, а 

ще проводять різноманітні майстер-класи, воркшопи, перегляди фільмів і 

навіть надають послугу бібліоняні. 

4.Барська В. Щоденник єврочеленджу: «Бібліотечна реформа» / В. 

Барська // Слобід. край.- 2019.- 29 серп.  

Історія успіху Нововодолазької ОТГ. Своє європейське перевтілення 

тут почали з простих речей: спочатку «оживили» всі будинки культури, а 

потім вдихнули нове життя в бібліотеки. В ОТГ працює своя публічна 

бібліотека, яка має дев’ять філії – дитячу, міську та сільську. Тут працюють 

за принципом: бібліотека для людей, а не для книжок, і не лише читають, а 

ще проводять різноманітні майстер-класи, воркшопи, перегляди фільмів і 

навіть надають послугу бібліоняні. 

5.Великий Єврочелендж: «Бібліотечна реформа» // Вісник 

Великобурлуччини.- 2019.- 30 серп.  

Історія успіху Нововодолазької ОТГ, яка третьою в області підхопила 

«Великий Єврочелендж». Своє європейське перевтілення тут почали з 

простих речей: спочатку «оживили» всі будинки культури, а потім вдихнули 

нове життя в бібліотеки. В ОТГ працює своя публічна бібліотека, яка має 

дев’ять філії – дитячу, міську та сільську. Тут працюють за принципом: 

бібліотека для людей, а не для книжок, і не лише читають, а ще проводять 

різноманітні майстер-класи, воркшопи, перегляди фільмів і навіть надають 

послугу бібліоняні. 

6.Вербицький І. Сахновщина – чудовий дивосвіт, дає наснаги жити і 

творити / І. Вербицький // Колос (Сахновщинський р-н).- 2019.- 14 верес.  

В Сахновщинській центральній бібліотеці експонується виставка робіт 

майстрів народного мистецтва «Сахновщина – чудовий дивосвіт, дає наснаги 

жити і творити», присвячена 76-й річниці визволення району від фашистської 

окупації. 

7.Вийшла в світ нова збірка // Вісник Дергачівщини.- 2019.- 20 верес.  

У Малинівській бібліотеці-філії № 8 відбулося засідання літературної 

вітальні «Джерело». Зустріч була присвячена професору, заслуженому 

працівнику культури І. Я. Лосієвському. Він презентував свою книгу «Как 

последняя вспышка». 

8.Денисова К. Бібліотекарі / К. Денисова // Вісник Чугуївщини.- 2019.- 

28 верес.  

Про роботу КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна 

система». 

9.Жернова В. Як промінь світла книгу в світ неси / В. Жернова // Обрії 

Ізюмщини.- 2019.- 26 верес.  



Шкільні бібліотекарі, працівники міських бібліотек є активними 

учасниками освітнього та виховного процесу. Вітання колегам напередодні 

Всеукраїнського дня бібліотек. 

10.Жулинська Г. 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек: У чужій 

стороні не чужа / Г. Жулинська // Нове життя (Близнюківський р-н).- 2019.- 

28 верес.  

Про Ядвигу Іванівну Шаповал, яка свого часу працювала завідуючою 

Лукашівською сільською бібліотекою. 

11.Завгородня О. Літні канікули з книгою / О. Завгородня // Обрії 

Ізюмщини.- 2019.- 4 лип.  

Про роботу бібліотек Ізюму у дні шкільних канікул.  

12.Куценко Т. Бурлуцька мозаїка / Т. Куценко // Вісник 

Великобурлуччини.- 2019.- 20 верес.  

Нещодавно фонди Великобурлуцького краєзнавчого музею та 

Великобурлуцької публічної бібліотеки поповнились збіркою публікацій 

земляка-краєзнавця В. А. Яновського «Бурлуцька мозаїка». 

13.«Лідер читання – 2019» // Голос Лозівщини.- 2019.- 13 верес.  

Григорій Кулаков із Краснопавлівки, найкращий читач Районної 

бібліотеки для дітей брав участь у Всеукраїнському конкурсі «Лідер читання 

– 2019», який проходив з 1 по 3 вересня у місті Одеса. 

14.Літо в закладах культури: Бібліотека // Вісті Красноградщини.- 

2019.- 9 серп.  

Про роботу у дні шкільних канікул. У районній бібліотеці відбувся 

тренінг на тему «Сила Фейсбуку». 

15.Марьянова О. Бібліотекарі / О. Марьянова // Вісник Чугуївщини.- 

2019.- 28 верес.  

Про роботу Чугуївської централізованої бібліотечної системи. 

16.Ми – діти незалежної України // Голос Лозівщини.- 2019.- 6 верес.  

У бібліотеках Лозівської ЦБС відбулося чимало заходів з нагоди 

головних державних свят нашої країни – Дня Державного Прапора та Дня 

незалежності України. 

17.Ніконенко М. Відзначили День партизанської слави / М. Ніконенко 

// Вісник Великобурлуччини.- 2019.- 27 верес.  

Великобурлуцька бібліотека для дітей проводить велику роботу з 

патріотичного виховання юних читачів. Так, з метою вшанування подвигу 

партизанів, підпільників ту увічнення їх пам’яті в бібліотеці для дітей була 

проведена квест-гра «Партизанські месники», у якій взяли участь 

шестикласники місцевого ліцею.  

18.Носко Н. На всі смаки і уподобання / Н. Носко // Вісник 

Великобурлуччини.- 2019.- 26 лип.  

До обмінного фонду комунального закладу «Великобурлуцька 

публічна бібліотека» надійшло 1 193 примірники книг на суму 137 688, 75 

гривень. Література була розподілена до бібліотек Великобурлуцької 

громади. 



19.Овсієнко Л. Дарує свій талант дітям / Л. Овсієнко // Обрії 

Ізюмщини.- 2019.- 8 серп.  

Ювілей свого народження відзначила талановита поетеса, землячка О.І. 

Братчук. Ольга Іванівна бере активну участь у культурному житті міста, 

підтримує тісний зв’язок з міськими бібліотеками, де проводяться презентації 

її книжкових новинок. Всі книги автор дарує бібліотекам міста, читачам-

ізюмчанам. 

20.Проведено фотосесію «Книжковий АРТ» // Обрії Ізюмщини.- 2019.- 

1 серп.  

В Довгеньківській сільській бібліотеці проведено оригінальну 

фотосесію для відвідувачів «Книжковий АРТ: нове життя старих книг». До 

бібліотеки приходили цілими родинами зробити фото, поспілкуватися та 

отримати чудовий настрій. 

21.Руденко Н. Бібліотеки – дзеркало і пам’ять народу, держави / Н. 

Руденко // Нове життя (Близнюківський р-н).- 2019.- 28 верес.  

Нині в районі діє 28 бібліотек, а бібліотечні працівники роблять все 

можливе, щоб кожен читач мав змогу отримати необхідне видання та 

потрібну інформацію, долучитися до участі у різноманітних заходах. 

22.Центральні бібліотеки Лозівської ЦБС знову відкриті для читачів // 

Голос Лозівщини.- 2019.- 16 серп.  

Після переїзду до смт Краснопавлівка Центральна районна бібліотека 

та Районна бібліотека для дітей вітають своїх читачів в оновлених 

приміщеннях. 

23.Цимбал О. «Від усієї душі» / О. Цимбал // Вісті Водолажчини.- 

2019.- 6 лип.  

Нещодавно в Рокитненському сільському Будинку культури за 

ініціативи завідувачки місцевої сільської бібліотеки-філії Тетяни Головатюк 

відбувся літературно-музичний вернісаж «Від усієї душі». 

 

 

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

з питань культури і мистецтва Харківської обласної універсальної 

наукової бібліотеки 

 


