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1.Андрiєнко Н. Збережемо бiблiотеки для читача // Вiстi
Барвiнкiвщини.-12 лютого.
Працiвники Балаклiйської ЦБС змушенi були оголосити
спецiальну акцiю "Допоможи своїй бiблiотецi".
2.Андрiєнко Н. Уроки поза розкладом // Вiстi Барвiнкiвщини.30 квiтня.
У рамках Тижня книги, що традицiйно проводиться у дитячiй
центральнiй бiблiотецi, працiвниками закладу було проведено цiлий
ряд заходів.
3.Анничев А. Песнь песней о библиотеке // Время.- 3
февраля.- /Юбилей/.
Колектив ЦНБ Харкiвського нацiонального унiверситету iм.
В.Каразiна провiв урочистий вечiр на честь 200-рiччя ювiлею
найстарiшого в Українi зiбрання книг.
4.Афганiстан - гiркий бiль i вiчна пам'ять // Вiстi Змiївщини.15 лютого.- /15 лютого. - 16-а рiчниця виводу радянських вiйськ з
Афганiстану/.
Напередоднi 16-ї рiчницi виведення вiйськ iз Афганiстану у
Змiївськiй дитячiй бiблiотецi було проведено чергову зустрiч
пiдлiткiв, учнiв шкiл з воїном-афганцем Є.Лисаком i ветераном
Збройних Сил О.Майбородою.
5.Бiрюкова Л. Бiблiотека - це свiт iнформацiї // Обрiї
Iзюмщини.- 12 квiтня.
Працiвники центральної мiської бiблiотеки запрошують
вiдвiдати читальний зал.
6.Бабенко I. Шлях до духовних скарбiв // Слобiдський край.16 квiтня.- /Харкiв i харкiв'яни/.
Про Харкiвську обласну бiблiотеку для юнацтва.
7.Бабич В. Тут на вас завжди чекають // Вiстi Балаклiйщини.4 березня.- /Любiть книгу!/.
Про роботу Червонодонецької дитячої бiблiотеки.
8.Балабуха З. Книги - перлини iз перлин // Наш край
(Кегичiвський р-н).- 18 червня.
Пiдсумки своєї роботи пiдвела Красненьська сiльська
бiблiотека.
9.Барабаш Є. "Допоможи своїй бiблiотецi" // Вiстi
Барвiнкiвщини.- 19 лютого.- /Iнформацiя/.

Завдяки цiй акцiї фонд Нiкопольської сiльської бiблiотеки
поповнився на 200 примiрникiв.
10.Баштан Р. Бiблiотеки на шляху вiдродження? // Радянський
патрiот (Великобурлуцький р-н).- 22 сiчня.
Бесiда з директором ЦБС А.I.Купiною.
11.Береговская О. Библиотека - хранительница мудрости и
знаний // Новости Чугуева.- 22 января.- /Духовность/.
О Чугуевской библиотеке-филиале N 1.
12.Боднар В. Детям - "страшилки", взрослым - детективы //
Вечерний Харьков.- 2 апреля.- /Чтиво/.
В библиотеке семейного чтения, что в Дзержинском районе,
начали проводить анкетирование читателей, чтобы определить
литературные вкусы харьковских читателей.
13.Бурлуцька О. Живи, книго! // Трудова слава (Борiвський рн).- 3 червня.-/Листи наших читичiв/.
Про роботу Пiско-Радькiвської шкiльної бiблiотеки.
14.В один абзац // Вiстi Барвiнкiвщини.- 11 червня.
У Барвiнкiвськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi влаштована
постiйно дiюча книжкова виставка "Кожна дитина повинна знати
права людини”.
15.В один абзац // Вiстi Барвiнкiвщини.- 25 червня.
У читальному залi Барвiнкiвської районної бiблiотеки
розгорнуто книжкову виставку "Пишаюся тобою, Україно!",
присвячену рiчницi Конституцiї України.
16.Вiкторова Л. Вмiють працювати, вмiють i вiдпочивати //
Печенiзький край.- 26 березня.- /Свята/.
Своє професiйне свято вiдзначили працiвники культури
району у читальному залi районної бiблiотеки.
17.Великий казкар // Краєвид (Шевченкiвський р-н).- 2
квiтня.- /Вiдбулося/.
Традицiйно в останнi днi березня центральна бiблiотека
запрошує маленьких вiдвiдувачiв на Тиждень дитячої та юнацької
книги.
18.Верещака К. "Я буду твоїм Валентином" // Трудова слава
(Борiвський р-н).- 25 лютого.
"Я буду твоїм Валентином" - пiд такою назвою пройшло
ерудит-шоу в Борiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей.
19.Волкова О. Любiть книгу // Трудова слава (Борiвський рн).- 1 квiтня.- /Дитяче дозвiлля/.
Пiд таким гаслом пройшов Тиждень дитячої книги в районнiй
бiблiотецi для дiтей.
20.Вольская Н. Диалог с юными читателями // Новости
Чугуева.- 26 марта.- /Каникулы/.

О Неделе детской и юношеской книги в Чугуевской детской
городской библиотеке.
21.Вольская Н. Досуг. // Новости Чугуева.- 12 марта.
Накануне 8 Марта в актовом зале РДК состоялось праздничное
заседание клуба "Библиотекарь".
22.Гарагата О. Священна i пам'ятна дата // Вiстi Змiївщини.17 травня.- /Вiдлуння травневих свят/.
Напередоднi Дня Перемоги у Змiївськiй центральнiй
бiблiотецi вiдбулася зустрiч дiтей девiантної поведiнки з ветераном
Великої Вiтчизняної вiйни П.I.Христенком.
23.Гордiєнко С. Символи моєї батькiвщини // Вiстi
Дергачiвщини.- 1 сiчня .- /Урок народознавства/.
Урок народознавства пройшов у центральнiй дитячiй
бiблiотецi.
24.Горпинченко Н. "Вклонiмося великим тим рокам..." //
Вiстi Барвiнкiвщини.- 25 червня.
У Барвiнкiвськiй мiськiй бiблiотецi розгорнуто книжкову
виставку, присвячену воєнним рокам.
25.Дiброва С. Надвечiр'я // Краєвид (Шевченкiвський р-н).- 15
сiчня.- /Рiздвяний калейдоскоп/.
У переддень свята Рiздва Христового у читальнiй залi
Шевченкiвської
дитячої
бiблiотеки
пройшли
традицiйнi
передсвятковi вечорницi.
26.Дверi бiблiотеки вiдкритi для всiх // Хлiбороб
(Вовчанський р-н).- 18 березня.- /Книга i читач/.
Про роботу Вовчанської районної дитячої бiблiотеки, якiй
незабаром виповниться 70 рокiв.
27.День за днем // Вiстi Барвiнкiвщини.- 29 сiчня.
Вiдбулася робоча нарада бiблiотечних працiвникiв району.
28.День за днем. // Вiстi Барвiнкiвщини.- 15 сiчня.
У днi шкiльних канiкул працiвники Барвiнкiвської центральної
бiблiотеки влаштували свято кутi, органiзували бiблiографiчний
огляд лiтератури "Ходить селом коляда".
29.До книг - бережно // Вiстi Балаклiйщини.- 1 березня.- /Вiстi
з Шебелинки/.
Мiсцева бiблiотека, яка знаходилась в неопалюваному
примiщеннi колишнього дитсадка, перенесена до залу засiдань
сiльради.
30.Допоможемо бiблiотекам разом // Вiстi Красноградщини.2 квiтня.
Звернення голови РДА А.Геращенка та директора ЦБС району
Т.Гудименко до мешканцiв Красноградщини з проханням подарувати книгу бiблiотецi.

31.Дубовик С. У храмi книги i добра // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н) .- 5 сiчня.- /Людина та її справа/.
Про завiдуючу Циркунiвською фiлiєю N 48 ЦРБ Валентину
Сушко.
32.Ельвiх Ю. Найкращий читач // Наш край (Кегичiвський рн).- 28 травня.
10 травня у Кегичiвськiй дитячiй бiблiотецi пройшов районний
етап конкурсу "Найкращий читач 2005 року".
33.Жикол О. У гостi до клубу // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н).- 9 лютого.- /Наше дозвiлля/.
Про роботу БК "Овочiвник" та бiблiотеку, що дiє при ньому.
34.Жук Г. Зустрiч з прекрасним // Слобiдський край.- 19
березня.- /Куточок поезiї/.
Творчий вечiр самобутньої харкiвської поетеси Ольги
Пiсчанської вiдбувся в центральнiй мiськiй бiблiотецi iм.
В.Г.Бєлiнського.
35.Журавлева И. Суперэкслибрис: к истории книжного знака
библиотеки // Бiблiотечний форум України.- N 1.- /Ювiлеї бiблiотек/.
О ЦНБ Харьковского национального университета им.
В.Каразина.
36.Зiнченко
Н.
Допомагаємо
бiблiотецi
//
Вiстi
Красноградщини.- 23 квiтня.- /До Всесвiтнього дня книги/.
Читачi Краснограда активно вiдгукнулися на заклик
подарувати бiблiотецi книгу.
37.Зiнчук Г. Шануємо i пам'ятаємо // Наш край (Кегичiвський
р-н).- 21 травня.
Кегичiвська ЦБС започаткувала цикл заходiв з вiдзначення
60-рiччя Великої Перемоги. Почався даний цикл у сiчнi 2003 року i
триватиме до вересня 2005 року.
38.Захарченко С. За покликом душi i серця // Краєвид
(Шевченкiвський р-н).- 16 квiтня.- /Вiдбулося/.
6 квiтня у Харкiвському росiйському драматичному театрi iм.
Пушкiна вiдбулося урочисте пiдбиття пiдсумкiв обласного оглядуконкурсу "Краща сiльська бiблiотека". Третє мiсце посiла
Гетьманiвська сiльська бiблiотека.
39.Зимова казка // Вiстi Балаклiйщини.- 28 грудня./Iнформацiйна колонка/.
Працiвники Балаклiйської районної дитячої бiблiотеки
пiдготували для учнiв лiтературно-музичне свято "Зимова казка".
40.I комп'ютер в нагороду // Трудова слава (Борiвський р-н).15 квiтня .- /Подiї, факти, ситуацiї/.

В обласному оглядi-конкурсi "Краща сiльська бiблiотека", в
якому взяло участь 630 бiблiотек, Пiско-Радькiвська сiльська
бiблiотека зайняла перше мiсце.
41.Iванова Н. Вечiр пам'ятi // Вiстi Красноградщини.- 11
травня.
Вечiр пам'ятi у формi лiтературно-музичної композицiї
проведено у Красноградськiй центральнiй районнiй бiблiотецi з
нагоди свята Перемоги.
42.Iванцова О. Подружись з книгою // Краєвид
(Шевченкiвський р-н).- 26 березня.- /Вiдбулося/.
Традицiйний "Тиждень дитячої книги" завершився в лiцеї
районної ради. Бiблiотекарi та вчителi проводили бесiди, вiкторини
та конкурси.
43.Кантемир Л. "I слава, i воля нашої держави" // Вiстi
Дергачiвщини.- 26 березня.
Бiблiотеки Дергачiвської ЦБС взяли активну участь у
святкуваннi Мiжнародного жiночого дня, Шевченкiвського свята та
190-рiччя вiд дня народження автора музики М.Вербицького.
44.Карелiна Т. Пам'ять про Шевченка // Вiстi Дергачiвщини.12 березня.
Лiтературну композицiю "Шляхами великої долi" проведено у
Пересiчанськiй селищнiй бiблiотецi.
45.Книга, як хлiб, має бути доступною // Вiстi Змiївщини.- 23
квiтня.- /23 квiтня - Всесвiтнiй День книги та авторського права/.
Бесiда з директором Змiївської ЦБС О.I.Слєпченко.
46.Козлова Л., Штефан А. На екскурсiю до бiблiотеки-музею
// Вiстi Змiївщини.- 30 квiтня.
Про екскурсiю до Генiївської бiблiотеки-музею iм.
Г.Пiдопригори.
47.Колобова Н. Дивосвiт Iвана Жигилiя // Сiльськi новини.- 31
травня.- /Завтра - Мiжнародний день захисту дiтей/.
У примiщеннi районної бiблiотеки
проходить виставка
"Дивосвiт Iвана Жигилiя", пiдготовлена працiвниками краєзнавчого
музею.
48.Кононученко Л. Вплив комп'ютерних технологiй на
iнформацiйнi потреби користувачiв бiблiотек України // Вiсник
Книжкової палати.- N 2.
Харкiвська наукова бiблiотека iм. В.Короленка планує
регiональне експрес-дослiдження "Вивчення стану iнформатизацiї
публiчних бiблiотек Схiдної Галичини".
49.Користiна I. Зустрiч з книгою - найцiкавiша! // Вiсник
Куп'янщини.- 9 червня.- /Культура i духовнiсть/.

У центральнiй районнiй бiблiотецi дiє книжкова виставка
"Вiдшукай свою справу", де представленi довiдники для вступаючих
до навчальних закладiв України.
50.Користiна I. Номiнант обласного конкурсу - бiблiотекар з
Глушкiвки // Вiсник Куп'янщини.- 28 квiтня.- /Культура та освiта/.
Про бiблiотекаря Свiтлану Апришко.
51.Коротко // Обрiї Iзюмщини.- 23 квiтня.
Нарада бiблiотекарiв Iзюмського району була присвячена
пiдготовцi до 60-рiччя Великої Перемоги.
52.Кращий читач - 2005" // Краєвид (Шевченкiвський р-н).- 21
травня.- /Бiблiотека/.
Позмагатися за право називатися кращим читачем року до
районної бiблiотеки завiтали 10 учасникiв I туру Всеукраїнського
конкурсу "Кращий читач 2005 року".
53.Криворучко Л. Подiлись книжковим скарбом //
Печенiзький край.- 21 травня.- /Акцiя/.
Про роботу бiблiотек району.
54.Криворучко Л. Розстрiляний цвiт юначий // Печенiзький
край.- 29 сiчня .- 29 сiчня - /День пам'ятi героїв Крут/.
З метою виховання у юнацтва поваги до iсторичного минулого
держави в бiблiотечних закладах району вiдбулися уроки мужностi.
55.Криворучко Л. У поетичнiй вiтальнi районної бiблiотеки //
Печенiзький край.- 12 березня.
Напередоднi жiночого свята у читальному залi районної
бiблiотеки пройшла поетична вiтальня.
56.Кулiкова Л. Обличчям до бiблiотек // Коломацький край.12 березня.
Читачi Рiзуненкiвської бiблiотеки просять у народних
обранцiв пiдтримки у вiдродженнi своєї духовної скарбницi.
57.Кулик О. Зiбралися бiблiотекарi // Вiстi Балаклiйщини.- 11
березня.- /Книга на допомогу/.
На базi Андрiївської ЗОШ пройшов районний семiнар
бiблiотекарiв.
58.Курило М. Людина року на куп'янському олiмпi // Вiсник
Куп'янщини.- 10 березня.
"Людиною року-2004" визнана завiдуюча Глушкiвським
бiблiотечним фiлiалом С.О.Апришко.
59.Лещенко Н. "Новi перiодичнi видання Змiївської
центральної бiблiотеки" // Вiстi Змiївщини.- 22 лютого.Бiблiографiчний огляд.
60.Лещенко Н. "Новi перiодичнi видання Змiївської
центральної бiблiотеки" // Вiстi Змiївщини.- 26 лютого.Бiблiографiчний огляд. Закiнчення.

61.Лисаченко В. Вальс квiтiв для Тетяни // Обрiї Iзюмщини.19 квiтня.- /Слово про колегу/.
Про завiдуючу Капiтолiвською сiльською бiблiотекою
Т.I.Котяхову.
62.Лисаченко В. Допоможи своїй бiблiотецi // Обрiї
Iзюмщини.- 19 квiтня.
У районi органiзовано акцiю "Допоможи своїй бiблiотецi".
63.Лисаченко В. Така шалена "любов" до книги // Обрiї
Iзюмщини.- 22 лютого.- /З життя бiблiотеки/.
Про обов'язковi правила користування книгою.
64.Логвиненко Л. Збережемо бiблiотеки для читача //
Слобiдський край.- 3 березня.- /Звiдусiль/.
Працiвники Барвiнкiвської ЦБС оголосили спецiальну акцiю
"Допоможи своїй бiблiотецi".
65.Логвиненко Л. Презентацiя нових книг // Слобiдський
край.- 3 березня. - /Звiдусiль/.
14 лютого у примiщеннi Балаклiйської центральної районної
бiблiотеки за сприяння вiддiлу культури РДА вiдбулася презентацiя
нових книг О.I.Аулова "Тiк-так", "Є", "Тарас мiж нами".
66.Логвиненко С., Варнавська О., Безсонна Г. Депутат
привiтав не тiльки словом // Вiстi Барвiнкiвщини.- 9 квiтня.
Депутат райради I.П.Бовдуй подарував Григорiвському БК
гучномовця, а бiблiотецi - комплект художньої лiтератури.
67.Луньов П. Заради вiдродження духовностi // Промiнь
(Краснокутський р-н).- 28 травня.- /Зустрiчi/.
У читальному залi районної бiблiотеки з iнiцiативи районного
осередку УРП була проведена зустрiч учнiв Краснокутської гiмназiї
з людьми, якi, кожен по своєму, опiкується духовною сферою
краснокутчан.
68.Ляхова Н. У духовностi i культури - спiльне джерело //
Вiстi Красноградщини.- 16 лютого.- /Людина i її справа/.
Про завiдуючу районною бiблiотекою для дiтей Тетяну Колос.
69.Ляхова Н. Щоб не сумувала книга // Вiстi
Красноградщини.- 23 березня.- /23 березня - День працiвникiв
культури/.
Про сiльського бiблiотекаря Л.Дмитрiєву.
70.Мiрошнiченко I. На екскурсiю до бiблiотеки // Вiстi
Барвiнкiвщини.- 18 червня.
Дiти з сiльського табору вiдпочинку побували на екскурсiї у
Гаврилiвськiй бiблiотецi.
71.Макiєнко О. Наше майбутнє // Вiстi Змiївщини.- 11
червня.- /Вiдлуння свята/.

До Мiжнародного дня захисту дiтей у бiблiотецi с. Соколiв
було пiдготовлено двi тематичнi виставки "Дiти - нашi квiти" та
"Майбутнє в руках наших дiтей".
72.Макаренко Т. Ти всiх святiша, рiдна ненько! //
Печенiзький край.- 28 травня.- /Свята/.
18 травня у Печенiзькiй центральнiй бiблiотецi пройшло
родинне свято Матерi.
73.Мандрика Т. Буднi центральної бiблiотеки // Вiстi
Барвiнкiвщини.- 19 лютого.- /Iнформацiя/.
У Барвiнкiвськiй ЦРБ до Дня святого Валентина була
оформлена книжкова виставка-поздоровлення, на якiй представленi
твори вiдомих поетiв та письменникiв: М.Цвєтаєвої, Б.Пастернака,
А.Ахматової, С.Єсенiна, де оспiване кохання. У читальному залi
розгорнута
iлюстрована
виставка,
присвячена
творчостi
Т.Г.Шевченка. Її назва - "Твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже".
Спецiальний роздiл вiдведений безсмертному Тарасовому
"Заповiту", вiд дня написання якого минає 160 рокiв. Не забуто й
про 165-рiччя "Кобзаря". У бiблiотецi також працює куточок
"Iнформацiйний коктейль".
74.Маренич Л. Святковi днi i Новому Бурлуку // Печенiзький
край.- 29 сiчня.
Виставу за мотивами М.Гоголя "Вечори на хуторi бiля
Диканьки" пiдготували завiдуючi сiльським клубом i сiльською
бiблiотекою.
75.Марченко Л. Живуть чи виживають районнi заклади
культури // Вiстi Красноградщини.- 30 березня.
У центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулася зустрiч голови
РДА А.Геращенка з працiвниками закладiв культури мiста та
району.
76.Моiсеєва Л. Фотоматерiал // Вiстi Дергачiвщини.- 11
червня.
Слова вдяки завiдуючiй Безрукiвською сiльською бiблiотекою
Надiї Андрiївнi Полях.
77.Мосунова О. Казковий свiт дитинства.. // Перемога
(Зачепилiвський р-н) .- 23 квiтня.
25 квiтня активнi читачi Зачепилiвської районної дитячої
бiблiотеки виборюватимуть право участi в обласному конкурсi
"Найкращий читач-2005", який проводиться в рамках традицiйного
фестивалю дитячого читання "Час читати" пiд егiдою ХII
Нацiональної книжкової виставки-ярмарки "Форум видавцiв" серед
читачiв дитячих бiблiотек.
78.Найкращий читач-2005 // Краєвид (Шевченкiвський р-н).16 квiтня.

У Шевченкiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей проводиться
перший етап конкурсу "Найкращий читач-2005" у рамках фестивалю
"Час читати!".
79.Нестримова А. Енергiя слова - енергiя душi ... // Вiстi
Змiївщини.- 24 травня.- /Культура i час/.
У районi проводився конкурс "Найкращий читач 2005 р." у
рамках традицiйного фестивалю дитячого читання "Час читати!" пiд
егiдою ХII нацiональної книжкової виставки-ярмарку "Форум
видавцiв" серед читачiв дитячих бiблiотек.
80.Новикова З. Повернiть бiблiотецi книгу // Вiстi
Дергачiвщини.- 2 квiтня.
ЦБС запровадила нову акцiю "Повернiть бiблiотецi книгу!".
81.Новикова З. Повернiть бiблiотецi книгу! // Вiстi
Дергачiвщини.- 9 квiтня.Таку акцiю запровадили спiвробiтники ЦБС.
82.Новикова З. Повернiть бiблiотецi книгу! // Вiстi
Дергачiвщини.- 11 червня.
Таку акцiю запровадили працiвники Центральної бiблiотечної
системи, бо хочуть примусити боржникiв повернути лiтературнi
видання до бiблiотеки.
83.Новикова З. Презентацiя книги // Вiстi Дергачiвщини.- 19
лютого.
Вiдомий краєзнавець Р.К.Рибальченко вiдкрив для читачiв
Дергачiвської центральної бiблiотеки видатного поета росiйського
зарубiжжя Дмитра Кленовського (справжнє прiзвище Крачковський)
i подарував його книги.
84.Новини району. // Промiнь (Краснокутський р-н).- 26
березня.
У читальному залi районної бiблiотеки вiдбулося засiдання
клубу за iнтересами "Надiя" та хору ветеранiв вiйни i працi клубу
"Надвечiр'я", присвячене 75-рiччю вiд дня народження Лiни
Костенко та Всесвiтньому дню поезiї.
85.Оглоблiна Є. Поетичнi обрiї Максима Рильського // Наш
край (Кегичiвський р-н).- 23 квiтня.
8 квiтня у читальному залi Кегичiвської центральної
бiблiотеки вiдбулася лiтературна година "Поетичнi обрiї Максима
Рильського".
86.Пiдтекстовка // Вiстi Барвiнкiвщини.- 9 квiтня.
Працiвники центральної дитячої бiблiотеки намагаються
змiцнити контакти з вихованцями дошкiльних установ.
87.Пiдтекстовка // Красная звезда (Чугуевский р-н).- 19
февраля.- /21 лютого - Мiжнародний день рiдної мови/.

Прищеплення любовi до рiдної мови - один з головних
напрямкiв роботи Чугуївської мiської дитячої бiблiотеки. Цьому,
зокрема, сприяють постiйно дiюча книжкова виставка, котра
представляє лiтературу з мовознавства, рiзнi заходи.
88.Пасiчник С. Щедрий сiчень на свята // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 29 сiчня.
Дитяча бiблiотека запросила на зустрiч зi школярами
настоятеля Свято-Преображенського храму Валок протоiєрея Iвана
Пилипiва, який розповiв про iсторичнi витоки Рiздва та Водохреща.
Школярi переглянули постiйно дiючу книжкову виставку
"Християнська лiтература для дiтей".
89.Пау В. Сельских библиотек станет больше // Время.- 21
мая.- /Регион: события и факты/.
До конца года областные власти намерены открыть 18
сельских библиотек.
90.Перемогли найкращi // Трудова слава (Борiвський р-н).- 24
грудня.- /Культура/.
У першому районному турi обласного огляду-конкурсу
сiльських бiблiотек "Краща сiльська бiблiотека" на Борiвщинi
почесне I мiсце зайняла Пiско-Радькiвська сiльська бiблiотека-фiлiя,
II
мiсце - Першотравнева сiльська бiблiотека-фiлiя i III
Пiдлиманська сiльська бiблiотека-фiлiя.
91.Петля Л. // Печенiзький край.- 14 травня.-/ Йде травень
крiзь хвилини, днi i роки, несе нащадкам подвиги свої/.
Напередоднi Дня Перемоги в Артемiвськiй сiльськiй бiблiотецi
вiдбулася зустрiч юних читачiв з ветеранами Великої Вiтчизняної
вiйни В.П. Стариковим та А.К. Вороним.
92.Питя И. "История благотворительности на Харьковщине" //
Время.- 22 марта.- /Регион: события и факты/.
Новий бiблiографiчний показчик пiд назвою "Iсторiя
благодiйностi на Харкiвщинi" буде презентуватися 24 березня у
Центральнiй науковiй бiблiотецi ХНУ iм. В.Каразiна.
93.Питя И. Где наши библиотеки? // Время.- 7 июня.- /Регион:
события и факты/.
В 13 населенных пунктах нашего региона нет ни одной
библиотеки. Областные власти намерены изменить эту ситуацию.
94.Презентацiя нових книг // Вiстi Балаклiйщини.- 18
лютого.- /Iнформацiйна колонка/.
14 лютого у примiщеннi Балаклiйської ЦРБ за сприяння
вiддiлу культури РДА вiдбулася презентацiя нових книг О.I.Аулова
"Тiк-так", "Є", "Тарас мiж нами".

95.Пугач А. Книга - безцiнний скарб людства // Наш край
(Кегичiвський р-н).- 23 квiтня.- /До Всесвiтнього дня книги та
авторського права/.
Про роботу районної бiблiотеки.
96.Репринцева В. История формирования коллекций отдела
редких изданий и рукописей // Бiблiотечний форум України.- N 1./Ювiлеї бiблiотек/.
Об истории формирования редких фондов ЦНБ с первых лет
существования Харьковского национального университета им.
В.Каразина.
97.Рєзнiк О. Присвячено Кобзаревi // Дворiчанський край.- 12
березня.
В районнiй бiблiотецi для дiтей в рамках постiйно дiючої
виставки "Пам'ятнi лiтературнi дати" органiзовано книжкову
експозицiю, присвячену рiчницi Великого Кобзаря.
98.Рєзнiк О. Хто кращий читач? // Дворiчанський край.- 14
травня.
У районнiй дитячiй бiблiотецi пройшов перший тур конкурсу
"Найкращий читач - 2005".
99.Рєзнiк О. Ювiлей великого казкаря // Дворiчанський край.16 квiтня.
"Великий казкар та його герої" - так називалося лiтературнодитячiй
театралiзоване свято, що вiдбулося у Дворiчанськiй
бiблiотецi в днi весняних канiкул, присвячене 200-рiччю
Г.К.Андерсена.
100.Романова Л. У подарунок - телевiзор // Вiстi
Барвiнкiвщини.- 16 квiтня.
Делегацiя бiблiотекарiв Барвiнкiвщини взяла участь в
урочистостях з нагоди пiдведення пiдсумкiв обласного оглядуконкурсу "Краща сiльська бiблiотека", що проходили 6 квiтня у
Харкiвському академiчному росiйському драматичному театрi iм.
Пушкiна.
101.Сiдаш I. День поезiї та живопису // Вiстi Змiївщини.- 12
березня.- /Фестивалi, конкурси, концерти/.
Про спiльне засiдання творчих об'єднань "Поетична свiтлиця"
та "Веселка", що дiють при Змiївськiй дитячiй бiблiотецi.
102.Сiльських бiблiотек стане бiльше // Вiстi Змiївщини.- 21
червня.- /Подiї та факти/.
До кiнця року обласна влада має намiр вiдкрити 18 бiблiотек у
Балаклiйському, Барвiнкiвському, Валкiвському, Змiївському,
Золочiвському, Кегичiвському та Шевченкiвському районах. Щодо
Змiївщини, то у липнi буде вiдкрита бiблiотека у с.Дiнець, а у
листопадi в селах Безлюдiвка, Благодатне, "3-й Вирiшальний".

103.Савченко Н. Великий син української землi // Промiнь
(Краснокутський р-н).- 12 березня.
У Краснокутськiй районнiй дитячiй бiблiотецi було проведено
урок-огляд "Поетична скарбниця Т.Г.Шевченка".
104.Савченко Н. Казка його життя // Промiнь
(Краснокутський р-н).- 16 квiтня.
У примiщеннi Краснокутської дитячої бiблiотеки вiдбувся
лiтературно-тематичний вечiр "Славетний датський казкар",
присвячений 200-рiччю вiд дня народження Г.К.Андерсена.
105.Сахно Ю. Хто багато читає, той багато знає // Трудова
слава (Борiвський р-н).- 18 березня.
Про Пiско-Радькiвську сiльську бiблiотеку-фiлiю.
106.Селезень I. Свiт починаєтся з любовi // Перемога
(Зачепилiвський р-н) .- 23 лютого.
У Зачепилiвськiй ЦРБ пройшов вечiр, приурочений до Дня
святого Валентина.
107.Селезень I. Час читати // Перемога (Зачепилiвський р-н).30 квiтня.
Активнi читачi Зачепилiвської районної дитячої бiблiотеки
виборювали право участi в обласному конкурсi "Найкращий читач2005", який проводиться в рамках традицiйного фестивалю
дитячого читання "Час читати" пiд егiдою ХII Нацiональної
книжкової виставки-ярмарки "Форум видавцiв" серед читачiв
дитячих бiблiотек.
108.Сикорская О. Белорусско-украинский книгообмен:
традиции и инновации // Бiблiотечний вiсник.- N 1.- /Мiжнародний
книгообмiн/.
Более десяти библиотек Киева, Львова, Харькова начали
обмениваться литературой с ЦНБ им. Я.Коласа НАН Беларуси.
109.Сказка Г. "Допоможи своїй бiблiотецi" // Трудова слава
(Борiвський р-н).- 8 квiтня.- /Листи наших читачiв/.
Пiд такою назвою у районi триває акцiя.
110.Слив'як В. Бентежна совiсть поколiння // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 25 сiчня.
У Валкiвськiй центральнiй бiблiотецi оформлено перегляд
лiтератури "Сонце, радощi i бурi В.Симоненка". Широко
представленi поезiї визначного майстра слова, лiтература про його
життєвий i творчий шлях.
111.Слив'як В. Диво на iм'я книга // Сiльськi новини.- 14
червня.
Вирiшенню проблеми поповнення книжкових фондiв
послужила акцiя "Подаруй бiблiотецi книгу".

112.Слив'як В. Над берегами вiчної рiки // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 29 березня.
Валкiвська районна бiблiотека до 75-рiччя Лiни Костенко
пiдготувала книжковi виставки та перегляди лiтератури.
113.Слив'як В. Нам треба слова Кобзаря // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 5 березня.- /До Шевченкiвських днiв/.
Районна бiблiотека готує книжковi виставки i перегляди
лiтератури, що пройдуть пiд гаслом "На вiчному шляху до
Шевченка".
114.Снаговський М. Як зберегти нашi книгофонди? //
Слобiдський край.- 13 квiтня.- /Проблема/.
Про стан бiблiотек ЦБС Жовтневого району мiста Харкова.
115.Соколюк Н. Хранительницы мудрости // Новости
Чугуева.- 26 февраля.- /Духовность/.
Беседа с директором ЦБС Е.И.Проценко.
116.Соломко Н. Для душi i серця // Промiнь (Краснокутський
р-н).- 17 травня.- /Увага - новинка!/.
У Краснокутську центральну бiблiотеку надiйшла книга
I.О.Юхна "Край мiй Краснокутський".
117.Степаненко О. Творимо добро на радiсть собi та вдячним
читачам // Вiстi Змiївщини.- 22 березня.- /Вдячнiсть/.
Про благодiйну акцiю "Подаруй бiблiотецi книгу".
118.Тi грiзнi роки не забутi // Вiстi Балаклiйщини.- 11
лютого.- /Iнформацiйна колонка/.
Лiтературно-музичний вечiр на тему "Уклiн великим тим
рокам", присвячений 62-й рiчницi визволення Балаклiйщини вiд
нiмецько-фашистських загарбникiв, вiдбувся у Балаклiйськiй
центральнiй районнiй бiблiотецi.
119.Танатар Н. Українськi бiблiотеки у дзеркалi газетних
публiкацiй 2003 року - Року культури в Українi // Бiблiотечна
планета.- N 4.- /Бiблiотека i суспiльство/.
Про вiдкриття Iнтернет-центрiв у ЦНБ ХНУ iм. В.Каразiна i у
Харкiвськiй науковiй бiблiотецi iм. В.Короленка.
121.Танатар Н. Українськi бiблiотеки у дзеркалi газетних
публiкацiй 2003 року - Року культури в Українi // Бiблiотечна
планета.- N 1.- /Бiблiотека i суспiльство/.
До 350-рiччя Харкова харкiвський "Клуб сiмейного дозвiлля"
у рамках благодiйної акцiї "Подарунок мiсту" передав ЦМБ iм.
В.Бєлiнського, бiблiотекам-фiлiям Дзержинської ЦБС книги
вартiстю понад 40 тис. грн..
122.Тимченко В. Хай завжди усмiхаються дiти // Вiстi
Змiївщини.- 11 червня .- /Вiдлуння свята/.

Таку назву мало свято, яке вiдбулося 1 червня у Зiдькiвськiй
бiблiотецi.
123.Томенко Н. Ищи себя, пока не встретишь // Новости
Чугуева.- 22 января .- /Человек и общество/.
При Чугуївськiй центральнiй бiблiотецi вiдкрився дискусiйний
клуб для молодi "Дiалоги". На першу зустрiч, яка вiдбулася 18 сiчня
у читальному залi бiблiотеки, прийшли учнi багатопрофiльного
лiцею.
124.Трофiмова В. Новi надходження до центральної
бiблiотеки // Новости Чугуева.- 9 апреля.- /Книжкова полиця/.
Чугуївська центральна бiблiотека отримала нову лiтературу. В
бiльшостi - це учбовi видання для школярiв та студентiв.
125.Тульпа I. "Шляхами мужностi i слави" // Вiстi
Барвiнкiвщини.- 14 травня.- /Вслiд за подiєю/.
Пiд такою назвою у центральнiй районнiй бiблiотецi
розгорнута виставка, присвячена 60-рiччю Перемоги у Великiй
Вiтчизнянiй вiйнi.
126.Урок мови // Вiстi Дергачiвщини.- 12 березня.
Урок мови було проведено у Шовкоплясiвськiй сiльськiй
бiблiотецi.
127.Уткiна В. Дитяча книга - джерело знань // Печенiзький
край.- 30 квiтня.
"Дитяча книга - джерело знань" - пiд таким девiзом 21 квiтня
у Печенiзькiй ЦБС вiдбувся фiнал районного етапу Всеукраїнського
конкурсу "Найкращий читач-2005" серед користувачiв дитячих
бiблiотек, який проводився у рамках фестивалю дитячого читання
"Час читати!".
128.Уткiна В. Країна сонячного добра // Печенiзький край.- 29
сiчня.- /Дати/.
З нагоди 75-рiччя з дня народження Всеволода Нестайка у
Печенiзькiй дитячiй районнiй бiблiотецi вiдбувся лiтературний
марафон "Країна сонячного добра".
129.Уткiна В. Увесь чарiвний свiт у нiй // Печенiзький край.19 лютого.- /21 лютого - Мiжнародний день рiдної мови/.
Печенiзька
дитяча
районна
бiблiотека
намагається
прищеплювати своїм читачам любов до рiдного слова i традицiй.
130.Уткiна В. Час читати // Печенiзький край.- 9 квiтня./Увага: конкурс/.
Печенiзька дитяча районна бiблiотека оголошує про районний
етап Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач-2005".
131.Уткiна В. Щасливий дар - творити для дiтей //
Печенiзький край.- 2 квiтня.- /2 квiтня - 200 рокiв з дня народження
Г.К.Андерсена/.

З нагоди 200-рiччя з дня народження видатного казкаря у
Печенiзькiй дитячiй районнiй бiблiотецi була органiзована
книжкова виставка-кросворд "Улюбленi казки".
132.”Хай дiзнаються у свiтi, як ми весело живем" // Вiстi
Балаклiйщини.- 31 травня.- /Напередоднi свята/.У районнiй дитячiй
свято "Музична
бiблiотецi вiдбулося лiтературно-музичне
карусель".
133.Холодний О. Хронiка культурного життя // Сiльськi
новини (Валкiвський р-н).- 19 березня.
Чергову партiю нової лiтератури отримала районна
централiзована бiблiотечна мережа.
134.Хомайко Ю. Iсторiя благодiйностi на Харкiвщинi //
Слобiдський край.-12 травня.- /Презентацiї/.
У Центральнiй науковiй бiблiотецi ХНУ iм. В.Каразiна
напередоднi Великодня вiдбулася презентацiя книги "Iсторiя
благодiйностi на Харкiвщинi".
135.Хомайко
Ю.
Богиня
Афiна
повертається
в
унiверситетську бiблiотеку // Слобiдський край.- 2 червня./Презентацiї/.
У ХНУ iм. В.Каразiна вiдбулася презентацiя книги польського
дослiдника Людвiка Яновського "Харкiвський унiверситет на
початку свого iснування (1805-1820)".
136.Хомайко Ю. Скарбниця мудростi // Слобiдський край.- 2
лютого.
200-рiчний ювiлей вiдсвяткували працiвники Центральної
наукової бiблiотеки ХНУ iм. В.Каразiна.
137.Хомайко Ю. Фiлософiя сучасної бiблiотеки //
Слобiдський край.- 28 сiчня.- /Вища школа/.
Розмова з директором ЦНБ ХНУ iм. В.Каразiна Iриною
Левченко.
138.Черкасенко Д. Кольори свiтлої радостi // Вiсник
Куп'янщини.- 10 березня.- /Культура i духовнiсть/.
У читальному залi Куп'янської районної бiблiотеки вiдбулася
презентацiя виставки двадцяти картин юної художницi Олександри
Яновської.
139.Чернобай Е. Как пройти в библиотеку ? // Знамя труда
(Первомайський р-н).- 21 декабря.- /Пища духовная/.
Про бiблiотеку, яка працює при БК "Хiмiк", що у
Первомайську.
140.Чернобай Е. По книжному царству // Знамя труда
(Первомайский р-н).- 16 апреля.- /15 апреля - Международный день
работников специальных библиотек/.

Дiти пiдготовчого вiддiлення дитячого садка вперше вiдвiдали
дитячу бiблiотеку.
141.Чигрин В. Живуть чи виживають бiблiотеки
Коломацького району? //
Слобiдський край.- 15 березня./Актуально!/.
Про стан бiблiотек Коломаччини.
142.Чмут Т. "Любов Петрiвно, що-небудь для душi..." // Вiстi
Балаклiйщини .- 25 березня.- /До Всеукраїнського Дня працiвникiв
культури/.
Про завiдуючу мiської бiблiотеки N 3, що в селищi
нафтовикiв, Л.П.Страхову.
143.Чоломбитько О. // Печенiзький край.- 14 травня.- /Йде
травень крiзь хвилини, днi i роки, несе нащадкам подвиги свої/.
У Новому Бурлуку з нагоди Дня Перемоги вiдбувся святковий
концерт, органiзований завiдуючими сiльським Будинком культури
Л.О.Бражник та сiльською бiблiотекою Т.I.Карацюбою.
144.ЧтоГдеКогда // Слобода.- 11 февраля.
На создание единой информационной сети между базовыми
библиотеками Харькова в горбюджете предусмотрено 240 тыс. грн.
145.Чуищева Э. Новая традиция // Новости Чугуева.- 12
марта.- /Встречи/.
У Чугуївськiй бiблiотецi для юнацтва з'явилася нова традицiя
проводити цiкавi зустрiчi з вiйськовослужбовцями.
146.Ювiлей бiблiотеки // Хлiбороб (Вовчанський р-н).- 25
березня.- /Новини/.
Про святкування 70-рiчного ювiлею Вовчанської дитячої
бiблiотеки.
147.Ярова Л. Свято для матерi // Вiстi Дергачiвщини.- 12
березня.
Пiд такою назвою пройшло святкування Мiжнародного
жiночого дня у Шовкоплясiвськiй сiльськiй бiблiотецi.
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором
інформації з питань культури та мистецтва ХОУНБ.

БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
(Тематико-бібліографічний список за матеріалами преси
за ІІІ квартал 2005 року).
1.Бабич В. До проблеми пiдготовки кадрiв бiблiотечноiнформацiйної сфери // Бiблiотечна планета.- 2005, N2.- Гранi
бiблiотечної освiти.
У статтi аналiзується наявний стан пiдготовки бiблiотечних
фахiвцiв у нашiй державi та за її межами. Пiдготовка кадрiв вищої
квалiфiкацiї для бiблiотек у нашiй країнi розпочалась у
Харкiвському iнститутi народної освiти (пiзнiше - Харкiвський
державний бiблiотечний iнститут, нинi - Харкiвська державна
академiя культури).
2. Вiд якостi роботи бiблiотек залежить якiсть поколiння
сучасного майбутнього // Вiстi Змiївщини.- 23 серпня.
Про результати анкетування, яке проводять у бiблiотеках
Змiївського району, щоб визначити коло своїх читачiв i їхнi смаки.
3.Все одно, що закрити людинi очi // Обрiї Iзюмщини.- 16
серпня.- Наша пошта.
Лист жителiв Червоного Шахтаря та Андрiївки, якi
занепокоєнi проблемою, що виникла навколо центральної районної
бiблiотеки.
4.Гарагата О. Кохайте одне одного // Вiстi Змiївщини.- 23
липня.- Культура i час.
8 липня у центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулася
презентацiя нової книги мiського поета В.Пiнчука "Кохайте одне
одного".
5.Iзюмськi новини. // Обрiї Iзюмщини.- 27 серпня.
Книжкову виставку "Наш стяг - пшениця у степах пiд голубим
склепiнням неба" органiзовано у центральнiй мiськiй бiблiотецi.
6.I такий ще Старий Мерчик молодий... // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 17 вересня.
Про святкування 340-рiччя Старого Мерчика та вiдкриття
Привокзальної сiльської бiблiотеки.
7.Калюжний М. Про бiблiотеку замовимо слово // Обрiї
Iзюмщини.- 1 жовтня.
Iнтерв'ю з директором центральної районної бiблiотеки В.М.
Лисаченко.
8.Ключко А. 50 лет "Станиславке" // Слобода.- 4 октября.Харьков и харьковчане.

Об истории создания, об основателе музыкально-театральной
библиотеки им. К.С. Станиславского Валерии Николаевиче
Айзенштадте, о работе и планах библиотеки, отметившей свой
полувековой юбилей.
9.Корнев А. Праздник библиотеки имени Станиславского //
Вечерний Харьков .- 1 октября.- Юбилей.
Специализировання
музыкально-театральная
библиотека
имени Станиславского отметила полувековой юбилей.
10.Кривко А. Найбiльш читаюча нацiя не має де читати //
Слобiдський край .- 21 липня.
Про стан та роботу бiблiотек Дзержинського району.
11.Куп'янщина: вiд четверга до четверга. // Вiсник
Куп'янщини.- 14 липня.
Малюнки юних куп'янчан художньої студiї "Прапор"пiд
девiзом
"Рука, пiдвладна розуму" представленi на виставцi,
вiдкритiй на початку липня у Куп'янськiй районнiй бiблiотецi.
12.Лапiна Н. Не хлебом единым... // Вiстi Дергачiвщини.- 1
жовтня.
О работе библиотеки ОАО "Харьковская ТЭЦ-5".
13.Лещенко Н. "Сто великих" допоможуть вам на всi сто! //
Вiстi Змiївщини .- 23 серпня.- Iнформуємо, пропонуємо,
запрошуємо.
Про новi надходження до Змiївської Центральної бiблiотеки у
другому пiврiччi 2005 року.
14.Логвиненко Л. I бiблiотекар за роялем // Слобiдський
край.- 29 вересня.
Про унiкальну спецiалiзовану музично - театральну бiблiотеку
iм. К.С. Станiславського, яка вiдзначає 50-рiчний ювiлей.
15.Логвиненко Л. Латвiя завiтала до нас // Слобiдський край.24 вересня - Виставки.
У
конференцзалi
центральної
наукової
бiблiотеки
Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна
вiдкрилася книжкова виставка "Харкiв i Латвiя: культурно-iсторичнi
зв'язки". У рамках
заходу представленi також фотовиставка
вiдомого латвiйського фотохудожника Янiса Глейздса "Огляд" та
презентацiя книги Iмантса Зiудонiса "Епiфанiї", виданої українською
мовою.
15.Логвиненко Л. Людина, яка змiнила нашу мову //
Слобiдський край.- 22 вересня.
У вiддiлi українiки Харкiвської державної наукової бiблiотеки
iменi В.Г. Короленка експонується книжкова виставка "Життя
вiддаю слову", присвячена 170-рiччю вiд дня народження великого
українського мовознавця, фольклориста i лiтературознавця,

всесвiтньо вiдомого фiлолога-мислителя Олександра Опанасовича
Потебнi.
16.Логвиненко Л. Як живеш, сiльська бiблiотеко? //
Слобiдський край.- 29 вересня.
Про труднощi i перемоги в буденнiй працi сiльських бiблiотек
напередоднi Всеукраїнського дня бiблiотек.
17.На помiч сiльским книгозбiрням // Слобiдський край.- 3
вересня.- Акцiя.
У рамках обласної програми по створенню бiблiотек у
сiльськiй
мiсцевостi
Харкiвською
обласною
державною
адмiнiстрацiєю до кiнця 2005 року планується вiдкрити бiблiотеки в
усiх селах iз чисельнiстю понад 500 жителiв.
18.Неiзвестний А. Успiшний виступ Iзюмчанки // Обрiї
Iзюмщини.- 9 липня.
В Українi вперше проводиться конкурс "Шкiльний бiблiотекар
2005 року". Активну участь у конкурсi взяли шкiльнi бiблiотекарi
Iзюма. Переможцем районного туру стала завiдуюча бiблiотекою
гiмназiї N1 В.С.Жернова.
19.Обрєзкова Т. "Український вiночок" // Дворiчанський
край.- 30 липня.
Про звичаї, обряди, якими багата i щедра наша земля, постiйно
розповiдають дiтлахам робiтники центральної дитячої бiблiотеки.
20.Пасiчник С. Бiблiотека - школярам // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н) .- 19 липня.
Традицiйною формою виховання у молодших школярiв
культури читання й iнтересу до книги стали бiблiотечнi екскурсiї.
Нещодавно дитячу бiблiотеку органiзовано вiдвiдали учнi 1-4 класiв
Валкiвської ЗОШ.
21.Перевозник С. Промiнь свiтла мого життя // Обрiї
Iзюмщини.- 27 вересня.
Про Бабенкiвську сiльську бiблiотеку.
22.Петренко В. Надiйнi друзi книгозбiрнi // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 27 вересня.
Про роботу сiльської бiблiотеки села Баранового.
23.Петренко Н. "Станиславке" - 50 // Слобода.- 30 сентября.Юбилей.
26 вересня вiдбулися урочистостi на честь 50-рiччя
Харкiвської музично-театральної бiблiотеки iменi Станiславського.
Свiй ювiлей, найстарiша в країнi i єдина в Схiдному регiонi,
бiблiотека вiдзначила в Харкiвському державному академiчному
театрi ляльок iм. В. Афанас'єва, де вiдбувся святковий концерт.
24.Петренко Н. Латвийские параллели // Слобода.- 27
сентября.- Выставки.

В
Центральной
научной
библиотеке
Харьковского
национального университета им.В. Каразина работает книжная
выставка "Харьков и Латвия: культурно-исторические связи".
25.Питя И. Полупогасшие "очаги знаний" // Время.- 29
сентября.- Непраздничные заметки.
30 сентября седьмой раз библиотекари празднуют свой
профессиональный праздник. О работе библиотеки в современных
условиях, о проблемах и трудностях рассказывает директор
областной универсальной библиотеки В.Д. Ракитянская.
26.Професiонал, умiє спiлкуватись // Вiстi Змiївщини.- 16
липня.- Ювiлей.
Змiївський вiддiл культури, центральна бiблiотека, райком
профспiлок працiвникiв культури вiтають з ювiлеєм головного
бiблiотекаря вiддiлу комплектування Змiївської ЦБС Валентину
Данилiвну Носовську.
27.Рєзнiк О. Iгри в бiблiотецi // Дворiчанський край.- 11
червня.
У Мiжнародний день захисту дiтей у районнiй дитячiй
бiблiотецi вiдбулося свято. Дiтям була представлена лiтературноiгрова програма "Впiзнай та вигравай".
28.Рєзнiк О. Конкурс "Хочу читати" // Дворiчанський край.- 9
липня.
Дворiчанська районна бiблiотека для дiтей пропонує читачам
вiд 6 до 10 рокiв взяти участь у Всеукраїнському конкурсі "Хочу
читати", який проводиться дитячим iгровим журналом "Пiзнайко" та
Нацiональною бiблiотекою України для дiтей.
29.Сам побачив й iнших знайомить // Слобiдський край.- 13
вересня.- Фотомистецтво.
9 вересня у Центральнiй науковiй бiблiотецi Харкiвського
нацiонального унiверситету iм.В.Н. Каразiна вiдкрито фотовиставку
Iвана Дудкiна, присвячену подорожi по Америцi.
30.Скарбниця живого слова // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н).- 14 вересня.
У пiдготовцi святкування 410-ї рiчницi мiста Мерефи
надзвичайно активну участь брали працiвники мiської бiблiотеки
для дорослих та районної дитячої бiблiотеки. Зiбрано обширний
iсторiчний i довiдковий матерiал, систематизовано усi етапи
розвитку мiста, вiдпрацьовано новi пiдходи до висвiтлення тих чи
iнших подiй у будiвництвi нової Української держави.
31.Снiжкiв Ю. Новинки районної бiблiотеки // Радянський
патрiот (Великобурлуцький р-н).- 6 серпня.
Про надходження нової партiї книг до Великобурлуцької
районної бiблiотеки.

32.Соколюк Н. Душ человеческих добрые лекари, чувств и
поступков библиотекари // Новости Чугуева.- 1 октября.- 30
сентября - Всеукраинский день библиотек.
Интервью с представителями библиотечной професcии.
33.Сопко О. У гостi до "Короля казок" // Вiстi
Барвiнкiвщини.- 2 липня.
Працiвники Нiкопольської сiльської бiблiотеки провели
лiтературну вiкторину для дiтей, що вiдпочивають у пришкiльному
таборi с. Гусарiвка.
34.Сургай Н. Найкращий подарунок читачам // Сiльськi
новини
(Валкiвський
р-н).- 27 вересня.- 30 вересня Всеукраїнський день бiблiотек.
Незадовго до бiблiотечного свята мешканцi села Привокзальне
одержали подарунок - знову вiдчинила свої дверi оновлена
бiблiотека.
35.Сьогоднi Старому Мерчику - 340 рокiв // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 10 вересня.
10 вересня у Старому Мерчику пройшло велике ювiлейне
дiйство, присвячене 340-рiччю селища. Одна iз сторiнок свята вiдкриття Привокзальної сiльської бiблiотеки.
36.Трофимова В. Бiблiографiчний огляд. Новi книги. //
Новости Чугуева.- 3 сентября.- З книжкових полиць.
Чугуївська центральна бiблiотека намагається задовольнити
запити своїх читачiв. Багато з них є студентами, для яких
пропонуються новi посiбники, якi допоможуть в навчаннi.
37.Федiн М. Подарунок од Бакуменка // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н) .- 3 серпня.- У нас в районi.
Майже 1000 книг iз власної бiблiотеки подарував глава
району В.Бакуменко читальням Яковлiвки та Бабаїв.
38.Храмiв книги буде бiльше // Слобiдський край.- 15 вересня.
Низку бiблiотек планується вiдкрити в населених пунктах
Харкiвської областi, в яких чисельнiсть населення перевищує 500
чоловiк. Уже працює бiблiотека в селi Шлях (Валкiвський р-н), у
вереснi прийме читачiв бiблiотека в селi Привокзальне цього ж
району.
39.Шевченко I. Проводять цiкавi заходи // Обрiї Iзюмщини.- 9
липня.
Про роботу центральної мiської бiблiотеки.
40.Шевченко I. Щоб читачам було цiкаво // Обрiї Iзюмщини.13 серпня.
Про натхненну i старанну роботу працiвникiв Пiщанської
бiблiотеки.

41.Шило Н. Комп'ютер у шкiльнiй бiблiотецi // Вiстi
Балаклiйщини.- 15 липня.- Нове.
У бiблiотецi БЗОШ N1 встановлено комп'ютер. Це перший
комп'ютер у шкiльнiй бiблiотецi району.
42.Широкова Н. У режимi iнтернет-конференцiї // Обрiї
Iзюмщини.- 27 вересня.
Про iнтернет-центр - сучасну iнформацiйну послугу, яку надає
районна бiблiотека.
43.Шмiтиня I. Латвiя до Харкова ближче, нiж ми думаємо //
Слобiдський край.- 4 жовтня.- Точки перетину.
Латвiя завiтала до Харкова книжковою виставкою,
фотовиставкою вiдомого майстра Януся Гледзса та перекладеною
українською мовою збiркою верлiбрiв "Єпiфанiї". Вiдбулася ця
подiя завдяки Латвiйськiй академiчнiй бiблiотецi (директор Вента
Коцере) та Центральнiй бiблiотецi ХНУ iм. В.Н. Каразiна (директор
Iрина Левченко). Книги та спiлкування з прибалтiйськими гостями
допомогли простежити деякi зв'язки Латвiї й Слобожанщини.
44.Шоломова С. "Все, что духовно, то нетленно". Об одном
автографе Павла Флоренского // Мир библиографии.- 2005, N3.Калейдоскоп библиофила.
В отделе редких изданий и рукописей Харьковской научной
библиотеки им. В. Г. Короленко обнаружено издание, которое по
праву занимает почетное место в коллекции книг с автографами. Эта
книга была некогда подписана рукой философа, богослова,
священника П. А. Флоренского.
45.Ярошенко О. Видання УВАН у США - бiблiотекам
України // Культура i життя.- 5 жовтня.
Про розповсюдження лiтератури, яка видана Українською
Вiльною Академiєю Наук у США серед бiблiотек України, зокрема i
серед бiблiотек Харкова.
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором
інформації з питань культури та мистецтва ХОУНБ.

БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
(Тематико-бібліографічний список за матеріалами преси
за ІV квартал 2005 року).
1.Авторитетна постать вiтчизняної науки (До ювiлею
професора Наталiї Миколаївни Кушнаренко) // Вiсник Книжкової
палати.- N 8, 2005.- Видатнi дiячi та визначнi подiї.
Ювiлей вiдзначає доктор педагогiчних наук, професор,
завiдуюча кафедри книгознавства та фондознавства, проректор з
науково-педагогiчної та виховної роботи Харкiвської державної
академiї культури, заслужений працiвник культури України,
академiк Мiжнародної Академiї iнформатизацiї при ООН, автор
понад 250 друкованих праць - Н. Кушнаренко.
2.Ковальчук Г. Науково-методична дiяльнiсть публiчних
бiблiотек Схiдної України в нових соцiокультурних умовах //
Вiсник Книжкової палати.- 2005, N 7.
Аналiз науково-методичної дiяльностi обласних унiверсальних
наукових бiблiотек схiдного регiону України, якi взяли на себе
вiдповiдальнiсть за науково-методичне забезпечення бiблiотечної
справи в регiонах, зокрема про роботу у цьому напрямку
Харкiвської ОУНБ.
3.Кучерява Н., Полянська Н. Сучаснi напрямки краєзнавчої
роботи у наукових бiблiотеках // Бiблiотечний форум України.- N 3,
2005.- Бiблiотечнi форуми, конференцiї.
Розглядаються
питання
впровадження
сучасних
iнформацiйних технологiй у процеси краєзнавчої роботи наукових
бiблiотек України та Росiї, зокрема у Харкiвський державнiй
науковiй бiблiотецi iм. В.Г. Короленка.
4.Мiрошникова В. З практики створення авторитетного файла
заголовкiв колективного автора в Харкiвськiй державнiй науковiй
бiблiотецi iм. В.Г. Короленка (на базi АIБС IРБIС) // Бiблiотечний
форум України.- N 3, 2005.-Iнформацiйнi ресурси бiблiотек.
Про роботу над проблемою опису видань пiд колективним
автором, яка цiлеспрямовано, вже понад 30 рокiв проводиться у
бiблiотецi iм. В.Г. Короленка.
5.Пашков О. Комп'ютеризацiя публiчних (районних, мiських i
сiльських) бiблiотек в Українi (1992-2005 рр.) // Бiблiотечний форум
України.- N 3, 2005.-Автоматизацiя бiблiотечних процесiв.

Аналiзується стан комп'ютеризацiї публiчних бiблiотек
України на прикладi районних, мiських i сiльських книгозбiрень, а
також бiблiотек Харкiвщини.
6.Тимошенко I. Читачезнавчi розвiдки у Харкiвськiй
громадськiй бiблiотецi (Перша чверть ХХ ст.) // Бiблiотечна
планета.- 2005, N 3.- Дослiдження.
Про маловiдомi факти здiйснення читачезнавчих дослiджень у
Харкiвськiй громадськiй бiблiотецi у першiй чвертi ХХ столiття.
Висвiтлено досвiд упровадження отриманих результатiв у роботу
бiблiотеки, що становить iнтерес як для науковцiв, так i працiвникiв
бiблiотек.
7.Бiблiотек стає все бiльше // Слобiдський край.- 15 грудня.Культура.
У селi Роздольному Змiївського району вiдкрили нову
бiблiотеку - третю в районi й тринадцяту з початку року в областi.
8.Бiблiотека в Ягiдному // Слобiдський край.- 26 листопада.Книга для людей.
У селi Ягiдне Куп'янського району вiдкрито бiблiотеку. Це вже
дев'ята сiльська бiблiотека, яка вiдкрилася в областi в нинiшньому
роцi в рамках спецiальної обласної програми.
9.Баргузин В. ...А у селах у веселих i люди веселi //
Слобiдський край.- 25 жовтня.
Пiднесена та святкова атмосфера панувала в селi Веселому
Балаклiйського району на вiдкриттi дитячої бiблiотеки.
10.Вiд Миколая до Тижня Прощення // Слобiдський край.- 29
грудня.- Свято.
В обласнiй дитячiй бiблiотецi до Дня святого Миколая
вiдбулася благодiйна акцiя "Хай засяє свiт ясний, Миколай iде
святий!".
11.Верность профессии // Новости Чугуева.- 12 ноября.Юбилей.
Коллеги поздравляют старшего библиографа Чугуевской
центральной библиотеки О.А. Матющенко с юбилеем.
12.Горда Н. Новорiчна казка // Наш край (Кегичiвський р-н).1 сiчня.
23 грудня в районнiй дитячiй бiблiотецi вiдбувся ранок
зустрiчi Нового року. Маленькi гостi зустрiлися з казковими
героями, улюбленими книжковими персонажами, чарiвною
Снiгуронькою,
казковим
Дiдом
Морозом,
найчарiвнiшою
улюбленицею казок - Бабою Ягою.
13.Григоренко К. Вiдкрито бiблiотеку // Обрiї Iзюмщини.- 26
листопада.

У с. Бугаївка Iзюмського району на базi загальноосвiтньої
школи вiдкрито сiльську бiблiотеку.
14.Григоренко К. Про бiблiотеку, тарифи i дещо iнше // Обрiї
Iзюмщини.- 6 грудня.
На останнiй листопадовiй сесiї мiської ради вирiшувалося
питання про подальше використання примiщення районної
бiблiотеки.
15.Григорьева Н. В кругу друзей // Новости Чугуева.- 3
декабря.- 3 декабря - международный день инвалидов.
1 декабря в детской городской библиотеке состоялось
традиционное заседание клуба "Солнышко". Его постоянными
членами являются дети с ограниченными возможностями, которые
с большим удовольствием посещают библиотеку.
16.Гула Т. // Наш край (Кегичiвський р-н).- 24 грудня.
19 грудня у Парасковiївськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї
Кегичiвської ЦБС вiдбувся урок народознавства "Ой хто, хто
Миколая любить".
17.До Нового року - ще три бiблiотеки // Слобiдський край.- 3
грудня.- З книгами!
У селi Донець вiдкрився фiлiал Змiївської районної
бiблiотеки.
18 Жикол О. Ми - дiти козацького роду // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н).- 29 жовтня.- Нацiональне виховання.
На базi Зеленогайської ЗОШ вiдбувся районний семiнар
працiвникiв книгозбiрень за темою: "Робота шкiльних бiблiотек
щодо формування в учнiв нацiональної свiдомостi".
берегинь
духовних
скарбiв
//
Вiстi
19.Зiбрання
Дергачiвщини.- 15 жовтня.
На високому науково-методичному рiвнi у Дергачiвському
лiцеї N 2 вiдбулося святкове зiбрання районного методоб'єднання
бiблiотекарiв, присвячене Всеукраїнському дню бiблiотек.
20.Зiнчук Г. Свято берегинь книг // Наш край (Кегичiвський
р-н).- 8 жовтня.
30 вересня в районному Будинку культури вiдбулися
урочистостi з нагоди професiйного свята бiблiотекарiв.
21.Iзюмськi новини // Обрiї Iзюмщини.- 8 жовтня.
У примiщеннi мiської бiблiотеки вiдбулася презентацiя
iнтернет-центру.
22.Кiптiла С. Свято книголюбiв // Дворiчанський край.- 8
жовтня.
Про роботу Дворiчанської ЦБС.
23.Калюжний М. Достойна оцiнка професiоналiзму // Обрiї
Iзюмщини.- 18 жовтня.

Гiдну оцiнку отримали професiоналiзм та життєвий досвiд
незмiнного керiвника централiзованої бiблiотечної системи в районi
В.М. Лисаченко - за багаторiчну сумлiнну працю Валентину
Миколаївну
вiдзначено
Почесною
грамотою
Харкiвської
облдержадмiнiстрацiї та обласної ради.
24.Камишнiкова Н. Дбаємо про книгозбiрню // Сiльськi
новини (Валкiвський р-н).- 6 грудня.
Про роботу Костiвської сiльської бiблiотеки.
25.Кантемир Л. Вiдкрилася нова бiблiотека // Вiстi
Дергачiвщини.- 19 листопада.
У с. Цупiвка вiдкрилась бiблiотека-фiлiя N4 Дергачiвської
централiзованної бiблiотечної системи.
26.Копитько А. Її величнiсть книга прийшла у село // Вiстi
Красноградщини .- 3 грудня.- Репортаж з мiсця подiї.
Про вiдкриття сiльської бiблiотеки у Лукашiвцi.
27.Корнев А. Казацкая "Энеида" в Харькове // Вечерний
Харьков.- 22 октября.- Презентация.
Бiблiотека iм. К.С. Станiславського провела презентацiю
нового видання шедевра української лiтератури. Це ремейк
подарункового видання "Енеїди" Котляревського з iлюстрацiями
видатного українського графiка Анатолiя Базiлевича, яке було
видано наприкiнцi 60-х рокiв минулого столiття. Перевидання стало
можливим за допомоги мiського благодiйного фонду Юрiя
Сапронова.
28.Мiрошнiченко Н. Творчий вечiр // Вiстi Дергачiвщини.- 25
листопада.- До 150-рiччя вiд дня народження Дмитра Iвановича
Яворницького.
Україна вiдзначила 150 рокiв вiд дня народження Дмитра
Iвановича Яворницького - вiдомого iсторiка, археолога,
фольклориста, етнографа, лексикографа, письменника-прозаїка.
Вiдзначили цю подiю й мешканцi Дергачiвщини - творчий вечiр
вiдбувся у примiщеннi районної бiблiотеки.
29.Малевська Н. Книга чи Iнтернет? // Промiнь
(Краснокутський р-н).- 3 грудня.- Молодiжна сторiнка.
Чому сьогоднi молодь приходить до бiблiотек, якими книгами
цiкавиться - на такi питання шукали вiдповiдi у Краснокутськiй
центральнiй бiблiотецi.
30.Михальська Н. Зустрiч любителiв книги // Вiстi
Дергачiвщини.- 5 листопада.
Вiдбулась зустрiч завiдуючих Вiльшанськими бiблiотеками
Л.В.Фiлiпською та Г.П.Чернецькою з членами гуртка любителiв
книги Протопопiвської школи.

31.Наша професiя - наша доля // Водолазький кур'єр.- 1
жовтня.
Про роботу Нововодолазької ЦБС розповiдає її директор
Сучкова Людмила Iллiвна.
32.Новикова З. Повернiть бiблiотецi книгу! // Вiстi
Дергачiвщини.- 10 грудня.
Звернення провiдного бiблiотекаря Дергачiвської центральної
бiблiотеки до злiсних боржникiв, з проханням повернути до
бiблiотеки заборгованi лiтературнi видання.
33.Новорiчна й Рiздвяна афiша // Обрiї Iзюмщини.- 24 грудня.
Рiзнобарвнi i багатожанровi заходи пройдуть на Iзюмщинi пiд
час новорiчних та рiздвяних свят, зокрема у бiблiотеках буде
розгорнуто виставки.
34.Новосiлля
в
сiльських
бiблiотеках
//
Вiстi
Красноградщини.- 5 жовтня .- Новини: Україна, область.
Про вiдкриття чотирьох бiблiотек в селах Харкiвської областi.
35.Обласна "бiблiотечна" програма виконана! // Слобiдський
край.- 27 грудня.- План красний результатом.
Вiдкриттям 17-ї за цей рiк бiблiотеки завершено виконання
обласної програми упорядкування мережi сiльських бiблiотек.
Вiдкрилася вона в селi Ветеринарне Дергачiвськго району.
36. ''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.
37.Рєзнiк О. "Хочу читати" // Дворiчанський край.- 22
жовтня.- Конкурси.
В районнiй бiблiотецi для дiтей вiдбулося пiдведення
пiдсумкiв 1-го мiсцевого етапу Всеукраїнського конкурсу для
молодших школярiв "Хочу читати".
38.Рожков В. Благотворительный аукцион к юбилею //
Слобода.- 23 декабря.- Милосердие.
Более 2 млн.грн. собрано на благотворительном аукционе к
120-летию технической библиотеки ХПИ.
39.Симоненко А. Как пройти в библиотеку // Слобода.- 27
декабря.- Культура.
Программа открытия сельских библиотек в Харьковской
области в 2005 году выполнена. Последней открылась библиотека в
селе Ветеринарное Дергачевского района.
40.Симоненко А. Лучший подарок - это... библиотека //
Слобода.- 20 декабря.- Юбилеи.

В день 75-летия Харьковского национального экономического
университета состоялось торжественное открытие
научнобиблиотечного корпуса.
41.Слив'як В. Немає переводу козацькому роду // Сiльськi
новини (Валкiвський р-н).- 18 жовтня.- Мистецька свiтлиця.
Бiблiотеки Валкiвської ЦБС одним iз головних напрямкiв
своєї дiяльностi бачать виховання у читачiв, особливо
пiдростаючого поколiння, високого почуття патрiотизму, гордостi
за свiй народ, його минуле. Цьому були присвяченi книжковi
виставки та перегляди лiтератури у бiблiотеках ЦБС.
42.Слив'як В. Поетiв спадок - читачам // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н) .- 6 грудня.
Вiд дружини талановитого поета Вiктора Кочевського до
Валкiвської районної бiблiотеки прийшов спадок поета - книги з
його домашнього зiбрання.
43.Снаговський М. Сучасникам i нащадкам - нова будiвля
бiблiотеки ХПI! // Слобiдський край.- 22 грудня.- Аукцiони.
19 грудня у Нацiональному технiчному унiверситетi "ХПI" був
проведений другий благодiйний аукцiон, усi кошти вiд якого
переданi до фонду спорудження нової будiвлi бiблiотеки
унiверситету.
44.Солонцевий М. Поповнився фонд бiблiотеки // Трибуна
трудящих (Харкiвський р-н).- 19 жовтня.- У нас в районi.
Голова Харкiвської РДА В. Бакуменко подарував Яковлiвськiй
бiблiотецi понад 200 томiв художньої лiтератури з домашньої
книгозбiрнi.
45.СС-18 допоможе побудувати бiблiотеку // Слобiдський
край.- 17 грудня .- Аукцiон.
19 грудня за пiдтримки голови облдержадмiнiстрацiї Арсена
Авакова вiдбудеться другий добродiйний аукцiон "Ренесанс",
присвячений 120-рiччю одного з найстарiших харкiвських вузiв
НТУ "ХПI". Кошти, вирученi на аукцiонi, будуть направленi на
будiвництво
нової
бiблiотеки
Нацiонального
технiчного
унiверситету.
46.Столбецов О. Об Армении - на армянском и не только //
Вечерний Харьков .- 5 января.- Книги.
В канун Нового года в конференц-зале Центральной научной
библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н.
Каразина прошло заседание "круглого стола", посвященное 1600летию армянской письменности. В рамках "круглого стола" была
открыта выставка "Армянские книги в фондах ЦНБ".
47.Тараненко М. Грецькi мотиви в Харковi // Слобiдський
край.- 8 листопада.- Свiт духовностi.

Унiкальний позолочений суперекслiбрис 200-рiчної давнини,
що належав, судячи з усього, засновниковi Харкiвського
унiверситету В. Каразiну, пощастило знайти бiблiотекарям ЦНБ
ХНУ. Раритетну знахiдку вперше представили на публiчнi оглядини
в стiнах унiверситетської бiблiотеки в рамках заходiв Днiв грецької
культури у Харковi.
48.Тараненко М. До таємниць старих письмен // Слобiдський
край.- 27 грудня.- Духовнiсть.
В
конференц-залi
Центральної
наукової
бiблiотеки
Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна пройшло
засiдання "круглого столу" на тему "Вiрменськiй писемностi - 1600
рокiв".
49.Терех О. Поет березової Русi // Наш край (Кегичiвський рн).- 29 жовтня.
20 жовтня у читальному залi Кегичiвської районної бiблiотеки
вiдбувся вечiр поезiї "Поет березової Русi", присвячений Сергiю
Єсенiну.
50.Чередник В. Ми - козацького роду // Наш край
(Кегичiвський р-н).- 22 жовтня.
Усний журнал "Ми з України - козацького роду", присвячений
Дню українського козацтва, вiдбувся в читальному залi центральної
бiблiотеки 14 жовтня на свято Покрови.
51.Чередник В. Подарунки кегичанам напередоднi Нового
року // Наш край (Кегичiвський р-н).- 24 грудня.
16 грудня вiдбулося вiдкриття Улянiвської сiльської
бiблiотеки на Кегичiвщинi.
52.Чуищева Э. "Край, в котором ты живешь" // Новости
Чугуева.- 29 октября .- Культура.
В городской юношеской библиотеке состоялась очередная
встреча в рамках краеведческих чтений "Край, в которм ты живешь".
53.Ярмоленко Ю. Возрождать библиотеки в Украине будут
по харьковскому методу // Вечерний Харьков.- 5 января.Инициатива.
О программе облгосадминистрации по возрождению сельских
библиотек.
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором
інформації з питань культури та мистецтва.

