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Професійна періодика
1.Березюк Н. Iсторик i бiблiограф Ольга Дмитрiвна БагалiйТатаринова // Бiблiотечний форум України.- 2010, N 4.- (Поверненi iз
забуття).
Стаття головного бiблiографа Центральної наукової бiблiотеки
Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна, Вiдмiнника
освiти України, лауреата премiї iменi К.I. Рубинського Нiни Березюк
розкриває невiдому широкому бiблiотечному загалу сторiнку iсторiї
української культури, пов'язану з бiблiотечною дiяльнiстю Ольги Дмитрiвни
Багалiй, 120-рiччя вiд дня народження якої виповнюється у 2009 роцi.
2.Васильченко М. Думки про Закон України "Про бiблiотеки i
бiблiотечну справу" // Бiблiотечний форум України.- 2010, N 4.- (Законодавче
регулювання галузi культури).
Думки доцента кафедри книгознавства та фондознавства Харкiвської
державної академiї культури, кандидата педагогiчних наук Миколи
Васильченко щодо Закону України "Про внесення змiн до Закону України
"Про бiблiотеки i бiблiотечну справу".
3.Науменко Л. Особливостi формування та використання
авторитетного файлу "колективного автора" // Бiблiотечний форум України.2010, N 4.- (Автоматизацiя бiблiотечних процесiв).
У статтi бiблiотекаря вiддiлу наукової обробки фондiв та органiзацiї
алфавiтних каталогiв Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г.
Короленка Людмили Науменко акцентується увага на важливості створення
бiблiотеками авторитетного файлу "колективного автора" для унiфiкацiї
пошуку вiдомостей про рiзнi установи, що дозволяє їх зiбрати в одному мiсцi
в каталозi та полегшує користувачам знайти кращий алгоритм пошуку.
4.Промська О. Першi кроки української метабiблiографiї //
Бiблiотечний вiсник.- 2010, N 1.
У статтi висвiтлено першi спроби українських i росiйських бiблiографiв
у галузi української метабiблiографiї. До початкового перiоду розвитку
української метабiблiографiї належить i "Список бiблiографiчних покажчикiв
iз рiзних галузей знання", пiдготовлений консультацiйним вiддiлом
Харкiвської державної бiблiотеки iменi В. Короленка.
5.Станкевич О. Українське книгознавство у мережевих ресурсах
вiтчизняного бiблiотечного веб-сегмента Iнтернету // Бiблiотечний вiсник.2010, N 1
У статтi представленi результати проведеного контент-монiторингу
українського бiблiотечного веб-сегмента Iнтернету з питання iнформацiйних
ресурсiв стосовно iсторiї українського книгознавства. Зокрема автор

вiдзначає сайти Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г.
Короленка i Харкiвської обласної унiверсальної наукової бiблiотеки.
Обласні та районні газети
1.Безверхня Л. "Їх було триста" // Голос Лозiвщини.- 2010.- 29 сiчня.(Пам'ять).
У Лозiвській юнацькій бiблiотеці для студентiв автодорожнього
технiкуму було проведено iнформацiйну годину "Їх було триста", яка
присвячувалася сумнозвiснiй датi в iсторiї нашої держави - бою пiд Крутами.
2.Безверхня Л. Книга - найкращий друг // Голос Лозiвщини.- 2010.- 8
сiчня.- (Конкурси).
Бiблiотекар Лозiвської загальноосвiтньої школи N 3 О. Виставна
провела для учнiв 4-5 класiв конкурс-вiдгук на сучасну дитячу прозу.
3.Безверхня Л. Найкращий читач // Голос Лозiвщини.- 2010.- 29 сiчня.(Конкурси).
На Лозiвщинi завершився другий етап районного конкурсу дитячого
читання "Найкращий читач України", який проходив на базi районної
юнацької бiблiотеки.
4.Близнюк А. Дитина читає - Україна процвiтає // Голос Лозiвщини.2010.- 16 лютого.
Бiблiотека Лозiвського лiцею N 4 разом з педагогiчним колективом
активно вiдгукнулась на участь у першому етапi Всеукраїнського конкурсу
"Найкращий читач України 2009-2010".
5.Бондар Н. Лiтературнi посиденьки // Коломацький край.- 2010.- 20
березня.
В рамках тижня дитячої та юнацької книги завiдуюча Рiзуненкiвською
сiльською бiблiотекою Л.В. Кулiкова та бiблiотекар НВК с. Рiзуненкове Л.В.
Кузнєцова органiзували у шкiльнiй бiблiотецi "лiтературнi посиденьки",
приуроченi 80-рiччю вiд дня народження української поетеси Лiни Василiвни
Костенко.
6.Бондар Н. Мандри сторiнками книг // Коломацький край.- 2010.- 3
квiтня.
Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги, який щорiчно в
кiнцi березня проводить Рiзуненкiвська сiльська бiблiотека, розпочався
оглядом новинок лiтератури книжкового вернiсажу "Це диво-книга". Також
вiдбувся бiблiотечний урок на тему: "Iлюстрацiя в дитячiй книзi".
7.Бондар Н. Нетлiнне слово // Коломацький край.- 2010.- 6 березня.
В Рiзуненкiвськiй сiльськiй бiблiотецi Коломацького району вiдбулися
традицiйнi Шевченкiвськi днi. До Шевченкiвських свят у цьому роцi був
зроблений огляд книжкової виставки "В сiм'ї вольнiй новiй".
8.Все мы - родом из детства // Харьковские известия.- 2010.- 16
февраля.- (Культура).
В рамках спiльного проекту Харкiвської обласної бiблiотеки для дiтей i
школи N 36 "Творча лабораторiя. Бiблiотека. Школа. Сiм'я", в читальному
залi бiблiотеки вiдбувся черговий захiд "Парад улюблених iграшок".

9.Гладка Г. Юнi дворiчани люблять читати // Дворiчанський край.2010.-13 лютого.
Наприкiнцi сiчня у Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi пройшов
II (районний) етап конкурсу "Найкращий читач України 2009-2010".
10.Головин С. Афганские дни на Чугуевщине // Красная звезда
(Чугуевский р-н).- 2010.- 20 февраля.- (Память).
В бiблiотечнiй системi Чугуївського району i мiста Чугуєва пройшов
Афганський тиждень. В Калугино-Башкирівськiй бiблiотецi була оформлена
книжкова виставка "Час i досi не загоїв рану - це одвiчний бiль Афганiстану",
а в бiблiотецi-фiлiалi N 1 вiдбувся урок мужностi "Эстафеста отцов в руках
сыновей".
11.Горелкова Ю. Библиотекам Чугуева - от Билла Гейтса // Красная
звезда (Чугуевский р-н).- 2010.- 6 марта.- (Грант).
15 компьютеров и 4 принтера-сканера получит Чугуевская городская
библиотека, вошедшая в число 25 победителей проекта "Организация новых
библиотечных услуг с использованием свободного доступа к Интернет".
12.Гриценко Л. "Весно-весно, весняночко, тобi нашi спiваночки" //
Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2010.- 13 марта.- (Досуг).
Тематический вечер "Весно-весно, весняночко, тобi нашi спiваночки"
для кочетокских пенсионеров, прошел в библиотеке N 2 поселка и был
посвящен Международному женскому дню 8 Марта.
13.До Євро - буде й бiблiотека // Слобiдський край.- 2010.- 28 сiчня.(Архiтектурний конкурс).
Оголошено конкурс на дизайн-проект бiблiотеки iменi Євгена
Кушнарьова. Бiблiотеку планують спорудити до проведення Євро-2012 i
витратити на це не менше 50 млн. грн.
14.Довженко О. Книги - морська глибина // Голос Лозiвщини.- 2010.12 лютого.
Уже другий рiк поспiль у Панютинськiй загальноосвiтнiй школi I-II ст.
N 2 цiкаво та захоплююче проходить конкурс "Найкращий читач України",
започаткований Мiнiстерством освiти i науки України, громадською
органiзацiєю "Форум видавцiв", Нацiональної бiблiотекою України для дiтей,
Мiнiстерством культури i туризму України.
15.Живагiн А. "Ми - тi, хто славить Україну в роботi, творчостi, життi"
// Голос Лозiвщини.- 2010.- 2 квiтня.
23 березня у Лозiвськму районному Будинку культури з нагоди свого
професiйного свята зiбралися працiвники клубних закладiв та бiблiотек,
спiваки, танцюристи, музиканти, гумористи, майстри образотворчого
мистецтва, сiльськi та селищнi голови.
16.Зайцева А. В Харькове будет на одну библиотеку больше // Время.2009.- 23 января.- (Регион. События и факты).
Объявлен открытый конкурс на разработку архитектурной эскиз-идеи
здания библиотеки им. Е.П. Кушнарева.
17.Зозуля Н. Обучались библиотекари // Красная звезда (Чугуевский рн).-2010.- 20 марта.- (Культура).

В начале марта в актовом зале Чугуевского РДК прошел семинар для
работников библиотек Чугуевского района.
18.Зозуля Н. У країнi сонячних зайчиків // Красная звезда (Чугуевский
р-н).- 2010.- 13 февраля.- (Книги).
В Кочетоцькiй бiблiотецi N 1 Чугуївського району вiдзначили 80-рiччя
з дня народження найпопулярнiшого вiтчизняного дитячого автора
Всеволода Нестайка.
19.Зроби в життi свiй вiрний вибiр! // Вiстi Змiївщини.- 2010.- 30
березня.- (Культура).
В Змiївськiй районнiй дитячiй бiблiотецi пройшов профорiєнтацiйний
захiд пiд гаслом: "Зроби в життi вiрний вибiр".
20.Iванова С. Конкурс для читачiв бiблiотек // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2010.- 3 лютого.
В бiблiотеках Сахновщинського району, як i по усiй Харкiвщинi,
проводиться конкурс "У вiнок Кобзаря ми вплiтаємо майбутнє".
21.Карбань Н. Цей вiчний бiль Афганiстан // Водолазький кур'єр.2010.- 20 лютого.
До чергової дати з дня виведення радянських вiйськ з Афганiстану, 13
лютого в Нововодолазькiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбувся "Урок
пам'ятi", на який запросили учнiв 9-10 класiв Нововодолазької гiмназiї.
22.Кизим Г. У ювiляра i бiблiотеки - одне iм'я // Слобiдський край.2010.- 4 березня.- (До 150-рiччя А.П. Чехова).
Центральна бiблiотека Орджонiкiдзевського району, яка носить iм'я
А.П.Чехова, на честь 150-рiччя з дня народження письменника, влаштувала
лiтературно-музичний вечiр "Художник життя".
23.Клочко Г. Найкращий читач-2009 // Вiстi Дергачiвщини.- 2010.- 6
лютого.- (Освiтянськi новини).
Про перебiг першого та другого етапу Всеукраїнського конкурсу
дитячого читання "Найкращий читач України", який вже вчетверте
проводиться серед школярiв 6-7 класiв - читачiв шкiльних, дитячих та
юнацьких бiблiотек всiх областей України, в Дергачiвському районi.
24.Книг для села вистачає // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2010.- 27
лютого.- (Зарябинська сiльська рада).
Про роботу Зарябинської бiблiотеки-фiлiї Богодухiвської ЦБС, в якiй
бiблiотекарем працює Олена Сiтало.
25.Коваль Л. Тиждень книги // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2010.- 31
березня.
У Богодухiвськiй дитячiй бiблiотецi в рамках Тижня дитячої книги
пройшли: до ювiлею Лiни Костенко - поетичний ранок та книжкова виставка
"Я в людей прошу тiльки вiри в кожне слово, почуте вiд мене"; екскурсiя по
бiблiотецi та конкурсна година "Мандруємо казковими вулицями"; бесiдавiкторина "Книга багатьох поколiнь".
26.Ковальчук Н. Город добрых надежд // Харьковские известия.2010.- 13 марта.- (Общество).

З початку березня концертнi зали, галереї, бiблiотеки вiддані дiтям. У
мiстi проходить традицiйний фестиваль "Харкiв - мiсто добрих надiй".
27.Козловська К. Вiд спiвпрацi добре всiм // Маяк (Богодухiвський рн).- 2010.- 24 лютого.
Директор Богодухiвської ЦБС К. Козловська про спiвпрацю бiблiотек
району з районною газетою "Маяк".
28.Лагунова Т. Книга согревает душу // Время.- 2010.- 4 марта.- (ХПИ.
Новоселье к юбилею).
К 125-летнему юбилею, который НТУ "ХПИ" будет отмечать
нынешней осенью, вуз готовит себе подарок - завершает строительство
современного высотного корпуса библиотеки. О работе научно-технической
библиотеки ХПИ рассказывают директор Лариса Семененко и библиотекарь
Ольга Белоус.
29.Левченко В. Вiйна в долi бiблiотекаря // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2010.- 6 березня.(Назустрiч 65-й рiчницi Перемоги).
В Золочiвський районнiй бiблiотецi пройшов семiнар на тему
"Бiблiотека, як центр патрiотичного i нацiонального виховання майбутнiх
громадян України". Його приурочили зустрiчi 65-ої рiчницi Перемоги у
Великiй Вiтчизнянiй вiйнi. В бiблiотецi дiє незвичайна книжкова виставка пiд
назвою "Про минуле для майбутнього". Матерiали, якi розмiщенi на нiй,
присвяченi тематицi Великої Вiтчизняної вiйни.
30.Левченко В. Значить бiблiотека потрiбна! // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2010.- 20 березня.- (В
закладах культури).
Про роботу Козiївського бiблiотечного фiлiалу Краснокутського
району i двох закоханих у свою справу жiнок - бiблiотекарiв Людмилу
Миколаївну Чабаненко i Олену Федорiвну Скрипник.
31.Лимар Г. Вiд щирого серця // Колос (Сахновщинський р-н).- 2010.13 березня.- (Культура).
До свята всiх жiнок - 8 Березня - в Огiївськiй сiльськiй бiблiотецi на
Сахновщинi вiдбулось родинне свято, та була оформлена книжкова виставка
"Мамина полиця".
32.Лисаченко В. Спiвакiвська бiблiотека справила новосiлля // Обрiї
Iзюмщини.- 2010.- 1 сiчня.- (Добрi справи).
У с. Червоний Шахтар на Iзюмщинi вiдбулося новосiлля сiльської
бiлiотеки. Свято вдалося на славу - з новим примiщенням завiдуюча
бiблiотекою О. Коноваленко одержала i нову лiтературу вiд центральної
районної бiблiотеки.
33.Лисенко В. До 150-рiччя Т.Г. Шевченка // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н).- 2010.- 5 лютого.
За рекомендацiєю Мiнiстерства культури i туризму України буде
проводитися Всеукраїнський конкурс дитячої творчостi "У вiнок Кобзаря ми
вплiтаємо майбутнє", органiзаторами конкурсу є Мiнiстерство культури i
туризму України, Харкiвська обласна бiблiотека для дiтей.

34.Лиходiд О. "Жiнка. Пiсня. Любов" // Колос (Сахновщинський р-н).2010.- 20 березня.- (Культура).
Клуб за iнтересами "Затишок" для людей старшого поколiння, що дiє в
Сахновщинськiй центральнiй бiблiотецi, провiв у переддень Мiжнародного
жiночого Дня 8 Березня святковий вечiр "Жiноча доля, хто її розкаже?
Жiноча доля, хто її збагне?"
35.Лозiвський район: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 16
березня.
В Комсомольськiй сiльськiй бiблiотецi Лозiвського району 3 березня
вiдбулося святкове засiдання поетичного клубу "Вербиченька", присвячене
Мiжнародному жiночому Дню 8 Березня, участь в якому взяли поети
Лозiвщини, члени лiтературно-художнього клубу "Лiгос" та учнi
Комсомольського НВК.
36.Лозiвський район: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 9
лютого.
В Лозiвськiй районнiй центральнiй бiблiотецi 4 лютого проведено
семiнар-нараду iз бiблiотечними працiвниками району.
1 лютого у Лозiвському районi вiдбулося засiдання районного
методичного об'єднання шкiльних бiблiотекарiв.
37.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 12 лютого.
До 1025-рiччя хрещення Київської Русi у юнацькiй бiблiотецi впродовж
лютого дiє книжкова виставка "Крiзь глибину столiть".
10 лютого у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла лiтературна година
"Винятковий талант" до 120-рiччя з дня народження Б. Пастернака.
38.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 26 лютого.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 23 лютого до Дня захисника Вiтчизни
проведено урок-спогад "Болять землi могили братськi".
39.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 12
березня.
Вiдзначаючи Нацiональний шевченкiвський день, у Лозiвськiй мiськiй
бiблiотецi був проведений бiблiотечний урок "Скарби Великого Кобзаря", а в
юнацькiй бiблiотецi - iнформацiйна година для юнацтва "Мистецька
спадщина Шевченка".
40.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 2 квiтня.
27 березня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проведено турнiр
правознавцiв "Його величнiсть - Закон" для юнацтва мiста з роз'яснення прав
дитини у рамках Конвенцiї ООН; 30 березня пройшла година спiлкування
"Вкарбуємо в пам'ять" до вшанування пам'ятi жертв голодомору в Українi.
41.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 22 сiчня.
З нагоди Дня соборностi України 19 сiчня в Лозiвськiй юнацькiй
бiблiотецi оформлено книжкову виставку "Iсторiя української державностi",
у мiськiй бiблiотецi вiдкрита виставка-експозицiя "Духовно багата i вiльна
соборна Україна"; 22 сiчня - в юнацькiй бiблiотецi пройшла iнформацiйна
година "Україна - моя молитва".

42.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 26
березня.
Переможці Лозiвського мiського етапу Всеукраїнського конкурсу
"Найкращий читач України 2009-2010", взяли участь в обласному етапi
конкурса, який вiдбувся 24 березня у м. Харковi в обласнiй бiблiотецi для
дiтей та юнацтва.
23-31 березня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходять лiтературнi
вiкторини "Дорога до храму мудростi", присвяченi Тижню дитячої книги; 27
березня в бiблiотецi пройшов турнiр правознавцiв "Його величнiсть - Закон"
для юнацтва мiста з метою роз'яснення прав дитини у рамках Конвенцiї
ООН.
43.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 15 сiчня.
12 сiчня до Дня Соборностi України у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi
оформлено експозицiю "Духовно багата та вiльна соборна Україна", а до Дня
героїв Крут - проведено iнформацiйну годину "Крути - iсторичний символ
незалежностi України".
44.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 29 сiчня.
28 сiчня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi до Дня пам'ятi героїв Крут
пройшли година повiдомлень "Крути - iсторичний символ незалежностi
України" i поетична вiтальня "Полеглим у боях вiчна пам'ять i слава, перед
ними схиляється люд i держава".
45.Макаренко Н. "На вiчному шляху до Кобзаря" // Голос Лозiвщини.2010.-12 березня.- (До Шевченкiвських днiв).
9 березня в Лозiвськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi вiдбулося
Шевченкiвське свято.
46.Меркулова Т. Цих дiтей об'єднує любов до книги // Вiстi
Змiївщини.- 2010.- 2 березня.- (Кращий читач Змiївщини).
23 лютого в Змiївськiй районнiй дитячiй бiблiотецi вiдбувся 2-й
районний етап Всеукраїнського конкурсу дитячого читання "Найкращий
читач України 2009-2010 року". Змагання проводилось серед учнiв 6-х та 7-х
класiв.
47.Мудрак Н. "Мандрiвка в океанi книг" // Голос Лозiвщини.- 2010.- 23
березня.
В Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi було проведено
навчально-пiзнавальний урок "Мандрiвка в океанi книг".
48.Мудрак Н. "Поетичний зорепад" // Голос Лозiвщини.- 2010.- 23
березня.
В читальному залi Лозiвської центральної бiблiотеки дiє книжкова
виставка пiд романтичною назвою "Поетичний зорепад".
49.Мудрак Н. На терезах Фемiди // Голос Лозiвщини.- 2010.- 30
березня.- (Огляд творчостi).
У Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулася година
правового спiлкування "На терезах Фемiди".
50.Несвiтайло О. У храмах знань // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2010.- 27 лютого.

Про роботу бiблiотек Золочiвської централiзованої бiблiотечної
системи.
51.Отметили День книги // Харьковские известия.- 2010.- 6 апреля.
В Мiжнародний день дитячої книги в Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi
для дiтей вiдбулась творча зустрiч чотирикласникiв середньої школи N 36 i
автора дитячих книг - лауреата лiтературних премiй iм. М.Л. Матусовського i
А.С. Макаренко Елеонори Булгакової.
52.Павленко А. Духовний скарб нацiї // Слобiдський край.- 2010.- 20
лютого.- (Завтра - Мiжнародний день рiдної мови).
21 лютого вiдзначається Мiжнародний день рiдної мови. Напередоднi в
Харкiвськiй обласнiй дитячiй бiблiотецi вiдбулося свято рiдної мови пiд
назвою "Краса українського слова".
53.Петрова О. "Поезiя - душi струна" // Голос Лозiвщини.- 2010.- 12
березня.- (Лiтературнi посиденьки).
У Комсомольськiй сiльськiй бiблiотецi Лозiвського району 3 березня
вiдбулися лiтературнi посиденьки "Поезiя - душi струна", на якi завiтав
лiтературно-художнiй клуб "Лiгос".
54.Питя И. Имя обязывает // Время.- 2010.- 29 января.- (В мире книг).
Святкування дня народження А.П. Чехова в центральнiй бiблiотецi
Орджонiкiдзевського района, яка носить iм'я великого росiйського
письменника, вiдбудуться 3 лютого. В програмi свята - майстер художнього
слова Алла Фiлiппова, яка розповiсть про життя Чехова, а також професор
унiверситету iм. В.Н. Каразiна Володимир Ульянов з мультимедiйним слайдшоу. Оформлена книжкова виставка "Чехов размышляет. Чехов мечтает.
Чехов смеется".
55.Плясова М. Бiблiотека - вогник культури // Маяк (Богодухiвський
р-н).-2010.- 30 сiчня.- (Вiнницькоiванiвська сiльська рада).
Вiнницькоiванiвська бiблiотека-фiлiя Богодухiвського району має
бiльше 10 тисяч екземплярiв книг. Останнiм часом поповнюється фонд
новою лiтературою по шкiльнiй програмi, а також дитячою лiтературою.
56.Рєзнiк О. Зимовi свята в дитячiй бiблiотецi // Дворiчанський край.2010.- 23 сiчня.
В Дворiчанськiй районнiй бiблiотецi до дня Свято Миколая для дiтей
силами гуртка "Витiвник" пiдготували театралiзоване свято "Вiтання Святого
Миколая".
57.Романенко В. Лiричне освiдчення Сергiя Корсуна // Сiльськi
новини (Валкiвський р-н).- 2010.- 9 березня.
Велика кiлькiсть тиражу першої книжки валкiвського поета Корсуна
потрапила у всi бiблiотеки району, включаючи сiльськi.
58.Спасская Н. Короткая память потомков // Время.- 2010.- 19
февраля.- (SOS! Библиотека просит о помощи).
110 лет в этом году исполняется зданию библиотеки им. В.Г.
Короленко, которое проектировал архитектор А.Н. Бекетов. О спасении этого
прекрасного здания, которое начало разрушаться из-за строительства бизнесцентра "Европа", о недостатке средств на приобретение первой книги Руси -

"Апостол" Ивана Федорова и о других проблемах, рассказывает директор
библиотеки Валентина Дмитриевна Ракитянская.
59.Стаднiк В. Її життя - книги i читачi // Сiльськi новини (Валкiвський
р-н).- 2010.- 20 березня.
Майже все трудове життя Марiї Миколаївни Корсун, яка вiдзначає свiй
80-лiтнiй ювiлей, пов'язане з роботою в бiблiотеках.
60.Тараненко М. З антикварiату - до книгозбiрнi // Слобiдський край.2010.- 16 лютого.- (Духовнi скарби).
Харкiвська наукова бiблiотека iм. В.Г. Короленка отримала вiд
харкiвських митникiв справжнi книжковi раритети, вилученi в
контрабандистiв.
61.Тарасенко Я. Книгочеи компьютерной эпохи // Время.- 2010.- 1
апреля.- (Дата. Завтра - Международный день детской книги).
В Харкiвськiй обласнiй дитячiй бiблiотецi пройшов обласний тур
всеукраїнського конкурсу серед дiтей шостих i сьомих класiв "Кращий читач
року".
62.Терещенко В. "Книга в нашому життi" // Колос (Сахновщинський
р-н).- 2010.- 27 березня.- (Культура).
В Огiївськiй бiблiотецi сiмейного читання на Сахновщинi учнi 11 класу
провели iнформацiйно-пiзнавальну годину "Книга в нашому життi".
63.У вiнок Кобзаря ми вплiтаємо майбутнє // Колос (Сахновщинський
р-н).- 2010.- 6 березня.
Завершився конкурс "У вiнок Кобзаря ми вплiтаємо майбутнє", котрий
органiзували Мiнiстерство культури i туризму України, Нацiональна
бiблiотека для дiтей та обласна бiблiотека для дiтей, в якому активну участь
взяли юнi читачi Сахновщинського району.
64.Чигрин В. На святковiй хвилi // Трибуна трудящих (Харкiвський рн).- 2010.- 6 березня.- (Наша афiша).
У Центральнiй районнiй бiблiотецi м. Пiвденне Харкiвського району з
5 по 31 березня працюватимуть тематичнi виставки: "П'ять сторiнок про
кохання" та "Книжковi раритети".
65.Чуйко Л. Найкращий читач року // Маяк (Богодухiвський р-н).2010.- 27 сiчня.- (Шкiльне життя).
20 сiчня в Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi вiдбувся II етап
Всеукраїнського конкурсу дитячого читання "Найкращий читач 2009/2010
року".
66.Шевченко I. Усе життя пропагує книгу // Обрiї Iзюмщини.2010.- 1 сiчня.- (Нашi земляки).
46 рокiв пропрацювала у Пiщанськiй мiськiй бiблiотецi N 2 (м. Iзюм)
Тамара Олексiївна Струкова-Талавiрко.
Матеріал підготувала: Казанцева Н. Ю. – зав. сектором інформації з
питань культури та мистецтва

БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНИХ
ВИДАНЬ
(Анотований тематико-бібліографічний список
за ІІ квартал 2010 року)
Професійна періодика
1.Васильченко Н. Методологические аспекты в деятельности
школьных библиотек: принцип системности // Бiблiотечний форум України.2010, N 1.- (Бiблiотекознавство).
В статье кандидата педагогических наук, доцента кафедры
книговедения и фондоведения Харьковской государственной академии
культуры Н. Васильченко сосредоточено внимание на методологических
аспектах принципа системности, предполагающего рассматривать и
формировать фонд библиотеки общеобразовательной школы как целое,
системное образование, универсальное по различным параметрам.
2.Загоруйко И., Пыхтина В. Управление процессами использования
информационных ресурсов в библиотеке высшего учебного заведения //
Бiблiотечний форум України.- 2010, N 1.- (Автоматизацiя бiблiотечних
процесiв).
В статье заведующей отделом информационных технологий И.
Загоруйко и методиста I категории библиотеки Харьковского национального
экономического университета В. Пыхтиной рассматриваются вопросы
усовершенствования библиотечными процессами библиотеки высшего
учебного заведения с использованием информационных ресурсов и степень
их влияния на эффективность удовлетворения информационных запросов
читателей.
3.Ковальчук Г., Кучерява Н. Використання електронних ресурсiв в
обслуговуваннi користувачiв у публiчних бiблiотеках // Бiблiотечний форум
України.- 2010, N 1.- (Автоматизацiя бiблiотечних процесiв).
У статтi головного бiблiотекаря науково-методичного вiддiлу Г.
Ковальчук i заступника директора Харкiвської державної наукової бiблiотеки
iм. В.Г. Короленка Н. Кучерявої проаналiзовано досвiд формування та
використання електронних ресурсiв в обслуговуваннi користувачiв у
публiчних бiблiотеках Схiдної України.
4.Ковальчук Г., Полянська Н. Краєзнавча дiяльнiсть публiчних
бiблiотек Схiдної України: збереження традицiй, пошук нового //
Бiблiотечний форум України.- 2010, N 1.- (Мережа бiблiотек).
У статтi головного бiблiотекаря науково-методичного вiддiлу Г.
Ковальчук i завiдувачки вiддiлу українiки Харкiвської державної наукової
бiблiотеки iм. В.Г. Короленка аналiзується та узагальнюється досвiд
краєзнавчої дiяльностi публiчних бiблiотек Схiдної України за останнi 5
рокiв. Вiдслiдковуються якiснi змiни в бiблiотечному краєзнавстi, пов'язанi з
пошуком сучасних форм популяризацiї краєзнавчих знань, синтезом
традицiйних та iнновацiйних функцiй краєзнавчої дiяльностi. У висвiтленнi

проблеми використанi матерiали безпосереднього знайомства з краєзнавчою
роботою бiблiотек пiд час вiдряджень.
5.Павленко Т. Модель корпоративного проекта по формированию
сводного электронного каталога: из опыта медицинских библиотек Украины
// Бiблiотечний форум України.- 2010, N 1.- (Автоматизацiя бiблiотечних
процесiв).
В статье заведующей отделом информационных технологий и
Научной
библиотеки
Харьковского
компьютерного
обеспечения
национального медицинского университета Т. Павленко на основе опыта
корпоративной деятельности медицинских библиотек Украины предложена
модель корпоративного проекта по формированию сводного электронного
каталога, которая актуальна для библиотек независимо от их ведомственной
подчиненности, типа или вида.
6.Трохименко Г. Бiблiотечний калейдоскоп (Харкiвська обласна
бiблiотека для дiтей) // Бiблiотечна планета.- 2010, N 2.- (Бiблiотека в
соцiальному контекстi).
Презентуючи дiяльнiсть Харкiвської обласної бiблiотеки для дiтей на
сторiнках вiдомого фахового журналу, директор бiблiотеки Г. Трохименко
розповідає про подiї, якими запам'яталися минулi роки, про ноу-хау, що було
застосовано в деяких напрямках дiяльностi бібліотеки, про перспективи.
Обласні та районні газети
1.Алешин В. Библиотека - Харькову, 100 тысяч - Днепропетровску //
Харьковские известия.- 2010.- 20 мая.- (Город).
Первую премию за проект библиотеки имени Евгения Кушнарева
выиграла творческая группа архитекторов из Днепропетровска.
2.Бiблiотека як оберiг // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2010.- 10 квiтня.
Про роботу Iвано-Шийчинської бiблiотеки-фiлiї Богодухiвського
району розповiдає завiдувачка В.Б. Крошкова.
3.Бабай Л. Не маємо права забувати // Дворiчанський край.- 2010.- 8
травня.
В читальнiй залi Дворiчанської районної дитячої бiблiотеки вiдбувся
районний конкурс читцiв-декламаторiв "В серцях i в пам'ятi навiки".
Проводився вiн в рамках обласної військово-патрiотичної акцiї учнівської
молодi "Слобожанськi дзвони Перемоги", присвяченої 65-й рiчницi Перемоги
у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi.
4.Библиотека нового тысячелетия // Харьковские известия.- 2010.- 24
июня.
24 червня у примiщеннi Харкiвської обласної унiверсальної наукової
бiблiотеки вiдбудеться урочисте вiдкриття обласного учбового центру,
створенного в рамках програми "Бiблiомiст". Пiдчас заходу буде проведена
презентацiя проекту "Бiблiомiст", iнформацiйного iнтернет-порталу
"Культура Харкiвщини", вiртуального туристичного iнформацiйного центру i
тренiнг "Iнтернет, як додатковий засiб спiлкування лiтнiх людей".
5.Будуть кращi умови // Вiстi Красноградщини.- 2010.- 11 червня.

Володимирiвська сiльська бiблiотека на Красноградщинi готується до
новосiлля: з пiдвального примiщення її планується перевести у будiвлю
дитячого садка.
6.Васильєва Т. До справи з любов'ю // Вiстi Красноградщини.- 2010.16 квiтня.- (Свiт захоплень).
Понад три десятирiччя вiддала улюбленiй професiї завiдуюча
бiблiотекою-фiлiалом с. Садове на Красноградщинi Тетяна Алфiмова.
7.Горбацевич К. Пам'ятi подвигу героїв-землякiв // Голос Лозiвщини.2010.- 18 травня.
До свята Перемоги в бiблiотеках Лозiвського району пройшли заходи,
присвяченi землякам - Героям Радянського Союзу.
8.Горбацевич К. Тиждень книги про вiйну // Голос Лозiвщини.- 2010.13 квiтня.
65-й рiчницi Великої Перемоги буде присвячено Тиждень книги про
вiйну, який проходитиме у бiблiотеках Лозiвщини з 3 по 9 травня.
9.“...Для них - життя частинка» // Промiнь (Краснокутський р-н).2010.- 15 травня.
6 травня в читальному залi Краснокутської центральної бiблiотеки для
учнiв 9-Б класу провiдним бiблiотекарем читальної зали Н.Я. Соломко та
бiблiотекарем В.Є. Кузьмiною був органiзований вечiр-спогад "Для нас iсторiя, для них - життя частинка", присвячений 65-рiччю Перемоги у
Великiй Вiтчизнянiй вiйнi.
10.Ефанова М. Харьков выбирает проект новой библиотеки //
Вечерний Харьков.- 2010.- 6 мая.- (Конкурс).
В оперном театре открылась выставка проектов библиотеки им. Е.П.
Кушнарева.
11.Живагiн А. Захистити книгою // Голос Лозiвщини.- 2010.- 8 червня.
В Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi було пiдбито пiдсумки
лiтературно-художнього огляду-конкурсу дiяльностi сiльських бiблiотек
"Сузiр'я ювiлярiв слова".
12.З нагоди урочистостей // Водолазький кур'єр.- 2010.- 15 травня.- (До
знаменної подiї: 7 травня).
До 65-ї рiчницi Великої Перемоги 7 травня по усiх школах
Нововодолазького району пройшли уроки мужностi. А в районному Будинку
культури для десятикласникiв Нововодолазького лiцею центральна
бiблiотека органiзувала захiд, присвячений знаменнiй датi. Працiвники цього
закладу пiд музичний супровiд розповiли про страхiття Великої Вiтчизняної
вiйни, показали документальнi, архiвнi вiдеоматерiали, декламували вiршi на
воєнну тематику.
13.Зiненко Н. Єднає серця поезiя // Сiльськi новини (Валкiвський р-н).2010.- 12 червня.- (Мистецька свiтлиця).
В бiблiотецi с. Костiв на Валкiвщинi вiдкрилась "Лiтературна
свiтлиця". Нещодавно її гостями були автори перших поетичних валкiвчани
Марина Слив'як та Сергiй Корсун. У бiблiотецi вiдбулася презентацiя їх
збiрок вiршiв "Я так нiкого не кохала" та "Признаюсь тобi".

14.Задля розвитку громадського доступу в Iнтернет // Слобiдський
край.- 2010.- 26 червня.- (Добра новина).
У Харкiвськiй обласнiй унiверсальнiй науковiй бiблiотецi вiдбулося
вiдкриття обласного навчального центру, створеного в рамках програми
"Бiблiомiст".
15.Зайцева А. Выбран эскиз библиотеки имени Кушнарева // Время.2010.- 20 мая.- (Регион. События и факты).
Журi конкурсу проектiв будiвлi бiблiотеки iм. Є.П. Кушнарьова
вибрало ескiз, за яким в Харковi на площi Свободи збудують будiвлю
бiблiотеки. Це ескiз днiпропетровських архiтекторiв Сергiя i Ольги
Прокоф'євих.
16.Зарiцька В., Павлюк Г. "П'є журавка воду" // Вiстi Дергачiвщини.2010.- 19 червня.
До Дня скорботи i вшанування жертв вiйни Цупiвська (зав. Павлюк
Г.П.) та Дубiвська (зав. Зарiцька В.I.) бiблiотеки-фiлiї Дергачiвської ЦБС
разом з учителями та учнями молодших класiв Цупiвської школи провели
годину пам'ятi пiд назвою "П'є журавка воду".
17.Злотников М. Чугуевские библиотеки получат компьютеры от
Билла Гейтса // Красная звезда (Чугуївський р-н).- 2010.- 26 июня.- (Проект).
Это - результат победы Чугуевской городской централизованной
библиотечной системы в конкурсе проектов, который прходил в рамках
программы "Библиомост", реализуемой благотворительным фондом Билла и
Мелинды Гейтс.
18.Зозуля О. "Моя родина - iсторiї краплина" // Голос Лозiвщини.2010.- 8 червня.
Напередоднi Мiжнародного дня сiм'ї у Катеринiвськiй сiльськiй
бiблiотецi вiдбулося свято "Моя родина - iсторiї краплина".
19.Золотарьова Л. Вдумливо, творчо, натхненно // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2010.- 10 квiтня.(Пiсля свята).
В Гур. Козачанському сiльському бiблiотечному фiлiалi Золочiвського
району, пiд керiвництвом завiдуючого Олексiя Яковича Гур'єва, оформлено
ряд книжкових виставок, присвячених поетичному слову: "Поэзия - души
движение", "Когда нельзя сказать иначе, чем стихами" (поезiя Харкiвщини).
Двi виставки влаштовано до ювiлейних дат: 115-рiччя М.Т. Рильського
"Лицар поезiї i доброти" та 80-рiччя Л.В. Костенко "Душа належить людству
i епохам". Фiлiал вiзьме участь у конкурсi "Книжкова виставка вiзитна картка
бiблiотеки", який проходить в районi з квiтня по вересень 2010 року.
20.«I мене в сiм'ї великiй...» // Вiстi Красноградщини.- 2010.- 16
квiтня.- (На часi).
У Красноградськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбувся
традицiйний конкурс декламаторiв поезiї Тараса Шевченка за участю учнiв
загальоосвiтнiх шкiл району.
21.Кiрiченко С. Дiє тематична виставка // Обрiї Iзюмщини.- 2010.- 16
квiтня.

При Iзюмськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдкрито книжкову
виставку-iнформацiю, присвячену 65-й рiчницi Великої Перемоги.
22.Калiберда М. Ми матiр називаємо святою // Промiнь
(Краснокутський р-н).- 2010.- 22 травня.- (Вiдлуння свята).
До свята Матерi, яке вiдбулося 11 травня в Мурафськiй сiльськiй
бiблiотецi, була проведена лiтературно-музична композицiя "Ми матiр
називаємо святою".
23.Кантемир Л. "Одна на всiх Велика Перемога" // Вiстi
Дергачiвщини.- 2010.- 9 травня.- (До 65-рiччя Великої Перемоги).
В Дергачiвськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi був проведений усний
журнал "Одна на всiх Велика Перемога", присвячений 65-рiччю Перемоги у
Великiй Вiтчизнянiй вiйнi.
24.Карелiна Т. 18 травня - Мiжнародний День музеїв // Вiстi
Дергачiвщини.- 2010.- 22 травня.
До Мiжнародного Дня музеїв працiвники Пересiчанської селищної
бiблiотеки Дергачiвського району пiдготували усний журнал "Музеїпам'яткова книга людства" i книжкову виставку "Скарби музейнi".
25.Карелiна Т., Чернецька Г., Новикова З. Нiхто не забутий, нiщо не
забуто // Вiстi Дергачiвщини.- 2010.- 15 травня.- (До 65-рiччя Великої
Перемоги).
В Пересiчанськiй бiблiотецi-фiлiї Дергачiвської ЦБС пройшов
тематичний вечiр "Подвиг, непiдвладний часу", присвячений 65-й рiчницi
Перемоги.
26.Ключник Г. Закон. Права. Обов'язки // Вiстi Дергачiвщини.- 2010.3 липня.- (Вiдгомiн подiї).
Пiд такою назвою у Токарiвськiй бiблiотецi-фiлiї пройшов урок
громадянства, присвячений Дню Конституцiї.
27.Коваль Л. Правова культура // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2010.21 квiтня.- (Семiнар).
16 квiтня в примiщеннi Богодухiвської районної дитячої бiблiотеки був
проведений районний семiнар для бiблiотекарiв за темою "Роль бiблiотек у
формуваннi правової культури пiдростаючого поколiння". Захiд пройшов у
формi рольового ток-шоу.
28.Копитько А. Дiм, де живе книга // Вiстi Красноградщини.- 2010.- 29
сiчня.- (Обрiї сiльської культури).
Про роботу сiльської бiблiотеки-фiлiї на Красноградщинi, в якiй
працює Ольга Григорiвна Литвин.
29.Кучеренко С. Твори добро // Вiстi Дергачiвщини.- 2010.- 26
червня.- (Твои люди, Дергачевщина).
Семья Панафиденко передала более 150 книг из собственной
библиотеки в Прудянскую сельскую библиотеку Дергачевского района.
30.Ламаалем Ю. Безкоштовний Iнтернет прийде до районних
бiблiотек // Слобiдський край.- 2010.- 22 червня.- (Iнновацiя).
Чугуївська мiська Централiзована бiблiотечна система перемогла в
конкурсi "Органiзацiя нових бiблiотечних послуг з використанням вiльного

доступу до Iнтернету", який був оголошений у рамках програми "Бiблiомiст".
Завдяки цьому читачi матимуть змогу безкоштовно вiдвiдувати в мiстi
чотири Iнтернет-центри. Про роботу, яка проводиться в рамках програми
"Бiблiомiст" в Харкiвськiй обласнiй унiверсальнiй науковiй бiблiотецi,
розповiдає її директор Наталiя Шостко.
31.Ламаалем Ю. Учасники конкурсу проекту бiблiотеки iм. Є.П.
Кушнарьова отримали премiї // Слобiдський край.- 2010.- 3 липня.(Нагороди).
У День архітектора, 1 липня, в Харковi вiдбулася урочиста церемонiя
нагородження кращих авторiв проектiв бiблiотеки iм. Є.П. Кушнарьова.
Перше мiсце присудили проекту днiпропетровських архiтекторiв Сергiя i
Ольги Прокоф'євих.
32.Лети, наше пiсне, даю тобi крила // Голос Лозiвщини.- 2010.- 25
червня.- (Мiсто Лозова: подiї та факти).
22-30 червня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi оформлено тематичну
поличку до Дня молодi "Роки, оповитi серпанком романтики". До Дня
Конституцiї в бiблiотецi вiдбулося тематичне досьє "Основний Закон країни".
Упродовж червня в юнацькiй бiблiотецi триває книжкова виставка "Чорнi
жнива" до Дня вшанування пам'ятi жертв голодомору в Українi. З нагоди Дня
скорботи й вшанування пам'ятi жертв вiйни в Українi в Лозiвськiй мiськiй
бiблiотецi вiдбулась виставка-спогад "Пам'ять народу жива".
33.Лозiвський район: коротко // Голос Лозiвщини.- 2010.- 18 травня.
Свято "Моя родина - iсторiї краплина" вiдублося в Катеринiвськiй
бiблiотецi на Лозiвщинi.
34.Лозiвський район: коротко // Голос Лозiвщини.- 2010.- 18 травня.
З нагоди Дня матерi та Мiжнародного дня сiм'ї, якi вiдзначаються на
початку травня, у Смирнiвськiй бiблiотецi Лозiвського району пройшло
родинне свято "Берегиня роду людського".
35.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 14 травня.
12 травня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi органiзовано зустрiч з
багатодiтними сiм'ями за темою "Щастя матерi - у дiтях". В Лозiвськiй
юнацькiй бiблiотецi дiє тематична поличка "Подорожуємо Європою",
присвячена Дню Європи.
36.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 16 квiтня.
15 квiтня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проведено екскурс в iсторiю
"Iсторiя держави гiрка, але це наша iсторiя" до Дня пам'ятi жертв полiтичних
репресiй. В юнацькiй бiблiотецi 17 квiтня пройшла година iнформацiї "Ас
Великої Вiтчизняної вiйни" до 90-рiччя з дня народження I.М. Кожедуба.
Упродовж квiтня у мiськiй бiблiотецi триває тематична поличка "Роль
християнства у розвитку України як держави" до 1025-рiччя Хрещення
Київської Русi.
12-30 квiтня у Лозовiй продовжується мiський (очний) етап
Всеукраїнської акцiї "Живи, книго!", у рамках якого вiдбуваються тематичнi,
лiтературнi ранки, свята, вiдкритi бiблiотечнi уроки, лiтературнi читання та

буде пiдбито пiсумки загальношкiльних акцiй "Подаруй книгу шкiльнiй
бiблiотецi!".
37.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 30 квiтня.
24 квiтня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi оформлено книжкову
виставку "Чорнобильський вiтер у душах".
38.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 7 травня.
5 травня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбувся вечiр-спомин для
юнацтва "Не охолоне пам'ять серця", виставка-спогад "Пам'ятаєш земле,
сорок п'ятий". 6 травня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi органiзовано
лiтературно-iсторичну годину "У пам'ятi народнiй не закiнчилася вiйна".
39.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 9 квiтня.
1 квiтня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi оформлено тематичну
поличку "Великоднi дзвони"; 9 квiтня - оформлено книжкову виставку
"Трагiчна сторiнка iсторiї" до вшанування пам'ятi жертв голодомору в
Українi. У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 6 квiтня проведено урок
народознавства для учнiвської молодi "Йде Великдень у кожну хату".
З 6 по 30 квiтня в Лозовiй проводиться мiськiй (очний) етап
Всеукраїнської акцiї "Живи, книго!", в рамках якого буде проведено
тематичнi лiтературнi ранки, свята, вiдкритi бiблiотечнi уроки, лiтературнi
читання, вiдбудеться пiдведення пiдсумкiв загальношкiльних акцiй "Подаруй
книгу шкiльнiй бiблiотецi".
40.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 18 червня.
Упродовж червня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi триває книжкова
виставка "Чорнi жнива" до Дня вшанування пам'ятi жертв голодомору в
Українi.
41.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 21 травня.
18 травня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проведено бiблiотечний урок
"Духовнiсть - основа життя" (В рамках реалiзацiї Конвенцiї ООН про права
дитини). 21 травня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi органiзовано
iнформацiйну годину "Спадщина братiв Кирила та Мефодiя", присвячену
Дню слов'янської писемностi й культури.
42.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 4 червня.
До Дня захисту дiтей в Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбувся
лiтературний турнiр "Вони майбутнє України"; в юнацькiй бiблiотецi
пройшли екскурсiї та вiкторини "Вiддамо цей свiт дитинi". 3 червня в
Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi для учнiвської молодi мiста проведено
експрес-iнформацiю "Iван Кожедуб - тричi Герой Радянського Союзу", а 6
червня в мiськiй бiблiотецi пройшла година цiкавого "Його життя - подвиг"
до 90-рiччя I. Кожедуба.
43.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 9 липня.
10 липня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшов огляд-презентацiя
"До вашої уваги - новинки". Упродовж липня в мiськiй бiблiотецi дiє
виставка "Хай оживає iстина стара: людина починається з добра" (до
реалiзацiї Конвенцiї ООН з прав дитини).

44.Максимова В. Дети в гостях у сказки // Красная звезда (Чугуевский
р-н).- 2010.- 17 апреля.- (Досуг).
Щорiчне вiдкриття Тижня дитячої книги розпочалося зi свята "В гостях
у казки", яке пiдготували i провели працівники Чугуївської мiської бiблiотеки
разом з районним будинком культури.
45.Медвiдь В. Книги з електронної бiблiотеки // Слобiдський край.2010.- 5 червня.- (Конференцiї).
Центральнiй науковiй бiблiотецi Харкiвського нацiонального
унiверситету iменi В.Н. Каразiна виповнилося 205 рокiв. Цiй знаменнiй датi
була приурочена мiжнародна науково-практична конференцiя. Спецiалiсти з
усiх кiнцiв України, Росiї, США та Польщi, зiбравшись, обговорювали шляхи
руху бiблiотек вищих навчальних закладiв до свiтового iнформацiйного
простору.
46.Меркулова Т. Книга - мудрий друг кожної дитини // Вiстi
Змiївщини.- 2010.- 9 квiтня.- (До Мiжнародного дня дитячої книги).
Про роботу Змiївської районної дитячої бiблiотеки.
47.Мудрак Н. "Нiхто не забутий! Нiщо не забуте!" // Голос
Лозiвщини.- 2010.- 18 травня.
"Нiхто не забутий! Нiщо не забуте!" - пiд таким девiзом працює
Лозiвська центральна районна бiблiотека в 2010 роцi, який оголошений в
Українi Роком ветеранiв Великої Вiтчизняної вiйни 1941-1945 рокiв". В
бiблiотецi вiдбулась низка заходiв до 65-ї рiчницi Великої Перемоги.
Найбiльш зацiкавив читачiв цикл книжкових виставок "Ми пам'ятаємо" та
"Книги, обпаленi вiйною".
48.Мудрак Н. "Я родом не из детства, из войны..." // Голос Лозiвщини.2010.- 15 червня.
Заключний захiд огляду-конкурсу "Сузiр'я ювiлярiв слова" година
пам'ятi "Не знаю, где я нежности училась", присвячена поетесi, фронтовичцi,
лауреату премiї iм. М. Горького Юлiї Друнiнiй, був пiдготовлений i
проведений Шелавiною В.Г. - провiдним бiблiотекарем юнацького
абонементу Лозiвської центральної бiблiотеки та Макаренко Н.О. завiдуючею Лозiвською центральною дитячою бiблiотекою.
49.Несвiтайло О. Про минуле - для майбутнього // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2010.- 19 червня.(Нашi здобутки).
Завiдувач Гур'єво-Козачанського бiблiотечного фiлiалу Золочiвського
району Олексiй Якович Гур'єв посiв перше мiсце у конкурсi на кращий
сценарiй масового заходу з патрiотичного виховання молодi "Естафета
пам'ятi", який проводила серед пiдроздiлiв обласна бiблiотека для юнацтва.
50.Пам'ятi Лесi Українки // Вiстi Красноградщини.- 2010.- 5 березня.
У Красноградськiй центральнiй районнiй бiблiотецi пройде тематичний
вечiр, присвячений творчостi Лесi Українки.
51.Перець С. Лiто з книгою // Колос (Сахновщинський р-н).- 2010.- 12
червня.- (Канiкули).

Сахновщинська районна дитяча бiблiотека пропонує до лiтнiх канiкул
розроблену нею програму "Лiто з книгою". Програма "Лiто з книгою"
передбачає проведення лiтературних мандрiвок, конкурсiв малюнкiв,
органiзацiю та проведення лялькових вистав.
52.Полякова О. Нiхто не забутий, на попiл нiхто не згорiв... // Голос
Лозiвщини.- 2010.- 27 квiтня.
Подвигу видатного земляка, Героя Радянського Союзу В.С. ГiльтiйБiлоусова, була присвячена година пам'ятi у Перемозькiй ЗОШ I-III ступнiв,
яку пiдготувала завiдуюча Перемозькою бiблiотекою-фiлiєю Полякова О.М.
Шкiльний бiблiотекар Тихоненко С.А. провела огляд лiтератури "Сторiнки
цих книг - сама iсторiя" та представила дiтям воєнно-патрiотичну лiтературу,
яка є у наявностi у бiблiотеках. А бiблiотекар Герсеванiвської бiблiотеки
Бараш С.О. ознайомила присутнiх з тематичним досьє "Нашi земляки на
фронтах Великої Вiтчизняної вiйни".
53.Прес-центр райдержадмiнiстрацiї iнформує // Маяк (Богодухiвський
р-н).- 2010.- 19 червня.
18 червня в читальнiй залi Богодухiвської центральної бiблiотеки для
постiйних вiдвiдувачiв з нагоди Дня Скорботи i вшанування пам'ятi жертв
вiйни органiзовано книжкову виставку-спомин "1941 рiк: Вогонь народної
помсти".
54.Приз А. Канiкули з книгою // Сiльськi новини (Валкiвський р-н).2010.- 10 квiтня.
Кобзарiвська сiльська бiблiотека Валкiвського району пiдготувала для
юних читачiв низку пiзнавальних заходiв, присвячених Тижню дитячої та
юнацької книги.
55.Притула Е. День фото // Харьковские известия.- 2010.- 18 мая.(Культура).
У бiблiотецi унiверситету iменi В.Н. Каразiна вiдкрилася виставка
робiт-переможцiв фотоконкурсу газети "День".
56.Рiзнiченко В. В дарунок бiблiотекам // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2010.- 10 квiтня.(Добродiйнi справи).
Завiдуюча вiддiлом комплектування Золочiвської ЦБС В. Рiзнiченко
розповiдає про шляхетнi вчинки книголюбiв, якi дарують свої книжки
бiблiотекам.
57.Рєзнiк О. "Казковий калейдоскоп" // Дворiчанський край.- 2010.- 12
червня.
У Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi вiдбулося свято
"Казковий калейдоскоп", присвячене Мiжнародному дню захисту дiтей.
58.Рєзнiк О. Знати, щоб жити // Дворiчанський край.- 2010.- 6 березня.
Працiвники Дворiчанської районної дитячої бiблiотеки органiзували й
провели для учнiв 10-11 класiв Дворiчанської загальноосвiтньої школи мiнiконференцiю з профiлактики шкiдливих звичок.
59.Рєзнiк О. Травневi днi в дитячiй бiблiотецi // Дворiчанський край.2010.- 22 травня.

В Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi до 65-ї рiчницi Перемоги
у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi вiдбулася година пам'ятi "Ми йшли до тебе,
Перемого!", була пiдготовлена книжкова виставка "Перемога, свята
Перемога!". До 165-рiччя з дня народження уславленного земляка, вченого iз
свiтовим iм'ям Iллi Iллiча Мечникова, в бiблiотецi була присвячена
iнформацiйна година.
60.Середа Т. Година пам'ятi // Промiнь (Краснокутський р-н).- 2010.30 квiтня.- (Вiдлуння свята).
У рамках заходiв до 24-ої рiчницi аварiї на Чорнобильськiй АЕС
бiблiотекарi Краснокутської центральної районної бiблiотеки Наталiя
Горбань та Валентина Кузьмiна провели Годину пам'ятi "Лицарi зони
вiдчуження" для учнiв 5, 9-х класiв Краснокутської гiмназiї.
61.Тараненко М. Щоб пам'ятали // Слобiдський край.- 2010.- 13
травня.
12 травня в Харкiвськiй державнiй науковiй бiблiотецi iм. В.Г.
Короленка пройшла презентацiя унiкальної книги "Великая Отечественная
война. 1941-1945 г. Память сердца".
62.Тарасова О. "Жорстокi дзвони квiтня" // Голос Лозiвщини.- 2010.30 квiтня.
До рiчницi Чорнобильської трагедiї в Лозiвськiй мiськiй юнацькiй
бiблiотецi проведено вечiр-спомин "Жорстокi дзвони квiтня", а також
органiзовано виставку-роздум, на якiй, поряд зi статтями з газет i журналiв,
представленi й книги, зокрема "Бiль i тривоги Чорнобиля", "Чорнобильський
зошит" Г. Медведєва, "Уроки Чорнобиля" В. Антонова, "Чорнобиль" Ю.
Щербака, "Репортаж з Чорнобиля" А. Iллєша.
63.Тарасова О. "Не охолоне пам'ять серця" // Голос Лозiвщини.- 2010.18 травня.
Серед заходiв, пiдготовлених в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi до 65-ї
рiчницi Перемоги: огляд лiтератури "Перечитаємо вiйну", розповiдь про I.
Кожедуба, книжкова виставка-спогад "Пам'ятаєш, земле, сорок п'ятий?",
вечiр-спомин "Не охолоне пам'ять серця".
64.Тарасова О. Лiтературна зустрiч у бiблiотецi // Голос Лозiвщини.2010.- 21 травня.
В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi в рамках циклу "Лiтературнi
портрети" пройшов вечiр-портрет, присвячений великому росiйському поету
О. Пушкiну.
65.Тесло I. Можливостi дiточок стають безмежними // Слобiдський
край.- 2010.- 1 червня.- (Майбутнє – дiтям).
Напередоднi Мiжнародного Дня захисту дiтей в Харкiвськiй обласнiй
бiблiотецi для дiтей вiдбулася урочиста подiя. В стiнах бiблiотеки був
вiдкритий Iнтернет-клас для дiтей з особливими потребами, соцiально
незахищених та малозабезпечених сiмей.
66.Цей дивний свiт - бiблiотека // Сiльськi новини (Валкiвський р-н).2010.- 11 травня.

В Баранiвському сiльському Будинку культури Валкiвського району
пройшов тематичний вечiр "Цей дивний свiт - бiблiотека". Привiд для такої
зустрiчi - 110 рокiв виповнилося мiсцевiй бiблiотецi.
67.Чигрин В. Бiблiотека отримала власне примiщення // Трибуна
трудящих (Харкiвський р-н).- 2010.- 3 липня.- (Новини Передмiстя).
Бiблiотечний фiлiал у Борщовiй Харкiвського району переїхав до
нового примiщення.
68.Щастя треба - на всякий випадок, а сили треба - на цiлий вiк" //
Маяк (Богодухiвський р-н).- 2010.- 7 квiтня.
В бiблiотецi Богодухiвського медичного коледжу вiдбувся
лiтературний вечiр, присвячений 80-рiччю видатної української поетеси Лiни
Василiвни Костенко "Поезiя - це завжди неповторнiсть".
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації з
питань культури та мистецтва.

БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
(Анотований тематико-бібліографічний список
за ІІІ квартал 2010 року)
Професійна періодика
1.Грабар Н. Спiлкування в бiблiотецi у вiддаленому режимi // Вiсник
Книжкової палати.- 2010, N 9.- (Бiблiотечна справа).
У статтi доцента кафедри культури Харкiвського нацiонального
технiчного унiверситету сiльського господарства iменi Петра Василенка,
кандидата наук iз соцiальних комунiкацiй Наталiї Грабар виокремлено
актуальнi питання вивчення бiблiотечного спiлкування. Розглянутi деякi
особливостi спiлкування у вiддаленому режимi. Наведенi його види. З'ясованi
переваги та недолiки.
2.Петренко О. Соцiологiчнi дослiдження бiблiотек України для дiтей
як пiдгрунтя пiдготовки державної цiльової програми пiдтримки та розвитку
читання // Бiблiотечна планета.- 2010, N 3.- (Соцiологiчнi дослiдження в
бiблiотеках).
Вивчаючи проблему органiзацiї сiмейного читання, Харкiвська обласна
бiблiотека для дiтей провела комплексне регiональне доследження "Сучасна
модель сiмейного читання", в якому взяли участь усi ЦБС м. Харкова та
Харкiвської областi. За результатами вивчення фахiвцi Харкiвської ОБД
провели обласний проблемний семiнар "Новий ракурс дiяльностi дитячих
бiблiотек: стратегiя органiзацiї сiмейного читання".

Обласні та районні газети
1.Бiблiотека як покликання // Вiстi Змiївщини.- 2010.- 16 липня.(Ювiлей).
16 липня святкувє свiй ювiлей Валентина Данилiвна Носовська, яка
понад 30 рокiв працює в Змiївськiй центральнiй бiблiотецi.
2.Бiблiотекар - перший порадник учнiв // Маяк (Богодухiвський р-н).2010.- 1 жовтня.
Про роботу Степнянської бiблiотеки-фiлiї Богодухiвського району
розповiла її завiдуюча Т.А. Огер.
3.Бiблiотекарi - вiрнi збирачi духовних скарбiв // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2010.- 28 вересня.
У Богодухiвському районi працює 37 бiблiотек Мiнiстерства культури i
туризму України. Усі вони проводять цiкавi заходи до знаменних дат в iсторiї
країни, беруть активну участь у життi району.
4.Бараш С., Полякова О. "Свята мого роду, українського народу" //
Голос Лозiвщини.- 2010.- 27 серпня.
У Перемозькiй та Герсеванiвськiй бiблiотеках Лозiвського району
пройшли заходи, присвяченi святу Спаса: були оформленi книжковi виставки
за темою "Свята мого роду, українського народу". Читачi ознайомилися з
обрядами, звичаями та прикметами, спiвали українських пiсень, дiлилися
народними прикметами, смакували обрядову страву.
5.Бараш С., Полякова О. Життя бiблiотеки - її читачi // Голос
Лозiвщини.- 2010.- 28 вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).
Про своїх читачiв розповiдають бiблiотекарi С. Бараш та О. Полякова з
бiблiотек сіл Перемога та Герсеванiвка Лозiвського району.
6.Бережуть свої обряди // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2010.- 17
липня.- (З редакцiйної пошти).
Святкування Iвана Купала стало вже традицiйним для жителiв села
Корбини Iвани. Органiзаторами його були завiдуюча клубом В. Змiєвська та
бiблiотекар Л. Меланюк.
7.Бондар А. "Бiблiомiст" - є чугуївська ланка! // Красная звезда
(Чугуевский р-н).- 2010.- 14 августа.- (IТ-технологiї).
7 серпня, на День мiста, вiдбулося вiдкриття центрiв вiльного доступу
до мережi Iнтернет для користувачiв чотирьох фiлiй Чугуївської мiської
бiблiотеки.
8.Бугай Л. "Читаючi" села // Зоря (Золочiвський, Богодухiвський,
Краснокутський, Дергачiвський р-н).- 2010.- 14 серпня.
Про роботу Козiївської сiльської бiблiотеки Краснокутського району
розповiдає її завiдуюча Людмила Миколаївна Чебаненко.
9.Вiннiченко Н. Чим живеш, бiблiотеко? // Промiнь (Краснокутський
р-н).- 2010.- 2 жовтня.- (Пiслясвяткове).
Iнтерв'ю з директором Краснокутської централiзованої бiблiотечної
системи Ганною Iванiвною Голубовою.
10.Весєлкова О. Жiноча доля, хто її розкаже? // Голос Лозiвщини.2010.- 13 липня.

Бiблiотекарi Краснопавлiвської фiлiї N2 провели масовий захiд пiд
назвою "Жiноча доля, хто її розкаже?" у вiддiленнi соцiально-побутової
реабiлiтацiї пенсiонерiв та iнвалiдiв Лозiвського райтерцентру.
11.Дата. 30 сентября - Всеукраинский день библиотек // Время.- 2010.30 сентября.
30 вересня в Харкiвськiй державнiй науковiй бiблiотецi iм. В.
Короленка вiдбудеться День вiдкритих дверей. В програмi заходу буккросинг, лiтературнi зустрiчi i концерт.
12.Дмитрiєва О. Першi з перших // Слобiдський край.- 2010.- 11
вересня.- (Матерiали "круглого столу").
У найстарiшiй харкiвськiй бiблiотецi - державнiй науковiй бiблiотецi
iм. В.Г. Короленка зберiгаються справжнi раритети - газети i журнали, якi
смiливо можна назвати першими з перших в Українi, навколо яких
об'єднувалися люди, народжувалися новi iдеї. Про роль преси у становленнi
видатних особистостей Харкiвщини йшлося на "круглому столi", який був
органiзований редакцiєї "СК" i центром краєзнавцтва ХНУ iм. В.Н. Каразiна.
13.З книгою протягом усього життя // Вiстi Водолажчини.- 2010.- 28
вересня.
Понад 30 рокiв вiддали улюбленiй справi працiвники Нововодолазької
центральної районної бiблiотеки Нiна Андрiївна Лиман i Зоя Павлiвна
Солодовник.
14.Заходи до Дня Державного Прапора України та 19-ї рiчницi
незалежностi України, що проводитимуться в районi // Вiстi
Красноградщини.- 2010.- 20 серпня.
До Дня Державного Прапора України та 19-ї рiчницi незалежностi
України в Красноградськiй центральнiй районнiй бiблiотецi пройдуть:
лiтературно-музичний вечiр "Тут Вiтчизни моєї початок"; виставка-дiалог
"Синiй - чисте небо, жовтий колiр поля"; усний журнал "Живи моя державо,
Україно!". 22 у Кобзiвському будинку культури, а 24 серпня на центральнiй
площi мiста пройдуть тематичнi концерти до Дня незалежностi.
15.Зозуля И. Библиотекари выходят на улицы // Вечерний Харьков.2010.- 25 сентября.- (Окультуривание).
Библиотеки Коминтерновского района внедрили ноу-хау - людей
привлекают к печатному слову с помощью выездных читальных залов. В
теплое время года библиотекари с литературой выезжают на площадки
придомовых территорий, в парки. С наступлением холодов библиотекари
понесут художественную литературу в школы и детсады, а прессу пенсионерам.
16.Iзюм святкує День Незалежностi України // Обрiї Iзюмщини.2010.- 20 серпня.- (Афiша).
До Дня Незалежностi України в Iзюмi заплановано: в дитячiй-фiлiї N 1
- книжкова виставка "Хай святиться iм'я твоє, Україно"; в центральнiй
районнiй бiблiотецi - вернiсаж творчих робiт "Нi, ти не знаєш добре Україну,
якщо хоч раз на Iзюмщинi не бував" i лiтературна подорож духовними
мiсцями Iзюмщини "Мiй рiдний край - перлина Батькiвщини"; по сiльським

бiблiотекам та ЦРБ - година народознавства "У звичаях, традицiях народу ти
душу краю рiдного пiзнай"; у центральнiй мiськiй бiблiотецi iнформацiйна
година для молодi "Наш стяг - пшениця у степах пiд голубим склепiнням
неба"; у бiблiотецi-фiлiї N 1 мiста iнформацiйна година "В сiм'ї великiй,
вольнiй, новiй".
17.Копитець П. На вогник завiтали дiти вiйни // Голос Лозiвщини.2010.- 3 серпня.
22 червня в Лозiвському районному Будинку дитячої та юнацької
творчостi, в рамках запропонованої районною асоцiацiєю старшокласникiв
"Стожари" "Дитинство, вкрадене вiйною", вiдбувся вогник-зустрiч
вихованцiв закладу з дiтьми вiйни. Цiннi пошуковi матерiали представила на
огляд односельцiв бiблiотекар Катеринiвської сiльської бiблiотеки О.С.
Зозуля.
18.Ламаалем Ю. Безкоштовний Iнтернет прийшов до бiблiотек
Чугуєва // Слобiдський край.- 2010.- 10 серпня.- (Спецiальний репортаж).
7 серпня вiдбулося вiдкриття центрiв вiльного доступу до мережi
Iнтернет для користувачiв чотирьох бiблiотек мiста Чугуїв. Цi центри
входять до мережi бiблiотек, обладнаних сучасними технологiями, яка
створюється в Українi в рамках програми "Бiблiомiст" протягом 2010-2013
рокiв.
19.Левченко В. Берегиня скарбiв духовних // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2010.- 18 вересня.
Про бiблiотекаря шкiльної бiблiотеки у Каплунiвцi Краснокутського
району Олександру Iванiвну Гук.
20.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2010.- 21
вересня.
З нагоди 67-ї рiчницi визволення Лозiвщини вiд нiмецько-фашистських
загарбникiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах, бiблiотеках та клубах
району проведено тематичнi заходи (виховнi години, зустрiчi з ветеранами,
вечори пам'ятi, книжковi виставки лiтератури, години спiлкування тощо).
21.Ляшенко I. Аптека для душi // Зоря (Золочiвський, Богодухiвський,
Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2010.- 25 вересня.- (30 вересня - День
бiблiотек).
Наталiя Олексiївна Сусло працює бiблiотекарем у Богодухiвському
медичному коледжi, а до цього 20 рокiв вiдпрацювала у сiльськiй бiблiотецi в
Братеницi.
22.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 16 липня.
10 липня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбувся огляд-презентацiя
"До вашої уваги - новинки"; 13 липня у мiськiй бiблiотецi оформлено
книжкову виставку-ексклюзив "Довгий шлях до суверенiтету", у юнацькiй
бiблiотецi - тематичну книжкову поличку "Аспекти державного
суверенiтету". Впродовж липня у мiськiй бiблiотецi дiє виставка-порада
"Здоров'я без лiкiв i довголiття без хвороб", до реалiзацiї Конвенцiї ООН з
прав дитини тут працює виставка "Хай оживає iстина стара: людина
починається з добра"; у юнацькiй бiблiотецi - бiблiографiчний куточок "Дiти

сiм'ї". 17 липня у юнацькiй бiблiотецi вiдбувся iнформацiйний анонс
"Навчальнi заклади України".
23.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 23 липня.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбувся огляд лiтератури "Пам'ять
про них збережуть обелiски".
24.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 30 липня.
До реалiзацiї Конвенцiї ООН з прав дитини у Лозiвськiй мiськiй
бiблiотецi триває виставка "Хай оживає iстина стара: людина починається з
добра"; в юнацькiй бiблiотецi - бiблiографiчний огляд "Дiти у сiм'ї". Також у
юнацькiй бiблiотецi пройшов огляд лiтератури "Пам'ять про них збережуть
обелiски", а у мiськiй тривала виставка-порада "Здоров'я без лiкiв i довголiття
без хвороб" та книжкова виставка "Християнство поворот iсторiї
Давньоруської держави", присвячена 1025-рiччю хрещення Київської Русi.
24.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 6 серпня.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi впродовж серпня дiє книжкова виставка
"Думаючи про майбутнє, звертаємося до iсторiї" до Дня незалежностi
України.
25.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 13 серпня.
10 серпня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проведено тематичний
перегляд лiтератури "Духовнiсть - основа життя" до 1025-рiччя хрещення
Київської Русi. До Дня незалежностi України у мiськiй бiблiотецi дiє
книжкова виставка "Думаючи про майбутнє, звертаємося до iсторiї",
виставка творчих робiт читачiв, а до Дня визволення Харкова вiд нiмецькофашистських загарбникiв оформлено краєзнавчий куточок "Встаньте люди,
iде ветеран!". У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi дiє книжкова виставкамозаїка "Сiм чудес України".
26.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 20 серпня.
Впродовж серпня до Дня незалежностi України у Лозiвськiй мiськiй
бiблiотецi дiє книжкова виставка "Думаючи про майбутнє, звертаємося до
iсторiї", виставка творчих робiт читачiв; в юнацькiй бiблiотецi - книжкова
виставка-мозаїка "Сiм чудес України"; у краєзнавчому музеї проходять
тематичнi екскурсiї з iсторiї державотворення; у мiськiй бiблiотецi до Дня
визволення Харкова вiд нiмецько-фашистських загарбникiв оформлено
краєзнавчий куточок "Встаньте люди, iде ветеран!".
27.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 27 серпня.
До Дня Державного прапора України та Дня незалезностi України у
Лозовiй вiдбулися заходи: у мiськiй бiблiотецi оформлено книжкову виставку
"Думаючи про майбутнє, звертаємося до iсторiї"; проведено годину
повiдомлень "Нацiональна символіка: минуле i сучасне"; в юнацькiй
бiблiотецi пройшла пiзнавальна гра "Чи у свiтi є країна, ще милiша за наш
край".
28.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 3 вересня.
3 вересня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла виховна година
"Рiдну землю, де живемо, Україною зовемо" до Харкiвської областi.

29.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 10
вересня.
7-11 вересня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi працює книжкова
виставка "Чорнi жнива" до Дня пам'ятi жертв голодоморiв.
30.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 17
вересня.
В рамках заходiв з нагоди 141-ї рiчницi з дня заснування мiста Лозова
та 67-ої рiчницi визволення Лозiвщини вiд фашистських загарбникiв в
юнацькiй бiблiотецi вiдкрито книжкову виставку "Лiтопис рiдного краю"; 18
вересня вiдбувся iсторичний калейдоскоп "Слобожанщина - перлина
України".
З цієї ж нагоди 15 вересня у мiськiй бiблiотецi пройшов лiтературний
екскурс в iсторiю "Зустрiч з учасниками Великої Вiтчизняної вiйни". Також
вiдбувся екскурс в iсторiю "Iсторичнi передумови створення Харкiвської
областi" для студентської молодi мiста. Упродовж вересня в бiблiотецi дiє
тематична поличка "Лозова i лозiвчани".
31.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 24
вересня.
22 вересня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi до Дня партизанської
слави вiдбувся вечiр-спомин "Ту перемогу так давно ми чекали"; у мiськiй
бiблiотецi - лiтературна сторiнка Великої Вiтчизняної вдiйни "Пам'ятi народу
немає строку давностi" i вiдкритий перегляд лiтератури "Шляхи рiзнi, а цiль
одна - Перемога".
32.Мельникова Л. Книга та лялька // Вiстi Красноградщини.- 2010.- 30
липня.- (Реплiка).
В Красноградськiй районнiй дитячiй бiблiотецi працює ляльковий
театр "Книга та лялька".
33.Новикова З. Подвиг, непiдвладний часу // Вiстi Дергачiвщини.2010.- 4 вересня.- (2010 рiк - Рiк ветерана).
Бiблiотеки Дергачiвської ЦБС постiйно придiляють увагу вiйськовопатрiотичному вихованню. Вшановуючи подвиги мужнiх афганцiв, героїчних
учасникiв Великої Вiтчизняної вiйни, в бiблiотеках пiдготовленi виставки i
тематичнi полички "Подвиг, непiдвласний часу".
34.Об'єднання "Умiлi руки" працює i влiтку // Вiстi Красноградщини.2010.- 27 серпня.
При М.-Комишуватськiй бiблiотецi-фiлiї Красноградського району
працює дитяче об'єднання естетичного спрямування "Умiлi руки".
35.Оксенич В. Бiблiотека користується попитом // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2010.- 21 серпня.- (Петропавлiвська сiльська рада).
Завiдуюча Петропавлiвською сiльською бiблiотекою Богодухiвського
району Г. Колєснiк готує тематичнi виставки, зацiкавлює читачiв
фотографiями, iншими матерiалами.
36.Попова О. Библиотека - храм мудрости // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н).- 2010.- 29 вересня.- (Профессия).

Об
участии
в
Международном
конкурсе
"Библиомост",
организованном Фондом Билла и Мелинды Гейтс, рассказывает главный
методист Центральной районной библиотеки Харьковского района Марина
Реуцкова.
37.Прес-центр райдержадмiнiстрацiї iнформує // Маяк (Богодухiвський
р-н).- 2010.- 28 вересня.
20 вересня в Богодухiвськiй районнiй центральнiй бiблiотецi проведено
книжкову виставку-попередження "Наркоманiя! Зупинись! Подумай! А чи
тобi це потрiбно?".
38.Прес-центр райдержадмiнiстрацiї iнформує // Маяк (Богодухiвський
р-н).- 2010.- 10 сентября.
7 вересня в Богодухiвськiй центральнiй бiблiотецi була представлена
книжкова виставка-огляд до Дня Харкiвської областi "Iмена, якi прославили
Харкiвщину".
39.Прес-центр РДА iнформує // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2010.- 21
вересня.
14 вересня у Богодухiвськiй центральнiй бiблiотецi для дорослої
категорiї читачiв до Дня Харкiвської областi проведено бесiду "Харкiвщина
моя".
40.Салiна Н. З книгою на канiкулах сумувати нiколи // Слобiдський
край.-2010.- 22 липня.- (Увага: конкурс).
Харкiвська обласна бiблiотека для дiтей запросила своїх читачiв до
участi у конкурсi "Лiтнi читання" на звання "Найкращий читач лiта - 2010".
Лiтнi читання - це програма iз залучення дiтей до читання влiтку.
41.Салiна Н. У вiнок Кобзаря ми вплiтаємо майбутнє // Слобiдський
край.- 2010.- 9 вересня.- (Культура).
У Києвi завершився останнiй етап Всеукраїеського конкурсу дитячої
творчостi "У вiнок Кобзаря ми вплiтаємо майбутнє". Серед переможцiв є i
представники Харкiвщини. Про перебiг першого етапу конкурсу, який
проходив у Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для дiтей, розповiдає голова журi
i директор цього закладу Галина Володимирiвна Трохименко.
42.«Святої Русi священнi заповiти» // Голос Лозiвщини.- 2010.- 3
серпня.
У Лозiвськiй дитячо-юнацькiй бiблiотецi пройшов захiд, присвячений
святу Хрещення Русi-України.
43.Слєпченко О. Свято як поштовх до вдосконалення // Вiстi
Змiївщини.-2010.- 28 вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).
Про участь бiблiотек Змiївського району в обласному оглядi-конкурсi
"Краща сiльська бiблiотека Харкiвщини", який триватиме з 10 вересня по 1
грудня цього року, розповiдає директор Централiзованої бiблiотечної
системи О. Слєпченко.
44.Сучкова Л. Бiблiотека потрiбна людям // Вiстi Водолажчини.2010.- 28 вересня.
Про роботу Нововодолазької районної централiзованної бiблiотечної
системи розповiдає її директор Л. Сучкова.

45.Тарасенко Я. Читаем по-харьковски // Время.- 2010.- 30 сентября.(Дата).
30 сентября - Всеукраинский день библиотек. Бiблiотекарi
Комiнтернiвського району Харкова започаткували акцiю "Бiблiотека
приходить до людей".
46.Тесло I. Свято людей, закоханих у книгу // Слобiдський край.2010.- 30 вересня.- (До Всеукраїнського дня бiблiотек).
Про здобутки та проблеми, що сьогоднi найбiльше хвилюють
книголюбiв села, розповiла бiблiотекар Петрiвської сiльської бiблiотеки, що
на Вовчанщинi, Наталiя Курочка.
47.Торкнулися сторiнок iсторiї // Вiстi Красноградщини.- 2010.- 27
серпня.
В Красноградськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулися
тематичнi заходи, присвяченi 19-й рiчницi незалежностi України.
48.Федорченко Я. Жiнка, яка покликана творити добро // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2010.- 28 вересня.- (Вам, працiвники бiблiотек,
присвячується...).
Майже 30 рокiв працює у Горькiвськiй шкiльнiй бiблiотецi, що на
Богодухiвщинi, Євгенiя Миколаївна Шафоростова.
49.Чернишова Т. Читачi дiляться з бiблiотекою // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2010.- 28 вересня.- (Вам, працiвники бiблiотек,
присвячується...).
Завiдувачка
Полковомикитiвською
бiблiотекою-фiлiєю
Богодухiвського району Марина Анатолiївна Дюбко постiйно проводить для
землякiв рiзноманiтнi заходи.
50.Чигрин В. "Розкажи коханням про свою любов ..." // Трибуна
трудящих (Харкiвський р-н).- 2010.- 10 липня.
Про виставково-експозицiйну роботу Центральної бiблiотеки в м.
Пiвденному.
51.Щетинiна Л. Необхiдно знайти порозумiння // Дворiчанський край.2010.- 21 серпня.
У Вiльшанськiй бiблiотецi Дворiчанського району було проведено
лiтературно-iгрову програму "Казковий калейдоскоп".
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю.- зав. сектором інформації з
питань культури та мистецтва.

БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
(Анотований тематико-бібліографічний список
за ІV квартал 2010 року)
Професійна періодика
1.Асєєв Г. Архiтектура корпоративного сховища даних // Вiсник
Книжкової палати.- 2010, N 10.- (Iнформацiйнi ресурси).
У статтi завiдувача кафедри iнформацiйних технологiй ХДАК, доктора
технiчних наук, професора Георгiя Асєєва розглянутi компоненти
корпоративного сховища даних: пiдсистеми введення, зберiгання,
iндексування, вiдображення iнформацiї, аналiзу, управлiння потоками,
адмiнiстрування науково-технiчного супроводу i специфiчна особливiсть
сховища даних - надання повнотекстового пошуку.
2.Васильченко Н. Координация как этап взаимодействия библиотек //
Бiблiотечний форум України.- 2010, N 3.- (Бiблiотечно-iнформацiйнi ресурси
бiблiотек.)
В статье кандидата педагогических наук, доцента кафедры
книговедения и фондоведения Харьковской государственной академии
культуры Николая Васильченко раскрыта важность возобновления
координационных связей библиотек в вопросах формирования библиотечных
фондов, как начальный этап информатизации библиотек.
3.Журавльова I. Мiжнародна науково-практична конференцiя
"Бiблiотеки вищих навчальних закладiв України на шляху до свiтового
iнформацiйного простору" // Бiблiотечний форум України.- 2010, N 3.(Бiблiотечнi форуми, конференцiї).
26-28 травня 2010 року згiдно з планом Мiнiстерства освiти i науки
(МОН) України на 2010 рiк на базi Центральної наукової бiблiотеки
Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна спiльно з
Науковою бiблiотекою Київського нацiонального університету iменi Т.Г.
Шевченка проведена Мiжнародна науково-практична конференцiя
"Бiблiотеки вищих навчальних закладiв України на шляху до свiтового
iнформацiйного простору".
4.Капустiна Н., Гарєєв К. Бiблiотечна молодь: погляд у майбутнє //
Бiблiотечний форум України.- 2010, N 2.- (Бiблiотечнi форуми, конференцiї).
У статтi завiдувачки науково-дослiдного вiддiлу бiблiотекознавства i
бiблiографознавства Наталiї Капустiної i бiблiотекаря науково-дослiдного
вiддiлу бiблiотекознавства i бiблiографознавства Харкiвської державної
наукової бiблiотеки iменi В.Г. Короленка Камiля Гарєєва подано
узагальнення матерiалiв Всеукраїнської науково-практичної конференцiї
"Короленкiвськi читання-2009", присвяченої аспектам кадрової полiтики
наукових бiблiотек України.
5.Капустiна Н., Ходарєва Ю. Просування iмiджу успiшної читаючої
людини: за результатами регiонального дослiдницького проекту "Харкiв -

територiя читання молодi" // Бiблiотечний форум України.- 2010, N 2.(Науково-дослiдна робота бiблiотек).
У статтi завiдувачки науково-дослiдного вiддiлу бiблiотекознавства i
бiблiографознавства Наталiї Капустiної i бiблiотекаря науково-дослiдного
вiддiлу бiблiотекознавства i бiблiографознавства Харкiвської державної
наукової бiблiотеки iм. В.Г.Короленка Юлiани Ходарєвої пiдбитi пiдсумки
регiонального дослiдницького проекту "Харкiв - територiя читання молодi".
6.Коханова I. Бiблiотека як засiб спадкоємностi культурного надбання
// Вiсник Книжкової палати.- 2010, N 11.- (Бiблiотечна справа).
У статтi старшого викладача кафедри книгознавства та фондознавста
ХДАК, кандидата педагогiчних наук Iрини Коханової аналiзуються
взаємозв'язки та прiоритети мiж матерiальною i духовною культурою.
Наголошується на необхiдностi збереження нацiонального репертуару книги
як частини духовної культрури українського народу.
7.Кушнаренко Н., Соляник А. Вiдома постать вiтчизняного
бiблiотекознавства // Бiблiотечний форум України.- 2010, N 2.- (Вiтаємо
ювiляра).
У статтi проректора з наукової роботи, завiдувача кафедри
книгознавства та фондознавства, доктора педагогiчних наук, професора,
заслуженого працiвника культури України, дiйсного члена Мiжнародної
академiї iнформатизацiї при ООН Наталiї Кушнаренко i декана факультету
бiблiотекознавства та iнформатики, доктора педагогiчних наук, професора
Харкiвської державної академiї культури Алли Соляник висвiтлюється
творчий шлях вiдомого українського бiблiотекознавця Вiри Андрiївни
Мiльман з нагоди 70-рiччя вiд дня народження.
8.Николаенко Н. Инновационная ориентированность руководителя залог успешной деятельности библиотеки // Бiблiотечний форум України.2010, N 3.- (Бiблiотекознавство).
В
статье
директора
библиотеки
Украинской
инженернопедагогической академии Натальи Николаенко анализируется деятельность
руководителя библиотеки как лидера инновационных преобразований в
библиотечной работе, связанных с информатизацией общества, развитием
новых технологий (Grid, нанотехнологий). Рассмотрены вопросы смены
стиля менеджмента в библиотеке как необходимого условия продвижения
инновационных процессов.
9.Николаенко Н., Пяткова И. Настоящий профессионал //
Бiблiотечний форум України.- 2010, N 3.- (Вiтаємо ювiляра).
Более 50 лет отдала библиотечному делу в Украинской инженернопедагогической академии Валентина Ивановна Сосипатрова. В статье
освещается ее профессиональный путь и достижения.
10.Солоiденко Г. Наукова конференцiя "День науки-2010" в
Нацiональнiй бiблiотецi України iменi В.I. Вернадського" // Бiблiотечний
вiсник.- 2010, N5.- (Хронiка наукових подiй).
Словник-довiдник Харкiвської академiї культури "Социальные
коммуникации (теория, методология, деятельность)" (Харкiв, 2009)

привернув до себе увагу на науковiй конференцiї, присвяченiй Дню науки,
яка вiдбулась 18 травня 2010 р. в Нацiональнiй бiблiотецi України iменi В.I.
Вернадського. Це перше в Українi видання, в якому системно розкривається
змiст великої групи понять, якi вiдображають об'єктно-предметне поле сфери
соцiальних комунiкацiй.
11.Соляник А. Сила любовi до служiння науцi // Вiсник Книжкової
палати.- 2010, N 10.- (Видатнi дiячi та визначнi подiї).
Стаття декана факультету бiблiотекознавства та iнформатики ХДАК,
професора, доктора педагогiчних наук Алли Соляник присвячена ювiлею
талановитого науковця, педагога, керiвника Наталiї Миколаївни Кушнаренко
- видатної постатi у бiблiотечнiй i документологiчнiй сферах.
12.Сосновська Т., Ярошик В. Олександр Юрiйович Лейбфрейд та
Харкiвська державна наукова бiблiотека iм. В.Г. Короленка // Бiблiотечний
форум України.- 2010, N 2.- (Ювiлеї бiблiотек).
У статтi завiдувачки сектору наукової бiблiографiї вiддiлу "Українiка"
Тетяни Сосновської i бiблiотекаря I категорiї вiддiлу "Українiка",
заслуженого працiвника культури України Харкiвської державної наукової
бiблiотеки iм. В.Г. Короленка Валентини Ярошик розповiдається про О.Ю.
Лейбфрейда (1910-2003) - автора будiвель промислових споруд, спiвавтора
створення меморiалу "Дробицький Яр" у Харковi, активного популяризатора
iсторiї мiста, спiвавтора книг та путiвникiв по мiсту, який передав частину
своїх матерiалiв Харкiвськiй державнiй науковiй бiблiотецi iм. В.Г.
Короленка.
13.Шалиганова А. Молодий працiвник наукових бiблiотек України (за
матерiалами всеукраїнського дослiдження) // Бiблiотечний форум України.2010, N 2.- (Науково-дослiдна робота бiблiотек).
У статтi головного бiблiотекаря науково-дослiдного вiддiлу
бiблiотекознавства та бiблiографознавства Харкiвської державної наукової
бiблiотеки iм. В.Г. Короленка Алли Шалиганової узагальненi результати
всеукраїнського дослiдження "Молодий працiвник наукових бiблiотек
України: погляд у майбутнє", який проводила Харкiвська державна наукова
бiблiотека iм. В.Г. Короленка у 2008-2009 рр. на основi яких розробленi
рекомендацiї, орiєнтованi на професiйний розвиток молодих фахiвцiв в
умовах iнформацiйного суспiльства.
Регіональна періодика
1.Адамович Т. Выкручиваться, кто как сможет // Харьковские
известия.- 2010.- 16 ноября.- (Город).
Около 5 млн. грн. запланировано в области на поддержку учреждений
культуры (включая библиотеки, музеи, клубы и т.д.) на следующий год.
2.Актуальнi питання бiблiотечної справи // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н).- 2010.- 20 листопада.- (Новини Слобожанщини).
В регiональному тренiнговому центрi Харкiвської обласної
унiверсальної наукової бiблiотеки, створеному за програмою "Бiблiомiст",
вiдбувся "круглий стiл" "Доступ до Iнтернету як нова бiблiотечна послуга".

3.Андрощук Л. "Жiноча доля вибрала мене" // Колос (Сахновщинський
р-н).-2010.- 25 грудня.
В Мар'ївськiй сiльськiй бiблiотецi Сахновщинського району вiдбулась
зустрiч, присвячена людям похилого вiку.
4.Безуглова Л. "Дельфiнчики" та "Смайлики": хто краще знає матiнкуПрироду // Голос Лозiвщини.- 2010.- 26 листопада.- (Про все звiдусiль).
В Лозiвськiй мiськiй юнацькiй бiблiотецi бiблiотекар Ольга Тарасова
провела iз завiтавшими до бiблiотеки школярами, якi вiдвiдують Лозiвську
станцiю юних натуралiстiв, екологiчну командну гру "Сповнена загадок
матiнка-Природа".
5.Бондаренко Т. "Зi словом i музикою в серцi" // Вiстi Дергачiвщини.2010.- 16 жовтня.- (Новини культури).
8 жовтня Слатинським клубом Дергачiвського району разом з
мiсцевою бiблiотекою було органiзовано вечiр-зустрiч з поетами i
музикантами селища "Зi словом i музикою в серцi".
6.Борщ Ю. "Росiйський свiт" у Валках // Слобiдський край.- 2010.- 5
жовтня.- (Суспiльство).
30 вересня заступник голови Харкiвської обласної ради Вiкторiя
Казакова та консул Росiйської Федерацiї в мiстi Харкiв Вiталiй Богданов
завiтали до Валок, де взяли участь у заходах, присвячених Всеукраїнському
дню бiблiотек. Артисти мiсцевого Народного дому "Iскра" створили для
бiблiотекарiв справжнє свято.
7.Вiльхiвська Л. До вiчних мудростi джерел // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2010.- 28 вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день
бiблiотек).
Нещодавно вiдзначила своє 70-рiччя бiблiотекар Шарiвської ЗОШ I-III
ст. Антонiна Свиридонiвна Вiльхiвська.
8.Вiннiченко Н. Що турбує каплунiвцiв // Промiнь (Краснокутський рн).- 2010.- 13 листопада.- (Виїзнi прийоми).
У незадовiльному станi знаходиться будiвля Каплунiвської сiльської
бiблiотеки Краснокутського району.
9.Вiтаємо чарiвну жiнку! // Вiстi Змiївщини.- 2010.- 9 листопада.(Ювiлеї).
8 листопада вiдзначає свiй ювiлейний день народження Любов Iванiвна
Руденко - бiблiотекар I категорiї Змiївської центральної бiблiотеки.
10.Виховання правової культури - шлях до побудови правової держави
// Вiстi Змiївщини.- 2010.- 14 грудня.- (Шанувальникам книги).
З 6 по 12 грудня 2010 року для читачiв бiблiотек Змiївської
централiзованої системи проходили заходи до Тижня права.
11.Гайдар А. Слова вдячностi добрим людям // Голос Лозiвщини.2010.- 9 листопада.- (Про все звiдусiль).
Бiблiотекар А. Гайдар з с. Тихопiлля Лозiвського району висловлює
подяку за допомогу сiльськiй бiблiотецi.
12.Голобородько К. Задля читачiв // Вiстi Водолажчини.- 2010.- 30
жовтня.

Незважаючи на складнi умови живе i працює сiльська бiблiотека в с.
Дерегiвка Нововодолазького району.
13.Горобець Ю. Краща бiблiотека областi - у селищi Пересiчний //
Слобiдський край.- 2010.- 18 грудня.- (Спецiальний репортаж).
16 грудня вiдбулося нагородження переможцiв в обласному оглядiконкурсi "Краща сiльська бiблiотека Харкiвщини". Переможцем серед усiх
бiблiотек з двадцяти семи районiв областi стала бiблiотека в селищi
Пересiчна Дергачiвського району.
14.Горобець Ю. Свято осенi вiд "Мережки" // Слобiдський край.2010.- 20 листопада.- (Культура).
В примiщеннi Харкiвської обласної бiблiотеки для дiтей наймолодшi
вихованки фольклористично-етнографiчного гуртка "Мережка" влаштували
для своїх однолiткiв справжнє "Свято осенi". Одягнутi в народне вбрання
маленькi україночку розповiдали про давнi осiннi свята, а також про обряди
та прикмети, пов'язанi з ними.
15.24 роки підряд iз книжками // Вiстi Змiївщини.- 2010.- 26 листопада.
28 листопада провiдний бiблiограф Змiївської центральної бiблiотеки
Наталiя Павлiвна Лещенко вiдзначає свiй ювiлейний день народження.
16.Дунай Л. Любити книгу // Голос Лозiвщини.- 2010.- 16 листопада.(Про все звiдусiль).
Напередоднi Всеукраїнського дня бiблiотек в рамках Всеукраїнської
акцiї "Подаруй бiблiотецi книгу!" учнi Царедарiвського навчально-виховного
комлексу на чолi з учителем української мови та лiтератури Кучеренко Л.Ю.
завiтали до шкiльної бiблiотеки i подарували книги.
17."Жнива скорботи" // Вiстi Водолажчини.- 2010.- 11 грудня.(Калейдоскоп новин).
До трагiчної дати в iсторiї України, Дня пам'ятi жертв голодоморiв, у
Нововодолазькiй центральнiй бiблiотецi розпочала свою роботу книжкова
виставка "Жнива скорботи", на якiй представленi книги, документи,
фотоілюстрації українських та зарубiжних авторiв.
18.Жидкова С. Визначено кращу сільську бібліотеку Змiївщини //
Вiстi Змiївщини.- 2010.- 3 грудня.- (Культура).
У примiщеннi Змiївської центральної бiблiотеки вiдбулося пiдведення
пiдсумкiв першого (районного) туру конкурсу "Краща сiльська бiблiотека
Харкiвщини" - обласного огляду-конкурсу, який розпочався 10 вересня 2010
року.
19.Загревська С. Усе минає, а слово залишається // Слобiдський край.2010.- 11 листопада.- (Суспiльство).
Харкiвська обласна бiблiотека для дiтей до Дня української писемностi
та мови - свята, яке вiдзначається в Українi 9 листопада, пiдготувала низку
заходiв "Усе минає, а слово залишається" для учнiв Харкiвської гiмназiї N 1.
20.Задивлений в тремтливу матерiю // Харьковские известия.- 2010.16 ноября.- (Город).
"Задивлений в тремтливу матерiю" - пiд такою назвою 17 листопада у
фойє Пiвнiчного корпусу буде представлена книжково-iлюстративна

виставка Центральної наукової бiблiотеки Харкiвського унiверситету,
присвячена великому вченому, педагогу, корифею математичного
природознавства Олександру Михайловичу Ляпунову.
21.Заїка Л. Про подвиги дiдiв слухали онуки // Обрiї Iзюмщини.2010.- 5 листопада.
У шкiльнiй бiблiотецi Студенокського НВК Iзюмського району для
учнiв 1-11 класiв був проведений усний журнал, присвячений Дню
Харкiвської областi.
22.Зозуля О. "Сказка - ложь, да в ней намек - правоведенья урок" //
Голос Лозiвщини.- 2010.- 26 листопада.- (Про все звiдусiль).
Сказка - ложь, да в ней намек - правоведенья урок" - пiд такою назвою
вiдбулося чергове засiдання клубу за iнтересами "Друзi бiблiотеки", що
працює при Катеринiвськiй сiльськiй бiблiотецi Лозiвського району.
23.Зозуля О. З ювiлеєм, бiблiотеко! // Голос Лозiвщини.- 2010.- 12
листопада.- (На останнiй сторiнцi).
Про iсторiю створення та сьогодення Катеринiвської сiльської
бiблiотеки Лозiвського району, якiй виповнилося 60 рокiв.
24.I спогади, i пiснi, i спiлкування... // Дворiчанський край.- 2010.- 23
жовтня.- (З пошти "ДК").
Завiдуюча Новоєгорiвського сiльського клубу Вiкторiя Бережна разом
iз бiблiотекарем Свiтланою Деркач органiзували для "молодих" пенсiонерiв
зустрiч з пiснями, вiршами i частуванням.
25.Кiптiла С. За чашкою чаю // Дворiчанський край.- 2010.- 16 жовтня.
В лiтературно-музичнiй вiтальнi Дворiчанської центральної районної
бiблiотеки вiдбулося чергове засiдання клубу "Осiннi барви", яке пiдготували
працiвники бiблiотеки.
26.Кiптiла С. Працюють за покликом душi // Дворiчанський край.2010.- 2 жовтня.
Про роботу Дворiчанської районної централiзованної бiблiотечної
системи розповiдає її директор С. Кiптiла.
27.Кантемир Л. Переможець обласного конкурсу // Вiстi
Дергачiвщини.-2010.- 25 грудня.- (Краща сiльська бiблiотека).
централiзованої
Пересiчанська
бiблiотека-фiлiя
Дергачiвської
бiблiотечної системи стала переможцем обласного огляду-конкурсу "Краща
сiльська бiблiотека Харкiвщини".
28.Килипко Н. Цей дивнийи світ – бібліотека // Вісті Водолажчини.2010.- 12 жовтня.
Напередоднi Всеукраїнського свята Дня бiблiотек у Нововодолазькiй
ЗОШ I-III ступенiв N 2 було проведено ряд цiкавих заходiв, серед яких:
лiтературно-казкова вiкторина "Казка кличе в гостi"; лiтературна година
"Бiблiотека - добрий чарiвник". Пiдсумком заходiв, присвячених Дню
бiблiотек, стала виставка малюнкiв "Мiй улюблений казковий герой".
29.Кодяєва Н. Бiблiотеки виходять з кам'яного вiку // Слобiдський
край.- 2010.- 18 листопада.

16 листопада в Харкiвськiй обласнiй унiверсальнiй науковiй бiблiотецi
побували представники програми IREX - Ради мiжнародних наукових
дослiджень та обмiнiв. Разом з ними в рамках проекту "Бiблiомiст" було
проведено "круглий стiл" на тему "Вiльний доступ до Iнтернету як
бiблiотечна послуга".
30.Куряча Л. Зустрiчi в бiблiотецi // Голос Лозiвщини.- 2010.- 22
жовтня.- (Традицiї).
У Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi для учнiв 9-А класу
ЛНВК "ЗНЗ-ДНЗ" N 10 було органiзовано лiтературно-розважальне шоу
"Лiтературнi розваги".
31.Лiтописець унiверситету i Слобiдського краю // Харьковские
известия.- 2010.- 16 ноября.- (Город).
17 листопада у фойє Пiвнiчного корпусу буде розгорнута книжковоiлюстративна виставка Центральної наукової бiблiотеки Харкiвського
унiверситету "Лiтописець унiверситету i Слобiдського краю" , присвячена
Дмитру Iвановичу Багалiю - вченому-iсторику, громадському дiячу,
професору Харкiвського унiверситету.
32.Лещенко Н. Бiблiотека iнформує, пропонує, запрошує // Вiстi
Змiївщини.- 2010.- 21 грудня.- (Культура i час).
У Змiївськiй центральнiй бiблiотецi дiє виставка-огляд "Новорiчна
рапсодiя".
33.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2010.- 5
жовтня.
30 вересня у Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi за участю
заступника райдержадмiнiстрацiї Г.Г. Калязiної проведено районне свято до
Дня бiблiотек.
34.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2010.- 26
жовтня.
З нагоди 66-ї рiчницi визволення України вiд фашистських загарбникiв
в бiблiотечних закладах Лозiвського району 25-28 жовтня проведенi
книжково-iлюстративнi виставки "Україна в огнi" i iсторичнi круїзи "Над
па'яттю роки не владнi".
35.Лозiвський район: подiї тижня Лозiвський район: подiї тижня //
Голос Лозiвщини.- 2010.- 9 листопада.
3 листопада в Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi проведено
семiнар-нараду з бiблiотечними працiвниками району за темою "Бiблiотека в
процесi формування правової свiдомостi дiтей та вирiшеннi молодiжних
проблем".
36.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2010.- 7
грудня.
В загальноосвiтнiх навчальних закладах, бiблiотечних закладах
Лозiвського району проведено тематичнi заходи, виставка книжкової
лiтератури до Всесвiтнього дня боротьби зi СНIДом. 1 грудня в Лозiвськiй
центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбувся семiнар-нарада бiблiотечних

працiвникiв району, де було пiдбито пiдсумки роботи бiблiотечних закладiв
району за 2010 рiк.
37.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2010.- 14
грудня.
В рамках участi Харкiвської областi у проведеннi в 2010 роцi
Всеукраїського тижня права в загальноосвiтнiх навчальних закладах,
закладах культури, бiблiотечних закладах Лозiвського району проведено
тематичнi заходи iнформацiйного, освiтнього та виховного характеру.
38.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 8 жовтня.
9 жовтня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдкрито тематичну поличку
до Дня художника "Мистецтва свiт прекрасний". 7-20 жовтня у Лозiвськiй
мiськiй бiблiотецi триває виставка-реквiєм "Розсекречена пам'ять" до
вшанування жертв голодомору в Українi.
39.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 15 жовтня.
До Дня українського козацтва в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi
вiдбудеться лiтературна вiкторина для юнацтва "Знай, люби, вивчай наш
козацький край", а в мiськiй бiблiотецi - пройде екскурс в iсторiю
"Українське козацтво з глибини вiкiв". Упродовж жовтня в юнацькiй
бiблiотецi дiє бiблiографiчний куточок "Дiти України пiд захистом закону N
до реалiзацiї конвенцiї про права дитини”.
40.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 5
листопада.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 3 листопада проведено екскурс в
iсторiю "Я знаю, як рида душа в далекiм краї на чужинi" до Дня вшанування
пам'ятi жертв голодомору в Українi. В юнацькiй бiблiотецi 4 листопада
вiдбулася година пiзнання "Шляхом гонiнь i страждань" до святкування
хрещення Русi.
41.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 12
листопада.
11 листопада у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшов бiблiотечний
урок "Чаруйтеся своєю мовою, виплеканою у вiках" для студентської молодi.
42.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 19
листопада.
У загальноосвiтнiх навчальних закладах м. Лозова розпочався
шкiльний етап Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач року-20102011"; триває мiський етап щорiчної Всеукраїнської акцiї "Живи, книго!". В
Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 16-23 листопада до Дня свободи дiє книжкова
виставка "Хай свiтлим буде твiй день, Україно". Упродовж листопада в
бiблiотецi триває книжкова виставка "Жнива скорботи" до Дня пам'ятi жертв
голодомору.
43.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 26
листопада.
До Дня пам'ятi жертв голодоморiв у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 26
листопада вiдбулася година пам'ятi "Голодний рiк, голодний вiк", а 27
листопада - година iнформацiї "Нам не можна про це забувати".

44.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 3 грудня.
До Всесвiтнього дня боротьби зi СНIДом 1 грудня в Лозiвськiй мiськiй
бiблiотецi у формi дiалогу пройшла година повiдомлень "Останнiй крок у
безодню" i оформлено тематичну поличку "Скажемо наркотикам НI!". 1
грудня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi оформлено тематичну поличку
"Сину мiй" до Дня Збройних Сил України; 4 грудня в бiблiотецi вiдбулась
Година пiзнання "Шляхом гонiнь i страждань" до святкування Хрещення
Русi.
45.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 17 грудня.
15 грудня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла година доброти
"Святий Миколай, на все добре помагай". Упродовж грудня у мiськiй
бiблiотецi дiє виставка-застереження "Чому навчив нас Чорнобиль?". У
рамках заходiв, присвячених Дню вшанування учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв
аварiї на Чорнобильськiй АЕС в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi оформлено
книжково-журнальну виставку "Пам'ять людська повертатиме нас...". До
вшанування пам'ятi жертв Голодомору 18 грудня в юнацькiй бiблiотецi
пройшов День iнформацiї для старшокласникiв "Сiльська трагедiя".
46.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2010.- 24 грудня.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi оформлено тематичну поличку "Роль
християнства у розвитку культури", де зiбрано лiтературу з християнства та
культури. 21 грудня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi оформлено тематичну
поличку "Провiдники духовностi в Українi", де представлено книги про
видатних людей нашої держави: письменникiв, iсторичних i громадських
дiячiв. 23 грудня в бiблiотецi пройшла лiтературна вiкторина "Здрастуй,
гостя-Зима!".
47.Мезенцева В. Посвята в читачi // Красная звезда (Чугуевский р-н).2010.- 13 ноября.- (Освiта).
В Есхарiвськiй школi вiдбулося свято "Ключ вiд бiблiотеки: посвята в
читачi".
48.Меркулова Т. Прекрасне очима дитини // Вiстi Змiївщини.- 2010.16 листопада.
У Змiївськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi 10 листопада вiдбулась
виставка юної художницi Софiї Лисенко.
49.Мнiшек I. Мiська музично-театральна бiблiотека iм. К.С.
Станiславського вiдкрилася пiсля капiтального ремонту // Слобiдський край.2010.- 30 жовтня.- (Культура).
Пiсля капiтального ремонту, що тривав два роки, вiдкрилася мiська
спецiалiзована музично-театральна бiблiотека iм. К.С. Станiславського.
50.Музей книги // Вiстi Змiївщини.- 2010.- 14 грудня.- (Шанувальникам
книги).
У Змiївськiй центральнiй бiблiотецi дiє виставка-огляд "Музей книги",
де представленi видання, якi були надрукованi багато рокiв тому i
зберiгаються у бiблiотечних фондах до сьогоднi.
51.Мустiвка В. Є книг багато - радiсних, печальних, товстих, тонких,
барвистих, наче жар... // Голос Лозiвщини.- 2010.- 15 жовтня.

12 жовтня вiдкрилась книжкова виставка-ярмарок "Харкiвськi видавцi районам областi". Лозiвська центральна бiблiотека отримала подарунок книги для поповнення бiблiотечного фонду.
52.Небога О. "Бiблiотекар - це не професiя, а стан душi" // Вiстi
Дергачiвщини.- 2010.- 2 жовтня.- (Подiї тижня).
Вiдсвяткували своє професiйне свято - Всеукраїнський день бiблiотек працiвники
Дергачiвської
централiзованої
бiблiотечної
системи.
Найактивнiших i вiдданих своїй справi працiвникiв нагородили вiдзнаками,
грамотами та подарунками.
53.Никто не забыт, ничто не забыто! // Харьковские известия.- 2010.- 2
ноября.- (Город).
В Харьковской областной библиотеке для детей прошел исторический
круиз "Над памятью годы не властны", посвященный Дню освобождения
Украины от фашистских захватчиков.
54.Новикова З. Вмiють працювати, вмiють i вiдпочивати! // Вiстi
Дергачiвщини.- 2010.- 9 жовтня.- (Бiблiотечнi вiстi).
На святковому прийомi у голови Дергачiвської райдержадмiнiстрацiї
В.М. Кацуби вiдбулось нагородження кращих працiвникiв бiблiотек
централiзованої системи з нагоди Всеукраїнського дня бiблiотек.
55.Оксенич В. До Дня українського козацтва // Маяк (Богодухiвський
р-н).- 2010.- 22 жовтня.- (Святковi заходи).
14 жовтня в читальному залi Богодухiвської центральної районної
бiблiотеки вiдбувся захiд, присвячений Покровi Пресвятої Богородицi i Дню
українського козацтва.
56.Перець Н. Сучасний бiблiотекар: професiонал та особистiсть //
Колос (Сахновщинський р-н).- 2010.- 11 грудня.- (Культура).
Пiдведенi пiдсумки i визначенi переможцi у районному оглядi-конкурсi
сiльських бiблiотек "Добро й милосердя єднає серця" на кращий сценарiй
масового заходу, присвяченого Року ветерана, який проходив з травня по
вересень 2010 року в Сахновщинськiй ЦБС.
57.Петросян Н. Поезiя хвилює лиш чутливi душi // Вiстi Змiївщини.2010.- 14 грудня.
2 грудня в Змiївськiй центральнiй бiблiотецi вiдбулась творча зустрiч з
поетами Змiївщини.
58.Прекрасна жiнка та вiдповiдальний працiвник // Вiстi Змiївщини.2010.- 10 грудня.- (Ювiлеї).
9 грудня вiдзначає свiй ювiлей завiдуюча Лиманською сiльською
бiблiотекою Галина Михайлiвна Чумаченко.
59.Прес-центр райдержадмiнiстрацiї iнформує // Маяк (Богодухiвський
р-н).- 2010.- 23 листопада.
20 листопада викладачi та 20 учнiв вiддiлення сольного спiву
Богодухiвської музичної школи взяли участь у проведеннi концерту "Осiннiй
зорепад", а працiвниками бiблiотеки для широкого кола читачiв цього дня
була представлена книжкова виставка-реквiєм з нагоди Дня пам'ятi жертв
голодомору та полiтичних репресiй "1932-1933. Трагiчнi сторiнки".

60.Прядко Н. Чорне лихо // Колос (Сахновщинський р-н).- 2010.- 4
грудня.-(Трагедiї двадцятого сторiччя).
22 листопада в одному iз залiв Сахновщинського районного
краєзнавчого музею вiдбулося вшанування пам'ятi жертв Голодомору. Серед
iнiцiаторiв проведення цього заходу Л.О. Удовiченко (районна дитяча
бiблiотека).
61.Рєзнiк О. Пам'ятi партизан та пiдпiльникiв // Дворiчанський край.
2010.- 2 жовтня.
В Дворiчанськiй районнiй бiблiотецi для дiтей провели iсторичний
ексурс "Невидимий фронт Перемоги", який був присвячений iсторiї
партизанського руху на Українi в роки Великої Вiтчизняної вiйни.
62.Рябова Л. Вшановано бiблiотекарiв // Голос Лозiвщини.- 2010.- 5
жовтня.- (Нашi свята).
30 вересня вiтання з Всеукраїнським днем бiблiотек отримали
працiвники бiблiотечних закладiв Лозiвського району.
63.Рябова Л. Краща сiльська бiблiотека Харкiвщини // Голос
Лозiвщини.-2010.- 28 грудня.- (З життєдiяльностi мiста та району).
Завершено обласний огляд-конкурс "Краща сiльська бiблiотека
Харкiвщини", який проходив у 2 тури. Комсомольська сiльська бiблiотека
Лозiвського району стала переможцем у 1 турi (районному), а у 2 турi
(обласному) посiла 2-ге мiсце. Директор обласної унiверсальної наукової
бiблiотеки Шостко Н.I. у своєму виступi на урочистому заходi наголосила на
тому, що Лозiвська централiзована бiблiотечна система десятки рокiв є
ведучою в областi.
64.Салiна Н. Кобзарсько-лiрницька традицiя Слобожанщини //
Слобiдський край.- 2010.- 5 жовтня.- (Культура).
У "Лiтературнiй вiтальнi" Харкiвської обласної бiблiотеки для дiтей
вiдбулась зустрiч читачiв бiблiотеки, учнiв Харкiвського лiцею будiвництва
та архiтектури, з науковцем Олександром Олеговичем Савчуком кандидатом фiлософських наук, старшим викладачем кафедри теорiї
культури i фiлософiї науки ХНУ iм. В.Н.Каразiна. Темою для розмови став
один iз феноменiв культури Слобiдської України - кобзарсько-лiрницька
традицiя.
65.Салiна Н., Загревська С. Толерантнiсть врятує свiт // Слобiдський
край.- 2010.- 20 листопада.- (Суспiльство).
До Мiжнародного дня толерантностi в Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi
для дiтей 16 листопада пройшов захiд, на якому маленьких читачiв навчали
правильної поведiнки стосовно незрячих людей.
66.Свято осенi // Харьковские известия.- 2010.- 18 ноября.- (Культура).
18 листопада у Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для дiтей вiдбудеться
Свято осенi. Головним органiзатором цього свята буде фольклористичноетнографiчний гурток "Мережка", дипломант багатьох мiжнародних,
всеукраїнських фестивалiв традицiйної народної культури пiд керiвництвом
заслуженої артистки України Мирослави Семенової.

67.Ситник Н. "Чи є мова краща, анiж та, що рiдна?" // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2010.- 30 листопада.- (Мова - душа народу).
Чи є мова краща, анiж та, що рiдна?" - пiд такою назвою в
Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi пройшла година спiлкування,
присвячена Дню української писемностi та мови.
68.Степкова В. Хранительницы духовных сокровищ // Трибуна
трудящих (Харкiвський р-н).- 2010.- 2 жовтня.
30 сентября - во Всеукраинский день библиотек - работницы 51
библиотеки
Харьковского
района
принимали
поздравления
с
профессиональным праздником.
69.Сургай Н. Свiт книги дiтям вiдкривають // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2010.- (28 вересня.- 30 вересня - Всеукраїнський день
бiблiотек).
Про роботу Валкiвської районної дитячої бiблiотеки.
70.Сурженко Т. СНIД - загроза людству // Вiстi Дергачiвщини.- 2010.4 грудня.- (1 грудня - Мiжнародний день боротьби зi СНIДом).
До Мiжнародного дня боротьби зi СНIДом вiдбулась зустрiч читачiв
Дергачiвської центральної дитячої бiблiотеки, восьмикласникiв Дергачiвської
гiмназiї N 3 з провiдним спецiалiстом центру соцiальних служб для дiтей,
сiм'ї та молодi Пiнчуковою I.В. та заступником начальника вiддiлу
кримiнально-виконавчої iнспекцiї району Романенком О.В.
71.Сучкова Л. Притягує всiх // Водолазький кур'єр.- 2010.- 25 вересня.(До Всеукраїнського дня бiблiотек).
Про роботу Новоселiвської сiльської бiблiотеки-фiлiї, яка є однiєю з
найкращих бiблiотек на Нововодолажчинi.
72.Чигрин В. "Єдиний дiм для всiх..." // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н).- 2010.- 30 жовтня.- (Осiнь дарує натхнення).
Харкiвська центральна районна бiблiотека завжди вражає своїх
вiдвiдувачiв цiкавими тематичними виставками та експозицiями. Цiєї осенi
тут величезною популярнiстю користується велика природнича виставка
"Єдиний дiм для всiх живих iстот, земля для нас - це корабель єдиний!".
73.Чигрин В. Читають навiть малюки // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н) .- 2010.- 29 грудня.- (Захоплення).
Про роботу Кулиничiвської бiблiотечної фiлiї N 15 Харкiвського
району.
74.Шитєєва Л. Середовище розвитку // Красная звезда (Чугуевский рн).- 2010.- 9 октября.- (Бiблiотека).
У загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв смт Новопокровка Чугуївського
району вiдбулося свято з нагоди Всеукраїнського дня бiблiотек.
75.Шовкопляс Ю. Згадаймо цю людину... // Маяк (Богодухiвський рн).- 2010.- 5 листопада.- (Вiдлуння подiї).
У читальнiй залi бiблiотеки Богодухiвського медичного коледжу
пройшов захiд, присвячений колишньому випускнику медичного училища,
земляку Андрiю Євгенiйовичу Книшенку, який загинув у 2003 роцi в м.

Моздок. У бiблiотецi знаходиться постiйнодiюча виставка, присвячена А.Є.
Книшенку.
76.Щеглова О. Солов'їна, барвiнкова українська наша мова! // Голос
Лозiвщини.- 2010.- 16 листопада.- (Про все звiдусiль).
В Лозiвськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi до Дня української
писемностi та мови для учнiв 5 класу ЗОШ N 11 пiдготували i провели урокгру, присвячену цiй темi.
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації
з питань культури та мистецтва.

