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БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ  

ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 
 

(Анотований тематично-бібліографічний список  
за І квартал 2013 року) 

 
Професійна періодика 

1.Іващенко В., Палiйчук Р. Зiбрання рiдкiсних i цiнних видань у 
фондах мережi освiтянських бiблiотек: результати дослiдження / В. Іващенко, 
Р. Палійчук // Вiсник Книжкової палати.- 2013, N 1.- (Бiблiотечна справа). 

У статтi наукових спiвробiтникiв ДНПБ України iм. В.О. 
Сухомлинського В. Iващенко та Р. Палiйчук розглянуто проблему зберiгання 
бiблiотечного фонду, за результатами анкетування проаналiзовано досвiд 
мережi освiтянських бiблiотек, порушено питання щодо створення 
iнтегрованого галузевого iнформацiйного ресурсу. У статтi зокрема 
наводиться приклад роботи в бiблiотецi Харкiвського нацiонального 
педагогiчного унiверситету iм. Г.С. Сковороди.   

2.Тишевська-Шапошник О. Формування позитивного туристичного 
iмiджу харкiвського регiону в ЗМI / О. Тишевська-Шапошник // Вiсник 
Книжкової палати.- 2013, N 1.- (Iнформацiйнi ресурси).  

Стаття викладача кафедри менеджменту соцiокультурної дiяльностi 
ХДАК О. Тишевської-Шапошник присвячена виявленню проблем 
формування та органiзацiї iнформацiйно-туристичних центрiв як основної 
стратегiї розвитку туристичної дiяльностi та створення привабливого iмiджу 
регiону. Дається докладний розгляд поняття iнформацiйного туристичного 
центру, основних його форм та особливостей функцiонування.  

3.Чеховська I. Все йде, все змiнюється... / І. Чеховська // Вiсник 
Книжкової палати.- 2013, N 1.- (Iнформацiйнi ресурси).  

У статтi редактора I категорiї вiддiлу iсторичного краєзнавства 
Нацiональної iсторичної бiблiотеки України I. Чеховської викладено низку 
коментарiв з приводу дослiдження краєзнавчого контенту веб-сайтiв 
регiональних бiблiотек України, серед яких ХДНБ iм. В.Г. Короленка, 
проведеного фахiвцями вiддiлу iсторичного краєзнавства НIБ України у 2012 
роцi. 

 
Регіональні періодичні видання 

1.Бiблiотека - це живе спiлкування // Маяк (Богодухiвський р-н).- 
2013.- 26 лют. 

Близько тридцяти рокiв працює у Первухiнськiй бiблiотецi-фiлiї 
Богодухiвського району Нiна Василiвна Береза.  

2.Бараш С., Мокроусова А. Душа й легенда цiлої епохи / С. Бараш, А. 
Мокроусова // Голос Лозiвщини.- 2013.- 8 лют.- (Пам'ятi поета).  



На честь ювiлею актора, поета i спiвака Володимира Висоцького в 
Краснопавлiвськiй бiблiотецi N 2 Лозiвського району пройшов захiд "Душа й 
легенда цiлої епохи".  

3.Быкова А. О культуре серьезно / А. Быкова // Харьк. известия.- 
2013.- 16 февр.- (Город).  

О работе по созданию интерактивной карты, на которой будут 
расположены абсолютно все учреждения культуры и туристические объекты 
Харьковской области, а также объекты культурного наследия, рассказал 
директор Департамента культуры и туризма Харьковской 
облгосадминистрации Дмитрий Кузнецов. К каждому объекту будет 
прилагаться первичная справочная информация. Также в прошлом году на 
базе учреждений театрально-культурной сферы завершилось формирование 
сети организационно-методических центров, что позволит отдельным 
структурам заниматься определенным направлением. По библиотечной 
сфере создано три методических центра: Харьковская универсальная 
библиотека, Харьковская детская библиотека и библиотека для юношества.   

4.Веселкова О. Свято Валентина / О. Веселкова // Голос Лозiвщини.- 
2013.- 22 лют.- (Про все звiдусiль).  

Бiблiотекарi I.М. Васюта (Краснопавлiвська мiська бiблiотека N 1) i 
О.I. Щеглова (Лозiвська центральна районна дитяча бiблiотека) пiдготували 
для учнiв Краснопавлiвского НВК захiд "Мы с тобой два берега у одной 
реки", присвячений Дню святого Валентина.  

5.Визначенi найкращi проекти спiвпрацi бiблiотек i громадських 
органiзацiй "Публiчнi бiблiотеки - мости до е-урядування" // Культура i 
життя .- 2013.- 1 лют.- (Наголос).  

Проект Харкiвського громадського Фонду мiсцевої демократiї 
(Харкiвська обл.) визначено експертною комiсiєю одним з найкращих, серед 
поданих на конкурс проектiв спiвпрацi бiблiотек i громадських органiзацiй 
"Публiчнi бiблiотеки - мости до е-урядування".   

6.Вовк С. "Ах, чёрный лебедь, хриплый лебедь, мне так не спеть!" / С. 
Вовк // Голос Лозiвщини.- 2013.- 8 лют.- (Пам'ятi поета). 

75-рiччю вiд дня народження Володимира Висоцького був 
присвячений лiтературно-музичний журнал "Душа i легенда цiлої епохи", 
який пройшов у Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi.   

7.Володимирова I. Змагалися студенокськi iнтелектуали / І. 
Володимирова // Обрiї Iзюмщини.- 2013.- 22 берез.  

До 90-рiччя утворення Iзюмського району у краєзнавчому музеї 
Студенокського НВК вiдбувся краєзнавчий турнiр "Чи знаєш ти свiй рiдний 
край?", пiдготовлений за участi бiблiотекарiв О.В. Федорової та О.П. 
Положий.   

8.Вшанували воїнiв-iнтернацiоналiстiв // Голос Лозiвщини.- 2013.- 19 
лют.  

В Царедарiвськiй сiльськiй бiблiотецi Лозiвського району було 
органiзовано свято для учасникiв вiйни в Афганiстанi.  



10.Гайдар Л. Пам'ятi Володимира Висоцького / Л. Гайдар // Голос 
Лозiвщини.- 2013.- 5 лют.- (У бiблiотеках району).  

Тихопiльська бiблiотека-фiлiя Лозiвського району пiдготувала захiд, 
присвячений пам'ятi В.С. Висоцького, пiд назвою "Душа й легенда цiлої 
епохи". Метою цiєї зустрiчi було ознайомити слухачiв зi сторiнками 
бiбографiї Володимира Семеновича та розповiсти про його творчий шлях.   

11.Гичка Р. Творча зустрiч / Р. Гичка // Вiстi Дергачiвщини.- 2013.- 9 
лют.- (Бiблiотечнi вiстi).  

Першого лютого у Вiльшанськiй дитячiй бiблiотецi Дергачiвського 
району вiдбулася зустрiч учнiв 6-А класу з корiнною жителькою селища, 
дитячою поетесою Кiйко Людмилою Федорiвною.  

12.Гончарова Т. "Країна мовних цiкавинок" // Голос Лозiвщини.- 
2013.- 12 берез.- (У бiблiотеках району).  

На черговому засiданнi клубу за iнтересами "Допитливi чомусики" в 
Павлiвськiй сiльськiй бiблiотецi Лозiвського району була проведена 
вiкторина "Країна мовних цiкавинок", присвячена Мiжнародному дню рiдної 
мови.  

13.Горбацевич К. Що не день, то свято! /К. Горбацевич // Голос 
Лозiвщини.- 2013.- 11 сiч.- (На шкiльному меридiанi).  

Вчитель початкових класiв Миколаївського НВК Лозiвського району 
Галина Миколаївна Щукiна та бiблiотекар сiльської-бiблiотеки фiлiї Вiра 
Федорiвна Черненко розповiли учням про традицiї українського народу, 
зокрема, про тi, що пов'язанi з iм'ям святого Миколая.  

14.Горбачова Н. та iн. З любов'ю до людей / Н. Горбачова // Голос 
Лозiвщини.- 2013.- 22 сiч.- (Про людей хороших).  

Майже 40 рокiв працює в бiблiотецi завiдуюча Краснопавлiвською 
бiблiотекою N 2 Лозiвського раойну Мокроусова Агнеса Василiвна. У 
бiблiотецi проводяться багато цiкавих заходiв для дiтей та юнацтва. Разом з 
Краснопавлiвським лiцеєм їх проводить бiблiотекар Бараш Свiтлана 
Олександрiвна.  

15.Гужва В. "Квiтни, наша мово!" / В. Гужва // Голос Лозiвщини.- 
2013.- 12 берез.- (У бiблiотеках району).  

На святi рiдної мови в Надеждiвськiй сiльськiй бiблiотецi Лозiвського 
району побували учнi 4 класу Надеждiвського НВК.   

16.90-рiччю району присвячується.. // Маяк (Богодухiвський р-н).- 
2013.- 15 лют.- (У бiблiотеках району).  

У Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi пройшла зустрiч учнiв 8-
А класу лiцею N 3 з мiсцевим краєзнавцем Л.I. Карнаухом, присвячена 90-
рiччю утворення Богодухiвського району.   

17.Дмитренко Т. Перша рiчниця лiтературної студiї // Вiстi 
Красноградщини .- 2013.- 29 берез.- (Палiтра).  

На базi Красноградської районної бiблiотеки для дiтей вже рiк працює 
лiтературна студiя.  

18.Дмитренко Т. Повернення до народних традицiй / Т. Дмитренко // 
Вiстi Красноградщини.- 2013.- 25 сiч.- (Iнформацiйно).  



Веселе свято пiд назвою "Щедрий вечiр" провели працiвники 
Красноградської районної бiблiотеки для дiтей разом зi своїми маленькими 
читачами.   

19.Ефанова М. С директором музея можно будет пообщаться по 
скайпу / М. Ефанова // Веч. Харьков.- 2013.- 16 февр.- (Технологии).  

Директор Департамента культуры и туризма Харьковской 
облгосадминистрации Дмитрий Кузнецов сообщил о создании в Харьковской 
области интерактивной карты объектов культуры и туризма региона. Одно из 
главных направлений, в котором департамент собирается сконцентрировать 
свою работу, информатизация учреждений культуры. Благодаря программе 
"Библиомист", которая началась в 2010 году, парк компьютеров в 
учреждениях культуры области утроился, в библиотеки проводится 
Интернет.  

20.Єремєєва А. "Посидим по-хорошему..." // Маяк (Богодухiвський р-
н).- 2013.- 7 берез.  

У Гутянськiй селищнiй бiблiотецi Богодухiвського району вiдбулася 
традицiйна щорiчна зустрiч мiсцевих рукодiльниць. На свято завiтали 
самодiяльнi артисти на чолi з директором будинку культури Н. Горєловою.   

21.Змiєвська А., Змiївська Т. Новорiчнi свята у Вiнницьких Iванах / А. 
Змієвська, Т. Зміївська // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2013.- 25 сiч.  

Про Новорiчнi свята у Вiнницьких Iванах Богодухiвського району 
розповiдають директор СБК А. Змiєвська i зав. бiблiотекою-фiлiєю Т. 
Змiївська.   

22.Зозуля О. Вони люблять читати / О. Зозуля // Голос Лозiвщини.- 
2013.- 29 берез.- (На освiтянськiй нивi).  

Завiдуюча Катеринiвської сiльської бiблiотеки Лозiвського району О. 
Зозуля про участь катеринiвських шестикласникiв та семикласникiв в 
конкурсi "Кращий читач України".  

23.Iванiна О. Мова - пiсня душi... / О. Іваніна // Промiнь 
(Краснокутський р-н).- 2013.- 23 берез.- (Пiслясвяткове).  

До Мiжнародного дня рiдної мови в актовiй залi Краснокутської 
гiмназiї було проведено урок народознавства, за участю бiблiотекарiв КЦБ 
Н.П. Горбань, В.Є. Кузьмiної, вчителiв української мови i лiтератури О.М. 
Шостак та I.М. Вдовенко.   

24.Игнатова С. Всегда рады приветствовать / С. Игнатова // Вiстi 
Дергачiвщини.- 2013.- 16 лют.- (Жизнь района. Русская Лозовая).  

В 2012 году в селе Русская Лозовая Дергачсвского района открылась 
новая библиотека.   

25.Калюжний М. Валентина Лисаченко: "Свiту не пiзнаєш, не знаючи 
свого краю" / М. Калюжний // Обрiї Iзюмщини.- 2013.- 25 сiч.- (Нашi 
iнтерв'ю).  

Про перспективи розвитку бiблiотечної системи розповiдає директор 
Iзюмської центральної районної бiблiотеки, заслужений працiвник культури 
України В.М. Лисаченко.  



26.Калюжний М., Шевченко I. "Линия сердца" Юрiя Татарiнова / М. 
Калюжний, І. Шевченко // Обрiї Iзюмщини.- 2013.- 4 сiч.- (Культура & 
Спорт).  

У примiщеннi Iзюмської центральної районної бiблiотеки вiдбулася 
презентацiя поетичної збiрки "Линия сердца" Ю.А. Татарiнова.  

27.Карелiна Т. "Народ скаже, як зав'яже" / Т. Кареліна // Вiстi 
Дергачiвщини.- 2013.- 16 лют.- (Вiстi з бiблiотек).  

У примiщеннi Пересiчанської селищної бiблiотеки Дергачiвського 
району вiдбулася подорож сторiнками усної народної творчостi пiд назвою 
"Народ скаже, як зав'яже". У заходi взяли участь гурток художнього слова 
"Джерело" та театральний колектив "Мармелад" Пересiчанського Будинку 
культури.  

28.Кашуба Н. Свiт жiночих захоплень / Н. Кашуба // Вiстi 
Красноградщини.- 2013.- 8 берез.- (Iз редакцiйної пошти).  

У Красноградськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбувся семiнар 
для працiвникiв сiльських фiлiй. У рамках цього заходу вiдбувся вечiр-
зустрiч "Свiт твоїх захоплень", на який було запрошено Надiю Дараган, яка 
багато рокiв поспiль працювала в бiблiотецi педагогiчного коледжу, нинi на 
пенсiї i займається улюбленним заняттям - в'язанням.   

29.Киш С. Василий Каразин убедил харьковчан не ехать за 
образованием в Москву / С. Киш // Вечерний Харьков.- 2013.- 12 февр.- 
(Знаменитые земляки).  

Упродовж 2013 року за рiшенням Кабмiну буде вiдзначатися  240-
рiчний ювiлей вiд дня народження громадського дiяча, засновника 
Харкiвського унiверситету Василя Назаровича Каразiна. В Харкiвському 
обласному держархiвi виставленi для перегляду документи Василя 
Назаровича, а в бiблiотецi ХНУ - його книги та науковi роботи.  

30.Книги, якi читають нашi дiти // Вiстi Красноградщини.- 2013.- 29 
берез.- (На часi).  

I етап Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач України-2013" 
вiдбувся в бiблiотецi Наталинського НВК Красноградського району. Провели 
його шкiльний i сiльський бiблiотекарi Наталiя Кiрiєнко та Наталiя Кашуба.  

31.Колiсник М. Як ми три великi празники зустрiчали! / М. Колісник // 
Голос Лозiвщини.-2013.- 29 сiч.- (У бiблiотеках району).  

Царедарiвська сiльська бiблiотека Лозiвського району запросила учнiв 
3-5-х класiв Царедарiвського НВК на фольклорно-етнографiчну годину 
"Щедрий вечiр, добрий вечiр! Добрим людям на здоров'я!", присвячену 
одразу трьом великим празникам - Рiздву Христову, святу Меланки та 
Водохрещi.  

32.Король В. Берегиня книжкового свiту / В. Король // Зоря 
(Золочiвський, Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2013.- 
2 берез.  

Про роботу сiльського бiблiотечного фiлiалу iм. П.Г. Стрижака с. 
Довжик Золочiвського району та про його господиню - Надiю Василiвну 
Томiлову.  



33.Куряча Л. Шана Кобзаревi / Л. Куряча // Голос Лозiвщини.- 2013.- 
19 берез.- (У бiблiотеках району).  

9 березня в Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вшанували 
пам'ять про Великого Кобзаря, провiвши бенефiс письменника "Совiсть i 
слава України".  

34.Лiтвiнова В. Свято книги / В. Літвінова // Нове життя 
(Близнюкiвський р-н).- 2013.- 16 лют.- (Iз читацького конверта).  

Завiдувачка Бурбулатiвською сiльською бiблiотекою Близнюкiвського 
району I. Завгородня взяла участь у пiдготовцi свята "Книга - твiй друг" у 
Бурбулатiвському ДНЗ.  

35.Лаптєва Н. Для дорослих i дiтей /Н. Лаптєва // Вiстi 
Красноградщини.- 2013.- 11 сiч.- (До теми).  

Напередоднi Нового року заклади культури с. Хрестище 
Красноградського району - клуб i бiблiотека-фiлiя - на святковий ранок 
запросили наймолодших мешканцiв.   

36.Лещенко Н. Читаємо українською // Вiстi Змiївщини.- 2013.- 22 
лют.- (До Мiжнародного дня рiдної мови).  

Провiдний бiблiограф Змiївської центральної бiблiотеки Н. Лещенко 
пропонує список книг для читання українською мовою. 

37.Логвiна Т. Читати - краще, нiж не читати! / Т. Логвіна // Вiстi 
Змiївщини.- 2013.- 29 берез.-(Конкурс).  

22 березня у Змiївськiй районнiй дитячiй бiблiотецi вiдбувся другий 
етап конкурсу "Кращий читач України - 2013". У ньому взяли участь юнi 
читачi - переможцi першого етапу - 14 учнiв шостих та сьомих класiв шкiл 
району.   

38.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2013.- 19 
берез.  

13 березня до 90-рiччя заснування Лозiвського району в районнiй 
дитячiй бiблiотецi вiдбулася слайд-мандрiвка "Наш край легендами i славою 
овiяний".  

39.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2013.- 26 
берез.  

20 березня у Катеринiвськiй ЗОШ Лозiвського району вiдбулося 
практичне заняття для шкiльних бiблiотекарiв "Бiблiотечний монiторинг - 
частина освiтнього монiторингу".  

40.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2013.- 29 сiч.  
В загальноосвiтнiх навчальних закладах та бiблiотечних закладах 

Лозiвського району вiдбулася низка тематичних заходiв з нагоди вiдзначення 
Дня соборностi та свободи України.   

41.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2013.- 5 лют.  
28-29 сiчня у загальноосвiтнiх навчальних закладах та бiблiотечних 

закладах Лозiвського району проведено низку тематичних заходiв з нагоди 
вшанування пам'ятi героїв Крут.  

42.Лозiвський район: подiї тижня.// Голос Лозiвщини.- 2013.- 15 сiч.  



У бiблiотечних закладах Лозiвського району до свята Щедрої кутi 
проведено низку тематичних заходiв: години народознавства "Прийшов 
сiчень iз святами", фольклорнi посиденьки "Приходьте до нас на Святу 
вечерю", фольклорнi веселки "Щедрий вечiр, добрий вечiр", фольклорнi 
мандрiвки "Щедрик, щедрик, щедрiвочки", iгровi програми "Зимова 
круговерть" тощо.  

43.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 1 берез.  
1 березня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла естафета пам'ятi 

"Нащадки пам'ять бережуть" (70 рокiв з часу Корюкiвської трагедiї 
(Чернiгiвська обл.). У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 1-9 березня дiє 
тематична поличка "Казка - мов життя, а життя мов казка" до 110-рiччя вiд 
дня народження Н.Л. Забiли (1903-1985). 

44.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 1 сiч.  
З 25 грудня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi починає дiяти книжково-

кулiнарна виставка "Щедра скатертина для всiєї родини" (новорiчнi страви); 
25-29 сiчня в бiблiотецi проводиться тематична поличка "Невтомний 
будiвник української лiтератури" до 135-рiччя з дня народження Гната 
Хоткевича.  

45.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 11 сiч.  
7 сiчня в Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла екскурс-iнформацiя для 

нащадкiв "Славний дiяч минулого" до 160-рiччя з дня народження М.М. 
Аркаса, композитора та громадського дiяча; 10-28 сiчня в бiблiотецi дiє 
книжкова виставка "Прийди до серця, Україно, благослови добром мене" до 
Дня Соборностi України. В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 8-12 сiчня 
вiдбулася виставка-портрет "Поезiя юностi" до 115-рiччя з дня народження 
українського поета В. Сосюри.  

46.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 15 лют.  
12-16 лютого в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi оформлено: виставку-

роздум "Час i досi не загоїв рани" до Дня вшанування учасникiв бойових дiй 
на територiї iнших держав; креативну виставку з аксесуарами "Дивосвiт 
любовi" до Дня святого Валентина. У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 13-25 
лютого пiдготовлено iсторичний огляд подiй "Афганiстан далекий i чужий, у 
кожнiй пам'ятi живий".   

47.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 18 сiч.  
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 17-31 сiчня пiдготовлена книжкова 

виставка "Жалоба серця" до Мiжнародного дня пам'ятi жертв Голокосту.   
48.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 22 берез.  
19 березня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбулася зустрiч з 

мiсцевими поетами "Вiршiв срiблястi струни" до Всесвiтнього дня поезiї; 22 
березня у бiблiотецi пройшов перегляд правознавчої лiтератури "Територiя 
права". У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 20 березня до Всесвiтнього дня води 
вiдкрилася тематична поличка "Вода - знайома й загадкова основа нашого 
життя"; 21 березня пройшов рекомендований перегляд "Небезпека реальна, а 
не уявна" до Дня боротьби з туберкульозом. Упродовж березня у Лозiвськiй 
мiськiй бiблiотецi проводиться екскурс у минуле "Доля козака Розума" до 



285-рiччя з дня народження останнього гетьмана Кирила Розумовського 
(1728-1803 рр.).  

49.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 22 лют.  
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 19-23 лютого вiдкрито книжкову 

виставку "О, слово рiдне, України слово!"; 23 лютого пройшла iсторична 
година "Будемо гiднi слави героїв" до Дня захисника Вiтчизни. Упродовж 
лютого в юнацькiй бiблiотецi дiє книжкова виставка мiсцевих лiтераторiв 
"Письменники Лозiвщини". У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi у лютому 
представленi: виставка-розвал "Стан довкiлля - це стан здоров'я" до Року 
фiзичного здоров'я та екологiї в Українi; лiтературна сторiнка "Хто вам 
сказав, що я слабка..." до дня народження Лесi Українки; iсторичний огляд 
подiй "Афганiстан далекий i чужий, у кожнiй пам'ятi живий".   

50.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 8 берез.  
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 3-15 березня пройшов урок-подорож 

"Велетень у царствi людської культури" з нагоди дня народження Т.Г. 
Шевченка; 5-13 березня в бiблiотецi оформлено книжкову виставку-вiтання 
"Доки жiнка буде на землi!" з нагоди Мiжнародного жiночого дня. 6-16 
березня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi працює виставка-персоналiя 
"Вогняне слово кобзаря" з нагоди дня народження Т.Г. Шевченка.  

51.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 8 лют.  
10-15 лютого в Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пiдготовлена виставка-

вшанування "Їх пам'ять - вiйна" до Дня вшанування учасникiв бойових дiй на 
територiї iнших держав; 10-28 лютого пройде лiтературна сторiнка "Хто вам 
сказав, що я слабка..." до дня народження Лесi Українки. Упродовж лютого в 
мiськiй  бiблiотецi дiє виставка-розвал "Стан довкiлля - це стан здоров'я" до 
Року фiзичного здоров'я та екологiї в Українi, а в юнацькiй бiблiотецi - 
виставка мiсцевих лiтераторiв "Письменники Лозiвщини".   

52.Макаренко Н. "Лозiвщина святкує" / Н. Макаренко // Голос 
Лозiвщини.- 2013.- 29 берез.- (Присвячено 90-рiччю Лозiвського району). 

В усiх сiльських бiблiотеках Лозiвського району до 90-рiччя створення 
району оформленi краєзнавчi куточки, книжковi виставки й тематичнi 
полички, пройшли краєзнавчi мандрiвки. У Лозiвськiй районнiй дитячiй 
бiббiотецi вiдбулася слайд-мандрiвка "Наш край легендами i славою 
овiяний".   

53.Макаренко Н., Цапенко Л. Прийшли новорiчнi свята? До 
бiблiотеки - гайда! / Н. Макаренко, Цапенко Л. // Голос Лозiвщини.- 2013.- 15 
сiч.- (У бiблiотеках району).  

Бiблiотеки Лозiвського району пiдготували до новорiчних свят 
рiзноманiтнi заходи. В центральнiй бiблiотецi органiзована виставка-валiза 
"Новорiчна подорож країнами свiту"; в Центральнiй дитячiй бiблiотецi - 
слайд-подорож "Круїз по Новорiчнiй планетi". На заходах бiблiотекарi 
ознайомили читачiв iз звичаями та традицiями українского народу, пов'язанi 
з зимовими святами,  провели конкурсно-розважальнi програми.   

54.Марченко Л. Святий Миколай, прийди, дiток привiтай! /Л. 
Марченко // Голос Лозiвщини .- 2013.- 11 сiч.- (На шкiльному меридiанi).  



День святого Миколая вiдзначили в Артiльськiй сiльськiй бiблiотецi 
Лозiвського району. В бiблiотецi був пiдготовлений книжковий вернiсаж 
"Чекаємо на Миколая", а учасниками свята були читачi бiблiотеки й 
учасники художньої самодiяльностi Артiльського СБК.  

55.Мороз Н. Поет, бард, актор театру i кiно // Вiстi Дергачiвщини.- 
2013.- 9 лют.- (Бiблiотечнi вiстi).  

У Дергачiвськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi пройшов тематичний 
вечiр "Прерванный полёт Владимира Высоцкого", присвячений 75-рiччю 
вiдомого поета, барда, актора театру i кiно.  

56.Мудрак Н. Вiдлуння тих далеких днiв сльозами на очах бринить... / 
Н. Мудрак // Голос Лозiвщини.- 2013.- 22 лют.- (Про все звiдусiль).  

До Дня вшанування учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав 
працiвники Лозiвської центральної районної бiблiотеки органiзували 
мультимедiйну презентацiю про воїнiв-афганцiв Лозiвщини, якi загинули в 
Афганiстанi.  

57.Новикова З. Вечiр поезiї / З. Новикова // Вiстi Дергачiвщини.- 
2013.- 30 берез.- (70 крокiв до Перемоги).  

У рамках конкурсу на кращу органiзацiю роботи до 70-рiччя 
визволення Дергачiвського району вiд нiмецько-фашистських загарбникiв, 
який був оголошений серед бiблiотек Дергачiвської ЦБС, центральна 
бiблiотека провела вечiр поезiї "Вiршi, обпаленi вiйною".   

58.Олександрова Ю. Фонди поповнилися новими книжками /Ю. 
Олександрова // Слобiд. край  .- 2013.- 19 сiч.- (У тему).  

На виконання наказу Мiнiстерства культури України "Щодо здiйснення 
придбання українських книг для поповнення фондiв публiчних бiблiотек" 
Харкiвська обласна унiверсальна наукова бiблiотека отримала бiльш нiж 18 
тисяч примiрникiв книг, загальна сума яких складає 851 171 грн. Отриманi 
видання розподiлено та передано у фонди публiчних бiблiотек Харкiвської 
областi.  

59.Пащенко Т. Як живеш сьогоднi, українська книго? / Т. Пащенко // 
Промiнь (Краснокутський р-н).- 2013.- 16 лют.- (Скарби душi). 

Про те, якою є центральна бiблiотека сьогоднi, яке мiсце у нiй посiдає 
українська книга, розповiдають директор Краснокутської ЦБС Ганна 
Голубова та заступник директора Краснокутської ЦБС Ольга Павлюк.  

60.Перше свято шарiвського клубу // Сiльськi новини (Валкiвський р-
н).- 2013.- 30 берез.  

Першим заходом, що органiзувала завiдувач вiдкритого у Шарiвцi 
Валкiвського району клубу, С.Г. Луценко, стало святкування Масляної. 
Активну допомогу в цьому директору клубу надала завiдуюча сiльською 
бiблiотекою Ю.В. Боєва. 

61.Пирлик I. Як бiблiотеки Нововодолажчини виборювали комп'ютери 
/ І. Пирлик // Слобiд. край.- 2013.- 19 сiч.- (Районне життя).  

П'ять бiблiотек Нововодолазького району представили свої проекти i 
перемогли у конкурсi програми "Бiблiомiст", отримавши за це 15 комп'ютерiв 
та пiдключення до Iнтернету. 17 сiчня 2013 року вiдбулися урочистi 



вiдкриття комп'ютерних центрiв на яких були присутнi заступник голови 
райдержадмiнiстрацiї Олег Кузьоменський, голова районної ради Олег 
Агапов, голова селищної ради Олександр Єсiн та регiональний представник 
"Бiблiомiст" Вiктор Щетинiн.  

62.Полякова О. "Земля, звiдки ми родом" / О. Полякова // Голос 
Лозiвщини.- 2013.- 19 берез.  

В Перемозькiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвського району пройшла зустрiч 
поколiнь "Земля, звiдки ми родом", присвячена 90-рiччю заснування 
Лозiвського району. В бiблiотецi була оформлена книжкова виставка-
розповiд "Мiй рiдний край, моя iсторiя жива", на якiй були представленi 
книги про створення Лозiвського району та виникнення Перемозької 
сiльської ради.  

63.Полякова О. На книжкових гостинах у Кота в чоботях / О. 
Полякова // Голос Лозiвщини.- 2013.- 1 лют.- (У бiблiотеках району). 

Читачi Перемозької та Герсеванiвської бiблiотек-фiлiй Лозiвського 
району побували на ювiлеї у Шарля Перро. Вони мандрували казковими 
стежинами, знайомилися з казковими персонажами. Бiблiотекар Перемозької 
бiблiотеки-фiлiї О.М. Полякова ознайомила присутнiх iз життям та творчiстю 
ювiляра. Бiблiотекар Герсеванiвської бiблiотеки-фiлiї В.В. Лавровська 
зробила огляд книг казкаря, а шкiльний бiблiотекар Т.В. Омельченко провела 
подорож по країнi, в якiй жив письменник. 

64.Полях Н. Кращий читач року / Н. Полях // Вiстi Дергачiвщини.- 
2013.- 19 сiч.- (Вiстi з бiблiотек).  

В Безрукiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 1 Дергачiвського району пройшов 
конкурс "Кращий читач-2012".  

65.Пономаренко I. Спiваєм славу тiй подiї i тепер.../І. Пономаренко // 
Вiстi Дергачiвщини .- 2013.- 26 сiч.- (Хронiка тижня).  

22 сiчня завiдуюча iсторико-краєзнавчим музеєм Степаненко I.А. та 
завiдуюча Пересiчанської бiблiотеки-фiлiї N 12 Дергачiвського району 
Карелiна Т.В. органiзували та провели тематичний захiд, присвячений Дню 
Соборностi України.  

66.Рiдкокаша А. Читати - друзiв шукати / А. Рідкокаша // Маяк 
(Богодухiвський р-н).- 2013.- 15 лют.- (У бiблiотеках району).  

В Петропавлiвськiй школi Богодухiвського району в рамках 
Всеукраїнського тижня дитячого читання i дитячої книжки пройшов конкурс 
"Кращий читач - 2013" серед учнiв 6-7 класiв, який провела сiльський 
бiблiотекар Я.В. Iващенко.  

67.Рябова Л. Мiсцева влада й бiблiотека на селi: спiвпраця необхiдна / 
Л. Рябова  // Голос Лозiвщини.- 2013.- 12 берез.- (Акценти тижня).  

Директор Лозiвської ЦБС Л. Рябова про роботу Плисiвської сiльської 
бiблiотеки.   

68.Сiкун О. Вiтаємо нових читачiв / О. Сікун // Вiстi Дергачiвщини.- 
2013.- 5 сiч.- (Нам пишуть).  

Бiблiотекар Сiкун О.В. разом з активом бiблiотеки провели урочисту 
посвяту в читачi учнiв 2-х класiв Вiльшанської школи Дергачiвського району.   



69.Святковi презентацiї проекту програми "Бiблiомiст" // Вiстi 
Водолажчини.- 2013.- 26 сiч.- (Подiї i люди).  

17 сiчня у Нововодолазькiй центральнiй районнiй бiблiотецi, 
Нововодолазькiй районнiй дитячiй, Просянськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї та 
Просянськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї N 1 вiдбулися святковi презентацiї 
проекту "Органiзацiя нових бiблiотечних послуг з використанням вiльного 
доступу до мережi Iнтернет" програми "Бiблiомiст". Урочистостi розпочалися 
в малому залi районного Будинку культури. Почесними гостями свята стали: 
регiональний представник програми "Бiблiомiст" В.П. Щетiнiн, координатор 
з партнерств програми "Бiблiомiст" Н.О. Новакова, директор Харкiвської 
обласної унiверсальної наукової бiблiотеки Н.I. Шостко, провiдний 
спецiалiст районної ради В.В. Божедай, начальник вiддiлу культури i туризму 
райдержадмiнiстрацiї А.В. Лебеденко, директор Нововодолазького БДЮТ 
Л.О. Слиш.  

70.Сєрiк О. Слово Кобзаря вiчне / О. Сєрік // Вiстi Змiївщини.- 2013.- 
22 берез.- (Шевченкiвськi днi).  

Пiд час Шевченкiвських днiв 13 березня в Комсомольськiй мiськiй 
бiблiотецi для дорослих вiдбувся лiтературно-музичний урок "Вiчно 
безсмертний великий Кобзарю".  

71.Сидоренко О. З казкою у Новий рiк! / О. Сидоренко // Голос 
Лозiвщини.- 2013.- 11 сiч.- (На шкiльному меридiанi).  

Завiдуюча бiблiотекою Панютинської загальноосвiтньої школи N 1 
Лозiвського району О. Сидоренко про святкування Нового року у 
навчальному закладi.  

72.Соколовський В. Пошук триває донинi / В. Соколовський // Зоря 
(Золочiвський, Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2013.- 
16 лют.- (Назустрiч 70-рiччю Перемоги).  

В читальнiй залi Золочiвської центральної районної бiблiотеки 
вiдбулася конференцiя, присвячена 70-iй рiчницi Великої Перемоги, яку 
органiзувала i провела для бiблiотечних працiвникiв району директор 
централiзованої бiблiотечної системи Наталiя Олександрiвна Шуленко.  

73.Стеблак О. Тематична сторiнка / О. Стеблак // Вiстi Дергачiвщини.- 
2013.- 19 сiч.- (Вiдгомiн подiй).  

Цiкаво провели новорiчно-рiздвянi свята юнi читачi Козачолопанської 
бiблiотеки-фiлiї N 6 Дергачiвської ЦБС.   

74.Сучкова Л. "Бiблiотеку пошануй i гарну книгу подаруй!" // Вiстi 
Водолажчини.- 2013.- 2 лют.- (Акценти). Нововодолазька центральна 
районна бiблiотека оголосила акцiю "Подаруй бiблiотецi книгу". Одночасно з 
реалiзацiєю мети акцiї одержання вiд населення книг, передбачається 
вивчення думки щодо дiяльностi бiблiотек та їх роль i мiсце у 
життєдiяльностi селища. 

75.Тiслова З., Кириченко Т., Старусєва I. Книга - велике диво, 
створене людиною / З. Тіслова, Т. Кириченко, І. Старусєва // Обрiї 
Iзюмщини.- 2013.- 11 сiч.  



Про залучення шкiльних бiблiотек до мережi бiблiотек iнших вiдомств 
на прикладi спiвпрацi бiблiотеки Iзюмської гiмназiї N 3 з центральною 
районною бiблiотекою.  

76.Тарасова О. "Вас запрошує Чебурашка" / О. Тарасова // Голос 
Лозiвщини.- 2013.- 11 сiч.- (Вiстi звiдусiль).  

На свято, присвячене 75-рiччю письменника Едуарда Успенського, до 
Лозiвської юнацької бiблiотеки завiтали учнi 3-А класу ЛЗОШ N 3 у 
супроводi вчителя О.В. Остащенко й шкiльного бiблiотекаря О.I. Виставної.  

77.Тарасова О. "Стихов серебряные струны" / О. Тарасова // Голос 
Лозiвщини.- 2013.- 29 берез.  

Лозiвська юнацька бiблiотека вiдсвяткувала Всесвiтнiй день поезiї, 
запросившi на лiтературну каву "Стихов серебяные струны" мiсцевих поетiв 
з лiтературно-творчого клубу "Лiгос".   

78.Тарасова О. "Я люблю бiблiотеку!" / О. Тарасова // Голос 
Лозiвщини.- 2013.- 22 лют.- (Про все звiдусiль).  

14 лютого в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдзначили День святого 
Валентина. На виставцi "Дивоквiт любовi" були представленi книги вiршiв i 
пiсень про кохання, численнi статтi з журналiв з порадами щодо святкування 
Дня святого Валентина тощо. В бiблiотецi був органiзований конкурс 
валентинок пiд гаслом "Я люблю бiблiотеку!".  

79.Тарасова О. "Я, конечно, вернусь..." / О. Тарасова // Голос 
Лозiвщини.- 2013.- 1 лют.- (Памятi поета).  

25 сiчня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбулися лiтературнi 
посиденьки "Я, конечно, вернусь...", присвяченi ювiлею Володимира 
Семеновича Висоцького.   

80.Тарасова О. Свято млинця / О. Тарасова // Голос Лозiвщини.- 2013.- 
19 берез.- (Народнi традицiї).  

Третiй рiк поспiль у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдзначають День 
млинця.  

81.Театралiзована вiкторина - для школярiв // Маяк (Богодухiвський 
р-н).- 2013.- 7 берез.- (Культурне життя району).  

У Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi пройшла лiтературно-
театралiзована вiкторина за творами французького казкаря Шарля Перро та 
росiйського письменника Миколи Носова. 

82.У бiблiотеках - новi книги // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2013.- 1 
лют.- (Богодухiвщина: подiї i факти).  

Фонди бiблiотек Богодухiвської ЦБС одержали з Харкiвської обласної 
наукової бiблiотеки 864 примiрники книг на суму 38,9 тис. грн. для всiх 
категорiй читачiв у рамках Програми "Щодо здiйснення придбання 
україномовних книг для поповнення фондiв публiчних бiблiотек".  

83.Чернецька Н. Поезiя - це музика душi / Н. Чернецька // Вiстi 
Дергачiвщини.- 2013.- 9 лют.- (Бiблiотечнi вiстi).  

У Вiльшанськiй бiблiотецi для дорослих Дергачiвського району 
вiдбулася зустрiч членiв клубу любителiв поезiї та поетiв-початкiвцiв, що дiє 



при бiблiотецi, з жителями селища - шанувальниками поезiї й учнями 
одинядцятих класiв мiсцевої школи, пiд назвою "Поезiя - це музика душi".   

84.Шелехова Н. Встреча с земляками / Н. Шелехова // Вiстi 
Дергачiвщини.- 2013.- 16 лют.- (15 февраля - День вывода советских войск из 
Афганистана).  

В Малопроходовском сельском Доме культуры Дергачёвского района 
совместно с учениками школы, заведующей библиотекой С.М. Онуфриевой, 
работниками сельського совета проведена встреча с бывшими воинами-
афганцами.  

 
Матеріал підготувала: Стародубцева Я.В. – провідний бібліограф 

сектору інформації з питань культури та мистецтва ХОУНБ 



БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ  
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(Анотований тематично-бібліографічний список  

за ІІ квартал 2013 року).  
 

 
Професійна періодика 

1.Борисенко Н. З iсторiї цензурної заборони книг Харкiвської 
громадської бiблiотеки (кiнець ХIХ - початок ХХ столiття) / Н. Борисенко // 
Бiблiотечний форум України.- 2013, N 1.- (Iсторичнi розвiдки бібліотек).  

У статтi завiдувачки вiддiлу наукової органiзацiї i використання 
основного фонду Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. 
Короленка Н. Борисенко розповiдається про обмеження розповсюдження 
книг в Росiйськiй iмперiї на прикладi Харкiвської громадської бiблiотеки.  

2.Коханова I. Iнформацiйна культура як засiб корегування асоцiальної 
поведiнки користувачiв та бiблiотечних працiвникiв / І. Коханова // 
Бiблiотечний форум України.- 2013, N 1.- (Бiблiотекознавство).  

У статтi кандидата педагогiчних наук, доцента кафедри 
документознавства та книгознавства Харкiвської державної академiї 
культури I. Коханової розглядається процес культивування iнформацiйної 
культури як засiб стримування негативних впливiв людини на фонд.  

3.Коханова I. Вузькi фаховi дисциплiни як запорука отримання якiсної 
вищої бiблiотечної освiти (досвiд ХДАК) / І. Коханова // Вiсник Книжкової 
палати.- 2013, N  3.- (Бiблiотечна справа).  

У статтi кандидата педагогiчних наук, доцента кафедри 
документознавства та книгознавства ХДАК I. Коханової розглядається 
змiстове наповнення вузьких фахових дисциплiн на факультетi 
бiблiотекознавства та iнформатики Харківської державної академiї культури. 
Доводиться їхня значущiсть у здобуваннi студентами якiсної вищої 
бiблiотечної освiти.  

4.Лапина М., Семейкина Н. С благодарной памятью о К.И. 
Рубинском / М. Лапина, Н. Семейкина // Бiблiотечний форум України.- 2013, 
N 1.- (Вiдомi бібліотекознавці).  

В статье доцента, кандидата филологических наук (Харьковский 
национальный университет им. В.Н. Каразина) М. Лапиной и доцента, 
кандидата филологических наук (Харьковская государственная академия 
культуры) Н. Семейкиной рецензируется исследование, посвященное жизни 
и деятельности К.И. Рубинского (Н.М. Березюк, К.И. Рубинский: 
библиотекарь, библиотековед, библиограф (1860-1930). - Х.: Тимченко, 2010. 
- 320 с.: Прил.: Репринт. изд. работ К.И. Рубинского, фотоматериалы).  

5.Левченко Н. Восемь принципов системы менеджмента качества / Н. 
Левченко // Бiблiотечний форум України.- 2013, N 1.- (Бiблiотекознавство).  

В статье заведующей библиотекой Харьковского торгово-
экономического института Киевского национального торгово-



экономического университета Н. Левченко представлены принципы системы 
менеджмента качества и даны рекомендации по их применению в 
библиотеках.  

6.Лосiєвський I. Унiкальнi пам'ятки у фондах ХДНБ iм. В.Г. 
Короленка / І. Лосієвський // Бiблiотечна планета.- 2013, N 2.- (Документнi 
скарби бібліотек).  

Стаття доктора фiлологiчних наук, завiдувача вiддiлу Харкiвської 
державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка I. Лосiєвського присвячена 
дарункам, якi отримала Харкiвська державна наукова бiблiотека iм. В.Г. 
Короленка вiд українських, росiйських, бiлоруських та польських 
видавництв.  

7.Мар'їна О. Соцiально-комунiкацiйнi технологiї як засiб управлiння 
бiблiотечно-iнформацiйною сферою дiяльностi / О. Мар'їна // Вiсник 
Книжкової палати.- 2013, N 3.- (Iнформацiйнi ресурси).  

У статтi викладача кафедри бiблiотекознавства та соцiальних 
комунiкацiй ХДАК О. Мар'їної розглядається поняття соцiально-
комунiкацiйних технологiй. Обгрунтовується доцiльнiсть їхнього 
запровадження як засобу управлiння бiблiотечно-iнформацiйною сферою 
дiяльностi.  

8.Мастiпан О. Стан охоплення бiблiотечним обслуговуванням 
сiльського населення України / О. Мастіпан // Бiблiотечна планета.- 2013, N 
2.- (Бiблiотечна справа в Українi).  

У статтi головного бiблiотекаря Нацiональної парламентської 
бiблiотеки України О. Мастiпан представленi попереднi висновки за 
результатами дослiджень з питання бiблiотечного обслуговування сiльського 
населення країни. Зокрема в статтi представленi данi по стану 
обслуговування сiльського населення в Харкiвськiй областi.  

9.Олiйник О. Основнi тенденцiї розвитку iнформатизацiї 
американських бiблiотек / О. Олійник // Вiсник Книжкової палати.- 2013, N 
2.- (За рубежем).  

У статтi кандидата наук iз соцiальних комунiкацiй, доцента кафедри 
iноземних мов ХДАК О. Олiйник визначаються основнi еволюцiйнi тенденцiї 
сучасного розвитку бiблiотек США на основi iнформацiйно-комунiкацiйних 
технологiй, аналiзуються етапи їхнього становлення вiд простих приватних 
колекцiй до електронних бiблiотек.  

10.Постельжук О. Iнформацiйно-аналiтична продукцiя як результат 
дослiдної роботи обласних унiверсальних наукових бiблiотек України / О. 
Постельжук // Вiсник Книжкової палати.- 2013, N 2.- (Бiблiотечна справа).  

У статтi аспiрантки Рiвненського державного гуманiтарного 
унiверситету О. Постельжук розглянуто основнi види та напрями науково-
дослiдної роботи обласних унiверсальних наукових бiблiотек України, 
зокрема Харкiвської державної наукової бiблiотеки iменi В.Г. Короленка.  

11.Свiтло iдей Миколи Хвильового // Вiсник Книжкової палати.- 2013, 
N 5.- (Конференцiї. Конкурси. Виставки).  



З нагоди 80-рiччя трагiчної смертi вiдомого українського письменника 
Миколи Хвильового вiдбулась низка заходiв, бiльшiсть з них пройшла у 
Харковi. 12-13 травня пройшов лiтературно-музичний фестиваль 
"Метрополiя свiдомого життя", присвячений Миколi Хвильовому. Фестиваль 
було вiдкрито мистецькою акцiєю "Лист до твоєї душi". У рамках фестивалю 
також вiдбулися: вечiр-концерт, присвячений митцю, мiстерiя "Нiч. Весна. 
Мiст. Марiя"; виставка "Людина 13 травня"; архiтектурно-лiтературний квест 
"Харкiв Миколи Хвильового". 13 травня вiдбулася мистецька акцiя "У 
пошуках Метрополiї свiдомого життя", а в Харкiвському нацiональному 
унiверситетi iм. В.Н. Каразiна пройшли Всеукраїнськi науковi читання, 
присвяченi творчостi М. Хвильового. 

12.Стародубцева Л. "Summa summarum theoretica": между Сциллой 
всеобщего и Харибдой единичного / Л. Стародубцева // Вiсник Книжкової 
палати.- 2013, N 3.- (Рецензії).  

Рецензия доктора философских наук, профессора, заведующей 
кафедрой медиа-коммуникаций Харьковского национального университета 
им. В.Н. Каразина на книгу "Шейко В.М. Культорологiя: навч. посiб. / В.М. 
Шейко, Ю.П. Богуцькый, Е.В. Германова де Дiас.- К.: Знання, 2012.- 494 с.".  

13.Тiщенко А. Володимир Iванович Вернадський i бiблiографiя: 
дiяльнiсний пiдхiд / А. Тіщенко // Бiблiотечний форум України.- 2013, N 1.- 
(Постать в історії).  

Статья магiстра з книгознавства, бiблiотекознавства та бiблiографiї 
Харкiвської державної академiї культури А. Тiщенко висвiтлює дiяльнiсть 
видатного природознавця, органiзатора багатьох наукових установ, у тому 
числi й бiблiотек, В.I. Вернадського - приклада титана думки, що розумiє 
важливiсть бiблiографiї у науковiй дiяльностi та малоефективнiсть наукових 
пошукiв у разi її вiдстутностi. 

14.Тодорова Є. Бiблiографiчний портрет бiблiотеки нацiонального 
значення / Є. Тодорова // Вiсник Книжкової палати.- 2013, N 4.- (Рецензії).  

Рецензiя кандидата педагогiчних наук, доцента кафедри 
бiблiографознавства та iнформацiйно-бiблiографiчной дiяльностi ХДАК Є. 
Тодорової на посiбник "Харкiвська державна наукова бiблiотека iм. В.Г. 
Короленка: (1886-2011): кат. вид. б-ки та публiкацiй про її дiяльн.: [у 4 ч.] / 
Харкiв. держ. наук. б-ка iм. В.Г. Короленка: [уклад.: О.П. Кунiч та iн.].- Х., 
2011.- 485 с. - (До 125-рiччя Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. 
В.Г. Короленка).  

15.Фiлiпова Л. Морально-етичнi заходи запобiгання iнформацiйнiй 
небезпецi в Iнтернетi / Л. Філіпова // Вiсник Книжкової палати.- 2013, N 3.- 
(Полiтика. Культура. Мистецтво).  

У статтi доктора педагогiчних наук, професора, декана факультету 
документознавства та iнформацiйної дiяльностi ХДАК Л. Фiлiпової 
характеризуються сучаснi прояви iнформацiйних загроз та комп'ютерних 
злочинiв у мережному просторi Iнтернету. Розглядаються морально-етичнi 
проблеми взаємовiдносин в мережi та обгрунтовується їхня важливiсть для 
запобiгання iнформацiйнiй небезпецi в iнтернет-просторi. Пiдкреслюється 



важливiсть упровадження в українську освiтню систему навчального курсу 
"Комп'ютерна етика".  

16.Чуканова С. Наукова комунiкацiя в цифрову епоху: бачення 
сучасних бiблiотек / С. Чуканова // Бiблiотечний форум України.- 2013, N 1.- 
(Бiблiотечнi форуми, конференції).  

У статтi провiдного бiблiотекаря Наукової бiблiотеки Нацiонального 
унiверситету "Києво-Могилянська академiя" С. Чуканової здiйснено огляд 
роботи мiжнародної конференцiї "Наукова комунiкацiя в цифрову епоху", на 
якiй з доповiддю про важливiсть бази даних INIS для дослiдження теми 
безпеки ядерної енергетики, виступив кандидат фiзико-математечних наук 
Анатолiй Шепєлев (ННЦ "Харкiвський фiзико-технiчний iнститут").  

17.Шкуркiна В. Теоретичнi засади розвитку символьної комунiкацiї: 
вiд знака до символа (на прикладi рун) / В. Шкуркіна // Вiсник Книжкової 
палати.- 2013, N 5.- (Полiтика. Культура. Мистецтво).  

У статтi кандидата педагогiчних наук, доцента, докторанта ХДАК В. 
Шкуркiної розглядаються спiльнi та вiдмiннi риси знака та символа, видiленi 
етапи трансформацiї знакiв у символи, визначено поняття "символьна 
комунiкацiя", проаналiзовано символiчне значення рун (на прикладi руни 
Дагаз).  

 
Обласні та регіональні періодичні видання 

1.Бараш О. "Рукам спокою нема" / О. Бараш // Голос Лозiвщини.- 
2013.- 30 квiт.- (У бiблiотеках району).  

У Краснопавлiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 2 Лозiвського району члени 
клубу "Кругозiр" провели захiд "Рукам спокою нема". Темi вишивання 
рушникiв була присвячена розповiдь мiсцевої майстринi Людмили 
Євгенiївни Мiткової, а про свої витвори та захопленння бiсероплетiнням 
розповiла Галина Iванiвна Слотiна.  

2.Бараш С. Натхненне слово про рiдний край! / С. Бараш // Голос 
Лозiвщини.- 2013.- 2 квiт.- (Присвячено 90-рiччю Лозiвського району).  

У Краснопавлiськiй мiськiй бiблiотецi-фiлiї N 2 пройшов захiд 
"Натхнене слово про рiдний край", присвячений 90-рiччю утворення 
Лозiвського району.  

3.Борщ Ю., Тесло I. На Великобурлуччинi виставковий бум / Ю. 
Борщ, І. Тесло // Слобiд. край.- 2013.- 20 квiт.- (Панорама подiй).  

12 квiтня у Великобурлуцькiй районнiй бiблiотецi для дiтей вiдбулася 
презентацiя краєзнавчої виставки "Мiй рiдний край, моя земля, квiтуча 
Великобурлуччина", присвяченої 90-й рiчницi утворення Великобурлуцького 
району. На виставцi представлено понад 20 документiв з фонду бiблiотеки та 
експонати народних умiльцiв краю.  

4.Веселкова О. Рукотворна краса наших землякiв / О. Веселкова // 
Голос Лозiвщини.- 2013.- 30 квiт.- (У бiблiотеках району).  

10 квiтня в Краснопавлiвськiй бiблiотецi N 1 Лозiвського району була 
органiзована виставка робiт з модульного оригамі місцевого жителя 
Олександра Олiйника пiд назвою "Рукотворна краса наших землякiв".  



5.Волошина Л. Подорож в країну Дитинства / Л. Волошина // Колос 
(Сахновщинський р-н).- 2013.- 8 черв.  

До Мiжнародного дня захисту дiтей в Сахновщинi були проведенi 
заходи, зокрема, розважально-iгрова програма "Подорож в країну Дитинства" 
та какзково-правова вiкторина "На сторожi дитинства" (Сахновщинська 
районна дитяча бiблiотека).  

6.Воронкiна I. Чи є в свiтi що дорожче, як мама кохана... / І. Воронкіна 
// Нове життя  (Близнюкiвський р-н).- 2013.- 25 трав.- (Засiдання клубу 
"Берегиня").  

15 травня, в День сiм'ї, у читальному залi Близнюкiвської центральної 
районної бiблiотеки вiдбулося засiдання жiночого клубу "Берегиня".  

7.Гончарова Т. Життя без тютюну - це модно / Т. Гончарова // Голос 
Лозiвщини.- 2013.- 14 черв.- (Вiстi звідусіль).  

В Павлiвськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвської ЦБС пройшов захiд та 
працювала книжкова виставка "Шкiдливi звички - шлях у безодню" до 
Всесвiтнього дня без тютюну.  

8.Горбацевич К. Сьогодення Централiзованої бiблiотечної системи / К. 
Горбацевич // Голос Лозiвщини.- 2013.- 30 квiт.- (У бiблiотеках району).  

Для розширення та поглиблення професiйнх знань бiблiотекарiв у 
Лозiвськiй ЦБС дiє своя система пiдвищення квалiфiкацiї. Однiєю з 
популярних форм занять з пiдвищення квалiфiкацiї є семiнари-тренiнги.  

9.Гриценко Л. Жизнь в искусстве / Л. Гриценко // Красная звезда 
(Чугуевский р-н).- 2013.- 25 мая.- (Культура).  

В Кочетокской библиотеке-филиале N 2 Чугуевской ЦБС открылась 
выставка "Жизнь в искусстве", посвященная Всеукраинскому дню 
работников культуры и аматоров народного искусства. На открытии 
выставки с праздничной программой выступил местный ансамбль 
"Калинонька". 

10.Грудина Л. Любiмо свою Україну i свiй народ! / Л. Грудина // Вiстi 
Дергачiвщини.- 2013.- 4 трав.- (Вiдгомiн подiй).  

25 квiтня Гаврилiвська бiблiотека i клуб Дергачiвського району 
провели лiтературно-тематичний вечiр "Символи України". В фойє 
працiвники оформили книжкову виставку "Моя Україна - єдина i вiльна, я з 
нею пов'язую долю свою" та виставку дитячих малюнкiв про Україну, яку 
пiдготувала художнiй керiвник клубу Луданова С.В.  

11.Грунська О. "Вiнок калиновий сплiтаю iз звичаїв рiдного краю" / О. 
Грунська // Голос Лозiвщини.- 2013.- 2 квiт.- (Присвячено 90-рiччю 
Лозiвського району).  

У Комсомольськiй сiльськiй бiблiотецi з нагоди дев'яностої рiчницi 
Лозiвського району була проведена краєзнавча медiа-подорож "Вiнок 
калиновий сплiтаю iз звичаїв рiдного краю".  

12.Гурська О. З передзвоном на порiг вже ступає Новий рiк / О. 
Гурська // Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2013.- 12 сiч.  

В читальнiй залi Великобурлуцької районної бiблiотеки для дiтей 
бiблiотекар Галина Iванiвна Фендрикова представила новорiчну виставку-



калейдоскоп "З передзвоном на порiг вже ступає Новий рiк". Родзинкою цiєї 
виставки став календар-гороскоп "Гламурнi змiйки".  

13.Дворiчанщина в роки вiйни // Дворiчанський край.- 2013.- 2 лют.  
В Дворiчанськiй районнiй бiблiотецi дiє книжкова виставка "Дворiчна в 

роки вiйни", присвячена 70-рiччю визволення селища Дворiчна вiд 
фашистських загарбникiв.  

14.Дитинство, обпалене вiйною // Вiстi Дергачiвщини.- 2013.- 8 черв.- 
(Бiблiотечнi вiстi).  

В примiщеннi Пересiчанської селищної бiблiотеки Дергачiвського 
району вiдбувся захiд, присвячений 70-рiччю визволення українських земель 
вiд фашистських загарбникiв.  

15.Дмитренко Т. Найкращий читач - той, що любить книгу / Т. 
Дмитренко // Вiстi Красноградщини.- 2013.- 5 квiт.  

У Красноградськiй районнiй бiблiотецi для дiтей учнi 6-7 класiв 
змагалися у конкурсi "Найкращий читач 2013 року".  

16.Домнiч О. Шануймо нашу родину / О. Домніч // Вiстi 
Дергачiвщини.- 2013.- 8 черв.- (Бiблiотечнi вiстi).  

У Мiжнародний день сiм'ї при Черкасько-Лозiвськiй бiблiотецi 
Дергачiвської ЦБС стартував проект "Родинне дерево". На виставцi було 
представлено зображення "Родинного дерева" на рушниках, писанках, 
проведено показ слайдiв, якi бувають родоводи, та показ слайдiв старих фото.  

17.Живагiн А. Свпiвучi голоси Лозiвщини / А. Живагін // Голос 
Лозiвщини.- 2013.- 24 трав.- (Культура нашого села).  

Напередоднi Всеукраїнського дня працiвникiв культури та майстрiв 
народного мистецтва в Лозiвському районному Будинку культури зiбралися 
працiвники сiльських клубiв, бiблiотек, музеїв, викладачi музичної школи, 
самодiяльнi артисти Лозiвщини, щоб привiтати одне одного та почути на 
свою адресу вiтальнi слова.  

18.”Живи у пам'ятi, Тарасе" // Вiстi Красноградщини.- 2013.- 24 трав.- 
(На часi).  

В бiблiотецi-фiлiї с. Миколо-Комишувата Красноградського району 
вiдбувся усний журнал "Живи у пам'ятi, Тарасе", присвячений творчостi та 
нелегкому життєвому шляху великого українця Тараса Григоровича 
Шевченка.  

19.Жижера В. Найкращi читачi Нововодолажчини / В. Жижера // Вiстi 
Водолажчини.- 2013.- 20 квiт.- (2013 рiк в Українi - Рiк дитячої творчості).  

2005 року в Українi проводиться конкурс "Найкращий читач України", 
де зустрiчаються найактивнiшi читачi - учнi 6-7 класiв та їх улюбленi 
лiтературнi герої. Цього року проведення обласного етапу Всеукраїнського 
конкурсу "Найкращий читач України 2013  року" приурочено до Року 
дитячої творчостi в Українi та 70-рiччя визволення Харкiвської областi вiд 
фашистських загарбникiв. Конкурс проходив в 3 етапи. Переможцями 2 
етапу в Нововодолазькiй районнiй дитячiй бiблiотецi стали Наталiя 
Расторгуєва, учениця 7 класу Нововодолазької гiмназiї, та Валерiя Коваль, 
учениця 6 класу Нововодолазького лiцею.  



20.Жуга О. Родиннi посиденьки / О. Жуга // Голос Лозiвщини.- 2013.- 
4 черв.- (В бiблiотеках району).  

В Артiльнiй бiблiотецi Лозiвського району дiє клуб за iнтересами "Мiж 
нами, жiнками". 15 травня усi учасники клубу завiтали до бiблiотеки, щоб 
вiдсвяткувати День матерi та Мiжнародний день родини.  

21.Заходи до Мiжнародного дня захисту дiтей // Вiстi 
Красноградщини.- 2013.- 31 трав.  

До Мiжнародного дня захисту дiтей у Красноградському районному 
Будинку культури пройде театралiзований концерт "Рiзнокольорова палiтра", 
а в районнiй бiблiотецi - лялькова вистава "Казка про гарбузову кашу".  

22.Заходи з вiдзначення 68-ї рiчницi Великої Перемоги // Обрiї 
Iзюмщини.- 2013.- 3 трав.- (Святкова афіша).  

Заходи з вiдзначення 68-ї рiчницi Великої Перемоги вiдбудуться в 
бiблiотеках м. Iзюм, в краєзнавчому музеї, пройде вiйськово-iсторичний 
фестиваль "Iзюмщина. Лiто 1943 року", на центральнiй лiтнiй сценi мiста 
пройде святковий концерт до Дня Перемоги.  

23.Зозуля О. Лiтопис Перемоги / О. Зозуля // Голос Лозiвщини.- 2013.- 
24 трав.- (У бiблiотеках району).  

Напередоднi свята Великої Перемоги до учнiв Катеринiвської 
загальноосвiтньої школи Лозiвського району завiтали голова ветеранської 
органiзацiї колгоспу iменi Орджонiкiдзе Н.I. Деркач та завiдуюча 
Катеринiвської сiльської бiблiотеки О.С. Зозуля. Пiсля виступу Н.I. Деркач, 
продовжуючи тему боротьби з ворогом, О.С. Зозуля запропонувала 
школярам переглянути слайд-презентацiю "Легендарний танк Т-34", 
присвячену iсторiї створення та бойовому шляху одного iз символiв 
Перемоги - героїчної "тридцятьчетвiрки".  

24.Зозуля О. Сюрпризи вiд бiблiотеки / О. Зозуля // Голос Лозiвщини.- 
2013.- 30 квiт.- (У бiблiотеках району).  

Багато цiкавих сюрпризiв - iгри, вiкторини, загадки, пирсвяченi 
творчостi улюблених дитячих письменникiв-ювiлярiв 2013 року, подарувала 
своїм юним читачам на весняних канiкулах Катеринiвська сiльська 
бiблiотека-фiлiя Лозiвського району.  

25.”Зустрiчаємо весну iз "Джерелом" // Вiстi Змiївщини.- 2013.- 9 
квiт.- (Культура i час).  

3 квiтня 2013 року до с. Левкiвка завiтав Змiївський територiальний 
центр соцiального обслуговування зi своїм художнiм колективом "Джерело". 
У примiщеннi бiблiотеки вiдбувся святковий концерт, присвячений зустрiчi 
весни.  

26.Кiптiла С. Вiдзнначили День родини / С. Кіптіла // Дворiчанський 
край.- 2013.- 25 трав.  

В Дворiчанськiй центральнiй районнiй бiблiотецi для дорослих 
пройшло родинне свято "Родина, як зiрка єдина" - до Мiжнародного Дня 
сiм'ї.  

27.Калашник А. "Посмiшка - це найвища проба душi" / А. Калашник // 
Дворiчанський край.- 2013.- 6 квiт.  



До Мiжнародного дня смiху в Дворiчанськiй бiблiотецi для дорослих 
вiдбулося свято "Посмiшка - це найвища проба душi".  

28.Калашник А. Не залишилися байдужими / А. Калашник // 
Дворiчанський край.- 2013.- 29 черв.  

В читальному залi Дворiчанської бiблiотеки для дорослих пройшла 
екологiчна година-презентацiя до Всесвiтнього дня охорони навколишнього 
середовища. 

29.Касьянова С. Не змiлiє криниця красноградських талантiв С. 
Касьянова // Вiстi Красноградщини.- 2013.- 24 трав.- (На часi).  

У Красноградському РБК вiдзначити своє професiйне свято зiбралися 
працiвники клубiв i бiблiотек, школи естетичного виховання, краєзнавцi, 
аматори народного мистецтва. Пiсля нагородження кращих представникiв 
галузi вiдбувся цiкавий святковий концерт.  

30.Касьянова С., Лаптєва Н. Веселкове диво / С. Касьянова, Н. 
Лаптєва // Вiстi Красноградщини.- 2013.- 7 черв.- (На часi).  

До Мiжнародного дня захисту дiтей в Петрiвцi Красноградського 
району на базi мiсцевого навчально-виховного комплексу бiблiотекарем 
Ольгою Литвин було проведено святкове дiйство "Веселкове дитинство".  

31.Касьянова С., Лаптєва Н. У бiблiотецi показали "Гарбузову кашу" 
/ С. Касьянова, Н. Лаптєва // Вiстi Красноградщини.- 2013.- 7 черв.- (На часi).  

У Красноградськiй районнiй бiблiотецi працiвники дитячого 
абонементу представили дiтям лялькову виставу "Гарбузова каша".  

32.Касяненко Ю. Читай i перемагай! / Ю. Касяненко // Промiнь 
(Краснокутський р-н).- 2013.- 8 черв.- (Знай наших!).  

Завершився обласний етап Всеукраїнського конкурсу "Найкращий 
читач України - 2013". Його органiзаторами на регiональному рiвнi є 
Департамент культури i туризму Харкiвської облдержадмiнiстрацiї та 
Харкiвська обласна бiблiотека для дiтей. Учениця Краснокутської гiмназiї 
Олена Статiвка здобула у конкурсi перемогу в номiнацiї "Творче втiлення 
прочитанного".  

33.Китченко Є. "I все ж таки я - українець" / Є. Китченко // Промiнь 
(Краснокутський р-н).- 2013.- 6 квiт.- (Новини лiтератури).  

Бiблiограф Краснокутської центральної районної бiблiотеки Є. 
Китченко розповідає про презентацiю, яка пройшла в актовiй залi 
Краснокутської гiмназiї пiд назвою "I все ж таки я - українець", двох нових 
книг "Мово, моя мово" та "Дорога до храму" талановитого i вiдомого далеко 
за межами України земляка Генрiха Семеновича Акулова.  

34.”Книга – твiй найкращий друг" // Вiстi Водолажчини.- 2013.- 13 
квiт.- (Подiї i люди).  

З нагоди проведення Всеукраїнського тижня дитячого читання в 
Нововодолазькiй районнiй дитячiй бiблiотецi були проведенi лiтературнi 
iгри, вiкторини, подорожi по сторiнках улюблених книжок. А наприкiнцi 
тижня, 29 березня, в бiблiотецi вiдбулося лiтературне свято "Книга - твiй 
найкращий друг".  



35.Кучерявченко В. I клуб, i бiблiотека чудовi! / В. Кучерявченко // 
Вiстi Дергачiвщини.- 2013.- 29 черв.- (Життя району. Солоницівка).  

Працiвники Солоницiвського сiльського клубу та бiблiотеки, яка 
працює в примiщеннi клубу, постiйно органiзовують заходи, вечори та 
активно спiвпрацюють один з одним.  

36.Лисаченко В. "Я тiльки там бажаю жити, де виросла душа моя" / В. 
Лисаченко // Обрiї Iзюмщини.- 2013.- 3 трав.- (Рiдне слово).  

У рамках вiдзначення знаменних дат - 90-рiччя утворення району та 70-
рiччя визволення Iзюмщини вiд нiмецько-фашистських загарбникiв у 
примiщеннi Кам'янської сiльської бiблiотеки вiдбулася зустрiч мешканцiв 
населених пунктiв сiльради пiд назвою "Досьє цiкавих фактiв i подiй 
минулого".  

37.Лисаченко В. О, Писанко! Ти - символ України! / В. Лисаченко // 
Обрiї Iзюмщини.- 2013.- 10 трав.- (Народнi традиції).  

На виконання Указу Президента України щодо визначення 2013-го 
року Роком дитячої творчостi в примiщеннi Iзюмської центральної районної 
бiблiотеки вiдбувся творчий фестиваль "Писанковий рай" у рамках проекту 
"Творча Слобожанщина".  

38.Логвiна Т. Лiтература - це не те, чому навчають в школi. Це - саме 
життя / Т. Логвіна // Вiстi Змiївщини.- 2013.- 28 трав.- (Презентація).  

У Змiївськiй центральнiй бiблiотецi 21 травня вiдбулася презентацiя 
збiрки "Поетична Змiївщина", упорядником якої виступив директор 
Змiївського краєзнавчого музею Михайло Саяний.  

39.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2013.- 11 черв.  
У Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбувся семiнар 

працiвникiв бiблiотечних закладiв району за темою "Дитяче читання - 
цiннiсть української нацiї".  

40.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2013.- 18 черв.  
3 червня у бiблiотечних закладах Лозiвського району проведено низку 

тематичних заходiв до Мiжнародного дня боротьби зi зловживанням 
наркотичними засобами.  

41.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2013.- 2 квiт.  
27 березня в Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдкрився 

Тиждень дитячого читання.  
42.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2013.- 9 квiт.  
У Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi 3 квiтня було проведено 

районний семiнар бiблiотечних працiвникiв району за темою "Здорова 
молодь, здорова нацiя".  

43.Лукашова Л. "Солоненька" фантазiя / Л. Лукашкова // Радянський 
патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2013.- 26 сiч.- (Свiт наших захоплень).  

На виставцi експонатiв народних умiльцiв, яка дiяла пiд час Дня 
територiальної громади у селi Чорне Великобурлуцького району, завiдувачка 
Грачiвською бiблiотекою Валентина Iванiвна Купiна представила картину, 
виготовлену iз солоного тiста.  



44.Лукашова Л. // Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2013.- 
23 лют.  

У Великобурлуцькiй центральнiй районнiй бiблiотецi проходили 
героїко-патрiотичнi читання "Вогонь i сльози миротворцiв", присвяченi Дню 
вшанування учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав.  

45.Мiрошник В. Картина маслом - "Унiкальнi"! / В. Мірошник // Зоря 
(Золочiвський, Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2013.- 
29 черв.- (Iдемо до читачiв).  

В примiщеннi Цапiвського сiльського клубу Золочiвського району 
працює сiльська бiблiотека, в якiй вже шiсть рокiв господарює Тетяна 
Канiвець.  

46.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 12 квiт.  
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 11 квiтня вiдбулася лiтературна 

естафета пам'ятi "Пам'ять потрiбна не мертвим, пам'ять потрiбна живим" до 
Мiжнародного дня визволення в'язнiв фашистських таборiв.  

47.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 14 черв.  
З 11 по 15 червня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходить 

книжкова виставка з народознавства "Тайна Зелених свят" до Святої Трiйцi. 
Упродовж червня в юнацькiй бiблiотецi проходить виставка дитячих книг 
"По книжным тропинкам лета"; у мiськiй бiблiотецi проведення 
рекомендованого огляду "Любовi багато не буває" з реалiзацiї Конвенцiї 
ООН про права дитини; працює креативна виставка "Українська iкона - 
символ благостi, краси i добра та iсторична книжкова виставка "У згусток 
спресований мудро i чисто, вiн змiстом став наших i мрiй, i дiянь" до Дня 
Конституцiї.  

48.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 17 трав.  
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшли: 1-11 травня книжкова 

виставка з аксесуарами "Великоднi дзвони"; 3 травня конкурс писанок 
"Писанковий дивосвiт" до Року дитячої творчостi; 7-11 травня - книжкова 
виставка-пам'ять "Пам'ятаєш, земле, сорок п'ятий?"; 14-18 травня - виставка-
порада "Там, де в пошанi рiднi батько й мати, там мир i злагода, на тiм i свiт 
стоїть!" до Мiжнародного дня сiм'ї; виставка-подорож "Європа i ми!" до Дня 
Європи; 18 травня - урок єврознавства "Я українець, я європеєць".  

49.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 17 трав.  
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 14 травня проведена iнформацiя за 

круглим столом "Подорожуємо країнами Європи" до Дня Європи; 15 травня 
до Дня сiм'ї представлена виховна виставка-рекомендацiя "Хлiб на столi, мир 
на землi - щастя в сiм'ї". Упродовж травня в бiблiотецi дiють; народознавчий 
куточок "Воскресiннячко Гоподнє завiтало у наш край"; виставка-спогад 
учасникiв ВВв "Сповiдь солдатських сердець"; виставка-реквiєм "Уклiн 
живим, загиблим слава!".  

50.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 19 квiт.  
16-27 квiтня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдкрито виставку-колаж 

"Людина вiдкриває Землю" до Всесвiтнього дня Землi.  
51.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 21 черв.  



У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi триває виставка-реквiєм "Пам'ять не 
знає сивини" до Дня скорботи та вшанування пам'ятi жертв вiйни в Українi; 
до Дня молодi в бiблiотецi пiдготовлено iнформацiйний екскурс "Територiя 
молодостi". У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 19 червня вiдбулася лiтературна 
естафета пам'ятi "Вiчне сяйво Вiчного вогню".  

52.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 24 трав.  
23 травня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проведено тематичну годину 

цiкавої iнформацiї "Свято духовної єдностi" до Дня слов'янської писемностi i 
культури.  

53.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 26 квiт.  
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 23-27 квiтня вiдкрилася тематична 

поличка "Олесь Гончар - митець сучасний" до 95-рiччя з дня народження 
письменника; 23-30 квiтня в бiблiотецi дiє книжкова виставка-реквiєм 
"Полин-сльозою омивається душа" до Дня Чорнобильської трагедiї.  

54.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 28 черв.  
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проведено: виставку дитячих книг 

"По книжным тропинкам лета"; виставку-мандрiвку "Замки, палаци, фортецi 
України"; книжкову виставку "Зростайте громадянами" та iнформацiйну 
трибуну "Конституцiя - вiзитна картка держави" (до Дня Конституцiї 
України). У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 28 червня проведено тематичну 
поличку "Посмiшка на ваших обличчях" (до Дня молодi). Упродовж червня у 
Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проходить рекомендований огляд "Любовi 
багато, не буває" та iсторична книжкова виставка " У згусток спресований 
мудро i чисто, вiн змiстом став наших i мрiй, i дiянь" до Дня Конституцiї.  

55.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 3 трав.  
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 1-11 травня 2013 року працює 

книжкова виставка з аксесуарами "Великоднi дзвони"; 3 травня в бiблiотецi 
вiдбувся конкурс писанок "Писанковий дивосвiт" до Року дитячої творчостi. 
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi упродовж травня працює народознавчий 
куточок "Воскресiннячко Господнє завiтало у наш край"; виставка-спогад 
учасникiв ВВв "Сповiдь солдатських сердець"; виставка-реквiєм "Уклiн - 
живим, загиблим - слава!".  

56.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 5 квiт.  
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 1 - 6 квiтня вiдкрилася тематична 

поличка "Душа природи - душа добра" до Дня довкiлля. Бiблiографiчний 
показник "Частiше заглядайте у словник - це пишний яр, а не сумне 
провалля" представила 5 квiтня 2013 року Лозiвська мiська бiблiотека.  

57.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 7 черв. 
4 по 8 червня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходила книжкова 

виставка "Дружба починається з посмiшки" до Дня друзiв та книжкова 
iлюстрована виставка "Жити у гармонiї з природою" до Всесвiтнього дня 
навколишнього середовища. 7 червня в бiблiотецi проведено лiтературнi 
хованки "Хто iз казки до нас прийшов?" до Мiжнародного дня казки. У 
Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 6 червня проведено екологiчний резонанс 
"Екологiя: тривоги i надiя".  



58.Мельнiкова Т. Прочитай книгу про Велику Вiтчизняну вiйну / Т. 
Мельнікова // Вiстi Красноградщини.- 2013.- 3 трав.  

У Краноградськiй центральнiй районнiй бiблiотецi розгорнуто виставку 
"Прочитай книгу про Велику Вiтчизняну вiйну".  

59.Меркулова Т. Нехай буде плiдною творча праця! / Т. Меркулова // 
Вiстi Змiївщини.- 2013.- 21 трав.- (Вiдлуння свята).  

16 травня в Змiївському районi працiвникiв бiблiотек, музеїв, музичних 
шкiл, будинкiв культури, яких було запрошено до оновленого Соколiвського 
музею бойового братерства, вiтали з Днем працiвникiв культури та аматорiв 
народного мистецтва.  

60.”Музыка всюду живет" // Вiстi Дергачiвщини.- 2013.- 15 черв.- 
(Бiблiотечнi вiстi).  

Козачолопанська дитяча музична школа разом iз завiдуючою 
Козачолопанською бiблiотекою Дергачiвського району у мiсцевому Будинку 
культури пiдготували i провели день музики "Музыка всюду живет" для 
дiтей початкових класiв Козачолопанського НВК та ДНЗ "Сонях". 

61.”Найкращий читач України-2013" // Вiстi Дергачiвщини.- 2013.- 8 
черв.- (Бiблiотечнi вiстi).  

На обласному етапi Всеукраїнського щорiчного конкурсу "Найкращий 
читач України-2013" Дергачiвський район представляла активний користувач 
Пересiчанської бiблiотеки-фiлiї N 12, учениця 6-В класу мiсцевої школи 
Твердохлiб Валерiя. Вона стала лауреатом цього конкурсу в номiнацiї 
"Творче втiлення прочитаного".  

62.Новикова З. Подвиг Ваш назавжди в пам'ятi народнiй / З. Новикова 
// Вiстi Дергачiвщини.- 2013.- 18 трав.- (До Дня Перемоги!)  

На святкування Дня Перемоги в примiщеннi Дворiчнокутянської 
школи зiбралися жителi та гостi свята. Про роки вiйни розповiли завiдувач 
Дворiчнокутянської бiблiотеки Стечишина Г.I., Крупа Л.К., Бузiвська Н.I.  

63.Носко Н. Подаруй бiблiотецi книгу / Н. Носко // Радянський патрiот 
(Великобурлуцький р-н).- 2013.- 8 черв.  

У Великобурлуцькiй центральнiй районнiй бiблiотецi триває 
благодiйна акцiя "Подаруй бiблiотецi книгу", завдяки якiй фонд бiблiотеки 
поповнюється необхiдною цiкавою лiтературою.  

64.Обрєзкова Т. Невмируща душа народу / Т. Обрєзкова // 
Дворiчанський край.- 2013.- 23 лют.  

З 19 лютого в Дворiчанськiй центральнiй бiблiотецi дiє перегляд 
лiтератури за темою "Мова - невмируща душа народу, присвячений 
Мiжнародному дню рiдної мови.  

65.Обрєзкова Т. Чорнобиль нагадує про себе Т. Обрєзкова // 
Дворiчанський край.- 2013.- 27 квiт.  

У читальному залi Дворiчанської бiблiотеки учні Дворiчанського 
аграрного професiйного лiцею переглянули фiльм та прослухали лекцiю про 
аварiю на ЧАЕС, про мужнiсть лiквiдаторiв, сучасний стан станцiї та зони 
вiдчуження.  



66.Пащенко Т. Поезiя - це завжди свято / Т. Пащенко // Промiнь 
(Краснокутський р-н).-2013.- 6 квiт.- (Галерея талантiв).  

28 березня у читальнiй залi Краснокутської центральної районної 
бiблiотеки вiдбувся вечiр поезiї "Поезiя, ти сила чарiвна" за участю 
краснокутських поетiв Г. Акулова, О. Кабашної, В. Дяченко, Л. Покусай, В. 
Холод, М. В'юнник, Л. Антоненко, В. Касьяненка, Катi Шабалтас.  

67.Плетньова Л. "Квiтки у полi, там де Крути" / Л. Плетньова // 
Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2013.- 2 лют.  

Працiвники Великобурлуцької центральної районної бiблiотеки Н. 
Носко та Л. Плетньова пiдготували i провели урок iсторичної пам'ятi "Квiтки 
у полi, там, де Крути", присвячений героїчним подiям нашої iсторiї - бою пiд 
Крутами.  

68.Плетньова Л. Скарби душi Миколи Стадника / Л. Плетньова // 
Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2013.- 8 черв.  

Поет i художник Микола Стадник з Великого Бурлука подарував одну 
з останнiх своїх робiт - портрет Тараса Шевченка Великобурлуцькiй 
центральнiй бiблiотецi. Картина зайняла належне мiсце у читальному залi 
бiблiотеки i стала доречним доповненням до книжкової виставки 
"Шевченкова вiчнiсть".  

69.Плетньова Л. Це наш район - це гордiсть наша // Л. Плетньова // 
Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2013.- 27 квiт.  

До 90-рiччя заснування Великобурлуцького району Центральна 
районна бiблiотека пропонує до уваги вiдвiдувачiв книжково-iлюстративну 
виставку "Це наш район - це гордiсть наша", де представлено матерiали 
краєзнавчого характеру, у якiй вiдображено iсторичний шлях 
Великобурлуччини з давнiх часiв до сьогодення. 

70.Повойкiна В. Подвиг Ваш назавжди в пам'ятi народнiй / В. 
Повойкіна // Вiстi Дергачiвщини.- 2013.- 18 трав.- (До Дня Перемоги!).  

Завiдуюча Протопопiвської бiблiотеки-фiлiї N 6 Дергачiвської ЦБС 
Повойкiна В. про урочистостi та святковий концерт, присвяченi Дню 
Перемоги.  

71.Полях Н. Вечiр поезiї / Н. Полях // Вiстi Дергачiвщини.- 2013.- 6 
квiт.- (Вiстi з бібліотек).  

У Безрукiвськiй бiблiотецi-фiлiї Дергачiвської ЦБС вiдбулася творча 
зустрiч "Веснянi голоси" з Людмилою Олексiївною Моїсеєвою, членом 
нерегiональної Спiлки письменникiв, Конгресу лiтераторiв України, 
Харкiвського вiддiленн нацiональної Спiлки письменникiв, Спiлки 
письменникiв Схiдного Криму.  

72.Пономаренко I. "Наша iнформацiя - Ваш успiх!" / І. Пономаренко // 
Вiстi Дергачiвщини.- 2013.- 25 трав.  

Пересiчанська селищна бiблiотека Дергачiвського району на сьогоднi є 
сучасним центром збереження нацiональної духовної культури, осередком 
дозвiлля i вiдпочинку, iнформацiї та самоосвiти.  

73.Рєзнiк О. "Дядя Степа у нас в гостях" / О. Рєзнік // Дворiчанський 
край.- 2013.- 6 квiт.  



На Неделе детской книги в Двуречанской районной детской 
библиотеке прошел литературный утренник "Дядя Степа у нас в гостях", 
посвященный 100-летию со дня рождения детского писателя Сергея 
Михалкова.  

74.Рєзнiк О. "Країна дитинства - країна казкова..." / О Рєзнік // 
Дворiчанський край.- 2013.- 8 чер.  

У Дворiчанськiй районнiй дитячiй бiблiотецi в День захисту дiтей 
вiдбулося свято "Країна дитинства - країна казкова i всiх вона вабить знову i 
знову".  

75.Рєзнiк О. "Найкращий читач України - 2013" / О. Рєзнік // 
Дворiчанський край.- 2013.- 30 берез.  

Перший, мiсцевий етап Всеукраїнського дитячого конкурсу 
"Найкращий читач року - 2013" пройшов в сiльських та шкiльних бiблiотеках 
Дворiчанського району. Проведення цього конкурсу приурочене до Року 
дитячої творчостi в Українi та 70-рiччя визволення Харкiвської областi вiд 
фашистських загарбникiв.  

76.Рєзнiк О. Запрошує бiблiотека / О. Рєзнік // Дворiчанський край.- 
2013.- 9 берез.  

Дворiчанська районна дитяча бiблiотека отримала велику партiю нових 
книг, якi вже представленi на книжковiй виставцi.  

77.Рєзнiк О. Новий рiк переступив наш порiг / О. Рєзнік // 
Дворiчанський край.- 2013.- 12 сiч.  

У Дворiчанськiй районнiй дитячiй бiблiотецi вiдбувся новорiчний 
ранок. Музичний супровiд забезпечив керiвник фольклорного колективу 
"Осколяночка" В.I. Козирєв.  

78.Рєзнiк О. Свято дитячого читання / О. Рєзнік // Дворiчанський 
край.- 2013.- 27 квiт.  

Завершився обласний етап Всеукраїнського конкурсу "Найкращий 
читач України-2013", який пройшов в Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для 
дiтей. Дворiчанськй район на ньому представили переможцi мiсцевого i 
районного етапiв - Євгенiя Харченко (с. Колодязне) та Михайло Євтєєв (с. 
Тавiльжанка).  

79.Рєзнiк О. У мандри з Жюлем Верном / О. Рєзнік // Дворiчанський 
край.- 2013.- 16 лют.  

Дворiчанська дитяча районна бiблiотека до 185-рiччя вiд дня 
народження французького письменника Жюля Верна провела лiтературну 
подорож "Великий мандрiвник" за творами письменника в Дворiчанськiй 
школi для учнiв 6-А класу.  

80.Романова Г. У бiблiотецi. Але по-родинному / Г. Романова // Колос 
(Сахновщинський р-н).- 2013.- 11 трав.  

Сьомого травня Сахновщинська бiблiотека провела зустрiч пiд назвою 
"Пам'ятаємо! Свiтлий День Перемоги" для ветеранiв, солдатських вдiв, дiтей 
вiйни.  

81.Руденко Н. "I на тiм рушниковi..." / Н. Руденко // Нове життя 
(Близнюкiвський р-н).- 2013.- 16 берез.  



5 березня в читальному залi Близнюкiвської центральної районної 
бiблiотеки вiдбулося засiдання клубу "Берегиня", на яке були запрошенi 
майстринi української вишивки.  

82.Сiльман Т. Таланти мого села / Т. Сільман // Голос Лозiвщини.- 
2013.- 30 квiт.- (У бiблiотеках району).  

Про подiї героїчного минулого розповiдали всiм присутнiм вихованцi 
Петрiвського НВК Лозiвського району пiд час заходу "Мiй край - моя iсторiя 
жива". Про подiї сивої давнини, цiкавi iсторiї з життя села та односельцiв 
розповiла мiсцевий бiблiотекар Т.М. Сiльман.  

83.Семенченко В. Бiблiотечнi виставки у зооветеринарнiй академiї / В. 
Семенченко // Вiстi Дергачiвщини.- 2013.- 13 квiт.- (Вiдгомiн подiй).  

З розвитком iнформацiйних технологiй в практику роботи бiблiотеки 
ХДЗВА ввiйшо впровадження нових форм виставок: це i вiртуальнi виставки, 
виставка-хобi, реклама, подорож, конкурс, вернiсаж.  

84.Сивоконь Т. Весеннее "Суголосся" в Малой Даниловке / Т. 
Сивоконь // Вiстi Дергачiвщини.- 2013.- 27 квiт.- (Обмен опытом).  

В Малоданиловской библиотеке Дергачевского района состоялась 
творческая встреча читателей поселка с районной литературной студией 
"Суголосся", руководителем которой является дергачевская поэтесса и 
писательница, член Национального Союза писателей Татьяна Ивановна 
Очеретянова.  

84.Сивоконь Т., Базырь Л. Ради жизни на Земле / Т. Сивоконь, Л. 
Базырь // Вiстi Дергачiвщини.- 2013.- 1 черв.- (70 крокiв до Перемоги).  

В Малоданиловской библиотеке Дергачсвского района состоялся 
тематический вечер "Ради жизни на Земле", посвященный 70-летию 
освобождения Дергачсвского района от немецко-фашистских захватчиков.  

85.Синенко Г. Моя адреса – Радянський Союз / Г. Синенко // Вiстi 
Водолажчини.- 2013.- 6 квiт.  

26 березня працiвники Нововодолазької центральної районної 
бiблiотеки провели вечiр-ностальнiю "Моя адреса – Радянський Союз".  

86.Синицина Н. Лiто в бiблiотецi / Н. Синицина // Колос 
(Сахновщинський р-н).- 2013.- 29 черв.  

Пiд час лiтнiх канiкул в Сахновщинськiй районнiй дитячiй бiблiотецi 
вже проведено багато цiкавих заходiв: театралiзоване дiйство "Подорож-
змагання у цiкавий свiт читання"; пiзнавальна година "За здоров'ям до 
рослин" з використанням Iнтернет-слайдiв. Були оформленi книжковi 
виставки "Тисяча книг i одне лiто", "Ровесник радить прочитати" та iн. Також 
бiблiотека оголосила конкурс на кращого читача лiта, який 
продовжуватиметься до 31 серпня.  

87.Ситнiкова Т. I знову повен зал / Т. Ситнікова // Радянський патрiот 
(Великобурлуцький р-н).- 2013.- 16 берез.  

Театральний колектив, що дiє при Вiльхуватськiй сiльськiй бiблiотецi 
Великобурлуцького району, на вечорi пам'ятi, присвяченому Аллi Борисiвнi 
Паюновiй, представив п'єсу "За двома зайцями" у редакцiї М. Паперника, як 
данину пошани акторському таланту А.Б. Паюнової.  



88.Слив'як В. Вiнок поезiй кобзаревих / В. Слив'як // Сiльськi новини 
(Валкiвський р-н).- 2013.- 9 квiт.- (Мистецька свiтлиця).  

До Шевченкiвських днiв у Валкiвськiй районнiй бiблiотецi пройшов 
конкурс юних читцiв творiв Кобзаря "Iду душею до Тараса".  

89.Слив'як В. Свiт дитинства у свiтi книг / В. Слив’як // Сiльськi 
новини (Валкiвський р-н).- 2013.- 18 черв.  

З нагоди Мiжнародного дня захисту дiтей в бiблiотеках Валкiвського 
району для юних вiдвiдувачiв були органiзованi днi вiдкритих дверей та 
багато тематичних заходiв - лiтературнi години, днi iнформацiї i перегляди 
лiтератури, конкурси виконавцiв дитячих вiршiв, вiкторини.  

90.Современная библиотека - это культурно-просветительский центр 
// Вечер. Харьков.- 2013.- 23 мая.- (В помощь студенту).  

О работе Научно-технической библиотеки ХАИ.  
91.Стеблак О. Ласкаво запрошуємо / О. Стеблак // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2013.- 20 квiт.- (Життя району. Козача Лопань).  
Про роботу Козачолопанської бiблiотеки-фiлiї N6 Дергачiвської ЦБС 

розповiдає її завiдуюча О. Стеблак.  
92.Стеблак О. Юнi читачi / О. Стеблак // Вiстi Дергачiвщини.- 2013.- 

15 черв.- (Бiблiотечнi вiстi).  
Шостого червня усi першокласники Козачолопанського НВК 

Дергачiвського району стали юними читачами мiсцевої бiблiотеки-фiлiї N 6 
Дергачiвської ЦБС.  

93.Сурженко Т. Тематичний вечiр / Т. Сурженко // Вiстi 
Дергачiвщини.- 2013.- 1 черв.- (70 крокiв до Перемоги). 

Вiльшанськi бiблiотеки для дiтей та дорослих Дергачiвської ЦБС 
запросили учнiв 6-Б класу на тематичний вечiр "Грими набатом, 43-й рiк!", 
на якому зi спогадами виступив ветеран Великої Вiтчизняної вiйни Дудуш 
Григорiй Васильович. 

94.Терещенко К. Аграрно-технiчна революцiя на Чугуївщинi та 
культурний бум на Печенiжчинi / К. Терещенко // Слобiд. край.- 2013.- 8 
черв.- (Перспектива).  

Про роботу вiдкритого у груднi 2011 року Будинку культури в 
Печенiзькому районi. У 1997 роцi будiвлю було закрито через її аварiйний 
стан. Зараз у Будинку культури дiють п'ять гурткiв, музична школа, 
бiблiотека з унiкальним мультимедiйним комплексом i комп'ютерним 
класом.  

95.Терещенко К. Дергачiвщина б'є культурнi рекорди / К. Терещенко // 
Слобiд. край.- 2013.- 25 трав.- (Крупним планом).  

Дергачiвський район демонструє яскравi приклади плiдно проведеної 
роботи щодо розвитку якiсного й рiзноманiтного культурного дозвiлля. 
Районний Будинок культури є флагманом культури Дергачiвського району. 
Цiнують на Дергачiвщинi й друковане слово. Про роботу бiблiотек 
Дергачiвщини розповiдає директор Дергачiвської централiзованої 
бiблiотечної системи Людмила Кантемир.  



96.Тимошенко О. Великому Кобзарю присвячується / О. Тимошенко // 
Вiстi Дергачiвщини.- 2013.- 18 трав.  

З нагоди проведення заходiв з пiдготовки та вiдзначення в Харкiвськiй 
областi Шевченкiвського лiтературно-мистецького свята "В сiм'ї вольнiй, 
новiй" у бiблiотеках Дергачiвської ЦБС будуть проеденi бесiди "Поезiя 
Шевченка, то музика народної душi", лiтературнi години "Стежками 
творчостi Т.Г. Шевченка", "На перехрестi музи i долi", година повiдомлень 
"Гармонiя пензля i слова", виставка "На струнах Кобзаревої душi" та зустрiч 
iз членами лiтературної студiї "Суголосся".  

97.У Днi Шевченкiвських свят // Вiстi Водолажчини.- 2013.- 25 трав.- 
(Події i люди).  

В Днi Шевченкiвських свят в бiблiотеках Нововодолазького району 
органiзовано книжковi виставки: "Скарби безсмертного Кобзаря" 
(Рябухiнська б-ка); "Ти живий, Кобзарю, i пiснi твої линуть по свiту" 
(Охоченська б-ка); "На струнах Кобзаревої душi" - виставка одного портрета 
(ЦРБ) та iншi. У Сосонiвськiй бiблiотецi була проведена поетична година 
"Тарасовi славу Слобожанщина спiває"; в Нововселiвськiй бiблiотецi 
бiблiографiчний огляд "Дзвенять Кобзаревi струни". В РДБ проведено 
лiтературнi читання. 

98.У сiм'ї вольнiй, новiй" // Вiстi Красноградщини.- 2013.- 17 трав.- 
(Пряма лiнiя).  

У Красноградськiй центральнiй районнiй бiблiотецi до дня 
перепоховання Тараса Шевченка на Чернечу гору 22 травня вiдкриваються 
тематичнi виставки лiтератури, проводяться уснi журнали та вiкторини.  

99.Фендрикова Г. "Найкращий читач 2013 року" / Г. Фендрикова // 
Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2013.- 6 квiт.  

21 березня пiд час другого етапу Всеукраїнського конкурсу 
"Найкращий читач 2013 року" в залi Великобурлуцької центральної районної 
бiблiотеки змагалися мiж собою 12 учнiв 6-7 класiв шкiл району - переможцi 
I етапу конкурсу.  

100.Фендрикова Г. Хвилина мовчання пекуча й терпка / Г. 
Фендрикова // Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2013.- 22 черв.- 
(Червень, який перевернув життя).  

У Великобурлуцькiй районнiй бiблiотецi для дiтей оформлено 
виставку-спомин "Хвилина мовчання пекуча й терпка", яка висвiтлює перебiг 
подiй на початку Великої Вiтчизняної вiйни.  

101.Хижняк Д. Спочатку люди / Д. Хижняк // Вiстi Дергачiвщини.- 
2013.- 13 квiт.- (На теми дня).  

У Дергачiвськiй центральнiй бiблiотецi вiдбувся "круглий стiл" з 
обговорення результатiв соцiологiчного дослiдження "Оцiнка громадянської 
участi та органiзацiй громадянського суспiльства України", яке було 
проведене у вереснi 2012 - лютому 2013 року Українським Фондом 
Демократiї "Спочатку люди".  

102.Читачi Змiївщини вiдзначенi в номiнацiях // Вiстi Змiївщини.- 
2013.- 23 квiт.  



Три представники Змiївського району побували у Харкiвськiй обласнiй 
бiблiотецi для дiтей, де проходив обласний етап Всеукраїнського конкурсу 
"Найкращий читач України - 2013".  

103.Щетинiна Л. Коли прийшли зимовi свята / Л. Щетиніна // 
Дворiчанський край.- 2013. 12 сiч.  

Спiвробiтники Вiльшанської бiблiотеки Дворiчанського району 
органiзували i провели для дiтей святковий ранок "Миколаю, ми тебе 
чекаємо!". На Рiздво в бiблiотецi провели урок з народознавства на тему 
"Стежина до Рiздва".  

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

з питань культури та мистецтва. 
 

 
 



БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ  
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

 
(Анотований тематично-бібліографічний список  

за ІІІ квартал 2013 року).  
 

Професійна періодика 
1.Бабiчева О. Сучасне обслуговування користувачiв у бiблiотецi 

вищого навчального закладу / О. Бабічева // Бiблiотечний вiсник.- 2013, N 3.- 
(Центральна наукова бiблiотека Харкiвського нацiонального унiверситету 
iменi В.Н. Каразiна: минуле - сучасне – майбутнє).  

У статтi заступника директора ЦНБ Харкiвського нацiонального 
унiверситету iменi В.Н. Каразiна О. Бабiчевої показано, як застосування 
iнформацiйних технологiй, а саме, автоматизованої реєстрацiї читачiв, 
електронного каталога, електронного замовлення лiтератури, комунiкацiйної 
служби "Бiблiотечний форум" дає змогу бiблiотецi унiверситету на високому 
рiвнi забезпечувати навчальний та науково-дослiдний процеси, постiйно 
розширювати аудиторiю користувачiв.  

2.Березюк Н. Петр Иванович Кеппен (1793-1864) - один из 
первоклассных русских библиографилов и разносторонних ученых (к 220-
летию со дня рождения) / Н. Березюк // Бiблiотечний форум України.- 2013, 
N 2.- (Видатнi бiблiографи: науковi розвідки).  

Статья главного библиографа Центральной научной библиотеки 
Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Н. Березюк 
посвящена академику П.И. Кеппену, выпускнику Харьковского 
университета, стоявшему у истоков отечественного библиографоведения. 

3.Боброва М., Каплин А. Судьба библиотечного собрания профессора 
П.А. Безсонова / М. Боброва, А. Каплин // Бiблiотечний вiсник.- 2013, N 3.- 
(Центральна наукова бiблiотека Харкiвського нацiонального унiверситету 
iменi В.Н. Каразiна: минуле - сучасне – майбутнє).  

Стаття зав. вiддiлом ЦНБ ХНУ iм. В.Н. Каразiна М. Бобрової i проф. 
кафедри iсторiографiї, джерелознавства та археологiї ХНУ iм. В.Н. Каразiна, 
д-ра iст. наук О. Каплiна присвячена життю i дiяльностi професора 
Харкiвського унiверситету Петра Олексiйовича Безсонова. Значну увагу 
автори придiляють долi його унiкальної книжкової колекцiї.  

4.Бова I., Золочевський I. Вiдданiсть улюбленiй справi / І. Бова, І. 
Золочевський // Бiблiотечний форум України.- 2013, N 2.- (Вiтаємо ювіляра).  

Стаття завiдувачки вiддiлу I. Бови та бiблiотекаря Наукової бiблiотеки 
Нацiонального унiверситету "Юридична академiя України iменi Ярослава 
Мудрого" (м. Харкiв) I. Золочевського присвячена ювiлею Н.П. Пасмор, 
директора наукової бiблiотеки Нацiонального унiверситету "Юридична 
академiя України iменi Ярослава Мудрого". 

5.Власов П., Журавльова I. Книга друкована i книга електронна: 
розмова бiблiотекаря з книгарем / П. Власов, І. Журавльова // Бiблiотечний 
вiсник.- 2013, N 3.- (Центральна наукова бiблiотека Харкiвського 



нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна: минуле - сучасне – 
майбутнє).  

У статтi керiвника Iнституту прикладної психологiї "Гуманiтарний 
центр", канд. психолог. наук П. Власова i директора ЦНБ ХНУ iм. В.Н. 
Каразiна I. Журавльової порушуються проблеми, якi нинi постають перед 
видавництвами i бiблiотеками у зв'язку з появою на українському 
книжковому ринку електронних видань. Йдеться про новi вимоги до 
дiяльностi бiблiотек, до роботи бiблiотекаря в умовах електронного 
середовища, наголошується на необхiдностi формування у пiдростаючих 
поколiнь культури читання.  

6.Глибицкая С., Каплин А. Неизученное наследие Григория Чирикова 
/ С. Глибицкая, А. Каплин // Бiблiотечний вiсник.- 2013, N 3.- (Центральна 
наукова бiблiотека Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. 
Каразiна: минуле - сучасне – майбутнє).  

Публiкацiя головного бiблiографа ЦНБ ХНУ iм. В.Н. Каразiна С. 
Глибицької розкриває життєвий шлях, недослiджену творчу спадщину 
вiдомого харкiвського бiблiографа другої половини ХIХ ст. Григорiя 
Сергiйовича Чирикова (1835-1881).  

7.Донець В. Використання електронних баз даних у сучаснiй бiблiотецi 
вищого навчального закладу / В. Донець // Бiблiотечний вiсник.- 2013, N 3.- 
(Центральна наукова бiблiотека Харкiвського нацiонального унiверситету 
iменi В.Н. Каразiна: минуле - сучасне – майбутнє).  

У статтi зав. вiддiлу ЦНБ ХНУ iм. В.Н. Каразiна В. Донець 
розкривається вплив сучасних iнформацiйних ресурсiв на освiтнiй та 
науковий процеси у вищому навчальному закладi та використання наукових 
баз даних на прикладi роботи Центральної наукової бiблiотеки Харкiвського 
нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна.  

8.Евтушенко А. Источники формирования книжного фонда 
библиотеки Харьковского университета в 1920-1930 гг. / А. Евтушенко // 
Бiблiотечний вiсник.- 2013, N 3.- (Центральна наукова бiблiотека 
Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна: минуле - 
сучасне – майбутнє).  

У статтi зав. сектором ЦНБ ХНУ iм. В.Н. Каразiна А. Євтушенко 
розкриваються джерела комплектування виданнями ХIХ ст. наукової 
бiблiотеки Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна 
упродовж 1920-1930-х рр. Реконструкцiя здiйснена на пiдставi дослiдження 
архiвних джерел та бiблiотечного фонду.  

9.Журавльова I. Бiблiотеки вишiв Харкiвського зонального 
методичного об'єднання: нова якiсть роботи / І. Журавльова // Бiблiотечний 
вiсник.- 2013, N 3.- (Центральна наукова бiблiотека Харкiвського 
нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна: минуле - сучасне – 
майбутнє).  

У статтi директора ЦНБ ХНУ iменi В.Н. Каразiна I. Журавльової на 
прикладi роботи наукових бiблiотек державних вищих навчальних закладiв 
III-IV рiвнiв акредитацiї Харкiвського зонального методичного об'єднання 



розглядаються питання впливу новiтнiх технологiй на якiсть роботи 
бiблiотек, впровадження АIБС у роботу книгозбiрень, що принципово 
змiнило їх дiяльнiсть, зокрема трансформувало традицiйнi бiблiотечнi 
сервiси.  

10.Капустiна Н. Взаємодiя та партнерство бiблiотек у регiональному 
iнформацiйному просторi / Н. Капустіна // Бiблiотечний форум України.- 
2013, N 2.- (Бiблiотечнi форуми, конференції).  

У статтi заступника голови органiзацiйного комiтету конференцiї 
"Короленкiвськi читання-2012", завiдувачки науково-дослiдного вiддiлу 
бiблiотекознавства i бiблiографознавства Харкiвської державної наукової 
бiблiотеки iм. В.Г. Короленка Н. Капустiної висвiтлено хiд проведення 
Всеукраїнської науково-практичної конференцiї "Короленкiвськi читання-
2012", присвяченої питанням взаємодiї та партнерства наукових бiблiотек 
України, зокрема корпоративному формуванню й iнтеграцiї iнформацiйних 
ресурсiв, створенню корпоративного iнформацiйного простору бiблiотечних 
послуг та сервiсiв, формуванню iнфраструктури професiйних комунiкацiй. 
Розглянуто перспективнi напрями створення єдиного мiжбiблiотечного 
мiжвiдомчого iнформацiйного простору.  

11.Кононенко И. Мария Сибилла Мериан и ее труды / І. Кононенко // 
Бiблiотечний вiсник.- 2013, N 3.- (Центральна наукова бiблiотека 
Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна: минуле - 
сучасне – майбутнє).  

Стаття головного бiблiотекаря ЦНБ ХНУ iм. В.Н. Каразiна I. 
Кононенко присвячена життю i дiяльностi Марiї Сибiлли Мерiан, 
талановитої нiмецької дослiдницi, художницi, майстра наукової iлюстрацiї, 
книговидавця. Результатом її творчої дiяльностi стали книги гравюр, якi не 
мають собi рiвних в ентомологiчнiй лiтературi й дотепер за точнiстю та 
красою малюнкiв. Значну увагу придiлено опису примiрникiв видань М.С. 
Мерiан, якi зберiгаються у фондi Центральної наукової бiблiотеки 
Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна.  

12.Литовченко В. Систематизацiя медичної лiтератури у Центральнiй 
науковiй бiблiотецi Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. 
Каразiна за таблицями ББК / В. Литовченко // Бiблiотечний вiсник.- 2013, N 
3.- (Центральна наукова бiблiотека Харкiвського нацiонального унiверситету 
iменi В.Н. Каразiна: минуле - сучасне – майбутнє).  

У публiкацiї головного бiблiотекаря ЦНБ ХНУ iм. В.Н. Каразiна В. 
Литовченко висвiтлюється iсторiя систематизацiї медичної лiтератури у 
бiблiотецi Харкiвського унiверситету. Означенi змiни та доповнення до 
роздiлiв i пiдроздiлiв ББК "Р Охорона здоров'я. Медичнi науки", яка є 
базовою таблицею для iндексування i органiзацiї бiблiотечних каталогiв 
даної галузi.  

13.Лупiка Л. Стратегiчне управлiння розвитком бiблiотеки вищого 
навчального закладу / Л. Лупіка // Бiблiотечний форум України.- 2013, N 2.- 
(Бiблiотекознавство).  



У статтi провiдного бiблiографа Наукової бiблiотеки Харкiвського 
нацiонального технiчного унiверситету сiльського господарства iменi Петра 
Василенка Л. Лупiки окреслено загальнi пiдходи до стратегiчного 
планування розвитку бiблiотеки вищого навчального закладу.  

14.Малиновська В. Культурно-просвiтницька дiяльнiсть Центральної 
наукової бiблiотеки Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. 
Каразiна / В. Малиновська // Бiблiотечний вiсник.- 2013, N 3.- (Центральна 
наукова бiблiотека Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. 
Каразiна: минуле - сучасне – майбутнє).  

У статтi ученого секретаря ЦНБ ХНУ iм. В.Н. Каразiна В. 
Малиновської висвiтлюються прiоритетнi напрями культурно-просвiтницької 
роботи ЦНБ ХНУ iменi В.Н. Каразiна упродовж 2011-2013 рр.  

15.Мохонько В. Дослiджуючи минуле, творимо майбутнє / В. 
Мохонько // Бiблiотечний вiсник.- 2013, N 3.- (Центральна наукова бiблiотека 
Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна: минуле - 
сучасне – майбутнє).  

У статтi заст. директора ЦНБ ХНУ iменi В.Н. Каразiна В. Мохонько 
розкривається внесок вiдомих бiблiотекознавцiв К.I. Рубинського i Л.Б. 
Хавкiної у розвиток Центральної наукової бiблiотеки Харкiвського 
нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна, iнших книгозбiрень 
Харкова. Наголошується на актуальностi iдей харкiвських бiблiотечних 
корифеїв щодо пiдвищення професiйних якостей бiблiотечних кадрiв, 
зокрема, мовної пiдготовки, удосконалення механiзму функцiонування 
бiблiотек, формування бiблiотечних фондiв тощо.  

16.Прохорова В. Фестиваль науки - свято людських талантiв та 
наукових досягнень / В. Прохорова // Бiблiотечний форум України.- 2013, N 
2.- (Мережа бібліотек).  

Стаття завiдувачки вiддiлу науково-iнформацiйного забезпечення 
iнновацiйних процесiв Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. 
Короленка, заслуженого працiвника культури України В. Прохорової 
висвiтлює досвiд органiзацiї Фестивалю науки, який органiзував вiддiл 
науково-iнформацiйного забезпечення iнновацiйних процесiв Харкiвської 
державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка.  

17.Пяткова I. Електроннi iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї в 
роботi бiблiотеки / І. Пяткова // Бiблiотечний форум України.- 2013, N 2.- 
(Ювiлеї бібліотек).  

У статтi заступника директора Наукової бiблiотеки Української 
iнженерно-педагогiчної академiї I. Пяткової розглянуто дiяльнiсть Наукової 
бiблiотеки Української iнженерно-педагогiчної академiї (НБ УIПА) в свiтлi 
впровадження електронних iнформацiйно-комунiкативних технологiй. 
Визначено основнi складовi системи електронних комунiкацiй бiблiотеки, 
засоби її входження у свiтовий iнформацiйний простiр. Статтю присвячено 
до 55-рiччя НБ УIПА.  

18.Репринцева В. Т.В. Калинский и его собрание рукописных копий 
исторических документов и книг / В. Репринцева // Бiблiотечний вiсник.- 



2013, N 3.- (Центральна наукова бiблiотека Харкiвського нацiонального 
унiверситету iменi В.Н. Каразiна: минуле - сучасне – майбутнє).  

Стаття бiблiотекаря ЦНБ ХНУ iм. В.Н. Каразiна В. Репринцевої 
присвячена українському громадському дiячевi кiнця XVIII початку ХIХ ст. 
Т.В. Калинському. Розкривається його внесок у збереження унiкальної 
вiтчизняної рукописної спадщини, яка проливає свiтло на українську 
минувшину.  

19.Рибальченко О. Використання програмного забезпечення для 
формування єдиного iнформацiйного простору в бiблiотецi / О. Рибальченко 
// Бiблiотечний форум України.- 2013, N 2.- (Автоматизацiя бiблiотечних 
процесiв).  

У статтi вченого секретаря Наукової бiблiотеки Української iнженерно-
педагогiчної академiї О. Рибальченко розкрито досвiд застосування АIБС 
IРБIС для забезпечення всiх процесiв роботи бiблiотеки, подано переваги 
нової версiї IРБIС-64.  

20.Самохвалова О. Упровадження АБIС Absothegue Unicode в 
унiверситетськiй бiблiотецi / О. Самохвалова // Бiблiотечний вiсник.- 2013, N 
3.- (Центральна наукова бiблiотека Харкiвського нацiонального унiверситету 
iменi В.Н. Каразiна: минуле - сучасне – майбутнє).  

У статтi зав. вiддiлу ЦНБ ХНУ iм. В.Н. Каразiна О. Самохвалової 
аналiзується процес упровадження нової АБIС у бiблiотецi Харкiвського 
нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна, де склалися власнi традицiї 
ведення електронного каталога i автоматизованого обслуговування читачiв, 
де вся робота установи пiдпорядковується навчальному та науковому 
процесам. Розглядаються етапи поступового переходу на нове бiблiотечне 
програмне забезпечення Absothegue Unicode.  

21.Швалб М., Грамма В., Глибицька С. Створення бiблiографiчних 
посiбникiв - основинй напрям дiяльностi Центральної наукової бiблiотеки 
Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна / М. Швалб, В. 
Грамма, С. Глибицька // Бiблiотечний вiсник.- 2013, N 3.- (Центральна 
наукова бiблiотека Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. 
Каразiна: минуле - сучасне – майбутнє).  

У статтi головного бiблiографа ЦНБ ХНУ iм. В.Н. Каразiна М. Швалб, 
доц. Харкiвської державної академiї культури, канд. бiолог. наук В. Грамма, 
голов. бiблiографа ЦНБ ХНУ iм. В.Н. Каразiна С. Глибицької розкриваються 
основнi напрями бiблiографiчної дiяльностi Центральної наукової бiблiотеки 
Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна.  

22.Шелестова А. Електронна навчальна документацiя як змiстовна 
складова веб-сайту вищого навчального закладу / А. Шелестова // Вiсник 
Книжкової палати.- 2013, N 7.- (Iнформацiйнi ресурси).  

У статтi кандидата наук iз соцiальних комунiкацiй, старшого викладача 
кафедри iнформацiйних технологiй ХДАК А. Шелестової розглянуто 
призначення, характеристики, особливостi та переваги електронної 
навчальної документацiї як змiстовної складової веб-сайту вищого 
навчального закладу.  



 
Обласні та регіональні періодичні видання 

1.Адамович Т. Как пройти в библиотеку? / Т. Адамович // Харьк. 
известия.- 2013.- 6 авг.- (Тема).  

В Луганске прошла межрегиональная Ярмарка инновационных 
библиотечных проектов, инициированная Украинской библиотечной 
ассоциацией. Участие в Ярмарке приняли представители из четырех областей 
Восточной Украины. Харьковскую область представляли 8 библиотек: 
Харьковская государственная научная библиотека им. Короленко, 
Харьковская областная универсальная научная библиотека, Харьковская 
специализированная музыкально-театральная библиотека им. 
Станиславского, Харьковская областная библиотека для юношества и др.  

2.Александрова А. На волнах книжных строк / А. Александрова // 
Харьк. известия.- 2013.- 24 сент.  

В Харьковской государственной научной библиотеке им. В.Г. 
Короленко 24 сентября завершает работу IV Конференция Всеукраинского 
союза писателей-маринистов.  

3.Бiблiотека // Вiстi Дергачiвщини.- 2013.- 21 верес.  
З 1994 року завiдувачем Дубiвської бiблiотеки Дергачiвського району 

працює Зарiцька В.I.  
4.Бiблiотеки у "Пошуку майбутнього" // Вiстi Змiївщини.- 2013.- 13 

серп.  
24-25 липня в Луганськiй обласнiй унiверсальнiй науковiй бiблiотецi 

iм. М. Горького Українська бiблiотечна асоцiацiя проводила 
Мiжрегiональний ярмарок "Бiблiотечнi iнновацiї для громад: створюємо 
майбутнє". До складу делегацiї Харкiвської областi входили i представники 
Змiївського району: директор Централiзованої бiблiотечної системи Олена 
Слєпченко i завiдуюча вiддiлом обслуговування, а водночас i вiдповiдальна 
за роботу Iнтернет-центру в рамках програми "Бiблiомiст" Любов Хомiк.  

5.Бараш С. Вiдкрий Україну для себе! / С. Бараш // Голос Лозiвщини.- 
2013.- 3 верес.- (У бiблiотеках району).  

У Краснопавлiвськiй мiськiй бiблiотецi-фiлiї N 2 Лозiвського району 
вiдбувся усний журнал "Вiдкрий Україну для себе", кожна сторiнка якого 
вiдкривала для читачiв цiкавi вiдомостi про Україну.  

6.Бережний I. "Україна славетна" стане достовiрнiшою за Вiкiпедiю / І. 
Бережний // Слобiд. край.- 2013.- 31 серп.- (Проект).  

5 жовтня 2013 року вiдкриється iсторичний iнтернет-портал "Україна 
Славетна". Радник Президента України, президент благодiйного фонду 
"Схiд-Захiд разом" Володимир Зубанов пiд час четвергового вiдеоселектора з 
питань розвитку бiблiотечної справи розповiв, що на сторiнках порталу буде 
репрезентовано iнформацiю, яка накопичувалась у рiзних бiблiотеках країни.  

7.Бондаренко Н. Джерела духовностi / Н. Бондаренко // Вiстi 
Дергачiвщини.- 2013.- 27 лип.- (До 1025-рiччя Хрещення Київської Русі).  

До 1025-рiччя Хрещення Київської Русi в усiх бiблiотечних закладах 
району працюють тематичнi книжковi виставки, де пiдiбранi книги, 



присвяченi становленню християнства. Бiблiотекарi проводять години 
спiлкування з тематики "Хрещення Київської Русi - значуща подiя в iсторiї 
нашої держави".  

8.Вiльхiвська Л. Творчий дебют колеги / Л. Вільхівська // Сiльськi 
новини (Валкiвський р-н).- 2013.- 4 черв.- (Мистецька свiтлиця).  

У мiжнародному жiночому клубi духовного спiлкування "Лада", який 
три роки дiє при Центральнiй мiськiй бiблiотецi iменi В. Бєлiнського в 
Харковi, вiдбулася презентацiя лiтературного альманаху "Я - жiнка...", в 
якому надрукованi вiршi молодшого наукового спiвробiтники Валкiвського 
краєзнавчого музею Тетяни Сосненко.  

9.Василець Т. Петрик П'яточкiн i компанiя / Т. Василець // Слобiд. 
край.- 2013.- 28 верес.  

26 вересня у примiщеннi Обласної бiблiотеки для дiтей вiдома дитяча 
письменниця, сценарист, автор славнозвiсних героїв радянських 
мультфiльмiв Наталя Гузєєва зустрiлась з харкiвськими школярами. До 
Харкова Наталя Гузєєва завiтала у рамках V Мiжнародного дитячого 
телевiзiйного фестивалю "Дитятко", в якому бере участь як член журi. 

10.Гнойова Н. Лiтнi читання в Гришiвськiй бiблiотецi / Н. Гнойова // 
Колос (Сахновщинський р-н).- 2013.- 3 серп.- (Новини культури).  

З 1 червня по 24 серпня у Гришiвськiй бiблiотецi Сахновщинського 
району проводяться лiтнi читання "Лiто з книгою". Для дiтей були проведенi: 
екскурсiя, вiкторини, конкурси. У день вшанування жерт Великої 
Вiтчизняної вiйни у бiблiотецi пройшла iсторико-патрiотична година "За 
рiдний дiм - за святу землю".  

11.Голубнича О. Дiтям, що стали на шлях злочинностi, розповiли про 
основи моралi / О. Голубнича // Вiстi Змiївщини.- 2013.- 3 сент.- (В об'єктивi 
– діти).  

21 серпня в Змiївськiй дитячiй бiблiотецi був проведений спецiальний 
виховний захiд для дiтей, якi перебувають на облiку в Змiївському 
мiжрайонному вiддiлi Управлiння Державної пенiтенцiарної служби України 
в Харкiвськiй областi.  

12.Гречаний О. Сiльськi бiблiотеки в он-лайнi: що нового? / О. 
Гречаний // Слобiд. край.- 2013.- 9 лип.- (Культура).  

Директор Харкiвської обласної унiверсальної наукової бiблiотеки 
Наталя Іванівна Шостко розповiла про участь бiблiотек Харкiвщини в 
проектi "Бiблiомiст", про роботу тренiнгового центру для бiблiотечних 
працiвникiв, який було створено завдяки участi бiблiотеки у Всеукраїнськiй 
програмi "Бiблiомiст". Восени розпочнеться новий проект в рамках 
"Бiблiомосту" - з вересня 2013 року користувачi публiчних бiблiотек 
отримають можливiсть безкоштовного iнтерактивного навчання англiйськiй.  

13.Григоренко Г. Сiльська бiблiотека / Г. Григоренко // Вiстi 
Дергачiвщини.- 2013.- 7 серп.  

Цiкавi та рiзноманiтнi заходи проводяться Мануїлiвською сiльською 
бiблiотекою в тiснiй спiвпрацi з сiльським клубом i дитячим садком. 



14.Грудина Л. На всi вiки, на всi часи у пам'ятi живi / Л. Грудина // 
Вiстi Дергачiвщини.- 2013.- 23 серп.- (70 крокiв до Перемоги).  

Гаврилiвська бiблiотека Дергачiвського району взяла участь у 
районному конкурсi на кращу органiзацiю роботи, присвячену 70-рiччю 
визволення району i села. У примiщеннi сiльського клубу був проведений 
лiтературно-музичний вечiр "На всi вiки, на всi часи у пам'ятi живi". Зал було 
прикрашено квiтами, у фойє книжкова виставка "Нiхто не забутий, нiщо не 
забото". На свято були запрошенi ветерани, учасники, дiти вiйни та їхнi 
родини.  

15.Гусева Л. Книга - основа всего / Л. Гусева // Вiстi Дергачiвщини.- 
2013.- 21 верес.- (Життя району. Токарiвка).  

О школьной библиотеке в с. Токаревка Дергачевского района.  
16.До 65-рiччя бiблiотеки // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2013.- 9 квiт.- 

(У районнiй дитячiй бібліотеці).  
До 65-рiччя Богодухiвської районної дитячої бiблiотеки у читальнiй 

залi вiдбулася краєзнавча лiтературна година для сiльських бiблiотекарiв. 
Семiнар проходив пiд назвою "Iсторiя чарiвного Книгограда".  

17.Добрi традицiї бiблiотеки // Вiстi Змiївщини.- 2013.- 24 верес.  
17 вересня у примiщеннi Змiївської центральної районної дитячої 

бiблiотеки вiдбулась зустрiч учнiв 5-х класiв Змiївського лiцею N 1 з 
настоятелем Свято-Троїцького храму, протоiєреєм Олександром.  

18.Ефанова М. "Дитятко" в этом году начнется со встречи у костра и 
фейерверка / М. Ефанова // Вечер. Харьков.- 2013.- 24 сент.  

26 сентября в Харьковской областной библиотеке для детей в рамках 
Международного детского телевизионного фестиваля "Дитятко" пройдет 
творческая встреча с детской писательницей Натальей Гузеевой.  

19.За майбутнє - спокiйнi // Промiнь (Краснокутський р-н).- 2013.- 7 
верес.- (У закладах культури).  

У бiблiотеках i клубах Краснокутського району вiдбувся ряд масових 
заходiв, присвячених 70-й рiчницi з Дня визволення Харкiвщини вiд 
нiмецько-фашистських загарбникiв. Бiблiотекар Основ'янського сiльського 
фiлiалу РКЗ "Краснокутська ЦБС" Романенко Галина Миколаївна та 
завiдуюча Основ'янським сiльським клубом Хлiвняк Наталiя Євгенiївна 
провели для юнацтва iсторико-патрiотичну годину "Краснокутщина у вогнi 
вiйни".  

20.Зарiцька В., Павлюк Г. // Вiстi Дергачiвщини.- 2013.- 28 верес.- 
(Вiстi з бібліотек).  

19 вересня Цупiвська i Дубiвська бiблiотеки-фiлiї Дергачiвської ЦБС 
провели вечiр пам'ятi, присвячений 70-рiччю визволення Дергачiвського 
району вiд нiмецько-фашистських загарбникiв.  

21.Iванченко Ю. Бiблiотекарi Iзюмщини провели правовий лiкнеп / Ю. 
Іванченко // Слобiд. край.- 2013.- 27 лип.- (Панорама подiй).  

Iзюмська центральна районна бiблiотека у рамках обласного Дня права 
провела для своїх читачiв iнформацiйну годину "Людина у свiтi законiв". До 



уваги читачiв також було представлено оформлену тематичну виставку 
"Правовий гарант". 

22.Iллiчiвський М. "Чорний день на роки i вiки" / М. Іллічівський // 
Обрiї Iзюмщини.- 2013.- 19 лип.- (Культура).  

Працiвники Iзюмської центральної районної бiблiотеки пiдготували i 
провели в мiському територiальному центрi iсторико-лiтературну 
композицiю "Чорний день на роки i вiки", присвячену дню Скорботи і 
вшанування пам'ятi жертв вiйни в Українi.  

23.Калюжний М. Родинна зустрiч iзюмчан з письменником О.А. 
Ольшанським / М. Калюжний // Обрiї Iзюмщини.- 2013.- 13 верес.- (На 
книжкових полицях).  

В Iзюмськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулася зустрiч з 
письменником i публiцистом Олександром Андрiйовичем Ольшанським, на 
якiй вiдбулася презентацiя його книги "Изюмские рассказы". На зустрiчi 
окрiм бiблiотекарiв, працiвникiв культури, були присутнi також учнi ЗОШ N 
5 та гiмназiї N 3.  

24.Касяненко Ю. Скарби рiдного краю / Ю. Касяненко // Промiнь 
(Краснокутський р-н).- 2013.- 7 верес.- (Дивовижне поруч).  

Постiйнi читачки Козiївської сiльської бiблiотеки Краснокутського 
району Iрина Павлова та Людмила Бочарова беруть участь у 
Всеукраїнському конкурсi дитячої творчостi "Дитячi iсторiї про 
найголовнiше". У рамках конкурсу дiвчата, якi навчаються у 9 класi мiсцевої 
школи, написали книжку-саморобку i присвятили її рiдному краю, тим 
скарбам, якими багата Краснокутська земля.  

25.Киш С. В Харькове хранится письмо Наполеона / С. Киш // Вечер. 
Харьков.- 2013.- 21 сент.- (Достояние).  

В сентябре 2013 года Кабинет министров Украины присвоил статус 
национального достояния фонду книжных памятников Центральной научной 
библиотеки ХНУ им. В.Н. Каразина. Фонд книжных памятников насчитывает 
более 80 тысяч редких и ценных книг, в том числе рукописных и архивных 
документов. О некоторых редких фолиантах из университетской коллекции 
рассказывает директор ЦНБ ХНУ им. В.Н. Каразина Ирина Журавлева. 

26.Ковальская Е. Десятки тысяч казахов воевали за Слобожанщину / 
Е. Ковальская // Вечер. Харьков.- 2013.- 14 сент.- (Выставка).  

В выставочном зале Центральной научной библиотеки университета 
им. В.Н. Каразина открылась фотовыставка "От забвения к признанию 
подвига: 70 лет пути", посвященная казахским воинам, освобождавшим 
Харьков и область. В экспозиции - архивные документы военных лет, письма 
с фронта, фотографии, воспоминания очевидцев.  

27.Коломiєць О. Книга - вiрна супутниця життя / О. Коломієць // Маяк 
(Богодухiвський р-н).- 2013.- 29 берез.  

Про роботу Шарiвської селищної бiблiотеки у новому примiщеннi 
розповiдає її завiдуюча О. Коломiєць.  

28.Короткова Н. Хранительница народных традиций / Н. Короткова // 
Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2013.- 7 сент.- (Юбилей).  



Людмила Демьяновна Довгаль отдала библиотечному делу пятьдесят 
шесть лет. В поселке Чкаловское Чугуевского района она создала 
библиотеку-музей этнографического творчества. Но главное детище 
Людмилы Довгаль - фольклорный ансамбль "Слобожане", которым она 
бессменно руководит вот уже 31 год.  

29.Куряча Л. Духовнiсть - храм душi людської / Л. Куряча // Голос 
Лозiвщини.- 2013.- 26 лип.- (До 1025-рiччя Хрещення Київської Русі).  

Працiвники Лозiвської центральної районної бiблiотеки з нагоди 1025-
рiччя Хрещення Київської Русi запросили своїх користувачiв на хвилини 
духовностi. Бiблiотекарi запропонували вiдеоперегляд театралiзованого 
дiйства, присвяченого цiй датi, й мультимедiйну презентацiю "Християнство 
в iсторiї України". В читальному залi дiє книжкова виставка "Україно, ти для 
мене диво". 26 липня в районнiй бiблiотецi для дiтей вiдбулася слайд-
презентацiя "Християнськi святинi".  

30.Куряча Л. Чарiвний серцю рiдний край / Л. Куряча // Голос 
Лозiвщини.- 2013.- 27 верес.- (Калейдоскоп тижня).  

16 вересня 2013 року Лозiвська центральна районна бiблiотека 
запросила своїх користувачiв та жителiв мiста до краєзнавчого намету 
"Чарiвний серцю рiдний край", присвяченого Дню мiста та 70-рiччю 
визволення Лозiвщини вiд фашистських загарбникiв.  

31.Левченко В. Рукотворна книга / В. Левченко // Зоря (Золочiвський, 
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2013.- 10 серп.  

Читачi Губарiвської сiльської бiблiотеки готуються до участi у 
конкурсi на кращу саморобну книгу "Дитячi iсторiї про найголовнiше", який 
органiзувало для школярiв рiзного вiку Мiнiстерство культури України.  

32.Летюк С. Эстафета памяти продолжается / С. Летюк // Харьк. 
известия.- 2013.- 11 июля.- (Город).  

Цикл мероприятий, посвященных 70-летию освобождения Харькова от 
немецко-фашистских захватчиков, продолжила встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны с харьковской молодежью. "Круглый стол" на тему 
"Белгородско-Харьковская операция - победная поступь: освобождение 
Харьковщины и Левобережной Украины" состоялся в Харьковской 
областной универсальной научной библиотеке и был организован 
Харьковским областным комитетом Международного украинского союза 
участников войны и сотрудниками библиотеки. В ходе "круглого стола" его 
участникам была презентована книга председателя комитета, руководителя 
Центра защиты правды истории Великой Отечественной войны полковника в 
отставке Петра Конюшенко "Харьков. Огненные годы 1941-1943".  

33.Литовченко Л. "Любим матусям i бабусям многих добрих, 
щасливих лiт!" / Л. Литовченко // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2013.- 29 
берез.  

"Любим матусям i бабусям многих добрих, щасливих лiт!" - пiд таким 
девiзом вiдбулося свято в Гутянськiй селищнiй бiблiотецi Богодухiвського 
району, де учнi 3-4 класiв Гутянської ЗОШ I-III ст. вiтали матусь i бабусь з 8 
Березня. 



34.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2013.- 30 лип.  
22 липня у бiблiотечний закладах Лозiвського району з нагоди 

вiдзначення 1025-рiчницi Хрещення Київської Русi проведено iнформацiйнi 
хвилини "Iсторiя Християнства на Русi - Українi". 28 липня в бiблiотечних 
закладах району пройшли лiтературно-iсторичнi години "Хрещення Русi - 
України".  

35.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2013.- 30 лип.  
24-25 липня заступник начальника вiддiлу культури i туризму 

Лозiвської райдержадмiнiстрацiї та завiдуюча вiддiлу обслуговування читачiв 
Лозiвської центральної бiблiотеки взяли участь у дводенному 
мiжрегiональному бiблiотечному ярмарку "Бiблiотечнi iнновацiї для громад: 
створюємо майбутнє", який було органiзовано Луганським регiональним 
вiддiленням Української бiблiотечної асоцiацiї в рамках програми 
"Бiблiомiст" (м. Луганськ).  

36.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2013.- 9 лип.  
3 липня в Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi та сiльських 

бiблiотеках-фiлiях проведенi заходи до Дня хрещення Київської Русi "Храм 
душi людської". 

37.Лукашова Л. Урок партизанської слави / Л. Лукашкова // 
Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2013.- 28 верес.  

До Дня партизанської слави у Великобурлуцькому районному Будинку 
культури був проведений урок партизанської слави пiд назвою "Ми знаємо: у 
тiй страшнiй вiйнi змогли ви ворога здолати", який пiдготували i провели 
працiвники районної дитячої та центральної бiблiотек.  

38.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 13 верес.  
Лозiвська мiська бiблiотека до 70-ї рiчницi визволення Лозiвщини вiд 

фашистських загарбникiв провела креативну книжкову виставку "Мiсто, 
одягнуте в славу!". 

39.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 13 верес.  
З 3 по 14 вересня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проходить виставка 

хронологiчних спогадiв "Друга свiтова вiйна в iсторичнiй пам'ятi народу" до 
початку Другої свiтової вiйни; з 5 по 20 вересня в бiблiотецi вiдбувається 
iсторичний екскурс "Демократiя - шлях до розквiту та єднання". Упродовж 
вересня у мiськiй бiблiотецi проходить лiтературний калейдоскоп "Шляхом 
болю й перемоги" з нагоди дня народження Г. Бойка (90 рокiв), О. Сизоненка 
(160 рокiв), Т. Микитенка (100 рокiв); вiдкрита поличка-реквiєм "Iсторiя 
мiста в людських долях" до Дня мiста. З 3 по 30 вересня у Лозiвськiй 
юнацькiй бiблiотецi дiє краєзнавчий куточок "Будешь вечно ты зелен и 
молод, дорогой и любимый наш город!" до Дня заснування мiста. 

40.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 16 серп.  
17 серпня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбулася народознавча 

хвилинка повiдомлень "Спас - добра припас!". У бiблiотецi упродовж серпня 
проходить виставка-хронографiя "Живи Україно, живи для краси, для сили, 
для правди, для волi!" (до Дня незалежностi України).  

41.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 16 серп.  



У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi упродовж серпня проходять: 
виставка-колаж "На балу у Королеви квiтiв..."; книжкова виставка "За цiєю 
книгою знiмалося кiно"; книжкова виставка "Нi, я жива! Я буду вiчно 
жити!.." (до 100-рiччя з дня смертi Лесi Українки); книжкова виставка-
роздум "Екологiя i суспiльство: на перехрестi думок"; профорiєнтацiйна 
книжкова виставка "Моя мрiя - бути...".  

42.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 19 лип.  
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi з 16 по 20 липня проходить 

iнформацiйно-рекламний проект "Новi книжки нового вiку"; з 16 по 31 липня 
в бiблiотецi триває книжкова виставка "Пхаємо нiс в будь-яке питання". У 
Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi з 18 по 27 липня проходить креативна виставка 
"Ми є. Були. I будемо жити! Вiтчизна наша з нами!" до рiчницi Хрещення 
Київської Русi. Упродовж липня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходять 
лiтнi читання "Книгу влiтку прочитай - в школi бали заробляй" та вiдкрито 
ретро-виставку "Скарби книжкових полиць". У мiськiй бiблiотецi вiдкрито 
куточок здоров'я "Знати сьогоднi, щоб бути здоровим" та поличка-
застереження про правила дорожнього руху "Увага i неуважнiсть". 
Проходять книжковi виставки "Письменники ювiляри липня" (Є.О. 
Євтушенко, В.В. Маяковський, Л.С. Танюк).  

43.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 2 серп.  
1 серпня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проведено iлюстровану 

лiтературно-книжкову виставку "Нi, я жива! Я буду вiчно жити...!" до 100-
рiччя з дня смертi Л. Українки. Упродовж серпня у мiськiй бiблiотецi 
проходить Виставка-хронографiя "Живи Україно, живи для краси, для сили, 
для правди, для волi!" до Дня незалежностi України; мозаїка народознавства 
"Свята нашi, дайте краси i сила, щоб ми у свiтi славно жили" до релiгiйних 
свят мiсяця.  

44.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 2 серп.  
В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходять: виставка-колаж "На балу 

у Королеви квiтiв..."; книжкова виставка "За цiєю книгою знiмалося кiно".  
45.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 20 верес.  
17 вересня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбулася iсторично-

краєзнавча композицiя "Духовнi витоки мiста" до Дня заснування мiста. З 3 
по 30 вересня в бiблiотецi дiє краєзнавчий куточок "Будешь вечно ты зелен и 
молод, дорогой и любимый наш город!" до Дня мiста; з 10 по 30 вересня - 
краєзнавчий куточок "Рiдне мiсто моє - Лозова"; з 17 по 27 вересня 
експозицiя-iнсталяцiя "Слава визволителям!" до 70 рiчницi визволення 
Харкiвської областi вiд фашистських загарбникiв; з 17 по 30 вересня в 
бiблiотецi пройшли екскурсiї по бiблiотецi "У царствi книг" до 
Всеукраїнського Дня бiблiотек.  

46.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 20 верес.  
17 вересня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбулася година пам'ятi 

"Спогади живих свiдкiв "Пам'ять нескорених - навiки" до Дня партизанської 
слави. З 5 по 20 вересня в бiблiотецi вiдбувається iсторичний екскурс 
"Демократiя - шлях до розквiту та єднання"; проходить лiтературний 



калейдоскоп "Шляхом болю й перемоги" з нагоди дня народження Г. Бойка, 
О. Сизоненка, Т. Микитенка; вiдкрита поличка-реквiєм "Iсторiя мiста в 
людських долях" до Дня мiста. 

47.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 23 серп.  
20 серпня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла лiтературна поличка 

"Той, хто захищав звичаї та мову України" до 170-рiччя з дня смертi Г.Ф. 
Квiтки-Основ'яненко.  

48.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 26 лип.  
24 липня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проведено правознавче лото 

"Ти на життя i щастя маєш право!" до реалiзацiї конвенцiї ООН про права 
дитини. З 23 по 27 липня в бiблiотецi проходить iсторико-патрiотична 
виставка "Україна - це ми!"; з 23 по 30 липня - iсторична виставка "Святої 
Русi священнi заповiти" до рiчницi Хрещення Київської Русi.  

49.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 27 верес.  
24 вересня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла iсторична година 

"Бережiмо мир на цiй землi!".  
50.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 5 лип.  
В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi з 1 по 10 липня проходить виставка-

портрет "У меня в запасе вечность..." до 120-рiччя В. Маяковського. 
Упродовж липня в бiблiотецi проходить ретро-виставка "Скарби книжкових 
полиць". У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 5 липня вiдкрито куточок 
народознавства "Отакий вiн цей вiночок в Українi, в її дочок" до Дня Iвана 
Купала. Упродовж липня у мiськiй бiблiотецi працює куточок здоров'я 
"Знати сьогоднi, щоб бути здоровим"; проходять книжковi виставки 
"Письменники - ювiляри липня" (Є.О. Євтушенко, В.В. Маяковський, Л.С. 
Танюк); вiдкрита поличка-застереження про правила дорожнього руху "Увага 
i неуважнiсть".  

51.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 9 серп.  
З 6 по 31 серпня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходить книжкова 

виставка-роздум "Екологiя i суспiльство: на перехрестi думок". 
52.Макаренко Н. Лiто кличе до бiблiотеки / Н. Макаренко // Голос 

Лозiвщини.- 2013.- 16 серп.- (У бiблiотеках району).  
Про роботу бiблiотек Лозiвського району пiд час лiтнiх канiкул.  
53.Макаренко Н. Через книги до дитячих сердець / Н. Макаренко // 

Голос Лозiвщини.- 2013.- 27 верес.- (Калейдоскоп тижня).  
У вереснi в районнiй бiблiотецi для дiтей Лозiвської ЦБС для 

вихованцiв дитячих садкiв проводиться пiзнавальна вiртуальна мандрiвка 
"Веселе мiсто Алфавiт", а для читачiв-першокласникiв, якi приходять на 
екскурсiю в бiблiотеку вiдбувається цiкава подорож з iжачком-книговичком.  

55.Марченко С. Сiльська бiблiотека / С. Марченко // Вiстi 
Дергачiвщини.- 2013.- 7 серп.- (Життя району. Польова).  

Полiвська бiблiотека-фiлiя N 17 Дергачiвського району пiдготувала до 
70-рiччя визволення вiд нiмецько-фашистських загарбникiв лiтопис 
"Сторiнками Великої Вiтчизняної вiйни" i запрошує на вiдкритий захiд-вечiр-



вшанування, присвячений рiчничi визволення с. Польова "Вони визволяли 
наше село".  

56.Мигаль А. У вирi культурного життя / А. Мигаль // Вiстi 
Дергачiвщини.- 2013.- 17 серп.- (Життя району. Слатине).  

Осередком культури у селищi Слатине Дергачiвського району є 
мiсцевий клуб i бібліотека 

57.Москалець Г. Лiснянська бiблiотека / Г. Москалець // Вiстi 
Дергачiвщини.- 2013.- 17 серп.  

Про роботу Лiснянської бiблiотеки Дергачiвського району, завiдувачем 
якої з 2002 року працює Фоменко Лiдiя Петрiвна.  

58.Москалець Г. Черкасько-Лозiвська бiблiотека / Г. Москалець // 
Вiстi Дергачiвщини.- 2013.- 17 серп.- (Життя району. Черкаська Лозова).  

До 350-рiччя заснування села Черкаська Лозова Дергачiвського району 
у мiсцевiй бiблiотецi проведена велика робота: складено iсторичну довiдку 
про село, органiзовано виставки, проведено тематичнi години та буде показ 
кiнофiльму "Люди и годы" iз кiноархiву сiм'ї Гладких.  

59.Нiколаєва Л. // Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2013.- 
28 верес.- (До Дня бібліотек).  

Про роботу Григорiвської сiльської бiблiотеки Великобурлуцького 
району та завiдуючу бiблiотекою Марину Купiну. 

60.На Харьковщине передана Международная эстафета памяти "Заря 
Победы Курская Дуга" // Вiстi Змiївщини.- 2013.- 16 серп.- (Помним!).  

В Харьковской областной библиотеке для детей в онлайн-режиме 
торжественно была передана Международная эстафета памяти "Заря Победы 
- Курская Дуга" от библиотек городов Воинской славы Курска и Белгорода. 
Символом эстафеты стал "Цветок Победы", пробивающийся к солнцу и миру 
сквозь железную броню и колючую проволоку и выполнила его ученица 
одной из школ поселка Кегичевка Харьковской области.  

61.”Найкращий читач України" // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2013.- 9 
квiт.- (У районнiй дитячiй бібліотеці). 

У Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi переможцi першого 
етапу конкурсу "Найкращий читач України" змагалися за вихiд у другий 
етап.  

62.Нашi духовнi помiчники // Обрiї Iзюмщини.- 2013.- 19 лип.- 
(Культура).  

Працiвники Iзюмської мiської дитячої бiблiотеки протягом 
навчального року та пiд час роботи оздоровчого табору "Барвiнок" провели 
багато рiзноманiтних заходiв: вiкторини, КВК, бесiди, турнiри.  

63.Нечипоренко В. Чекають на всiх / В. Нечипоренко // Вiстi 
Дергачiвщини.- 2013.- 7 серп.  

У Дворiчнокутянськiй сiльськiй бiблiотецi Дергачiвського району 
працює доброзичлива i привiтна жiнка Г.I. Стечишина.  

64.Новикова З. "Война. Печальней нету слова" / З. Новикова // Вiстi 
Дергачiвщини.- 2013.- 23 серп.- (70 крокiв до Перемоги).  



Великопроходовская и Малопроходовская библиотеки-филиалы 
Дергачевской ЦБС подготовили и провели литературно-музыкальную 
композицию "Война. Печальней нету слова". Она посвящена 70-летию 
освобождения Дергачевского района от немецко-фашистских захватчиков и 
основана на воспоминаниях участников Великой Отечественнйо войны, 
жителей сел Большие и Малые Проходы.  

65.Огер Т., Яковлєва I. Вiтання - степнякам / Т. Огер, І. Яковлєва // 
Маяк (Богодухiвський р-н).- 2013.- 29 берез.  

З 8 Березня вiтали жiнок в Степному Богодухiвського району. Аматори 
сiльського клубу разом з сiльським бiблiотекарем пiдготували святкову 
програму "Сьогоднi, жiнки, ваше свято!".  

66.Оковита К. Бiблiотечна система / К. Оковита // Радянський патрiот 
(Великобурлуцький р-н).- 2013.- 24 серп.  

У Великобурлуцькому районi дiє централiзована бiблiотечна система, в 
яку входять центральна районна бiблiотека, районна бiблiотека для дiтей, 
Приколотнянська селищна бiблiотека i 16 сiльських бiблiотек-фiлiй.  

67.Орищенко С. Хвала майстерностi рук / С. Орищенко // Нове життя 
(Близнюкiвський р-н).- 2013.- 31 серп.  

Бiля примiщення Близнюкiвської центральної бiблiотеки було 
органiзовано виставку-експозицiю робiт народних умiльцiв "Хвала 
майстерностi рук: розмаїття творчостi". До Дня Незалежностi у бiблiотецi 
вiдбулися збори членiв клубу "Берегиня".  

68.Пiтя Н. Iвано-Шийчиному - 228 рокiв! / Н. Пітя // Маяк 
(Богодухiвський р-н).- 2013.- 19 лип.  

В Iвано-Шийчиному Богодухiвського району вiдсвяткували День села. 
Розпочали свято ведучi В. Крошкова, завiдуюча бiблiотекою-фiлiєю, яка 
ознайомила всiх з iсторiєю заснування села, та директор Iваношийчинського 
СБК Н. Пiтя.  

69.Пащенко Т. Талановитий краснокутський подарунок / Т. Пащенко // 
Промiнь (Краснокутський р-н).- 2013.- 3 серп.- (Зустрiчi).  

В читальнiй залi Краснокутської центральної районної бiблiотеки 
вдбулася зустрiч з талановитим земляком, поетом-бардом Валерiєм 
Щербаковим.  

70.Пилипенко М. Вiдроджена з попелу / М. Пилипенко // Слобiд. 
край.- 2013.- 28 верес.- (Районний дайджест).  

26 вересня 2013 року вiдркили вiдновлену пiсля пожежi будiвлю 
Височанської бiблiотеки-фiлiї N 1. Пiсля ремонту заклад отримав новий 
книжковий фонд, найближчим часом планується пiд'єднати бiблiотеку до 
Iнтернету.  

71.Половко В. Чим живе село / В. Половко // Колос (Сахновщинський 
р-н).- 2013.- 10 серп.- (Культура).  

За дозвiлля в селi Великi Бучки Сахновщинського раойну вiдповiдають 
працiвники сiльського клубу i бiблiотеки. Пiд час лiтнiх канiкул i протягом 
року в бiблiотецi i в клубi органiзовуються рiзноманiтнi заходи. До дня 



початку Великої Вiтчизняної вiйни проводилась патрiотична година 
"Батькiвщина покликала на подвиг".  

72.Полякова О. На ювiлеях буваємо, бо книги читаємо / О. Полякова // 
Голос Лозiвщини.- 2013.- 20 серп.  

Читачi Перемозької сiльської бiблiотеки-фiлiї побували на зустрiчi, 
присвяченiй ювiлею письменника Якова Баша, якому 8 серпня виповнилося б 
105 рокiв. За творами Я. Баша у багатьох театрах України зроблено 
постановку комедiй ("У кожного своя доля"), драм ("Днiпровi зорi").  

73.Почесних громадян Харкiвщини стало бiльше // Слобiд. край.- 
2013.- 31 серп.  

Директоур Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. 
Короленка Валентинi Ракитянськiй присвоєно звання "Почесний громадянин 
Харкiвської областi".  

74.Правда нашей общей истории // Харьк. известия.- 2013.- 14 сент.- 
(Память).  

В выставочном зале Центральной научной библиотеки Харьковского 
национального университета им. В.Н. Каразина проходит фотовыставка "От 
забвения к признанию подвига: 70 лет пути". Выставка посвящена вкладу 
казахского народа в освобождение Харькова и области в годы Великой 
Отечественной войны.  

75.Рєзнiк О. Народження сучасної України / О. Рєзнік // Дворiчанський 
край.- 2013.- 31 лип.  

Напередоднi Дня Незалежностi у Дворiчанськiй районнiй дитячiй 
бiблiотецi провели лiтературну годину "Моя Батькiвщина - це буднi i свята, i 
неба безмежного шир". 

76.Русо О. Квiти в нашому життi / О. Русо // Дворiчанський край.- 
2013.- 27 лип.  

19 липня в Дворiчанськiй районнiй дитячiй бiблiотецi пройшла 
пiзнавальна година "Квiти в нашому життi".  

77.Сiльська бiблiотека // Вiстi Дергачiвщини.- 2013.- 27 лип.- (Життя 
району. Протопопiвка).  

Про роботу Протопопiвської сiльської бiблiотеки Дергачiвського 
району, якою вже 38 рокiв завiдує Повойкiна Валентина Михайлiвна.  

78.Сiтало О., Баличева В. Моє замрiяне село / О. Сітало, В. Баличева 
// Маяк (Богодухiвський р-н).- 2013.- 31 трав.- (Зарябинцi - 215!).  

Жителi Зарябинки Богодухiвського району вiдсвяткували 215-ту 
рiчницю заснування села. Розпочала свято завiдуюча сiльською бiблiотекою-
фiлiєю О.I. Сiтало, ознайомивши всiх з iсторiєю заснування Зарябинки.  

79.Савченко Л. За покликом душi / Л. Савченко // Промiнь 
(Краснокутський р-н).- 2013.- 28 верес.- (Є така професія).  

Про бiблiотекаря II категорiї Основ'янського сiльського фiлiалу 
Краснокутської ЦБС Галину Романенко.  

80.Санжаревська В. // Вiстi Дергачiвщини.- 2013.- 28 верес.- (Вiстi з 
бібліотек).  



Про роботу Протопопiвської бiблiотеки-фiлiї N 16 Дергачiвської ЦБС 
(завiдуюча Повойкiна Валентина Михайлiвна).  

81.Слепченко О. Рiзноманiтна палiтра сучасних та iнновацiйних 
послуг у бiблiотеках Змiївщини / О. Слепченко // Вiстi Змiївщини.- 2013.- 27 
верес.- (30 вересня – Всеукраїнський день бiблiотек.  

Про досягнення та проблеми у роботi Змiївської централiзованої 
бiблiотечної системи розповiдає її директор О. Слепченко.  

82.Сурженко Т. "Пока стучат сердца живых..." / Т. Сурженко // Вiстi 
Дергачiвщини.- 2013.- 23 серп.- (70 крокiв до Перемоги).  

В Русько-Лозiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 21 Дергачiвскього району 
пройшов тематичний вечiр "Пока стучат сердца живых...", присвячений Дню 
визволення села вiд нiмецько-фашистських загарбникiв. 

83.Сухопутный Харьков встречает маринистов // Харьк. известия.- 
2013.- 12 сент.- (Культура).  

С 21 по 24 сентября в Харькове на базе Харьковской государственной 
научной библиотеки им. В.Г. Короленко, Харьковского детско-юношеского 
клуба моряков и Культурного центра Киевского района пройдет IV 
конференция Всеукраинского союза писателей-маринистов.  

84.Талановитий бiблiотекар i гуморист // Вiстi Водолажчини.- 2013.- 
28 верес.- (Подiї i люди).  

Бiблiотекар Нововодолазької центральної бiблiотеки Станiслав Чандер 
взяв участь у ХII етнофестивалi "Печенiзьке поле" i виборов Гран-прi у 
конкурсi гумору "Шельменко вiтає".  

85.Тарасова О. "Их судьбы - как истории планет" / О. Тарасова // 
Голос Лозiвщини.- 2013.- 19 июля. 

До 80-рiччя поетiв Андрiя Вознесенського i Євгенiя Євтушенка та 120-
рiччя видатного поета-авангардиста Володимира Маяковського у Лозiвськiй 
юнацькiй бiблiотецi були органiзованi книжковi виставки "У меня в запасе - 
вечность..." i "Их судьбы - как истории планет". А лiтературний клуб "Лiгос" 
13 липня провiв вечiр-портрет "Ностальгия по настоящему", присвячений 
цим поетам, який вiдбувся у краєзнавчому музеї.  

86.Тарасова О. Таїна зелених свят / О. Тарасова // Голос Лозiвщини.- 
2013.- 2 лип.- (Про все звідусіль).  

В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдзначили Зеленi свята. Тут було 
органiзовано тематичну народознавчу виставку "Таїна Зелених свят". Для 
юних читачiв було проведено хвилинки iнформацiї про народнi традицiї 
святкування Трiйцi.  

87.Терещенко В. Доброї справи вінець / В. Терещенко // Колос 
(Сахновщинський р-н).- 2013.- 27 лип.  

В Огiївськiй бiблiотецi сiмейного читання Сахновщинського району 
вiдбулася презентацiя книги огiївської поетеси Свiтлани Нестеренко "Огiївка 
- країна - сад".  

88.Терещенко К. 100 кращих товарiв Харкiвщини: надсучаснi ваги, 
борошно та ноу-хау бiблiотеки / К. Терещенко // Слобiд. край.- 2013.- 13 
серп.- (Суспiльство).  



В Харкiвськiй облдержадмiнiстрацiї вiдбулося урочисте нагородження 
переможцiв i лауреатiв регiонального етапу Всеукраїнського конкурсу якостi 
продукцiї "100 кращих товарiв України" та обласного конкурсу "Краща 
продукцiя Харкiвщини". У номiнацiї "Послуги, якi виконуються або 
надаються у побутовiй та виробничiй сферах" перемогу отримала Харкiвська 
державна наукова бiблiотека iм. В.Г. Короленка. 

89.Терещенко К. Естафета пам'ятi довжиною в 70 рокiв / К. Терещенко 
// Слобiд. край.- 2013.- 11 лип.- (Суспiльство).  

До 70-рiчного ювiлею визволення Першої столицi та Харкiвщини вiд 
нiмецького загарбника вийшло друге видання книги "Харьков. Огненные 
годы 1941-1943". Його, як i перше видання, вже традицiйно презентували в 
Харкiвськiй обласнiй унiверсальнiй науковiй бiблiотецi пiд час круглого 
столу "Бєлгородсько-Харкiвська операцiя - переможна хода: звiльнення 
Харкiвщини i лiвобережжя України". Пiд час зустрiчi в бiблiотецi, на якiй 
були присутнi один з авторiв книги Петро Конюшенко i голова Харкiвської 
обласної ради борцiв антифашистського опору Iгор Малицький, було 
представлено фiльм, що зняли на основi пам'ятних автопоходiв - перший з 
яких стартував 15 травня мiсцями Курської битви, а другий вiдбувся 24 
травня - вже мiсцями бойових дiй на Харкiвщинi.  

90.Тиждень дитячого читання // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2013.- 9 
квiт.- (У районнiй дитячiй бібліотеці).  

Лiтературно-театралiзованою композицiєю "Книжковий бал-маскарад" 
у Богодухiвському лiцеї N 3 вiдкрився тиждень дитячого читання. 
Органiзували його спiльними зусиллями районна дитяча бiблiотека, шкiльна 
бiблiотека, учасники театральної студiї "Нiка" та вокальна студiя "Каприз". 

91.Ткаченко Н. "Хрещення Русi - це перша сходинка до духовностi" / 
Н. Ткаченко // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2013.- 3 серп.- (Вiстi з 
бібліотек).  

До 1025-рiччя Хрещення Київської Русi у читальному залi 
Близнюкiвської центральної районної бiбiлотеки вiдбулося засiдання 
круглого столу "Хрещення Русi - це перша сходинка до духовностi".  

92.30 вересня – Всеукраїнський День бiблiотек // Вiстi Дергачiвщини.- 
2013.- 28 верес.  

25 вересня у Дергачiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi всiх 
бiблiотечних працiвникiв з професiйним святом поздоровили голова районної 
ради Михайло Бушев, заступник голови РДА Тетяна Малинiна та помiчник 
народного депутата України В.М. Кацуби Олександр Алєксєєнко. За участь у 
районному конкурсi серед бiблiотек Дергачiвської ЦБС на кращу роботу, 
присвячену 70-рiччю визволення Дергачiвського району вiд нiмецько-
фашистських загарбникiв, кращих працiвникiв було нагороджено грамотами.  

92.30 вересня – Всеукраїнський День бiблiотек // Вiстi Дергачiвщини.- 
2013.- 28 верес.  

В Дергачiвськiй гiмназiї N 3 27 вересня своє професiйне свято 
вiдсвяткували шкiльнi бiблiотекарi.  



93.Тютюнник В., Дегтярьова В., Сотник Л. Запалили свiчу пам'ятi / 
В. Тютюнник, В. Дегтярьова, Л. Сотник // Голос Лозiвщини.- 2013.- 13 серп.- 
(Про все звідусіль).  

28 липня Орiльська мiська бiблiотека N 1 Лозiвського району у 
краєзнавочму музеї провела годину пам'ятi, присвячену Дню Вiйськово-
морського флоту.  

94.Федорченко Я. Вшанували пам'ять Великого Кобзаря / Я. 
Федорченко // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2013.- 24 трав.- (Вiдлуння подiї).  

У читальному залi Богодухiвської районної бiблiотеки пройшла 
лiтературно-мистецька година, присвячена роковинам перепоховання 
видатного українського Генiя - Тараса Григоровича Шевченка. 

95.Федорчук Т. На виконання соцiальних iнiцiатив Президента 
України В.Ф. Януковича "Україна для людей" / Т. Федорчук // Голос 
Лозiвщини.- 2013.- 23 лип.  

В межах реалiзацiї завдань та доручень Президента України щодо 
належної органiзацiї пiдготовки та вiдзначення 1025-ої рiчницi Хрещення 
Русi закладами культури Лозiвського району було заплановано i проведено в 
липнi низку заходiв. У Єлизаветiвськiй, Краснопавлiвськiй N 1, Мальцiвськiй 
бiблiотеках пройшли iсторичнi години духовностi "Iсторiя християнства на 
Русi-Українi". В Орiльськiй бiблiотецi N 1, Комсомольськiй, Смирнiвськiй 
бiблiотеках, районнiй дитячiй бiблiотецi вiдбулися слайд-вернiсажi "Як була 
хрещена Русь". Краснопавлiвська N 2 та Новоiванiвська бiблiотеки запросили 
своїх читачiв на бiблiоподорож "Християнськi святинi". У Центральнiй 
районнiй бiблiотецi пройшла година духовностi "Духовнiсть - храм душi 
людської".  

96.Хижная М. Сорокалетний Петя Пяточкин пошел в первый класс М. 
Хижная // Вечер. Харьков.- 2013.- 28 сент.  

В Харьковской областной детской библиотеке прошла встреча с 
создателем известных мультипликационных персонажей - Капитошки и Пети 
Пяточкина - детской писательницей, членом жюри Международного 
детского телевизионного фестиваля "Дитятко" Натальей Гузеевой.  

97.Шевченко I. Частiше б виступати вiртуозам / І. Шевченко // Обрiї 
Iзюмщини.- 2013.- 19 лип.- (Культура).  

В Iзюмськiй центральнiй районнiй бiблiотецi, на районному зльотi 
волонтерiв, виступив iз сольними номерами на саксофонi, керiвник вокально-
iнструментального ансамблю мiського Палацу культури, Дмитро Рiпак.  

 
 
 
 
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 2013 року).  

 
Професійна періодика 

1.Белякова Т., Камлык И. Ценностные ориентации 
студенчества: деятельность вузовских библиотек по укреплению 
нравственности / Т. Белякова, И. Камлык // Бiблiотечний форум 
України.- 2013, N 4.- (Мережа бiблiотек).  

В статье заведуюцей отделом Т. Беляковой и заведующей 
сектором И. Камлык Научной библиотеки Харьковского 
национального медицинского университета идет речь о ценностных 
ориентациях студенчества, определяющих духовность молодого 
человека, о роли библиотек в сохранении культурного и духовного 
наследия, о традиционных и виртуальных выставках библиотек г. 
Харькова.  

2.Березюк Н., Соляник А. Поколiння фундаторiв бiблiотечної 
освiти в Українi: до 110-рiччя Олександра Артемовича Майбороди 
(1903-1985) / Н. Березюк, А. Соляник // Вiсник Книжкової палати.- 
2013, N 9.- (Видатнi дiячi. Визначнi подiї).  

У статтi головного бiблiографа Центральної наукової 
бiблiотеки ХНУ iменi В.Н. Каразiна Н. Березюк i доктора 
педагогiчних наук, професора, декана факультету бiблiотекознавства 
та iнформатики ХДАК А. Соляник висвiтлюється життєвий i 
творчий шлях вiдомого українського бiблiотекознавця Олександра 
Артемовича Майбороди з нагоди 110-рiччя вiд дня народження.  

3.Булах Т. Система критерiїв оцiнювання якостi книжкової 
продукцiї / Т. Булах // Вiсник Книжкової палати.- 2013, N 8.- 
(Видавнича справа).  

У статтi доцента кафедри документознавства та книгознавства 
ХДАК Т. Булах визначається поняття "якiсть книжкової продукцiї", 
характеризуються її складовi та їхнiй вплив на вибiр покупця. 

4.Васильченко М. Бiблiотечна освiта: родзинки з досвiду 
викладання / М. Васильченко // Бiблiотечний форум України.- 2013, 
N 3.- (Бiблiотечна освiта, пiдвищення кваліфікації).  

У статтi доцента кафедри документознавства та книгознавства 
Харкiвської державної академiї культури, кандидата педагогiчних 
наук М. Васильченка розглядаються окремi родзинки, що 
використовуються в навчальному процесi пiдготовки майбутнiх 
бiблiотекарiв, базуючись на традицiях та iновацiйних пiдходах.  



5.Глазунова Л. Першi кроки бiблiотечної журналiстики / Л. 
Глазунова // Бiблiотечний форум України.- 2013, N 3.- (Бiблiотечна 
журналiстика).  

В статтi заступника директора з наукової роботи Харкiвської 
державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка Л. Глазунової 
надається iнформацiя щодо перших крокiв реалiзацiї проекту 
"Школа бiблiотечного журналiста", iнiцiйованого Харкiвською 
державною науковою бiблiотекою iм. В.Г. Короленка.  

6.Глазунова Л., Полянська Н., Тищенко А. Персональна та 
бiоблiографiя в технологiях управлiння знаннями / Л. Глазунова, Н. 
Полянська, А. Тищенко // Бiблiотечний форум України.- 2013, N 3.- 
(Бiблiотечна освiта, пiдвищення кваліфікації).  

Заступник директора з наукової роботи Л. Глазунова, 
завiдувачка вiддiлу "Українiка" Н. Полянська i провiдний 
бiблiотекар Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. 
Короленка А. Тищенко представили iнформацiйний звiт про 
Мiжнародний вебiнар-тренiнг, який вiдбувся у Харкiвськiй 
державнiй науковiй бiблiотецi iм. В.Г. Короленка 4 квiтня 2013 року.  

7.Глибицкая С. Историк-библиотекарь (к 100-летию со дня 
смерти Д.П. Миллера) / С. Глибицкая // Бiблiотечний форум 
України.- 2013, N 4.- (Видатнi бiблiотекарi: науковi розвідки).  

Статья главного библиографа Центральной научной 
библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н. 
Каразина С. Глибицкой посвящена жизни и творчеству известного 
харьковского историка конца ХIХ - начала ХХ века, помощника 
библиотекаря Фундаментальной библиотеки Императорского 
Харьковского университета Д.П. Миллера.  

8.Журавльова I., Сидоренко В. "Сучасна бiблiотека: 
фiлософiя, iнновацiї, якiсть роботи": нотатки пiсля конференцiї / І. 
Журавльова, В. Сидоренко // Бiблiотечний форум України.- 2013, N 
3.- (Бiблiотечнi форуми, конференції).  

У своїй статтi директор ЦНБ Харкiвського нацiонального 
унiверситету iменi В.Н. Каразiна I. Журавльова i директор Науково-
технiчної бiблiотеки Полтавського нацiонального технiчного 
унiверситету iменi Юрiя Кондратюка В. Сидоренко розповiли про 
Мiжнародну науково-практичну конференцiю "Сучасна бiблiотека: 
фiлософiя, iнновацiї, якiсть роботи", яка вiдбулася з 22 до 26 квiтня 
2013 року на базi Центральної наукової бiблiотеки Харкiвського 
нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна i Науково-технiчної 
бiблiотеки Полтавського нацiонального технiчного унiверситету 
iменi Юрiя Кондратюка.  

9.Калiберда Н., Василенко О. Мiжнародна наукова 
конференцiя "Адаптацiя завдань i функцiй наукової бiблiотеки до 



вимог розвитку цифрових iнформацiйних ресурсiв" / Н. Каліберда, 
О. Василенко // Бiблiотечний вiсник.- 2013, N 6.- (Хронiка наукових 
подiй).  

Концептуальним питанням, пов'язаним iз визначенням 
прiоритетних напрямiв взаємодiї бiблiотек у сучасному 
соцiокультурному просторi та побудовою цiннiсно-орiєнтованої 
стратегiї розвитку бiблiотечно-iнформацiйної сфери, комплексним 
науково-органiзацiйним i технiко-технологiчним пiдходами до 
формування бiблiотечно-iнформацiйних ресурсiв та управлiння 
знаннями, був присвячений виступ професора ХДАК, д-ра наук iз 
соцiальних комунiкацiй Г.В. Шемаєвої на Мiжнароднiй науковiй 
конференцiї "Адаптацiя завдань i функцiй наукової бiблiотеки до 
вимог розвитку цифрових iнформацiйних ресурсiв".  

10.Лазаренко Н. Конкурс "Библиотекарь года" / Н. Лазаренко 
// Бiблiотечний форум України.- 2013, N 3.- (Мережа бiблiотек).  

Статья заведующей научно-методическим отделом 
Центральной научной библиотеки Харьковского национального 
университета имени В.Н. Каразина Н. Лазаренко посвящена 
профессиональному конкурсу "Библиотекарь года", который 
проходит в Харьковском зональном методическом объединении 
библиотек вузов III-IV уровней аккредитации". 

11.Левченко Н. Профессиональный праздник – весомая 
составляющая имиджа библиотеки / Н. Левченко // Бiблiотечний 
форум України.- 2013, N 3.- (Мережа бiблiотек).  

В статье заведующей библиотекой Харьковского торгово-
экономического института Киевского национального торгово-
экономического университета Н. Левченко раскрывается опыт 
проведения профессионального праздника в библиотеке 
Харьковского торгово-экономического института Киевского 
национального торгово-экономического университета и его влияние 
на имидж библиотеки.  

12.Михайлова О., Чеховська I. Краєзнавчi веб-ресурси 
регiональних бiблiотек на сайтi Нацiональної iсторичної бiблiотеки 
України / О. Михайлова, І. Чеховська // Бiблiотечний вiсник.- 2013, 
N 6.- (Адаптацiя завдань i функцiй наукової бiблiотеки до вимог 
розвитку цифрових iнформацiйних ресурсiв).  

Публiкацiя знайомить з розробленим фахiвцями вiддiлу 
iсторичного краєзнавства Нацiональної iсторичної бiблiотеки 
України путiвником краєзнавчими веб-ресурсами регiональних 
бiблiотек, зокрема Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В. 
Короленка i Харкiвської обласної унiверсальної наукової бiблiотеки. 
У статтi згадуються веб-проекти Харкiвської ОУНБ "Web-проект 



Харкiвщина" та Харкiвської ДНБ iм. В. Короленка "На пошану 
академiка М.Ф. Сумцова" i "Яскрава сторiнка краєзнавчого руху".  

13.Сафонова В. Школа бiблiотечного журналiста Харкiвської 
державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка / В. Сафонова // 
Бiблiотечний форум України.- 2013, N 4.- (Бiблiотечна 
журналiстика).  

У статтi головного бiблiотекаря Харкiвської державної 
наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка В. Сафонової представлено 
iнформацiю про навчально-iнновацiйний проект "Школа 
бiблiотечного журналiста", в рамках якого вiдбулося навчання 
працiвникiв Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. 
Короленка.  

14.Соляник А. Обов'язковий примiрник мережевого 
документа як гарантована форма постачання Нацiональної 
електронної бiблiотеки / А. Соляник // Бiблiотечний вiсник.- 2013, N 
6.- (Адаптацiя завдань i функцiй наукової бiблiотеки до вимог 
розвитку цифрових iнформацiйних ресурсiв).  

У статтi декана факультету бiблiотекознавства та iнформатики 
Харкiвської державної академiї культури, д-ра пед. наук, професора 
А. Соляник висвiтлюється зарубiжний досвiд успiшної реалiзацiї 
законодавства про обов'язковий примiрник мережевих документiв.  

15.Ходарєва Ю. Деякi роздуми про... або Чим менi 
запам'ятався Львiвський бiблiотечний форум? / Ю. Ходарєва // 
Бiблiотечний форум України.- 2013, N 4.- (Сторiнка Української 
бiблiотечної асоціації).  

Бiблiотекар I категорiї науково-дослiдного вiддiлу 
бiблiотекознавства i бiблiографознавства Харкiвської державної 
наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка Ю. Ходарєва, вiдповiдючи на 
запитання "Чим вам запам'ятався IV Львiвський бiблiотечний 
форум?", пiдбила для себе певнi пiдсумки всьому побаченому та 
почутому. 

16.Шалыганова А. Библиотекарь – судьба, жизнь, призвание 
(к 75-летию Нелли Федоровны Тимченко) / А. Шалыганова // 
Бiблiотечний форум України.- 2013, N 3.- (Вiтаємо ювіляра).  

В статье главного библиотекаря Харьковской государственной 
научной библиотеки им. В.Г. Короленко А. Шалыгановой 
представлена профессиональная деятельность Нелли Федоровны 
Тимченко, проработавшей свыше пятидесяти лет в отделе 
обслуживания читателей Харьковской государственной научной 
библиотеки им. В.Г. Короленко.  

17.Шалыганова А. Созданная обществом для общества: к 
истории Харьковской общественной библиотеки / А. Шалыганова // 



Бiблiотечний форум України.- 2013, N 4.- (Iсторичнi розвiдки 
бiблiотек).  

В статье главного библиотекаря Харьковской государственной 
научной библиотеки им. В.Г. Короленко А. Шалыгановой 
представлены неизвестные факты из истории Харьковской 
общественной библиотеки, ене Харьковской государственной 
научной библиотеки им. В.Г. Короленко, установленные в ходе 
изучения истории развития библиотеки. 

 
Регіональна періодика 

1.Адамович Т. Выбираем профессию / Т. Адамович // Харьк. 
известия.- 2013.- 24 дек.- (Город).  

Харьковская областная библиотека для юношества совместно 
с городским центром занятости разработала программу "Выбираем 
профессию шаг за шагом", в рамках которой молодежи были 
представлены наиболее рейтинговые вузы Харькова. 

2.Адамович Т. Добро пожаловать в Театр на Жуках! / Т. 
Адамович // Харьк. известия.- 2013.- 3 дек.- (Театр).  

В Харьковской областной библиотеке для юношества в рамках 
проекта "Театральная гостиная" прошла встреча с актером, 
драматургом и продюсером Театра на Жуках Дмитрием Терновым. 

3.Анничев А. "Прогресс ведет планету от книги к Интернету" 
/ А. Анничев // Время.- 2013.- 11 дек.  

В Харьковской музыкально-театральной библиотеке им. К.С. 
Станиславского прошла встреча с общественностью города под 
девизом "Прогресс ведет планету от книги к Интернету", 
посвященная созданию в библиотеке современного Интернет-
центра. 

4.Бiловол Л. Хай щастить вам завжди в усьому / Л. Біловол // 
Голос Лозiвщини.- 2013.- 24 груд.- (Про все звідусіль).  

19 грудня в Чернiгiвськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї 
Лозiвського району вiдбулося театралiзоване дiйство до дня Святого 
Миколая. 

5.Богуш М. Правова година в Краснопавлiвцi / М. Богуш // 
Голос Лозiвщини.- 2013.- 27 груд.- (Про все звідусіль).  

У Краснопавлiвськiй мiськiй бiблiотецi-фiлiї N 2 Лозiвського 
району пройшла правова година "Я i закон" для учнiв 7-го та 9-го 
класiв Краснопавлiвського багатопрофiльного лiцею.  

6.Борисенко Н. "Козацькими стежками" / Н. Борисенко // 
Дворiчанський край.- 2013.- 19 жовт.  

З нагоди Дня українського козацтва в Рiдкодубiвськiй 
сiльськiй бiблiотецi Дворiчанського району провели пiзнавально-
iгрову годину для учнiв 6-7 класiв "Козацькими стежками".  



7.Бородавка А. Правова допомога – через бiблiотеку / А. 
Бородавка // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2013.- 10 верес.  

На базi бiблiотечних закладiв Богодухiвського району 
запроваджено проведення щоквартально "Днiв права", в межах яких 
Богодухiвське районне управлiння юстицiї надаватиме дистанцiйну 
правову допомогу населенню через мережу Iнтернет. 

8.Борох I. Вiртуальна виставка лiтератури зустрiчала 
вiдвiдувачiв / І. Борох // Зоря (Золочiвський, Богодухiвський, 
Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2013.- 2 лист.  

24 жовтня 2013 року в примiщеннi Золочiвської районної 
бiблiотеки вiдбулася вiртуальна виставка нових надходжень та 
останнiх видань галузевої i художньої лiтератури "Перлини 
звiдусiль". Присутнi ознайомилися з новинками лiтератури за 
допомогою сучасних технологiй, спiлкуючись в режимi он-лайн iз 
працiвниками обласної унiверсальної бiблiотеки. 

9.Бособрод Л. Подаруймо книгу бiблiотецi / Л. Бособрод // 
Горизонти Зачепилiвщини.- 2013.- 23 берез.  

Директор Зачепилiвської ЦБС Л. Бособрод – про благодiйну 
акцiю "Подаруй бiблiотецi книгу".  

10.Бугаєнко Н. Бiблiотека для громади / Н. Бугаєнко // Вiстi 
Водолажчини.- 2013.- 26 лист.- (Для всiх i для кожного).  

Бiблiотека в с.Ватутiне Нововодолазького району - культурний 
центр села, берегиня звичаїв та традицiй рiдного краю, мiсце, де 
люди можуть знайти потрiбну iнформацiю i просто поспiлкуватися. 
Завдяки безкоштовному Iнтернету, який з'явився в бiблiотецi по 
програмi "Бiблiомiст", члени громади мають змогу отримати 
рiзноманiтну iнформацiю, спiлкуються з рiдними i друзями по Skype 
та в соцiальних мережах. 

11.Букало З. У кожного є свiй Висоцький / З. Букало // 
Горизонти Зачепилiвщини.- 2013.- 9 лют.  

Працiвники Зачепилiвської районної бiблiотеки провели 
лiтературно-музичний вечiр, присвячений пам'ятi артиста, поета i 
спiвака Володимира Висоцького.  

12.В ногу со временем // Харьк. известия в Коминтерновском 
районе.- 2013, N 5.  

В библиотеках Коминтерновского района стартовал проект 
"Family". Благодаря полученному цифровому оборудованию от 
программы Bibliomist в Центральной библиотеке им. И.С. Тургенева 
начинает свою работу творческая фото&видео мастерская для 
взрослых и детей. 

13.Вiдродження культурної iнфраструктури села // 
Дворiчанський край.- 2013.- 9 лист.  



В читальному залi Дворiчанської районної бiблiотеки вiдбувся 
методичний день на тему "Вiдродження культурної iнфраструктури 
села".  

14.Вiкторова Л. Бiль, подвиг, пам'ять.../ Л. Вікторова // 
Печенiзький край.- 2013.- 11 трав.- (Пiслямова).  

До Дня Чорнобильської трагедiї в Печенiзькiй центральнiй 
бiблiотецi була пiдготовлена i проведена екологiчна Iнтернет-
подорож "На розпеченiм серцi реактора".  

15.Виставна О. Посвята в читачi / О. Виставна // Голос 
Лозiвщини.- 2013.- 22 лист.- (У бібліотеках).  

Для учнiв 2-А та 2-Б класiв Лозiвської загальноосвiтньої 
школи I-III ступенiв N 3 вiдбулося свято "Посвята в читачi".  

16.Вовк С. Бальзам для душi / С. Вовк // Голос Лозiвщини.- 
2013.- 22 лист.- (Акценти тижня).  

11 листопада у Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi 
вiдбулася презентацiя лiтературно-художнього альманаху 
"Харкiвський мiст". Упродовж майже 2-х годин присутнi на заходi 
слухали вiршi та пiснi членiв лiтературно-творчого клубу "Лiгос". 

17.Вшановували жертв полiтичних репресiй // Горизонти 
Зачепилiвщини.- 2013.- 25 трав.  

16 травня в Зачепилiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi 
вiдбувся круглий стiл, присвячений Дню пам'ятi жертв полiтичних 
репресiй "Полiтичнi репресiї 1937-1938 рокiв мовою фактiв".  

18.Голубнича О. В акцiї "Подаруй бiблiотецi книгу" взяли 
участь козаки / О. Голубнича // Вiстi Змiївщини.- 2013.- 5 лист.- 
(Добрi новини).  

83 книги подарували Змiївськiй централiзованiй бiблiотечнiй 
системi Перший Змiївський козацький полк iменi К. Сулими, Союз 
козацтва "Спецiальний склад", Змiївськiй мiжрайонний вiддiл 
кримiнальної виконавчої iнспекцiї в Харкiвськiй областi, Схiдне 
вiддiлення Української академiї оригiнальних iдей та Вiце-президент 
Всесвiтної лiги українських меценатiв Г. Пiдопригора.  

19.Гопта О. Всенародний день пам'ятi. У Токарiвцi / О. Гопта 
// Вiстi Дергачiвщини.- 2013.- 30 лист.- (Сторiнки історії).  

23 листопада у Токарiвськiй сiльськiй бiблiотецi 
Дергачiвського району була проведена лiтературно-поетична 
композицiя "Людської пам'ятi мости", присвячена Дню пам'ятi 
Голодомору 1932-1933 рр. 

20.Грамоти i подарунки – кращим // Маяк (Богодухiвський р-
н).- 2013.- 13 груд.- (У районнiй дитячiй бiблiотецi).  

У листопадi вiдбулося нагородження учасникiв та переможцiв 
Всеукраїнського конкурсу дитячої творчостi на виготовлення кращої 
книги-саморобки "Дитячi iсторiї про найголовнiше". Учасники 



конкурсу були нагородженi Подяками та книжкою-подарунком вiд 
директора Богодухiвської ЦБС та заступника директора по роботi з 
дiтьми. Переможцiв обласного туру вiдзначили Почесними 
грамотами Харкiвської обласної бiблiотеки для дiтей та книжками-
подарунками.  

21.Гречаний О. Бiблiотека допомагає вступити до вишу / О. 
Гречаний // Слобiд. край.- 2013.- 12 груд.- (Культура).  

6 грудня в Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для юнацтва в 
межах програми "Обираємо професiю крок за кроком" 
старшокласникам вiдкрили секрети успiшної вступної кампанiї.  

22.Демченко Н. Дiти люблять читати книжки / Н. Демченко // 
Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2013.- 7 груд.- 
(Сьогодення сiльських шкіл).  

Про роботу з дiтьми в Площанськiй бiблiотецi-фiлiї 
Великобурлуцького району розповiдає завiдувач бiблiотекою Н. 
Демченко.  

23.Дитячi iсторiї про найголовнiше // Маяк (Богодухiвський р-
н).- 2013.- 13 груд.- (У районнiй дитячiй бiблiотецi).  

У зв'язку з проведенням у 2013 роцi в Українi Року дитячої 
творчостi, з першого червня було оголошено Всеукраїнськiй конкурс 
"Дитячi iсторiї про найголовнiше". На Богодухiвщинi у конкурсi 
взяли участь усi охочi діти – користувачi районной дитячої 
бiблiотеки та сiльських бiблiотек-фiлiй. Умовою конкурсу було 
виготовлення кожним учасником книжки-саморобки. Загалом, на 
конкурс було представлено 20 книжок-саморобок. 

24.До 1025-рiччя Хрещення Київської Русi // Горизонти 
Зачепилiвщини.- 2013.- 15 черв.  

До Дня Хрещення Київської Русi Зачепилiвська центральна 
районна та сiльськi бiблiотеки проводять заходи: книжковi виставки, 
уроки духовностi, iнформацiйнi повiдомлення, бесiди "Пiд захистом 
господньої любовi", "Церква i свiт на межi третього тисячолiття", 
"Не старiє свята правда, як i слово Боже".  

25.Домнiч О. Нам пишуть / О. Домніч // Вiстi Дергачiвщини.- 
2013.- 30 лист.  

Черкасько-Лозiвська бiблiотека Дергачiвського району 
одержала у подарунок вiд депутата сiльської ради Заболотного О.Г. 
90 книг на суму 2000 гривень. 

26.Євроiнтеграцiя – кожен має право на свою думку // 
Горизонти Зачепилiвщини.- 2013.- 7 груд.- (Офiцiйнi новини).  

28 листопада в читацькiй залi Зачепилiвської центральної 
районної бiблiотеки вiдбувся "круглий стiл", присвячений 
євроiнтеграцiйним процесам.  



27.Жижера В. "Адалага" – перша книга Наталiї Расторгуєвої / 
В. Жижера // Водолазький кур'єр.- 2013.- 16 лист.  

У 2013-му роцi – Роцi дитячої творчостi в Українi проводиться 
Всеукраїнський конкурс дитячої творчостi "Дитячi iсторiї про 
найголовнiше". Нововодолазька районна дитяча бiблiотека також 
взяла участь у цьому конкурсi. Одна з кращих читачiв бiблiотеки, 
учениця Нововодолазької школи мистецтв, Наталiя Расторгуєва 
пiдготувала книжку-саморобку на тему: iсторичнi нариси про край i 
назвала її "Адалага" та отримала I мiсце у номiнацiї "Iндивiдуальнi 
роботи" в старшiй вiковiй категорiї на обласному рiвнi. Її роботу 
Харкiвська обласна бiблiотека для дiтей вiдправила в мiсто Київ у 
Нацiональну бiблiотеку України для дiтей для другого пiдсумкового 
туру.  

28.Згадаймо юнiсть, що горiла в Крутах // Горизонти 
Зачепилiвщини.- 2013.- 2 лют.  

У читальному залi Зачепилiвської центральної районної 
бiблiотека для старшокласникiв пройшов урок iсторiї "Згадаймо 
юнiсть, що горiла в Крутах". 

29.Зленко Г. Щоб серця проростали красою / Г. Зленко // 
Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2013.- 23 лист.- 
(Культурне життя).  

В Канiцевськiй сiльськiй бiблiотецi Великобурлуцького 
району була розгорнута виставка творчих робiт народних умiльцiв 
пiд назвою "Щоб серця проростали красою".  

30.Iванов М. Малювали Кобзаря / М. Іванов // Обрiї 
Iзюмщини.- 2013.- 8 лист.- (Приурочено датi).  

31 жовтня на базi Iзюмської центральної районної бiблiотеки 
вiдбувся регiональний конкурс малюнку. Дiти представили 32 
роботи з образом Т.Г. Шевченка, з iлюстрацiями до його творiв, 
копiї малюнкiв Тараса Григоровича. 

31.Iванов М. Новини коротко / М. Іванов // Обрiї Iзюмщини.- 
2013.- 22 лист.  

Восьмого листопада в Iзюмськiй центральнiй мiськiй 
бiблiотецi вiдбулася книжкова виставка-семiнар "Україна - країна, де 
панує злагода та порозумiння", в роботi якої взяли участь заступник 
мiського голови з гуманiтарних питань О.М. Полях, працiвники 
бiблiотечної мережi, читачi. 

32.Iллiчiвський М. Новини коротко / М. Іллічівський // Обрiї 
Iзюмщини.- 2013.- 29 лист.  

Працiвники Iзюмської центральної районної бiблiотеки 
провели годину скорботи пiд назвою "Людської пам'ятi свiча хай 
запалає" для читачiв, сiльських бiблiотекарiв та учнiв старших класiв 
загальноосвiтнiх закладiв. 



33.Кiптiла С. Це стан душi / С. Кіптіла // Дворiчанський край.- 
2013.- 12 жовт.  

У Дворiчанськiй районнiй централiзованiй бiблiотечнiй 
системi вiдбулися урочистостi з нагоди Всеукраїнського дня 
бiблiотек.  

34.Калашник А. "Мова наша солов'їна" / А. Калашник // 
Дворiчанський край.- 2013.- 16 лист.  

В Дворiчанськiй центральнiй бiблiотецi для дорослих провели 
iнформацiйну годину "Мова наша солов'їна" до Дня української 
писемностi та мови.  

35.Калашник А. Чарiвнi звуки поезiї i мелодiї пiсень / А. 
Калашник / Дворiчанський край.- 2013.- 5 жовт.  

1-го жовтня до Дня людей похилого вiку в читальному залi 
Дворiчанської районної бiблiотеки для дорослих вiдбулося засiдання 
клубу "Осiннi барви".  

36.Карелiна Т. Всенародний день пам'ятi. У Пересiчному / Т. 
Кареліна // Вiстi Дергачiвщини.- 2013.- 30 лист.- (Сторiнки історії).  

У Пересiчанськiй бiблiотецi Дергачiвського району до 
Всенародного дня пам'ятi Голодомору пройшла година пам'ятi 
"Невиплаканi сльози України".  

37.Карелiна Т. Урочиста посвята в читачi / Т. Кареліна // Вiстi 
Дергачiвщини.- 2013.- 30 лист.- (Нам пишуть).  

У Пересiчанськiй бiблiотецi Дергачiвського району проходило 
свято для другокласникiв "В країнi книжковiй, в країнi казковiй". 

38.Кацюба О. Крок до сучасної бiблiотеки / О. Кацюба // Вiстi 
Красноградщини.- 2013.- 13 груд.- (На часi).  

Працiвники бiблiотечної системи Красноградщини взяли 
участь у програмi "Бiблiомiст", реалiзацiя якої дозволила 
перетворити кiлька закладiв культури району на сучаснi 
iнформацiйнi центри. Презентацiя найбiльшого з них вiдбулася в 
читальному залi районної бiблiотеки.  

39.Клочко О. День подарункiв i сюрпризiв / О. Клочко // Вiстi 
Красноградщини.- 2013.- 27 груд.- (На часi).  

До Дня Святого Миколая працiвники Красноградської 
районної бiблiотеки для дiтей пiдготували для юних красноградцiв з 
особливими потребами "Нову новорiчну казку".  

40.Книга – лучший друг // Харьк. известия в Октябрьском 
районе.- 2013, N 5.  

В библиотеке-филиале N 23 имени М.Ю. Лермонтова ЦБС 
Октябрьского района г. Харькова для учащихся 2-го класса 
Гимназии N 65 был проведен праздник вежливости "Чтобы радость 
людям дарить, надо добрым и вежливым быть". В программе 



мероприятия детям был показан кукольный спектакль "Фея 
вежливости в стране невеж".  

41.Книга – лучший друг // Харьк. известия в Октябрьском 
районе.- 2013, N 5.  

8 ноября в библиотеке-филиале N 1 им. Н.А. Некрасова в 
рамках клуба любителей истории "Эрудит" состоялся историко-
краеведческий вечер "Храмы в истории Харькова". 

42.Книга – лучший друг // Харьк. известия в Октябрьском 
районе.- 2013, N 5.  

В библиотеке-филиале N 7 имени А. Барто ЦБС Октябрьского 
района была проведена встреча с книгами "Вечно юная и чудесная 
душа Николая Носова".  

43.Книга – лучший друг // Харьк. известия в Октябрьском 
районе.- 2013, N 5.  

8 листопада в бiблiотецi-фiлiї N 30 iм. О. Герцена ЦБС 
Жовтневого району м. Харкова, для учнiв старших класiв ЗОШ N 76, 
було проведено свято української мови "Мова моя барвiнкова, диво 
калинове" до Дня української писемностi i мови.  

44.Книга i театр в гостях у дошкiльнят // Маяк 
(Богодухiвський р-н).- 2013.- 13 груд.- (У районнiй дитячiй 
бiблiотецi).  

Бiблiотекар Богодухiвської районної дитячої бiблiотеки Т.I. 
Кульбака та учасники театральної студiї "Нiка" завiтали в гостi у 
дошкiльнi навчальнi заклади N 5 та N 9 з лiтературно-театралiзовано 
iгровою програмою "Зустрiчаємо зиму". 

45.Книжку читай – перемогу здобувай! // Горизонти 
Зачепилiвщини.- 2013.- 27 квiт.- (Новини культури).  

В березнi в Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для дiтей вiдбувся 
обласний етап конкурсу "Найкращий читач України 2013 року". 
Зачепилiвський район представляли переможцi районного етапу 
конкурсу семикласницi Миколаївської ЗОШ та Зачепилiвського 
лiцею Катерина Стефановська та Дарина Осадча.  

46.Ковтун Л. Ще одна зустрiч / Л. Ковтун // Дворiчанський 
край.- 2013.- 28 верес.  

У читальному залi Дворiчанської районної бiблiотеки 
вiдбулася друга робоча зустрiч в межах адвокацiйної кампанiї 
"Розвиток Центру правової iнформацiї та консультацiй для захисту 
прав населення Дворiчанського району". 

47.Корженко Т. Закон – найбiльша в свiтi сила / Т. Корженко 
// Водолазький кур'єр.- 2013.- 2 лист.  

В рамках тижня правової освiти, що проходив iз 7 по 11 
жовтня, Нововодолазька районна дитяча бiблiотека провела для 



молодi урок права пiд назвою "Ерудит". Також у бiблiотецi була 
органiзована книжкова виставка "Юридична абетка". 

48.Котелевська Л. Нам є ким пишатись / Л. Котелевська // 
Промiнь (Краснокутський р-н).- 2013.- 21 груд.- (Творчi зустрiчi).  

12 грудня 2013 року в бiблiотецi Краснокутської гiмназiї для 
учнiв 6-Б класу була проведена творча зустрiч з вiдомою землячкою 
Ольгою Кабашною, талановитою поетесою, та автором книги 
вiршiв, пiсень i казок для дiтей "Барви рiдного краю".  

49.Криворучко Л. Бiблiотека плюс читач / Л. Криворучко // 
Печенiзький край.- 2013.- 23 лют.- (Пiслямова).  

У день Святого Валентина, 14 лютого в Печенiзькiй дитячiй 
районнiй бiблiотецi вiдбулося бiблiошоу "Бiблiотека + читач = 
любов", яке провела завiдуюча бiблiотекою В. Уткiна. 

50.Криворучко Л. В пам'ять про Крути / Л. Криворучко // 
Печенiзький край.- 2013.- 2 лют.- (У бiблiотецi).  

В Печенiзькiй центральнiй районнiй бiблiотецi пройшла 
поетично-музична композицiя "Крути: бiль i гордiсть України", до 
дня вшаннування пам'ятi героїв Крут. 

51.Криворучко Л. Презентували читачам / Л. Криворучко // 
Печенiзький край.- 2013.- 6 квiт.- (У бiблiотеці). 

В рамках Всесвiтнього дня поезiї у примiщеннi Печенiзької 
центральної бiблiотеки вiдбулася презентацiя книги "Поети просто 
так, знiчев'я, не бувають".  

52.Куряча Л. 10000-й користувач Iнтернет-центру / Л. Куряча 
// Голос Лозiвщини.- 2013.- 6 груд.- (Про все звідусіль).  

30 листопада працiвники Лозiвської центральної районної 
бiблiотеки урочисто привiтали свого 10000-го користувача Iнтернет-
центру. Ним став студент Лозiвського професiйного лiцею Дмитро 
Рибак. На годину Iнтернет-дозвiлля, присвячену ювiлейнiй подiї, 
працiвники бiблiотеки запросили своїх активних вiдвiдувачiв. Вони 
переглянули мультимедiйну презентацiю "Вiртуальна країна 
Iнтернету", розгадали кросворд "Цiкавинки про комп'ютер", 
вiдповiли на запитання жартiвливої вiкторини i прикрасили 
листочками Iнтернет-дерево.  

53.Лавровська В. Умiй сказати "Нi" наркотикам / В. 
Лавровська // Голос Лозiвщини.- 2013.-10 груд.- (Про все звідусіль).  

Четвертого грудня у Герсеванiвськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї 
Лозiвського району пройшов масовий захiд пiд назвою "Умiй 
сказати "Нi" наркотикам, або Як не опинитися у пастцi". 

54.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2013.- 
3 груд.  

25 листопада в Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi 
проведено лiтературний захiд "Майстри української прози". 



55.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 1 
лист.  

30 жовтня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi працiвники вiддiлу 
культури та закладiв культури взяли участь у селекторнiй нарадi iз 
застосуванням мережi Iнтернет з питання "Оптимiзацiї закладiв 
культури Харкiвської областi". Упродовж жовтня-листопада в 
бiблiотецi дiє книжкова виставка "Сад дитинства". 

56.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 
13 груд.  

11 грудня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi працiвники вiддiлу 
культури, закладiв культури взяли участь у селекторнiй нарадi iз 
застосуванням мережi Iнтернет з питання "Оптимiзацiя закладiв 
культури Харкiвської областi". У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 
вiдбувся урок права "Права свої знати, обов'язки не забувати", 
присвячений Мiжнародному дню прав людини". 13 грудня у 
Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi розмiщено виставку-розвал "Нiма 
печаль на вустах України" до Дня вшанування учасникiв лiквiдацiї 
наслiдкiв на ЧАЕС.  

57.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 
15 лист.  

Упродовж листопада в Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi: 
розмiщено iсторичну книжкову виставку "Голодомор-33"; 
вiдбудеться Тиждень профорiєнтацiї "Вибор професiї - крок у 
доросле життя". У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi: розмiщено 
народознавчу виставку "Орнаменти вкраїнського шиття"; дiє 
виставка "Сад дитинства" до Всесвiтнього дня дiтей; дiє книжкова 
виставка "Поки живе мова, житиме й народ" до Дня української 
писемностi та мови.  

58.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 
20 груд.  

19 грудня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проведено 
етнографiчне свято подарункiв "Забiлiв снiгами гай, iде Святий 
Миколай". 13-22 грудня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi розмiщено 
народознавчу поличку "Святий Миколай благословить увесь край".  

59.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 
22 лист.  

Упродовж листопада у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 
розмiщено iсторичну книжкову виставку "Голодомор-33"; у 
Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представлена книжкова виставка-
реквiєм "Було пекло на землi" до Дня пам'ятi жертв голодомору та 
полiтичних репресiй та вiдбудеться зустрiч iз живими свiдками 
"Сльоза пекучої пам'ятi" до 80-рiччя голодомору. 



60.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 
27 груд.  

24 грудня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проведено годину 
цiкавих повiдомлень "Релiгiя: бiля джерел виникнення" до 1025-
рiччя Хрещення України-Русi. Упродовж грудня: у Лозiвськiй 
мiськiй бiблiотецi презентовано лiтературну сторiнку 
"Письменники-ювiляри"; дiє виставка-панорама "Життя людини 
найвища цiннiсть"; дiє креативна виставка з аксесуарами "Святий 
Миколай благословить увесь край". У Лозiвськiй юнацькiй 
бiблiотецi розмiщено виставку "Забiлiв снiгами гай, iде святий 
Миколай". 

61.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 
29 лист.  

Упродовж листопада-грудня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 
дiє книжкова виставка "Поезiя - це завжди неповторнiсть"; 
розмiщено тематичну поличку "Наш Квiтка-Основ'яненко" (до 235-
рiччя з дня народження). У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi дiє 
книжкова виставка "Ювiлейнi та пам'ятнi дати" до 150-рiччя з дня 
народження О. Кобилянської та 235-рiччя з народження Г. Квiтки-
Основ'яненка. 

62.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 6 
груд.  

4 грудня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi працiвники вiддiлу 
культури, закладiв культури взяли участь у селекторнiй нарадi iз 
застосуванням мережi Iнтернет з питання "Оптимiзацiї закладiв 
культури Харкiвської областi". 6 грудня у Лозiвсьiй мiськiй 
бiблiотецi розмiщено книжкову викладку "Мiсцеве самоврядування 
основа сучасної демократiї" до Дня мiсцевого самоврядування. 
Упродовж грудня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi дiє тематична 
поличка "Щоб гріло їх тепло людей" до Мiжнародного дня iнвалiдiв; 
у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi розмiщено виставку-спомин "Рiдну 
землю вони берегли" до Дня Збройних сил України.   

63.Мiсце, де вiдпочиває душа! // Вiстi Водолажчини.- 2013.- 
30 лист.- (Подiї i люди).  

При сiльському будинку культури в селi Новоселiвка 
Нововодолазького району працює бiблiотека, в якiй завдяки 
зусиллям бiблiотекаря Надiї Михайлiвни Маренкової постiйно 
людно.  

64.Миколаєнко О. Дитячi усмiшки – найдорожча подяка 
дорослим / О. Миколаєнко // Обрiї Iзюмщини.- 2013.- 29 лист.- 
(Наостанок).  

У центральнiй дитячiй бiблiотецi м. Iзюм пройшов 
благодiйний захiд "Дiти – наше майбутнє" за участi представникiв 



громадської органiзацiї "Новий простiр" i колективу мiжшкiльного 
навчально-виробничого комбiнату. Для вихованцiв дитячого 
будинку змiшаного типу бiблiотекарi пiдготували пiзнавально-
розважальну програму "Знай свої права". 

65.Минуще все, лиш слово не мине..." // Маяк 
(Богодухiвський р-н).- 2013.- 13 груд.- (У районнiй дитячiй 
бiблiотецi).  

В читальнiй залi Богодухiвської районної дитячої бiблiотеки 
пройшов усний журнал "Минуще все, лиш слово не мине...", 
присвячений Дню української мови та писемностi, який 
вiдзначається в Українi 9 листопада. 

66.Мудрак Н. Мова – божий дар / Н. Мудрак // Голос 
Лозiвщини.- 2013.- 19 лист.- (Про все звідусіль).  

До Дня української писемностi та мови, який вiдзначається 9 
листопада, Лозiвська центральна районна бiблiотека пiдготувала для 
своїх користувачiв мовознавчий турнiр "Мова – божий дар". У 
програмi свята було багато цiкавих та пiзнавальних конкурсiв. У 
нагодi всiм учасникам заходу стала змiстовна та яскрава книжкова 
виставка "О мово! Хто без тебе я?".  

67.Мудрак Н. Обов'язки не забувай / Н. Мудрак // Голос 
Лозiвщини.- 2013.- 20 груд.  

11 грудня в читальному залi Лозiвської центральної районної 
бiблiотеки вiдбулася правова зустрiч з учнями 10 класу ЗОШ N 11. 
Бiблiотекарi пiдготували для присутнiх мультимедiйну презентацiю 
"Права свої знай, але обов'язки не забувай!".  

68.Навчались "Монiторингу та оцiнцi в дiяльностi сучасної 
бiблiотеки" // Горизонти Зачепилiвщини.- 2013.- 27 квiт.- (Новини 
культури).  

Делегацiя Зачепилiвського району у складi начальника вiддiлу 
культури i туризму райдержадмiнiстрацiї Iрини Варкентiн, 
директора ЦБС Лiлiї Бособрод, завiдувачки районною дитячою 
бiблiотекою Олени Мосунової, взяла участь у дводенному тренiнгу 
"Монiторинг та оцiнка в дiяльностi сучасної бiблiотеки", який був 
органiзований програмою "Бiблiомiст" у м. Чернiгiв на базi обласної 
унiверсальної наукової бiблiотеки iм. В. Короленка. 

69.Несвiтайло О. Предки гарбуз їли й нам велiли / О. 
Несвітайло // Зоря (Золочiвський, Богодухiвський, Краснокутський, 
Дергачiвський р-ни).- 2013.- 9 лист.  

У Золочiвськiй районнiй бiблiотецi вiдбулося засiдання клубу 
"Зустрiч". Цього разу його приурочили темi "Ходить гарбуз по 
городу".  



70.Нечитайло Л. Мова моя калинова / Л. Нечитайло // Маяк 
(Богодухiвський р-н).- 2013.- 29 лист.- (Культурне життя 
Богодухiвщини).  

Напередоднi Дня української писемностi та мови в 
Богодухiвському районному будинку культури пройшов 
пiзнавальний урок "Мова моя калинова". Присутнi переглянули 
виставку лiтератури "Краса i сила української мови", яку пiдготувала 
бiблiотекар читальної зали ЦБ Л. Гурiна.  

71.Обрєзкова Т. "Обери життя" / Т. Обрєзкова // 
Дворiчанський край.- 2013.- 7 груд.  

У Дворiчанськiй центральнiй районнiй бiблiотецi провели 
морально-етичний урок "Обери життя" для учнiв Дворiчанського 
професiйного аграрного лiцею. Захiд вiдбувся з нагоди Всесвiтнього 
Дня боротьби зi СНIДом.  

72.Пархоменко Н. Свiт тримається на добрi / Н. Пархоменко 
// Голос Лозiвщини.- 2013.- 24 груд.- (Акценти тижня).  

Завiдуюча Новоiванiвської сiльської бiблiотеки Лозiвського 
району Н. Пархоменко висловлює подяку небайдужим людям, 
завдяки яким бiблiотека передплатила на 2014 рiк перiодичних 
видань бiльш як на двi тисячi гривень.  

73.Печенiзький край.- 2013.- 26 жовт.  
23 жовтня Печенiзька дитяча районна бiблiотека провела 

iнформацiйну екскурсiю "Читання – твiй шлях до успiху". 
74.Половко Г. Святий Миколай до дiтвори у гостi завiтав / Г. 

Половко // Колос (Сахновщинський р-н).- 2013.- 28 груд.  
Завiдуюча Великобучкiвською бiблiотекою-фiлiєю Г. Половко 

та завiдуюча сiльським будинком культури Ю. Селюга з 
Сахновщини пiдготували i провели свято до Дня Святого Миколая. 

75.Полякова О. Живе на землi людина / О. Полякова // Голос 
Лозiвщини.- 2013.- 20 груд.- (У бiблiотеках району).  

Керiвник фiрми "Супiна-Агро" Григорiй Михайлович Пуга 
передплатив перiодичнi виданя для Перемозької сiльської бiблiотеки 
Лозiвського району. 

76.Полякова О. Я – людина, я маю права / О. Полякова // 
Голос Лозiвщини.- 2013.- 20 груд.- (У бiблiотеках району).  

Перемозька та Герсеванiвська бiблiотеки-фiлiї Лозiвського 
району взяли участь у всеукраїнському тижнi права, упродовж якого 
їх користувачі ознайомилась з правовою лiтературою, взяли участь у 
правових брейн-рингах та дискусiях.  

77.Полякова О. Я обираю майбутнє / О. Полякова // Голос 
Лозiвщини.- 2013.- 22 лист. (У бібліотеках).  

У Перемозькiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвської ЦБС пройшов 
тренiнг за темою "Моя майбутня професiя". 



78.Поповнення книжкових фондiв бiблiотек району та стан 
передплати перiодичних видань на 2014 рiк // Горизонти 
Зачепилiвщини.- 2013.- 26 жовт.  

Вiдбулася "пряма лiнiя" з начальником вiддiлу культури i 
туризму Зачепилiвської райдержадмiнiстрацiї I.В. Варкентiн з 
питання поповнення книжкових фондiв бiблiотек району та стан 
передплати перiодичних видань на 2014 рiк.  

79.Посохова Л. Iсторiя нацiональних меншин / Л. Посохова // 
Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2013.- 9 лист.- 
(Соцiальнi iнiцiативи Президента України).  

5 листопада 2013 року в читальному залi Великобурлуцької 
центральної районної бiблiотеки вiдкрилася книжково-iлюстративна 
виставка пiд назвою "Мова – душа кожної нацiональностi, її святощi, 
її скарб", приурочена до Дня мов нацiональних меншин та 
регiональних мов.  

80.Примак Г. Вечер ретро "Как прекрасен этот мир" / 
Г.Примак // Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2013.- 21 дек.- 
(Досуг).  

В Кочетокской библиотеке-филиале N 1 Чугуевского района 
состоялся литературно-музыкальный вечер ретро "Как прекрасен 
этот мир!". Участники исполняли некогда популярные песни 60-70-х 
годов.  

81.Рєзнiк О. Герої Книжкової країни / О. Рєзнік // 
Дворiчанський край.- 2013.- 21 груд.  

До 105-рiччя з дня народження талановитого дитячого 
письменника Миколи Миколайовича Носова в Дворiчанськiй 
районнiй дитячiй бiблiотецi пройшла лiтературна подорож "В стране 
фантазеров и затейников". 

82.Руденко Р. Канiкули в Новокомсомольському / Р. Руденко 
// Печенiзький край.- 2013.- 20 квiт.- (У бiблiотецi).  

Пiд час весняних канiкул в Новокомсомольськiй сiльськiй 
бiблiотецi Печенiзького району працювала "Лiсова школа", був 
проведений бiблiотечний урок "Усна народна творчiсть". 

83.Рябовол Н. "Поезiя – душа народу" / Н. Рябовол // Зоря 
(Золочiвський, Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-
ни).- 2013.- 14 груд.- (В сiльських громадах).  

В бiблiотецi с. Феськи Золочiвського району вiдбулося свято 
"Поезiя – душа народу". У поетичному святi взяли участь школярi 
Феськiвської школи разом iз вчителькою української мови та 
лiтератури В.В. Кидановою, члени клубу лiтнiх людей 
"Спiвдружнiсть" та жителi села. 

84.Сiра Н. Бiль, подвиг, пам'ять... / Н. Сіра // Печенiзький 
край.- 2013.- 11 трав.- (Пiслямова).  



Година-реквiєм "Чорнобильський дзвiн гiркоти" пройшла в 
Борщiвськiй сiльськiй бiблiотецi Печенiзького району.  

85.Савченко I. Дарувати добро / І. Савченко // Колос 
(Сахновщинський р-н).- 2013.- 7 груд.  

До Мiжнародного Дня iнвалiда Сахновщинська центральна 
районна бiблiотека приурочила вечiр-зустрiч, на яку запросили 
людей, якi мають iнвалiднiсть. Пiд час зустрiчi Л. Клiмова, 
начальник управлiння юстицiї розповiла про створення в районi 
органiзацiї iнвалiдiв, про надання їм безоплатної юридичної 
допомоги. Концертнi номери пiдготували працiвники музичної 
школи.  

86.Савченко I. Щоб велося на здоров'я та добро / І. Савченко 
// Колос (Сахновщинський р-н).- 2013.- 14 груд.  

Сахновщинська районна дитяча бiблiотека пiдготувала 
святковий ранок для дiтей-iнвалiдiв. Казковий герой Незнайко та 
бiблiотекарi показали документальний фiльм "Трiумф людської 
душi" про учасникiв параолiмпiйських iгор, вiдбулися iгри та 
розваги, також були подарунки та призи. 

87.Свято Миколая // Вiстi Дергачiвщини.- 2013.- 28 груд.- 
(Вiдгомiн подiй).  

До дня Святого Миколая у Подвiрськiй бiбiлотецi 
Дергачiвської ЦБС провели годину спiлкування "До нашої родини 
прийшов Святий Миколай у гостини".  

88.Сергеев С. Книги от Чугуевской правозащитной группы – 
в дар районным библиотекам / С. Сергеев // Красная звезда 
(Чугуевский р-н).- 2013.- 28 дек.- (Право).  

Центральная библиотечная система Чугуевского района 
пополнилась книгами и брошюрами правовой тематики, которые 
подарили руководитель Чугуевской правозащитной группы Роман 
Лихачев и координатор центра правовой информации и 
консультации ЧПГ Юрий Чумак.  

89.Сєрiк О. "Пори року" Наталiї Нiкiтченко / О. Сєрік // Вiстi 
Змiївщини.- 2013.- 11 жовт.- (Культура).  

У Комскомольськiй мiськiй бiблотецi для дорослих 
Змiївського району у вереснi пройшла виставка робiт мешканки 
селища майстринi-вишивальницi Наталiї Нiкiтченко. Для виставки 
вони вiдiбрала картини-вишивки, об'єднанi пiд назвою "Пори року". 

90.Сєрiк О. Вдячнi нашим читачам / О. Сєрік // Вiстi 
Змiївщини.- 2013.- 27 груд.- (Культура).  

У листопадi бiблiотеки Змiївської ЦБС, зокрема 
Комсомольська мiська бiблiотека для дорослих, брали активну 
участь в органiзацiї експозицiї Змiївського району для обласного 



огляду-конкурсу "Слобожанськi передзвони". На виставцi були 
представленi друкованi джерела i творчi роботи читачiв бiблiотеки.  

91.Слєпченко О. Мешканцям Змiївщини – якiснi бiблiотечнi 
послуги / О. Слєпченко // Вiстi Змiївщини.- 2013.- 29 жовт.- 
(Соцiальнi iнiцiативи Президента).  

23 жовтня 2013 року в примiщеннi Змiївської централiзованної 
бiблiотечної системи вiдбулася нарада бiблiотечних працiвникiв 
району. На нарадi були розглянутi питання реалiзацiї в районi 
завдань та соцiальних iнiцiатив Президента України В. Януковича 
щодо створення умов для доступу громадян Українi до культурних 
послуг, зокрема, вiдродження культурної iнфраструктурi села.  

92.Стойчан А. Великим традицiям православного календаря 
присвячено / А. Стойчан // Горизонти Зачепилiвщини.- 2013.- 19 сiч.  

В Зачепилiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулася 
зустрiч з читачами, присвячена рiздвяним святам i Водохрещi. 

93.Стрельник И. В библиотеке ребят учат правильно 
выбирать профессию / И. Стрельник // Веч. Харьков.- 2013.- 26 дек.- 
(Инициатива).  

Сотрудники Харьковской областной библиотеки для 
юношества разработали совместно с центром занятости программу 
"Выбираем профессию шаг за шагом", с целью оказания помощи в 
выборе будущей профессии выпускникам школ.  

94.Сучкова Л. Днi права у бiблiотеках / Л. Сучкова // Вiстi 
Водолажчини.- 2013.- 14 груд.- (На часi).  

З 9 по 14 грудня 2013 року в бiблiотеках Нововодолазького 
району проводиться Всеукраїнський тиждень права.  

95.Творчiстю скрiплена дружба // Сiльськi новини 
(Валкiвський р-н).- 2013.- 9 лист.  

У рамках реалiзацiї соцiальних iнiцiатив Президента України 
щодо змiцнення в регiонi мiжнацiональної злагоди i порозумiння та з 
нагоди 90-рiччя з дня народження видатного українського поета i 
перекладача, валкiвчанина В.В. Кочевського працiвники Валкiвської 
дитячої i центральної районної бiблiотек пiдготували лiтературну 
годину "Спiвдружнiсть поетiв – спiвдружнiсть народiв" для 
восьмикласникiв лiцею iменi О.С. Масельського.  

96.Театральный променад в библиотеке // Харьк. известия.- 
2013.- 28 дек.- (Общество).  

В Харьковской областной библиотеке для юношества 
состоялось последнее в 2013 году заседание "Театральной 
гостиной". В библиотеку приехали почетные гости из Харьковского 
государственного академического русского драматического театра 
им. А.С. Пушкина: замдиректора Татьяна Настасиенко, 
художественный руководитель театра, народный артист Украины 



Анатолий Кубанцев, заслуженные артисты Украины Александр 
Дербас и Александра Богатырева, ведущая актриса театра Екатерина 
Белая. 

97.Терещенко К. Вiрнiсть краю у трьох томах / К. Терещенко 
// Слобiд. край.- 2013.- 12 груд.- (Районний дайджест).  

В бiблiотеках Красноградського району громадськостi 
презентували третiй том краєзнавчого альманаху, присвяченого 
Красноградщинi. 

98.Тихо мандрує планетою казка // Маяк (Богодухiвський р-
н).- 2013.- 13 груд.- (У районнiй дитячiй бібліотеці).  

Лiтературний ранок-вiкторина "Тихо мандрує планетою казка" 
вiдбувся в Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi. 

99.Традиции Рождества в Европе // Харьк. известия.- 2013.- 
12 дек.- (Город).  

В Центральной научной библиотеке Харьковского 
национального университета им. В.Н. Каразина прошел 
традиционный Международный фестиваль "Традиции Рождества в 
Европе".  

100.Уткiна В. Вшанували / В. Уткіна // Печенiзький край.- 
2013.- 30 лист.- (Скорботнi дати).  

До Дня вшанування пам'ятi жертв i постраждалих вiд 
голодоморiв 22 листопада Печенiзька центральна районна бiблiотека 
та Печенiзька дитяча районна бiблiотека провели вечiр-реквiєм "У 
тридцять третiм, на земному крузi, розiп'ято мiльйони без вини...". 

101.Фендрикова Г. Великий Бурлук / Г. Фендрикова // 
Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2013.- 28 груд.- (Зi 
святом Святого Миколая!).  

Великобурлуцька районна бiблiотека для дiтей разом з 
районним Будинком культури у день Святого Миколая провели 
театралiзоване свято для дiтей району – "Мiй Святенький Миколаю, 
приходи скорiш, благаю".  

102.”Хрещення Русi – початок iсторичного шляху” // 
Водолазький кур'єр.- 2013.- 27 лип.  

До дня святкування 1025-рiччя Хрещення Київської Русi у 
Нововодолазькiй районнiй дитячiй бiблiотецi було оформлено 
книжково-iлюстративну виставку "Хрещення Русi – початок 
iсторичного шляху народу" та була проведена година цiкавої 
iнформацiї на тему: "Християнство – як надбання культури", пiд час 
якої читачi ознайомилися з iсторiєю виникнення християнства в 
Київськiй Русi. 

103.Художник – це людина, що малює вмокнувши пензля в 
свою душу // Водолазький кур'єр.- 2013.- 9 берез.  



У Нововодолазькiй районнiй дитячiй бiблiотецi 7 лютого 
вiдкрили презентацiю творчих робiт мiсцевих художникiв.  

104.Цей дивосвiт – бiблiотека // Маяк (Богодухiвський р-н).- 
2013.- 27 верес.  

Про роботу бiблiотек Богодухiвщини розповiдає директор 
Богодухiвської ЦБС К.О. Козловська. 

105.Чернишова Т. Берегиня сiльських книг / Т. Чернишова // 
Маяк (Богодухiвський р-н).- 2013.- 13 груд.- (Твої люди, 
Богодухiвщина).  

З 2000 року працює в бiблiотецi села Корбинi Iвани 
Богодухiвського району справжня Берегиня сiльських книг 
завiдувачка бiблiотекою Л.Ф. Миланюк.  

106.Чернишова Т. Вiра, Надiя i Любов читача – бiблiотека / Т. 
Чернишова // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2013.- 27 верес.- (30 
вересня – Всеукраїнський день бiблiотек).  

Завiдувачка Крисинською бiблiотекою-фiлiєю Л. Юрченко 
бiблiотекар з майже 25-рiчним стажем роботи – одна з кращих 
представниць цiєї професiї у Богодухiвському районi.  

107.Чим запам'ятався рiк, що минає? // Вiстi Водолажчини.- 
2013.- 28 груд.- (Акценти).  

Директор Нововодолазької ЦБС Людмила Iллiвна Сучкова про 
важливу подiю, яка сталася у Нововодолазькiй ЦБС у 2013 роцi – 
вiдкриття у п'яти бiблiотеках району Iнтернет-центрiв.  

108.Чудик О. Слова поета-земляка шанує славна Мартова / О. 
Чудик // Печенiзький край.- 2013.- 6 лип.- (Подiї).  

До дня народження поета, публiциста i земляка Петра 
Василенка, якому 29 червня мало б виповнитися 76 рокiв, в 
Мартiвськiй бiблiотецi Печенiзького району був проведений усний 
журнал "Слова поета-земляка шанує наша Мартова", на сторiнках 
якого висвiтлювався життєвий та творчий шлях поета. 

109.Чумак Л. Алея Слави / Л. Чумак // Печенiзький край.- 
2013.- 2 лист.- (До визволення України вiд нiмецьких загарбників).  

В Артемiвськiй сiльськiй бiблiотецi Печенiзького району 24 
жовтня вiдбулася година слави присвячена 69-й рiчницi визволення 
України вiд нiмецько-фашистських загарбникiв.  

110.Чумак Л. Мамо, матiнко, матусе... / Л. Чумак // 
Печенiзький край.- 2013.- 18 трав.- (У бiблiотецi).  

В Артемiвськiй сiльськiй бiблiотецi Печенiзького району 
пройшла година спiлкування "Мамо, матiнко, матусе...", присвячена 
Дню Матерi.  

111.Шевченко I. Тиждень правової освiти у районi / І. 
Шевченко // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2013.- 12 жовт.  



В рамках реалiзацiї соцiальних iнiцiатив Президента України 
щодо надання безоплатної правової допомоги населенню з 7 по 11 
жовтня на Близнюкiвщинi вiдзначили тиждень правових знань, який 
проводиться з нагоди Дня юриста. В центральнiй районнiй 
бiблiотецi вiдбувся форум правникiв з керiвництвом та 
представниками органiв виконавчої влади за участю 
старшокласникiв та молодi району.  

112.Щетинiна Л. Коли за п'ятдесят / Л. Щетиніна // 
Дворiчанський край.- 2013.- 7 груд.  

У Вiльшанськiй бiблiотецi Дворiчанського району вiдбувся 
тематичний вечiр, присвячений жiнкам "осiннього" вiку. 

113.”Ювiлей коротунчикiв” // Маяк (Богодухiвський р-н).- 
2013.- 13 груд.- (У районнiй дитячiй бібліотеці).  

У Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi пройшли 
лiтературна година та книжкова виставка "Казковий свiт 
коротунчикiв" до дня народження росiйського прозаїка М.М. 
Носова.  

114.Яковенко О., Рашевська Л. Чарiвний свiт слова / О. 
Яковенко, Л. Рашевська // Промiнь (Краснокутський р-н).- 2013.- 23 
лист.- (Дитяче дозвiлля).  

В бiблiотецi Краснокутської гiмназiї вiдбулося щорiчне 
традицiйне свято української писемностi та мови, яке вiдзначається 
всiєю країною 9 листопада.  

115.Яковенко С. Бiблiотеки Чугуївщини приєдналися до 
програми "Бiблiомiст" / С. Яковенко // Красная звезда (Чугуевский 
р-н).- 2013.- 7 дек.  

В результатi перемоги у конкурсi програми "Бiблiомiст" 
Чугуївська районна централiзована бiблiотечна система отримала 
комплект комп'ютерного обладнання i пiдключилася до Всесвiтньої 
мережi. Урочиста церемонiя з нагоди вiдкриття пункту публiчного 
доступу до Iнтернету вiдбулася 29 листопада в Центральнiй 
районнiй бiблiотецi.  
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