ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА
БІБЛІОТЕКА
СЕКТОР ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА
61003, м. Харків, вул. Кооперативна, 13
т. 731-31-32

БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
(Тематико-бібліографічний список за матеріалами преси )

Вип. 1
(І квартал)

Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації
з питань культури і мистецтва Харківської
обласної універсальної наукової бібліотеки

Харків 2014

БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
(Анотований тематико-бібліографічний список
за матеріалами регіональних періодичних видань
за І квартал 2014 року).
1.Адамович Т. Афганский ветер / Т. Адамович // Харьк. известия.2014.- 20 февр.
В Центральной библиотеке семейного чтения N 25 Дзержинского
района открылась выставка-статистический репортаж "Афганский ветер",
приуроченная к празднованию 25-й годовщины вывода советских войск из
Афганистана.
2.Адамович Т. Кошки бывают разные / Т. Адамович // Харьк.
известия.- 2014.- 15 марта.
В библиотеке семейного чтения N 25 Дзержинского района прошел
фестиваль "Пушистые мурлыки", посвященный Международному дню
кошек.
3.Адамович Т. Стань лучшим читателем страны / Т. Адамович //
Харьк. известия.- 2014.- 8 марта.
В библиотеке семейного чтения N 25 Дзержинского района подвели
итоги 1-го этапа конкурса "Найкращий читач бiблiотеки-2014"
Всеукраинского конкурса детского чтения "Книгомания-2014" ("Найкращий
читач України 2014 року").
4.Адамович Т. Я б в строители пошел, пусть меня научат / Т.
Адамович // Харьк. известия.- 2014.- 11 февр.
В Харьковской областной библиотеке для юношества прошла ярмарка
вакансий для будущих абитуриентов – учащихся 8-11 классов.
5.Александрова А. Книжный дом на селе / А. Александрова // Харьк.
известия.- 2014.- 18 янв- (Регион).
В селе Ольховатка Великобурлукского района после капитального
ремонта открылась сельская библиотека-филиал. К 200-летию великого
Кобзаря в библиотеке проходит Неделя Шевченко, развернута выставка его
произведений.
6.Александрова А. Рожденный Украиной // А. Александрова / Харьк.
известия.- 2014.- 13 марта.
В населенных пунктах Харьковщины проходят мероприятия,
приуроченные к 200-летию со дня рождения выдающегося украинского
поэта, художника и общественного деятеля Тараса Шевченко. На
Красноградщине сотрудники Октябрьской библиотеки-филиала провели
мероприятие под названием "Звенят струны Кобзаря", в Хрестищинской
библиотеке-филиале состоялся литературный вечер "Слово Шевченко сияет в
веках", в Центральной районной библиотеке - литературно-музыкальный
вечер "Известный и неизвестный Шевченко". Разнообзразные мероприятия

прошли
также
в
библиотеках
Волчанского,
Краснокутского,
Нововодолажского и других районов.
7.Бiлоус Р. За доброю традицiєю / Р. Білоус // Дворiчанський край.2014.- 25 сiч.
У Колодязненськiй сiльськiй бiблiотецi Дворiчанського району за
традицiєю вiдсвяткували Старий Новий рiк. Було проведено краєзнавчий
захiд "Новорiчна казка для дорослих".
8.Базир Л. Вшановуємо Кобзаря! / Л. Базир // Вiстi Дергачiвщини.2014.- 29 берез.
21 березня у Малоданилiвськiй селищнiй бiблiотецi Дергачiвського
району вiдбувся лiтературний вечiр "Поклонiмося Кобзарю", на який були
запрошенi школярi Малоданилiвського лiцею.
9.Без'язична Л. Районне методоб'єднання шкiльних бiблiотекарiв / Л.
Без'язична // Вiстi Дергачiвщини.- 2014.- 22 берез.
11 березня вiдбулося святкове засiдання шкiльних бiблiотекарiв у
Русько-Лозiвському НВК, присвячене 200-рiччю Т.Г. Шевченка, за темою
"Мово рiдна, слово рiдне".
10.Бець О., Скирда В. Шанували Великого Кобзаря i в Сухинах / О.
Бець, В. Скирда // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2014.- 18 берез.
В Сухининському сiльському клубi Богодухiвського району 9 березня
зiбралися шанувальники поезiї Т.Г. Шевченка на лiтературно-музичний
вечiр, присвячений 200-рiччю вiд дня народження Т.Г. Шевченка. Присутнi
мали можливiсть ознайомитися з виставкою "Творчий i життєвий шлях Т.Г.
Шевченка", пiдготовленою завiдуючою сiльською бiблiотекою-фiлiєю В.В.
Скирдою.
11.Бєлая С. Школярi згадують Шевченка / С. Бєлая // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2014.- 18 берез.
11 березня в Петропавлiвськiй ЗОШ I-II ст. Богодухiвського району
учнi 6 та 7 класiв разом iз завiдуючою сiльською бiблiотекою Я.В. Iващенко
та вчительскою української мови та лiтератури Л.О. Бець пiдготували i
провели святкування 200-ї рiчницi вiд дня народження Т.Г. Шевченка.
12.«Богодухiвщина славить Кобзаря» // Маяк (Богодухiвський р-н).2014.-14 берез.
Богодухiвська дитяча бiблiотека та районний будинок культури
органiзували в фойє РБК фотовиставку "Богодухiвщина славить Кобзаря".
Свої свiтлини на виставку представли 9 шкiл, 3 ДНЗ, 23 сiльськi бiблiотеки,
17 сiльських будинкiв культури, Богодухiвський аграрний лiцей та одна
сiльська рада.
13.Борох I. З нагоди 200-рiччя Тараса Шевченка / І. Борох // Зоря
(Золочiвський, Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2014.18 сiч.
Вiдбулося засiдання органiзацiйного комiтету творчого конкурсу
бiблiотечних працiвникiв Золочiвського району "Шанує Тараса Україна, як
мати рiдного сина". Учасники обговорили умови проведення конкурсу, який
пройде в лютому в усiх бiблiотечних закладах району.

14.Буднi сiльської бiблiотеки // Вiстi Красноградщини.- 2014.- 14 берез.
Про роботу бiблiотеки селища Балки Красноградського району.
15.Вiєру М. Завiтали i колядники з вертепом... / М. Вієру //
Дворiчанський край.- 2014.- 18 сiч.
У Першотравневiй бiблiотецi Дворiчанського району вiдбулося
театралiзоване духовно-народознавче свято "Христос народився! Славимо
Його!".
16.Вiчне слово Кобзаря – вiчна шана Кобзарю // Маяк (Богодухiвський
р-н).- 2014.- 14 берез.
З нагоди вiдзначення 200-рiччя вiд дня народження Великого Кобзаря у
читальнiй залi Богодухiвської районної бiблiотеки пройшов мiський конкурс
читцiв "Вiчне слово Кобзаря – вiчна шана Кобзарю".
17.Василець Т. Черга за книгою / Т. Василець // Слобiд. край.- 2014.16 сiч.- (Крупним планом).
60 новеньких примiрникiв видань сучасної української прози зайняли
своє мiсце у фондi бiблiотеки обласної спецiалiзованої школи-iнтернату II-III
ступенiв "Обдарованiсть".
18.Виставка, присвячена великому Кобзарю // Знамя труда
(Первомайский р-н).- 2014.- 25 янв.
В Первомайськiй центральнiй мiськiй бiблiотецi вiдкрилась книжкова
виставка "Генiй України", присвячена 200-рiччю вiд дня народження Тараса
Шевченка.
19.Голубнича О. "Хай дух Шевченка об'єднає нас" / О. Голубнича //
Вiстi Змiївщини.- 2014.- 24 сiч.
17 сiчня в примiщеннi Змiївської централiзованної бiблiотечної
системи вiдбулася вiртуальна лiтературна година "Хай дух Шевченка
об'єднає нас". Ведучi розповiли присутнiм про життя та творчiсть видатного
поета. Була пiдготовлена та продемонстрована мультимедiйна презентацiя
сучасної документальної стрiчки "Мiй Шевченко".
20.Голубнича О. Робота бiблiотеки в допомогу духовному
самовдосконаленню особистостi / О. Голубнича // Вiстi Змiївщини.- 2014.- 18
лют.
12 лютого в читальному залi Змiївської центральної районної дитячої
бiблiотеки вiдбулась актуальна дискусiя на тему "Духовна краса людини". На
захiд були запрошенi учнi 6-х класiв Змiївської ЗОШ N 2.
21.Голубнича О. У Змiєвi вшанували Великого Кобзаря / О. Голубнича
// Вiстi Змiївщини.- 2014.- 14 берез.- (До 200-рiччя вiд дня народження Т.
Шевченка).
11 березня на сценi Змiївського районного Будинку культури вiдбувся
лiтературно-мистецький захiд за участю школярiв i аматорських колективiв
Змiївщини "Живи поете, в пам'ятi людськiй!". У холi Будинку культури була
розгорнута лiтературна виставка: книги Шевченка та про Шевченка, яку
пiдготували працiвники Змiївської централiзованої бiблiотечної системи.
22.Горбацевич К. Iсторiю вчили... у бiблiотеках / К. Горбацевич //
Голос Лозiвщини..- 2014.- 28 сiч.

До рiчницi Переяславської Ради у Краснопавлiвськiй мiськiй
бiблiотецi-фiлiї N 2 Лозiвської ЦБС завiдуюча С.О. Бараш здiйснила для
читачiв iсторичний екскурс "Що принесла Українi Переяславська Рада".
Бiблiотекар Павлiвської бiблiотеки-фiлiї Т.Ф. Гончарова провела захiд
iсторичне вiконце "Переяславська рада: сторiнки iсторiї". Також в
бiблiотеках Лозiвської ЦБС були проведенi: огляд лiтератури "Державницька
дiяльнiсть Б. Хмельницького", захiд "Подiя, яка змiнила Українську
державу", iсторичний екскурс на тему "Що принесла Українi Переяславська
Рада", вiдеомандрiвка "Переяславська Рада 1654 року та її iсторичне
значення".
23.Горбацевич К. Тиждень права в бiблiотеках / К. Горбацевич //
Голос Лозiвщини.- 2014.- 4 берез.
Бiблiотеки Лозiвського району взяли активну участь в Тижнi права,
який пройшов з 17 по 21 лютого. Бiблiотеки органiзували популяризацiю
правової лiтератури через виставки, конкурси, вiкторини. В Центральнiй
районнiй бiблiотецi були органiзованi виставка-рекомендацiя "Громадськоправовий кур'єр" i скринька "Запитання юристу". В районнiй бiблiотецi для
дiтей провели тематичний перегляд лiтератури "Знати. Розумiти.
Виконувати".
24.Горбацевич К. Шевченковi присвячується / К. Горбацевич // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 21берез.
Пiд час проведення Шевченкiвських днiв у кожнiй бiблiотецi
Лозiвського району були органiзованi книжковi виставки, присвяченi життю i
творчостi Великого Кобзаря, та проведенi їх огляди. Серед iнших заходiв до
200-рiччя вiд дня народження Т.Г. Шевченка: лiтературно-мистецька
мандрiвка "Талан i талант Великого Кобзаря" (Шатiвська бiблiотека); слайдпрезентацiя "Шлях художника" (Катеринiвська бiблiотека); лiтературна
година "Шевченкiвськi думи переживуть вiки" (Плисiвська бiблiотека);
лiтературне ревю "Уклiн Кобзарю" (Орiльска бiблiотека N 2) та iншi.
25.Греческое настроение // Харьк. известия.- 2014.- 8 февр.
7 февраля в выставочном зале Центральной научной библиотеки
Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина состоялось
открытие планшетной выставки под названием "Константинос Кавафис.
Жизнь и творчество", посвященной творчеству греческого поэта
Константиноса Кавафиса.
26.Григоренко М. Сiмейна релiквiя / М. Григоренко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 1 берез.
Читач Мануїлiвської бiблiотеки-фiлiї N 25 Дергачiвського району
розповiдає iсторiю появи "Кобзаря" Т.Г. Шевченка в їхнiй сiм'ї.
27.Грунська О., Петрова О. Мандариновий тиждень у
Комсомольськiй бiблiотецi / О. Грунська, О. Петрова // Голос Лозiвщини.2014.- 4 лют.
В Комсомольськiй бiблiотецi Лозiвського району пiд час зимових
канiкул було проведено Мандариновий тиждень.

28.Гученко О. Про жiнку словами Кобзаря / О. Гученко // Зоря
(Золочiвський, Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2014.22 берез.
До 200-рiччя видатного письменника Т.Г. Шевченка та свята 8 Березня
аматори Свiтличненського СБК Золочiвського району пiдготували
лiтературно-музичну композицiю "Жiноча доля в творчостi Т.Г. Шевченка".
У бiблiотецi була оформлена книжково-iлюстрована виставка "Шанує Тараса
Україна, як мати рiдного сина".
29. 95-рiчниця проголошення Акта злуки // Знамя труда
(Первомайский р-н) .- 2014.- 29 янв.
До 95-ї рiчницi проголошення Акта злуки в Первомайськiй центральнiй
мiськiй бiблiотецi була оформлена книжкова виставка пiд назвою
"Соборнiсть України – єднiсть нацiї". 23 сiчня в бiблiотецi пройшло засiдання
"круглого столу" за темою "Земля у нас одна i сонце в нас єдине".
30.Демиденко К. Генiй українського народу / К. Демиденко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 22 берез.- (До 200-рiччя Т.Г. Шевченка).
14 березня у Протопопiвському сiльському клубi Дергачiвського
району вiдбулося вшанування пам'ятi генiя українського народу Тараса
Григоровича Шевченка. Всi бажаючi могли продивитися у бiблiотецi
книжкову виставку "Тарас Шевченко - нацiональний пророк" та взяти участь
у вiкторинi "Знавцi творiв Т. Шевченка", яку влаштувала завiдувач мiсцевої
бiблiотеки Валентина Повойкiна.
31.Демченко Н. Твiй голос, Тарасе, ми чуємо через вiки / Н. Демченко
// Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2014.- 22 берез.
У Площанському сiльському будинку культури Великобурлуцького
району директором С.В. Кашенко та бiблiотекарем Н.В. Демченко був
проведений захiд з нагоди 200-ї рiчницi з Дня народження генiя українського
народу Т.Г. Шевченка.
32.До 200-рiчного ювiлею Т. Шевченка // Маяк (Богодухiвський р-н).2014.- 7 лют.- (У районнiй дитячiй бiблiотецi).
До святкування 200-рiчного ювiлею Т.Г. Шевченка в Богодухiвськiй
районнiй дитячiй бiблiотецi створено книжкову виставку "Кобзар" рiзнi роки
видання". На нiй представлено 18 книг Т.Г. Шевченко "Кобзар" рiзних рокiв
видання, починаючи з 1899 року i т.д., якi зберiгаються в фондах бiблiотек
району.
33.До України - з любов'ю // Вiстi Красноградщини.- 2014.- 31 сiч.(Палiтра).
З нагоди Дня Соборностi та Свободи у Красноградському краєзнавчому
музеї iм. П.Д. Мартиновича в рамках масового заходу "Україна - соборна
держава" вiдкрилася виставка декоративно-прикладного мистецтва.
Працiвники центральної районної бiблiотеки пiдготували добiрку тематичної
лiтератури "Один народ - одна держава".
34.Домнiч О. Шануємо i пам'ятаємо видатного земляка / О. Домніч //
Вiстi Дергачiвщини.- 2014.- 1 лют.

До 70-рiччя з дня народження українського письменника, прозаїка,
гумориста, сатирика, члена Спiлки письменникiв СРСР, члена Спiлки
письменникiв України, лауреата лiтературної премiї iм. О. Вишнi Вiктора
Ендеберi, при Черкасько-Лозiвськiй бiблiотецi Дергачiвського району
оформлено книжкову виставку та проведено день пам'ятi.
35.Дубинка Т. Слово Шевченка не вмре, не поляже / Т. Дубинка //
Маяк (Богодухiвський р-н).- 2014.- 7 берез.
До 200-рiччя вiд дня народження Т.Г. Шевченка у Хр.-Микитiвськiй
сiльськiй бiблiотецi на Богодухiвщинi було проведено низку заходiв.
Створена постiйно дiюча виставка "Живе слово Кобзаря", пройшла
лiтературно-музична година "Слово Шевченка не вмре, не поляже".
36.Дудус Н. Пам'ятаємо Шевченка / Н. Дудус // Знамя труда
(Первомайский р-н).- 2014.- 15 марта.- (Культура).
9 березня, в день 200-рiчного ювiлею Шевченка, Бiльшовицький СБК
Первомайського району разом з бiблiотекою провели лiтературну вiтальню
"Пам'ятаємо Шевченка, вiримо в Україну".
37.Екологiчна година "Лiсовi таємницi" // Маяк (Богодухiвський р-н).2014.- 25 берез.
У Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi пройшла екологiчна
година "Лiсовi таємницi". Захiд був присвячений творчостi Вiталiя Бiанкi вченому-бiологу, дитячому письменнику-анiмалiсту.
38.Екскурсiя першокласникiв у скарбницю знань // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2014.- 25 берез.
Екскурсiя по бiблiотецi та лялькова виставка "В гостях у Домовичка"
були проведенi для учнiв перших класiв лiцею N 3 в Богодухiвськiй районнiй
дитячiй бiблiотецi.
39.Жолудь М. Єдина Україна / М. Жолудь // Слобiд. край.- 2014.- 1
лют.
З нагоди Дня Соборностi i Свободи України в районах Харкiвщини
пройшли урочистi заходи. Зокрема, у Вовчанськiй центральнiй районнiй
бiблiотецi провели патрiотичну годину "Соборна мати Україна - одна на всiх,
як оберiг".
40.Жолудь М. Сiльська бiблiотека зi свiжим ремонтом / М. Жолудь //
Слобiд. край.- 2014.- 18 сiч.- (Панорама подiй).
У селi Вiльхуватцi Великобурлуцького району пiсля капiтального
ремонту вiдкрилася бiблiотека.
41.Жолудь М. Щаслива "чортова дюжина" обласної бiблiотеки / М.
Жолудь // Слобiд. край.- 2014.- 11 сiч.- (Суспiльство).
Про роботу сучасного Інтернет-центру, який нещодавно почав дiяти у
Харкiвськiй обласній бiблiотецi для дітей.
42.Знать свои права // Харьк. известия.- 2014.- 8 марта.- (Общество).
17-21 февраля, по инициативе Главного управления юстиции в
Харьковской области, в библиотеке семейного чтения N 25 при
информационной поддержке ЦГБ им. В.Г. Белинского прошла
ежеквартальная Неделя права.

43.Зозуля О. Ми повиннi їх пам'ятати... / О. Зозуля // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 21 лют.- (Ми пам'ятаємо...)
25-й рiчницi виведення радянських вiйськ з Афганiстану була
присвячена слай-вiдеокомпозицiя "Молодiсть, обпалена вiйною", яку 13
лютого для учнiв початкових класiв провели завiдуюча Катеринiвської
сiльської бiблiотеки та вчителi Катеринiвської загальноосвiтньої школи
Лозiвського району.
44.Зозуля О. Наша сусiдка Бiлорусь / О. Зозуля // Голос Лозiвщини.2013.- 31 сiч.
З приводу оголошення 2014 року Роком бiлоруської культури в
Українi, 25 сiчня в Катеринiвськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвської ЦБС вiдбулося
засiдання клубу за iнтересами "Друзi бiблiотеки" пiд назвою "Наша сусiдка
Бiлорусь".
45.Зягун I. Iду душею до поета / І. Зягун // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2014.- 18 берез.
В Гонтоярськiй школi I-II ст. Валкiвського району вiдбувся конкурс на
краще виконання творiв великого Козаря з нагоди 200-рiччя з дня його
народження. Присутнiх зацiкавили i книжковi виставки творiв Т.Г. Шевченка
та літератури про нього, якi пiдготували сiльська i шкiльна бiблiотеки.
46.Iванова Г. Лiтературно-мистецька година / Г. Іванова // Радянський
патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2014.- 15 берез.
Великобурлуцька центральна районна бiблiотека для дiтей провела для
учнiв 4-А класу Великобурлуцької ЗОШ захiд, присвячений 200-лiттю вiд
дня народження Тараса Шевченка – лiтературно-мистецьку годину "Слово,
пiсня, дума Кобзаря – ви окраса й суть мого життя".
47.Iванченко Л., Виставна О. "Афганiстан - ти серця мого бiль" / Л.
Іванченко, О. Виставна // Голос Лозiвщини.- 2014.- 21 лют.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбулася зустрiч пiд назвою
"Афганiстан - ти серця мого бiль" учнiв 10 класу ЛЗОШ N 3 з воїнамиафганцями.
48.Игнатова С. Русско-Лозовская библиотека / С. Игнтова // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 15 берез.- (До 200-рiччя Т.Г. Шевченка).
В Русско-Лозовской библиотеке-филиале N 21 Дергачевской ЦБС
прошел устный журнал "Живой в правде вековой", посвященный 200-летию
со дня рождения Т.Г. Шевченко.
49.Iллiчiвський М. Новини культури / М. Іллічівський // Обрiї
Iзюмщини.- 2014.- 31 сiч.
На базi Iзюмської центральної районної бiблiотеки вiдбулася
лiтературно-поетична година за темою "Нам треба голосу Тараса".
50.Кайдалова I. "Поклонiмося Кобзарю" / І. Кайдалова // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 8 берез.- (До 200-рiччя Т.Г. Шевченка).
У бiблiотецi села Цупiвка Дергачiвського району 4 березня вiдбулося
свято "Поклонiмося Кобзарю" до 200-рiччя з дня народження Т.Г. Шевченка.
51.Калашник А. Поборник iстини та справедливостi / А. Калашник //
Дворiчанський край.- 2014.- 22 берез.

В Дворiчанськiй районнiй бiблiотецi для дорослих 3 березня вiдбулося
засiдання клубу "Дiалог", присвячене 200-й рiчницi вiд дня народження Т.Г.
Шевченка.
52.Кантемир Л. Ко Дню всех влюблснных / Л. Кантемир // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 15 лют.
Накануне Дня святого Валентина в читальном зале Дергачевской
центральной библиотеки состоялся литературно-музыкальный вечер "Ты рядом, и все прекрасно...".
53.Карнаушенко В. Ти наше диво калинове, кохана українська мово! /
В. Карнаушенко // Голос Лозiвщини.- 2014.- 14 берез.- (Наша
Шевченкiнiана).
22 лютого в Плисiвськiй сiльськiй бiблiотецi Лозiвського району
вiдбувся урок рiдної мови пiд назвою "Ти наше диво калинове, кохана
українська мово!", присвячений Дню рiдної мови.
54.Касяненко Ю. "На струнах Кобзаревої душi" / Ю. Касяненко //
Промiнь (Краснокутський р-н).- 2014.- 7 берез.
27 лютого у Краснокутськiй гiмназiї вiдбувся лiтературно-музичний
вечiр "На струнах Кобзаревої душi", присвячений 200-рiччю вiд дня
народження Тараса Шевченка. Органiзаторами i ведучими цього свята поезiї
стали спiвробiтники Краснокутської центральної районної бiблiотеки провiдний бiблiотекар читального залу Надiя Соломка та бiблiограф Євгенiя
Китченко.
55.Касяненко Ю. Про Шевченка - за "круглим столом" / Ю. Касяненко
// Промiнь (Краснокутський р-н).- 2014.- 25 сiч.
В Краснокутськiй районнiй державнiй адмiнiстрацiї вiдбувся "круглий
стiл", пiд час якого учасниками було розглянуто план проведення заходiв,
присвячених пiдготовцi та святкуванню на Краснокутщинi 200-рiччя з дня
народження великого Кобзаря. Зокрема, в рамках лiтературно-культурних
заходiв плануються конкурси читцiв, виставки, концертнi програми,
тематичнi вечори, присвяченi життю i творчостi поета. Участь у пiдготовцi
святкування вiзьмуть колектив Краснокутського РБК, сiльськi Будинки
культури, бiблiотеки району.
56.Коваленко Ю. Календарь любви / Ю. Коваленко // Харьк.
известия.- 2014.- 6 марта.- (Культура).
В первый день весны в специализированной музыкально-театральной
библиотеке им. К. Станиславського состоялся концерт вокальной музыки
"Календарь любви". Незабываемый музыкальный праздник подарили
солисты Елена Вальсамакина, Роман Ткаченко, Анна Исиченко и
концертмейстер Наталья Леонова.
57.Ковальская Е. Харьковский ученый ввел в заблуждение французов
/ Е. Ковальская // Веч. Харьков.- 2014.- 25 янв.
25 января в Харьковской городской специализированной музыкальнотеатральной библиотеке имени К.С. Станиславского пройдет вечер памяти
"Ученый, влюбленный в музыку", посвященный 100-летию со дня рождения
талантливого ученого Кирилла Милославского.

58.Козелок Т. 2014 - рiк Тараса Шевченка / Т. Козелок // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2014.- 18 сiч.
В Сахновщинськiй районнiй бiблiотецi вiдбулися шевченкiвськi
читання "Слово Тарасове вiчне, як вiчна матiнка земля" за участю
представникiв районної державної адмiнiстрацiї, учнiв 9-х класiв
Сахновщинської гiмназiї, вокального гурту районного Будинку культури
"Сахновщаночка" та працiвникiв бiблiотеки.
59.Косолапова А. Афган - наш бiль, наша пам'ять / А. Косолапова //
Голос Лозiвщини.- 2014.- 18 лют.
25-рiччю виведення радянських вiйськ з Афганiстану було присвячене
чергове засiдання юнацького клубу за iнтересами "Епiцентр" в читальному
залi Лозiвської центральної районної бiблiотеки. На захiд запросили учасника
тих жахливих подiй В'ячеслава Михайловича Євсюкова. В бiблiотецi була
представлена виставка "Молодiсть, обпалена вiйною", проведена
мультимедiйна презентацiя пiд назвою "Афган - наш бiль, наша пам'ять".
60.Крамар О. "Вiдлуння афганських гiр" / О. Крамар // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2014.- 22 берез.
15 лютого у бiблiотецi-фiлiї с. Дубовi Гряди Сахновщинського району
пройшла година спiлкування на тему: "Вiдлуння афганських гiр".
61.Крамаренко О. Це пам'ять предкiв / О. Крамаренко // Обрiї
Iзюмщини.- 2014.- 31 сiч.
В Iзюмськiй центральнiй мiськiй бiблiотецi пройшла презентацiя книги
Iгоря Хомича Грецiнгера "Стара фотографiя".
62.Кулешова Т. Вшанування пам'ятi Великого Кобзаря / Т. Кулешова //
Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2014.- 18 янв.
Заступник голови Чугуївської райдержадмiнiстрацiї Вячеслав
Коростельов провiв нараду з начальниками вiддiлiв гуманiтарної сфери
райдержадмiнiстрацiї щодо органiзацiї та проведення в районi заходiв до 200рiччя вiд дня народження Тараса Шевченка. На нарадi детально обговорено
план пiдготовки до районних урочистостей, що вiдбудуться на територiї
Малинiвської селищної ради. Визначено форми проведення заходiв у
школах, клубних закладах району та бiблiотеках-фiлiях Чугуївської ЦБС.
63.Куряча Л. Рiздвянi зустрiчi в бiблiотецi / Л. Куряча // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 24 сiч.
13 сiчня 2014 року в читальному залi Лозiвської центральної районної
бiблiотеки вiдбулося засiдання клубу за iнтересами за темою "Свiт колядок i
щедрiвок". На ньому присутнi ознайомилися з лiтературою про свята та
звичаї рiзних нацiй та народiв, що виробилися впродовж багатьох столiть i
освяченi вiками.
64.Кучеренко Н. Вiчний бiль, Афганiстан... / Н. Кучеренко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 22 лют.
18 лютого у примiщеннi Дворiчнокутянської школи Дергачiвського
району вiдбулися урочистостi до 25-рiччя виводу радянських вiйськ з
Афганiстану. Завiдувач Дворiчнокутянської бiблiотеки-фiлiї Галина

Стечишина разом iз працiвниками мiсцевої школи, школярами та учасниками
художньої самодiяльностi пiдготували концерт.
65.Лiсна Т. Золочiв: усi думки про Шевченка / Т. Лісна // Слобiд. край.2014.- 21 сiч.- (Суспiльство).
На Золочiвщинi готуються вiдзначати 200-рiччя вiд дня народження
Тараса Шевченка. В бiблiотеках району, окрiм традицiйних тематичних
виставок i годин поезiї, пройде творчий конкурс серед бiблiотекарiв "Нехай
надихає Тарасове слово".
66.Лаврiненко Л., Томiлова Н. Вiн завжди новий i неповторний / Л.
Лавріненко, Н. Томілова // Зоря (Золочiвський, Богодухiвський,
Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2014.- 22 берез.
До 200-рiчного ювiлею Тараса Шевченка учасники художньої
самодiяльностi Довжанського СБК Золочiвського району органiзували та
провели тематичний вечiр "Вiнок i шана Кобзарю". В бiблiотечному фiлiалi
iменi П.Г. Стрижака до 200-рiччя з дня народження Кобзаря було
органiзовано виставку дитячих робiт. Її автори проiлюстрували свої улюбленi
твори поета.
67.Лаптєва Н. Невiдомий Шевченко / Н. Лаптєва // Вiстi
Красноградщини.- 2014.- 14 берез.- (200-рiччю вiд дня народження Великого
Кобзаря присвячується).
В Красноградськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбувся
лiтературно-музичний захiд, присвячений 200-рiччю вiд дня народження Т.Г.
Шевченка. Працiвники книгозбiрнi запросили на гостину мiстян, аби
розповiсти їм про маловiдомi сторiнки життєпису Шевченка. Лейтмотивом
зустрiчi стала тема кохання в його поетичнiй спадщинi.
68.Лисаченко В. Шевченко - це Україна / В. Лисаченко // Обрiї
Iзюмщини.- 2014.- 7 берез.
До 200-рiччя вiд дня народження Т.Ш. Шевченка, Iзюмська центральна
районна та сiльськi бiблiотеки провели рiзнi заходи, серед яких регiональний
конкурс читцiв творiв Тараса Шевченка, конкурс дитячого малюнку. В сiчнi
2014 року Iзюмська центральна районна бiблiотека провела лiтературномузичну композицiю "Нам треба голосу Тараса", оформила книжковi
виставки "Вiнок пам'ятi Кобзарю" та "Вiчне слово Кобзаря". Планується
провести лiтературно-музичне свято "I лине над землею Шевченкове святеє
слово", перегляд лiтератури "Вони iдуть на висоту Тараса" та iншi заходи.
69.Литературные бои // Харьк. известия.- 2014.- 29 марта.
В Центральной детской библиотеке им. П. Панча прошел 2-й тур
конкурса "Кращий читач року". В нем приняли участие учащиеся СШ NN
159, 147, 99, лицея N 149, гимназий NN 6, 89.
70.Литовченко Л. Виховуємо красою / Л. Литовченко // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2014.- 14 берез.
В Гутянськiй селищнiй бiблiотецi Богодухiвського району вiдбулася
зустрiч мiсцевих майстринь української народної вишивки та учнiв 4 класу
Гутянської ЗОШ I-III ст.
71.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2014.- 4 лют.

1 лютого у Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулася
виставка-портрет "Шана Кобзаревi".
72.Лукашова Л. Година мужностi / Л. Лукашова // Радянський патрiот
(Великобурлуцький р-н).- 2014.- 1 берез.
В читальному залi Великобурлуцької районної бiблiотеки вiдбулася
година мужностi "Лицарi України - захисники Вiтчизни". Вона була
присвячена Дню захисника Вiтчизни.
73.Мiрошнiченко I. Тематичний вечiр / І. Мірошніченко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 1 лют.
В Дергачiвськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi була оформлена
книжкова полиця "Переяславська Рада - поворот в iсторiї України",
проведений урок патрiотизму "День Соборностi - свято єдностi нацiї". 29
сiчня для учнiв 7-А класу Дергачiвської гiмназiї N 3 вiдбувся тематичний
вечiр "Пiд Крутами пiшли в безсмертя".
74.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2013.- 31 сiч.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi упродовж сiчня проведено:
iнформацiйну хвилину "Їм також було 16" до Дня пам'ятi героїв Крут;
вiдбулася виставка-реквiєм "У пам'ятi народнiй спливає правди голос" до Дня
пам'ятi жертв Голокосту. У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi оформлено
книжкову виставку "Голокост - пером на серцi людства"; розмiщено
тематичну поличку "Їх оплакують роси у лузi" до Дня пам'ятi боїв пiд
Крутами.
75.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 14 берез.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi упродовж березня представленi:
книжкова виставка "Ми рiвнi, бо ми того гiднi", присвячена гендерному
питанню; виставка з аксесуарами "Берегинi людського роду" до
Мiжнародного дня прав жiнок i миру; виставка ляльок-мотанок О.О.
Тарасової "Не просто iграшка, а й оберiг"; книжкова виставка "Пишаємося
славою твоєю", присвячена 200-рччю з дня народження Т.Г. Шевченка.
76.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 14 берез.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi у березнi представленi: креативна
виставка "Вiчний як правда" та iнформацiйна виставка "Славетний син
славетної землi" до 200-рiччя вiд дня народження Т.Г. Шевченка.
77.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 14 лют.
12 лютого у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проведено зустрiч з
воїнами-афганцями "Гарячiй вiтер Афганiстану". З 11 по 22 лютого в
бiблiотецi дiє виставка-пам'ять "Обов'язок пам'ятi" до Дня вшанування
бойових дiй на територiї iнших держав; розмiщено книжкову виставку
"Пишаємося славою твоєю" до 200-рiччя Т. Шевченка. У Лозiвськiй мiськiй
бiблiотецi упродовж лютого вiдбулася година пам'ятi "Афган - його нам не
забути"; дiє iлюстрована книжкова виставка "Моя Україна - iсторiї
скарбниця, тут б'ється серце Кобзаря" до 200-рiччя вiд дня народження Т.
Шевченка.
78.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 17 сiч.

З 14 по 31 сiчня 2014 року у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходять
книжковi iлюстративнi виставки "Зимовi пейзажi". У Лозiвськiй мiськiй
бiблiотецi з 15 по 30 сiчня 2014 року вiдбуваються лiтературнi мандрiвки:
"Книги, народженi життям" до 100-рiччя вiд дня народження Ю.
Збанацького, 110-рiччя вiд дня народження А. Гайдара, 135-рiччя вiд дня
народження П. Бажова.
79.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 21 берез.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 18-21 березня проведенi екскурсiї
"Диво поряд - ось воно, книгою звемо його" та "Подорожуємо книжковим
Всесвiтом!" до Всеукраїнського тижня дитячого читання; 18-23 березня
вiдбувся книжковий вернiсаж "Книга - мудрий старий друг, книга знає все
навкруг"; пройшла виставка ляльок-мотанок О.О. Тарасової "Не просто
iграшка, а й оберiг"; вiдбулася книжкова виставка "Пишаємося славою
твоєю", присвячена 200-рiччю з дня народження Т.Г. Шевченка.
80.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 21 берез.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбувся коментований перегляд
лiтератури "Книжковi новини для кожної дитини" до Всеукраїнського тижня
дитячої та юнацької книги; пройшли креативна виставка "Вiчний як правда" i
iнформацiйна виставка "Славетний син славетної землi" до 200-рiччя вiд дня
народження Т.Г. Шевченка.
81.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 24 сiч.
22 сiчня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проведено годину iсторiї
"Соборна Україна" до Дня соборностi України. З 21 по 25 сiчня в юнацькiй
бiблiотецi розмiщено виставку-перегляд "Україна - соборна, вiльна, сильна".
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi з 20 по 25 сiчня дiє iсторична книжкова
виставка "Україна суверенна: вiд витокiв до сьогодення".
82.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 28 берез.
Упродовж березня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбулися:
книжковий вернiсаж "Книга - мудрий старий друг, книга знає все навкруг";
виставка застереження "Зупини туберкульоз!" до Всесвiтнього дня боротьби
з туберкульозом. У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбулися: коментований
перегляд лiтератури "Книжковi новини для кожної дитини" до
Всеукраїнського тижня дитячої та юнацької книги; креативна виставка
"Вiчний, як правда" i iнформацiйна виставка "Славетний син славетної землi"
до 200-рiччя вiд дня народження Т.Г. Шевченка; поличка-застереження
"Стиль життя - здоров'я" до Всесвiтнього дня боротьби з туберкульозом.
83.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 7 берез.
5 березня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбулось Шевченкiвське
свято "Вiночок шани Кобзаревi"; 7 березня свято-конкурс "Шевченковi
думки переживуть вiки" до 200-рiччя вiд дня народження Т.Г. Шевченка. З 4
по 8 березня в бiблiотецi дiє виставка з аксесуарами "Берегинi людського
роду" до Мiжнародного жiночого дня. У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 3
березня проведено виставку-персоналiю "На перехрестi музи i долi" до 65рiччя вiд дня народження В.М. Iвасюка.
84.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 7 лют.

Упродовж лютого у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбудуться: година
моралi "Цiна байдужостi - життя"; iлюстрована книжкова виставка "Моя
Україна - iсторiї скарбниця, тут б'ється серце Кобзаря" до 200-рiччя вiд дня
народження Т. Шевченка. У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi буде проведено:
Шевченкiвську свiтлицю "Кобзарева струна не вмирає" та книжкову виставку
"Пишаємося славою твоєю" до 200-рiччя Т. Шевченка.
85.Макаренко Н. Перемагай з книгою! / Н. Макаренко // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 25 берез.
З 1 по 25 лютого у сiльських школах та бiблiотеках Лозiвського району
проходив перший тур всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач України 2014". 15 березня Лозiвська районна бiблiотека для дiтей зiбрала переможцiв
першого туру для проведення другого районного етапу конкурсу.
86.Марченко С. Вiчний бiль, Афганiстан... / С. Марченко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 22 лют.
14 лютого у Полiвських сiльських клубi та бiблiотецi-фiлiї N 17
Дергачiвського району вiдбулися заходи до 25-рiччя виводу радянських
вiйськ з Афганiстану.
87.Мешкова О. Книжкова виставка "Шляхом Кобзаря" / О. Мешкова //
Дворiчанський край.- 2014.- 29 берез.
В бiблiотецi с. Мечниково Дворiчанського району була органiзована
книжкова виставка "Шляхом Кобзаря", присвячена 200-рiччю з дня
народження Т.Г. Шевченка. Також в бiблiотецi була проведена година
творчого дозвiлля "Шевченко очима дiтей".
88.Мешкова О. Патріотичний калейдоскоп / О. Мешкова /
Дворічанський край.- 2014.- 22 берез.
В Мечниківській бібліотеці-філії Дворічанської ЦБС відбувся
патріотичний калейдоскоп «Що в світі найдорожче? Мир!».
89.Ми чуємо тебе, Кобзарю, крiзь столiття" // Голос Лозiвщини.- 2014.21 сiч.
15 сiчня в читальному залi Лозiвської центральної районної бiблiотеки
розпочалися Шевченкiвськi читання "Ми чуємо тебе, Кобзарю, крiзь
столiття". Це перший захiд iз цiлої низки, яку планується провести на
Лозiвщинi в рамках вiдзначення 200-лiтнього ювiлею поета.
90.Миколаєнко В. Про мову рiдну милозвучну / М. Миколаєнко //
Обрiї Iзюмщини.- 2014.- 7 берез.
В Iзюмськiй центральнiй районнiй бiблiотецi 20 лютого була
представлена лiтературно-музична композицiя, присвячена творчостi
генiальної поетеси Лiни Костенко.
91.Новини культури / Обрiї Iзюмщини.- 2014.- 14 лют.
Спiльно з працiвниками бiблiотечної фiлiї N 1 (завiдуюча I.М.
Єньшина) Iзюмської ЦБС у профлiцеї пройшов урок мужностi, на якому
виступила ветеран вiйни В.О. Федорова, бiблiотекар лiцею I.I. Бондаренко
пiдготувала демонстрацiю кiнохронiки.
92.Новини культури // Обрiї Iзюмщини.- 2014.- 14 лют.

Тематичний вогник, присвячений визволенню Iзюма вiд фашистських
загарбникiв, вiдбувся в мiському терцентрi. Про трагичнi подiї розповiла
директор центральної районної бiблiотеки В.М. Лисаченко.
93.Новорiчнi виставки // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2014.- 4
сiч.- (Вiстi з бiблiотек).
Бiблiотекарi Близнюкiвської центральної районної бiблiотеки
органiзували цикл виставок до рiздвяно-новорiчних свят, серед яких:
виставка-експозицiя "Рiздвяно-новорiчнi передзвони", ретро-виставка
новорiчних прикрас "На щастя, на радiсть, на Новий рiк" та журнальну
викладку з порадами.
94.Носко Н. Героїко-патрiотичнi читання / Н. Носко // Радянський
патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2014.- 22 лют.
13 лютого в читальному залi Великобурлуцької центральної районної
бiблiотеки пройшли героїко-патрiотичнi читання "Вогонь i сльози
миротворцiв", присвяченi 25-й рiчницi виведення вiйськ колишнього СРСР з
Республiки Афганiстан.
95.Остапенко В. Для мiсцевої громади / В. Остапенко // Дворiчанський
край.- 2014.- 29 берез.
Працiвники Кутькiвського сiльського будинку культури та
Кутькiвської сiльської бiблiотеки Дворiчанського району органiзували i
провели для мiсцевої громади захiд, присвячений 200-рiччю з дня
народження Тараса Григоровича Шевченка.
96.Остапенко С. Шевченковский вечер / С. Остапенко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 8 берез.- (До 200-рiччя Т.Г. Шевченка).
28 февраля в помещении Малоданиловской библиотеки Дергачевского
района состоялся творческий вечер, посвященный 200-летию со дня
рождения великого украинского поэта и художника Тараса Григорьевича
Шевченко.
97.Островська Х. На Куп'янщинi вiдкрилась лабораторiя фантастики /
Х. Островська // Слобiд. край.- 2014.- 15 берез.- (Панорама подiй).
З 13 по 18 березня в Куп'янськiй центральнiй районнiй бiблiотецi
працює книжкова виставка "Олександр Бєляєв лабораторiя фантастики",
присвячена 130-рiччю вiд дня народження письменника.
98.Пахуча Л. Честь i слава України / Л. Пачуха // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2014.- 22 берез.
До 200-рiччя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка
бiблiограф Золочiвської центральної районної бiблiотеки Л. Пахуча та
завiдуюча дитячим вiддiленням Золочiвської центральної районної
бiблiотеки Л. Шула провели для п’ятикласникiв Золочiвської ЗОШ N 2
бiблiотечний урок "Тарас Григорович Шевченко - честь i слава України".
99.Петрова В. Районна бiблiотека для дiтей / В. Петрова // Радянський
патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2014.- 11 сiч.
Одне з найвеличнiших зимових свят, яке вiдзначається в Українi Коляду, а з ним i цiлий комплекс новорiчних обрядiв, пов'язаних iз Рiздвом
Христовим, Меланкою, Св. Василем та Водохрещею, вiдтворити в реалiї

намагалися бiблiотекар Великобурлуцької районної бiблiотеки для дiтей
Валентина Петрiвна Сула разом з маленькими читачами.
100.Печаткiна I. Вiчне слово Кобзаря / І. Печаткіна // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2014.- 28 лют.
В Максимiвськiй бiблiотецi-фiлiї Богодухiвського району пройшов
лiтературний ранок "Вiчне слово Кобзаря".
101.Печаткiна I. Вiчне слово Кобзаря / І. Печаткіна // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2014.- 7 берез.- (До 200-рiччя вiд дня народження Т.Г.
Шевченка).
"Вiчне слово Кобзаря" - пiд такою назвою пройшов лiтературний ранок
у Максимiвськiй бiблiотецi-фiлiї Богодухiвського району.
102.Пєвцева Л., Кравцева Т. Завiтайте до оновленої бiблiотеки / Л.
Пєвцова, Т. Кравцева // Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2014.18 сiч.
12 сiчня пiсля капiтального ремонту гостинно вiдчинила дверi своїм
читачам Вiльхуватська сiльська бiблiотека-фiлiя Великобурлуцького району.
103.Полякова О. Мелодiя двох сердець / О. Полякова // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 25 лют.- (Вiстi звiдусiль).
14 лютого читачi Перемозької сiльської бiблiотеки-фiлiї Лозiвської
ЦБС побували на святi, присвяченому Дню святого Валентина.
104.Птиця В. Життя нашого села пов'язане з Т.Г. Шевченком / В.
Птиця // Колос (Сахновщинський р-н).- 2014.- 8 берез.- (До 200-рiччя Тараса
Шевченка).
В Лигiвськiй бiблiотецi Сахновщинського району до ювiлею Т.
Шевченка провели лiтературну подорож за книгою М.I. Чабанiвського
"Шляхами великої долi". Згiдно описаних у цьому творi шляхiв, де їхав М.I.
Чабанiвський, була складена карта за якою уявно подорожували учасники
заходу.
105.Рєзнiк О. "Такi близькi ми до природи" / О. Рєзник //
Дворiчанський край.- 2014.- 8 берез.
У Дворiчанськiй районнiй дитячiй бiблiотецi на засiданнi клубу
"Натхнення" вiдбувся лiтературно-екологiчний захiд "Такi близькi ми до
природи".
106.Рєзнiк О. Вiтаємо переможцiв О. Рєзнік // Дворiчанський край.2014.- 22 берез.
У Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi пройшов другий етап
конкурсу дитячого читання "Найкращий читач року".
107.Рєзнiк О. Цей веселий Новий рiк / О. Рєзнік // Дворiчанський
край.- 2014.- 11 сiч.
Колектив Дворiчанської дитячої районної бiблiотеки спiльно iз
працiвниками дитячої музчної школи органiзували новорiчний ранок.
108.Рябовол Н. Шануємо тебе! / Н. Рябовол // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2014.- 22 берез.
У Феськiвськiй сiльськiй бiблiотецi Золочiвського району вiдбулися
спiльнi лiтературнi читання членiв клубу лiтнiх людей "Спiвдружнiсть" та

учнiв 5-7 класiв. Цього разу дiалог поколiнь був присвячений 200-рiччю вiд
дня народження Т.Г. Шевченка.
109.Сiтало О., Баличева В. Культурне життя сiльчан / О. Сітало, В.
Баличева // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2014.- 28 лют.
У Зарябинськiй бiблiотецi-фiлiї Богодухiвського району пройшов
конкурс на кращого читача та лiтературно-поетична година "Палахкотить, як
свiчка, праведна душа Кобзаря" до 200-ї рiчницi вiд дня народження Т.Г.
Шевченка.
110.Сєрiк О. Увiйшов i в iсторiю, i в душу народу... / О. Сєрік // Вiстi
Змiївщини.- 2014.- 14 берез.- (До 200-рiччя вiд дня народження Т. Шевченка).
Серед читачiв Комсомольської бiблiотеки для дорослих Змiївського
району було проведенео мiнi-опитування на тему "Тарас Шевченко у вашому
життi".
111.Синицина Н. "Найкращий читач України - 2014" / Н. Синицина //
Колос (Сахновщинський р-н).- 2014.- 1 лют.- (Конкурс).
Бiблiотеки Сахновщинського району пропонують своїм читачам
долучитись до участi в наймаштабнiшому в Українi Конкурсi дитячого
читання "Найкращий читач України - 2014 року".
112.Синицина Н. Читати - модно, бути читачем - престижно / Н.
Синицина // Колос (Сахновщинський р-н).- 2014.- 29 берез.
На базi Сахновщинської районної дитячої бiблiотеки в березнi мiсяцi
традицiйно пройшов районний етап Всеукраїнського конкурсу "Найкращий
читач - 2014", де зустрiлися найактивнiшi читачi учнi 6, 7, 8 класiв району.
113.Ситник Ю. Прометей нескореної волi / Ю. Ситник // Радянський
патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2014.- 15 берез.
У Великобурлуцькiй районнiй бiблiотецi для дорослих до 200-рiччя вiд
дня народження Великого Кобзаря була представлена виставка-роздум.
114.Склярова Л. Зерна добра та злагоди / Л. Склярова // Радянський
патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2014.- 22 берез.
Осередком культури у Приколотному Великобурлуцького району є
селищна бiблiотека. Завiдувач закладу В.Г. Iконнiкова та бiблiотекар О.В.
Лобанова дбають не тiльки про якiсне надання iнформацiйнобiблiографiчних довiдок, а й намагаються створити у закладi домашнiй
затишок.
115.Слив'як В. Iду душею до Тараса / В. Слив'як // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2014.- 25 берез.
На Валкiвщинi пройшов конкурс юних читцiв "Iду душею до Тараса".
Започаткований 2007 року центральною районною бiблiотекою, конкурс
проходить у два етапи. Перший, вiдбiрковий, проводять сiльськi бiблiотеки
разом iз школами, його переможцi стають учасниками районного етапу.
116.Слив'як В. Вiчний, як народ В. Слив'як // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2014.- 18 берез.
Валкiвська центральна районна, дитяча та сiльськi бiблiотеки
пiдготували до 200-рiччя вiд дня народження Т.Г. Шевченка цiлий цикл
заходiв. Це i книжковi виставки, i перегляди лiтератури, вiкторини, конкурси

малюнкiв та традицiйний щорiчний конкурс читцiв поезiї Т.Г. Шевченка "Iду
душею до Тараса".
117.Стеблак О. Працюємо разом / О. Стеблак // Вiстi Дергачiвщини.2014.- 1 лют.
23 сiчня дитячий клуб лялькового театру "Казка", що займається при
Козачолопанськiй бiблiотецi-фiлiї N 6 Дергачiвської ЦБС, показав малечi з
Козачолопанського дитячого навчального закладу "Сонях" лялькову виставу
"Вовча коляда".
118.Стеблак О. У свiтi казки / О. Стеблак // Вiстi Дергачiвщини.2014.- 22 лют.
Завiдувач Козачолопанської бiблiотеки-фiлiї Дергачiвської ЦБС
провела для школярiв початкових класiв Козачолопанського НВК День книги
"У свiтi казки".
119.Стечишина Г. Дворiчнокутянська бiблiотека / С. Стечишина //
Вiстi Дергачiвщини.- 2014.- 15 берез.- (До 200-рiччя Т.Г. Шевченка).
У Дворiчнокутянськiй бiблiотецi-фiлiї N 13 Дергачiвської ЦБС
вiдбулась лiтературна година "Ми чуємо тебе, Кобзарю, крiзь столiття".
120.Стрельник И. В библиотеке можно получить консультацию
юриста / И. Стрельник // Веч. Харьков.- 2014.- 15 марта.- (Правовая помощь).
Жители области смогут получать бесплатную юридическую
консультацию по скайпу в ближайшей библиотеке. Дистанционный пункт по
предоставлению бесплатной правовой помощи создается на базе
общественной организации незрячих юристов. О помощи в этом вопросе
работников библиотеки рассказывает директор Харьковской областной
универсальной научной библиотеки Наталья Шостко.
121.Струни Кобзаревого серця // Знамя труда (Первомайский р-н).2014.- 25 янв.
З нагоди 200-рiччя з дня народження Т.Г. Шевченка в Киселiвськiй
сiльськiй бiблiотецi Первомайського району 17 сiчня пройшли лiтературнi
читання "Струни Кобзаревого серця".
122.Сурженко Т. "Слава Шевченка в вiках не старiє" / Т. Сурженко //
Вiстi Дергачiвщини.- 2014.- 29 берез.
В бiблiотеках Дергачiвського району в 2014 роцi оголошено конкурс на
кращу органiзацiю роботи по вiдзначенню 200-рiччя вiд дня народження Т.Г.
Шевченка. В Слатинськiй бiблiотецi-фiлiї вже вiдбувся тематичний вечiр,
присвячений великому генiю України "Слава Шевченка в вiках не старiє".
123.Танцюра О. "У щастi та нещастi генiї схожi на нас" / О. Танцюра //
Дворiчанський край.- 2014.- 29 берез.
В Токарiвськiй бiблiотечнiй фiлiї Дворiчанського району провели
усний журнал "У щастi та нещастi генiї схожi на нас". Була пiдготовлена
розгорнута книжкова виставка з життя Тараса Шевченка.
124.Тарас Шевченко - генiй українського народу // Дворiчанський
край.- 2014.- 1 лют.

В примiщеннi Дворічанської центральної районної бiблiотеки
вiдкрилася книжкова виставка "Життєвий та творчий шлях Великого
Кобзаря".
125.Тарасова О. Відкриття інформаційного центру / О. Тарасова //
Голос Лозiвщини.- 2014.- 1 сiчн.
Лозiвська юнацька бiблiотека у 2013 роцi взяла участь у
всеукраїнському конкурсi вiд програми "Бiблiомiст" "Органiзацiя нових
бiблiотечних послуг на основi безкоштовного доступу до Iнтернету" i
виграла комп'ютери для своїх читачiв. 23 грудня у бiблiотецi вiдбулося
офiцiйне вiдкриття iнформацiйного центру. На презентацiї були присутнi:
регiональний представник програми "Бiблiомiст" В.П. Щетинiн, директор
Харкiвської обласної унiверсальної наукової бiблiотеки Н.I. Шостко,
заступник Лозiвського мiського голови Ю.I. Петренко, начальник вiддiлу
культури Лозiвської мiської ради Г.С. Рукавицина.
126.Тарасова О. Шевченкiвська свiтлиця в юнацькiй бiблiотецi / О.
Тарасова // Голос Лозiвщини.- 2014.- 11 лют.
4 лютого в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдкрилася Шевченкiвська
свiтлиця. В нiй заплановано провести низку заходiв, присвячених 200-рiччю з
дня народження народного поета i художника. Цього разу в бiблiотецi
вiдбувся вечiр-портрет "Кобзарева струна не вмирає".
127.Тематичнi виставки у Нововодолазькiй районнiй бiблiотецi // Вiстi
Водолажчини.- 2014.- 1 лют.
У Нововодолазькiй районнiй бiблiотецi були пiдготовленi книжковi
виставки: "Переяславська Рада: iсторичне значення та полiтичнi наслiдки";
"Соборнiсть України - основа державностi" (до Дня Соборностi i Свободи
України); "Україна вшановує жертв Голокосту" (до Дня вшанування жерт
Голокосту); "Крути - символ нацiональної честi" (до Дня вшанування героїв
Крут).
128.Тиждень права у Нововодолазькiй ЦРБ // Вiстi Водолажчини.2014.- 1 берез.- (Калейдоскоп новин).
У Нововодолазькiй центральнiй районнiй бiблiотецi з 17 по 21 лютого
пройшов тиждень права. В читальному залi було проведено бiблiографiчний
огляд "Конституцiя України - шлях державотворення".
129.У районнiй дитячiй бiблiотецi // Маяк (Богодухiвський р-н).2014.- 7 лют.
В сiчнi 2014 року в Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi були
органiзованi i проведенi масовi заходи та книжковi виставки: народознавчий
ранок "...I прийдуть до нас три празники в гостi"; урок державностi "За
Україну, за її волю", присвячений 95-й рiчницi з дня проголошення Акту
Злуки український земель; мандрiвка казками росiйського письменника П.П.
Бажова "В гостях у господинi Мiдної гори"; розважальна година "Зимова
карусель"; лiтературна година до Дня пам'ятi Крут "На Аскольдовiй могилi
український цвiт...".
130.Фiлiпська Л. Перше знайомство / Л. Філіпська // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 29 берез.

21 березня до Вiльшанської дитячої бiблiотеки Дергачiвського району
завiтали учнi 1-Б класу на першу зустрiч з книгозбiрнею.
131.Фендрикова Г. Магiя зимових свят / Г. Фендрикова // Радянський
патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2014.- 4 сiч.
26 грудня 2013 року у Великобурлуцькiй районнiй бiблiотецi для дiтей
вiдбулася презентацiя книжкової виставки "Зима їде свята веде".
132.Чепижный С. Стихи и манифесты сегодняшнего дня / С.
Чепижный // Время.- 2014.- 25 марта.
23 марта в библиотеке им. Станиславского состоялся творческий вечер
нового литературного объединения "АРИЕРГАРД". Его презентовали
харьковские поэты Владислав Колчигин, Виталий Лотоцкий и Герман Титов.
133.Чередниченко Л. Лiтературний Генiй України / Л. // Знамя труда
(Первомайский р-н).- 2014.- 5 марта.- (Культура).
До 200-рiччя вiд дня народження Т.Г. Шевченка в бiблiотеках мiста
Первомайська оформленi постiйно дiючi книжковi виставки "Генiй України"
в центральнiй бiблiотецi мiста, "Великий син великої землi" - в дитячiй
бiблiотецi та "I знов читаємо Кобзаря" - в Сиваськiй бiблiотецi. Напередоднi
дня народження поета бiблiотекар юнацької кафедри центральної бiблiотеки
Iрини Гусак провела вечiр-портрет для учнiв загальоосвiтньої школи N 2.
134.Читацький вузлик Лариси Письменної" // Маяк (Богодухiвський рн).- 2014.- 25 берез.
Бiблiотекар молодшого абонементу Богодухiвської районної дитячої
бiблiотеки Т.I. Кульбака запропонувала учням 2-А класу лiцею N 3
лiтературну годину "Читацький вузлик Лариси Письменної" та книжкову
виставку до сторiччя вiд дня народження української письменницi Л.М.
Письменної iз циклу заходiв "Забутi видання письменникiв ХХ столiття".
135.Шануємо Т.Г. Шевченка // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2014.- 14
берез.
27 лютого в Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi пройшла
лiтературно-музична композицiя "Тарасовими шляхами" за творами великого
українського Генiя.
136.Шевченкiнiана почалась // Слобiд. край.- 2014.- 25 сiч.- (Районне
життя).
На Харкiвщинi пройшли лiтературнi вечори, виставки, iнтелектуальнi
iгри й концерти, присвяченнi 200-рiччю вiд дня народження Тараса
Шевченка. Зокрема, у Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi
Шевченкiнiана розпочалася усним журналом "Ми чуємо тебе, Кобзарю, крiзь
столiття".
200-рiччю вiд дня народження великого Кобзаря Люботинська
центральна бiблiотека присвятила низку заходiв. Перший з них тематичний
вечiр "Жiнки в життi Т.Г. Шевченка". В Сахновщинськiй районнiй бiблiотецi
вiдбулося шевченкiвське читання "Слово Тарасове вiчне, як вiчна матiнка
земля".
137.Шимко Л. "Книга, що народжує мрiю" / Л. Шимко // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2014.- 8 лют.

Обласним комунальним закладом "Харкiвська обласна бiблiотека для
юнацтва" за участi Спiлки художникiв Харкова з 1 лютого по 30 квiтня 2014
року проводиться творчий конкурс. Прийняти участь у конкурсi можуть
дiйснi або потенцiйнi читачi будь-якої бiблiотеки Сахновщинського району
вiком вiд 14 до 23 рокiв.
138.Шлях до Тараса // Вiстi Змiївщини.- 2014.- 25 берез.
Завiдуюча дитячою бiблiотекою сел. Комсомольське Галина Шишко i
завiдуюча шкiльною бiблiотекою Комсомольської гiмназiї N 2 Змiївського
району Лариса Геращенко провели цiлу низку заходiв до 200-рiччя з дня
народження Т.Г. Шевченка. Один з них - у Комсомольськiй дитячiй музичнiй
школi.
139.«Шляхами великої долi» // Вiстi Водолажчини.- 2014.- 18 сiч.(Тема дня).
У Нововодолазькому районному Будинку культури проходить
книжкова виставка "Шляхами великої долi" iз циклу "Велична i свята моя
рiдна Україна", пiдготовлена працiвниками бiблiотеки i присвячена 200рiччю вiд дня народження Тараса Шевченка.
140.Щетинiна Л. Урок з народознавства / Л. Щетиніна //
Дворiчанський край.- 2014.- 1 берез.
У Вiльшанськiй бiблiотецi Дворiчанського району вiдбувся урокподорож щодо звичаїв i старовинних обрядiв українського народу "Як у нас
на Українi". До свята була обладнана книжкова виставка "Звичаї
українського народу".
141.Що бататша думка, то багатша мова // Вiстi Змiївщини.- 2014.- 28
лют.
В Змiївськiй дитячiй бiблiотецi 18 лютого вiдбулась лiтературнохудожня композицiя "Що багатша думка, то багатша мова" за участi членiв
Творчого об'єднання "Поетична свiтлиця" та "Веселка".
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1.Бараш С., Мокроусова А. Книга – джерело знань / С. Бараш,
А. Мокроусова // Голос Лозiвщини.- 2014.- 11 квiт.
Читачi Краснопавлiвської мiської бiблiотеки-фiлiї N 2
Лозiвського району К. Колiй, В. Кабацька, М. Петченко, А.
Борисова, О Хандоженко отримали звання "Найкращий читач
бiблiотеки" за пiдсумками 2013 року.
2.Барбiна О. Добро душi – невичерпна криниця / О. Барбіна //
Зоря (Золочiвський, Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський
р-ни).- 2014.- 5 квiт.
Про Iнну Iванiвну Старченко, яка працювала шкiльним
бiблiотекарем у с. Довжик Золочiвського району.
3.Богуш М. Материнська добра ласка / М. Богуш // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 30 трав.
В Краснопавлiвськiй мiськiй бiблiотецi-фiлiї N 2 Лозiвського
району вiдбувся захiд, присвячений Дню матерi.
4.Борисенко Н. До Дня охорони навколишнього середовища /
Н. Борисенко // Дворiчанський край.- 2014.- 14 черв.
Екологiчний захiд "Ти i твоє довкiлля", присвячений
Всесвiтньому дню охорони навколишнього середовища, вiдбувся в
Рiдкодубiвськiй бiблiотечнiй фiлiї Дергачiвської ЦБС. Вiн пройшов
пiд гаслом "Любити природу – означає любити свою Батькiвщину".
5.Быкова А. В честь выдающегося земляка / А. Быкова //
Харьк. известия.- 2014.- 1 апр.
В Харьковской специализированной музыкально-театральной
библиотеке им. К.С. Станиславского состоялось награждение
победителей областной олимпиады по истории изобразительного
искусства. Олимпиада была посвящена 170-летию со дня рождения
художника Ильи Репина, которое будет отмечаться в 2014 году.
6.Быкова А. Знакомство с опереттой / А. Быкова // Харьк.
известия.- 2014.- 12 апр.
В рамках проекта "Театральная гостиная" в Харьковской
областной библиотеке для юношества прошел концерт,
организованный артистами Харьковского академического театра
музыкальной комедии.
7.Василець Т. Шолохов привiв до перемоги / Т. Василець //
Слобiд. край.- 2014.- 12 квiт.

Протягом березня в бiблiотеках Чугуївського району було
проведено вiдбiрковi етапи соцiального лiтературно-художнього
конкурсу постерiв i книжкових iлюстрацiй "Книга, що народжує
мрiю". Переможниця пiдсумкового туру учениця Кам'яноярузького
НВК Анастасiя Воробйова представила на суд журi свiй улюблений
твiр "Тихий Дон" Михайла Шолохова. Її чекає участь в обласному
конкурсi, який вiдбудеться в Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для
юнацтва.
8.Визначено кращих працiвникiв бiблiотечних закладiв
Лозiвського району // Голос Лозiвщини.- 2014.- 8 квiт.
У Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулася
виробнича нарада бiблiотечних працiвникiв. На нiй було розглянуто
низку питань, серед яких – про пiдсумки роботи бiблiотечних
закладiв за I квартал.
9.Виставка до Дня Конституцiї України // Вiстi
Водолажчини.- 2014.- 14 черв.
З нагоди Дня Конституцiї у Нововодолазькiй центральнiй
районнiй бiблiотецi експонується книжкова виставка "Конституцiя
України – шлях державотворення".
10.Волошина Л. Майбутнє України – за читаючою нацiєю / Л.
Волошина // Колос (Сахновщинський р-н).- 2014.- 17 трав.
Начальник вiддiлу культури та туризму Сахновщинської РДА
Л. Волошина про роботу Сахновщинської районної бiблiотеки для
дiтей.
11.Голубнича О. Завдяки книжкам теж можна перемагати / О.
Голубнича // Вiстi Змiївщини.- 2014.- 1 квiт.
У рамках проведення тижня дитячої та юнацької книги 27
березня на базi Змiївської районної бiблiотеки для дiтей вiдбувся II
етап Всеукраїнського конкурсу дитячого читання "Книгоманiя2014".
12.Горбацевич К. Все починається з сiм'ї / К. Горбацевич //
Голос Лозiвщини.- 2014.- 30 трав.
Серед сiльських бiблiотек Лозiвського району у квiтнi 2014
року був проведений щорiчний огляд-конкурс пiд назвою "Все
починається з сiм'ї", приурочений Мiжнародному року сiм'ї, який
проголосила ООН.
13.Децентралiзацiя влади – на часi // Маяк (Богодухiвський рн).- 2014.- 23 трав.
21 травня у читальнiй залi Богодухiвської районної бiблiотеки
пройшло засiдання "круглого столу" з питання децентралiзацiї
влади.
14.Домнiч О. Екскурсiя до "Країни Читальнi" та музею / О.
Домніч // Вiстi Дергачiвщини.- 2014.- 10 трав.

У квiтнi до Черкаськолозiвської бiблiотеки-фiлiї N 20
Дергачiвського району завiтали учнi 3 класу. Учнi ознайомилися з
правилами поводження в бiблiотецi, кожен одержав читацький
квиток та побував у чарiвнiй Країнi Читальнi.
15.Дорожко Л. Страницы истории / Л. Дорожко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 10 трав.
В библитеке Малой Даниловки Дергачевского района прошел
творческий вечер, посвященный 200-летию со Дня рождения Т.Г.
Шевченко.
16.Дяченко Н. Найсвятiше в свiтi слово Мама / Н. Дяченко //
Вiстi Водолажчини.- 2014.- 31 трав.
Учасники
художньої
самодiяльностi,
працiвники
Станичненського сiльського будинку культури i бiблiотеки
Нововодолазького району пiдготували та провели цiкаве i
зворушливе свято до Дня Матерi.
17.Ефанова М. Иконы вышиваються на одном дыхании // Веч.
Харьков.- 2014.- 19 апр.
В научно-технической библиотеке НТУ "ХПИ" накануне
Пасхи открылась выставка "Вера, надежда, любовь" Харьковского
клуба вышивки "Успех". Свои работы на выставку представили 23
мастера всего больше 40 вышитых работ и пасхальные яйца.
18.Ефанова М. Писатель нашел неожиданные повороты в
истории города / М. Ефанова // Веч. Харьков.- 2014.- 12 апр.
В Харьковской научной медицинской библиотеке 8 апреля
состоялась презентация книги "Не весь Харьков" харьковского
исследователя, краеведа и писателя Валерия Берлина.
19.Євдокименко Н. "Генiй вiку" / Євдокименко Н. // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 25 квiт.
В бiблiотеках Лозiвського району запланованi рiзноманiтнi
заходи, присвяченi 450-рiччю з дня народження Уiльяма Шекспiра.
Так, в Центральнiй районнiй бiблiотецi пройдуть лiтературнi
хвилини "Генiй столiття"; представлена лiтературна панорама
"Шекспiр – великий гуманiст епохи Вiдродження".
20.Єремєєва А. Ваблять вогники культури / А. Єремєєва //
Маяк (Богодухiвський р-н).- 2014.- 23 трав.
У Гутянськiй селищнiй бiблiотецi на Сахновщинi традицiйно
вiдбуваються виставки робiт майстринь народної вишивки.
21.Зеленская Д. Последние мазанки Харькова / Д. Зеленская //
Харьк. известия.- 2014.- 10 апр.
В Харьковской областной библиотеке для детей в рамках
проекта "Вернисаж в фойе" состоялось открытие нововй выставки
"Последние мазанки Харькова: ностальгия за настоящим".

22.Iваненко О. "Найкращий читач України" / О. Іваненко //
Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2014.- 29 берез.
21 березня в Близнюкiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей
пройшов II етап Всеукраїнського конкурсу дитячого читання
"Книгоманiя-2014", участь в якому взяли кращi читачi району 6, 7, 8
класiв.
23.Iваненко О. "Уклонiмося низько до землi тим, хто в серцi
вiчно буде жити" / О. Іваненко // Нове життя (Близнюкiвський р-н).2014.- 10 трав.
У Близнюкiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей, напередоднi
69-ї рiчницi Великої Перемоги, вiдбувся урок-пам'ять "Уклонiмося
низько до землi тим, хто в серцi вiчно буде жити".
24.Калашник Л. Нам пишуть (Рубрика) / Л. Калашник // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 24 трав.
До Шовкоплясiвської бiблiотеки-фiлiї N 19 Дергачiвської ЦБС
завiтали учнi 2-го класу Дергачiвського НВК "ЗШ-ДЗ" разом з
класним керiвником Козловою Л.I. В цей день вiдбулася посвята в
читачi бiблiотеки.
25.Карелiна Т. "Україна – соборна єдина держава" / Т.
Кареліна // Вiстi Дергачiвщини.- 2014.- 25 сiч.
До Дня Соборностi України Пересiчанською бiбiлотекоюфiлiєю Дергачiвської ЦБС було органiзовано i проведено години
спiлкування для учнiв 5, 6 та 7 класiв мiсцевої школи.
26.Киш С. В Харькове будут вышивать по Кобзарю / С. Киш //
Веч. Харьков.- 2014.- 13 мая.
К 200-летнему юбилею Тараса Шевченко в Киеве создали
интересный научно-образовательный портал "Тарас Шевченко".
Харьковские библиотеки собираются участвовать в продвижении
сайта. Директор Харьковской областной универсальной научной
библиотеки Наталья Шостко рассказала о совместном проекте
ХОУНБ с Харьковской областной библиотекой для детей
"Поэтический марафон. Шевченко: поэт, мыслитель, пророк", в
котором участвует около 700 библиотек области. По итогам
мероприятий, проводимых в школах и других заведениях Харькова
и области, будет создана виртуальная книга "Юбилейная летопись
поэтического марафона", которую инициаторы и готовы передать
порталу "Тарас Шевченко".
27.Клочко О. Чимало школярiв Петрiвського НВК вiльний час
проводять у мiсцевiй бiблiотецi / О. Клочко // Вiстi
Красноградщини.- 2014.- 11 квiт.
У Петрiвськiй бiблiотецi на Красноградщинi працює гурток
"Умiлi руки". До 200-рiччя вiд дня народження видатного
українського поета Тараса Шевченка дiти виплели з яскравих

намистинок майже двометрову вишню – на згадку про вiдомий вiрш
Кобзаря "Садок вишневий коло хати".
28.Клочко О. Чимало школярiв Петрiвського НВК вiльний час
проводять у мiсцевiй бiблiотецi / О. Клочко // Вiстi
Красноградщини.- 2014.- 11 квiт.
У Петрiвськiй бiблiотецi Красноградського району вiдбувся
конкурс "Книгоманiя" серед учнiв 6-8 класiв мiсцевої школи.
29.Кобзарь Г. Правозащитники подарили библиотекам книги /
Г. Кобзарь // Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2014.- 26 апр.
24 апреля в Малом зале районного Дома культуры состоялось
очередное плановое совещание с завещующими библиотекфилиалов коммунального учреждения "Чугуевская районная
централизованная библиотечная система", приуроченное ко
Всемирному дню книг.
30.Конкурс постерiв та книжкових iлюстрацiй // Вiстi
Водолажчини.- 2014.- 24 трав.
Читачi Нововодолазької центральної районної бiблiотеки
стали учасниками обласного соцiального лiтературно-художнього
конкурсу постерiв та книжкових iлюстрацiй "Книга, що народжує
мрiю", який був оголошений Харкiвською обласною бiблiотекою для
юнацтва за участю Спiлки художникiв Харкова.
31.Крамаренко О. Англiйська в центральнiй мiськiй
бiблiотецi - це просто! / О. Крамаренко // Обрiї Iзюмщини.- 2014.- 6
черв.
Директор Iзюмської ЦБС О. Крамаренко про переваги
модернiзацiї i комп'ютерiзацiї бiблiотек району.
32.Крамаренко О. Справжнє мистецтво – поза часом / О.
Крамаренко // Обрiї Iзюмщини.- 2014.- 23 трав.
В Iзюмськiй мiськiй центральнiй бiблiотецi напередоднi свята
Перемоги вiдбувся захiд "Нам 45-й славити в вiках". Пiд час заходу
пролунали пiснi Великої Вiтчизняної вiйни.
33.Лаптєва Н. "Давайте жити дружно!" / Н. Лаптєва // Вiстi
Красноградщини.- 2014.- 13 черв.
В Красноградськiй районнiй дитячiй бiблiотецi показали
цiкаву лялькову виставу "Давайте жити дружно!".
34.Левченко В. Молодь книги читає / В. Левченко // Зоря
(Золочiвський, Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський рни).- 2014.- 26 квiт.
На базi Золочiвської центральної районної бiблiотеки пройшов
другий етап конкурсу "Найкращий читач України 2014 року".
35.Лисаченко В. Любов – наснага, любов – журба / В.
Лисаченко // Обрiї Iзюмщини.- 2014.- 11 квiт.

В Iзюмському мiському територiальному центрi вiдбулася
лiтературно-музична композицiя "Любов – наснага, любов – журба".
Працiвники районної центральної бiблiотеки розповiли про кохання
Т.Г. Шевченка, про його спроби одружитися, створити сiмейний
затишок. В центральнiй районнiй та сiльських бiблiотеках
представленi виставки "Вiнок пам'ятi Кобзарю"; "Великий син
великого народу"; "Пророк, народжений Україною"; "А слава
заповiдь моя" та iншi.
36.Лисаченко В. Найкращий читач Iзюмського району-2014 /
В. Лисаченко // Обрiї Iзюмщини.- 2014.- 4 квiт.
В Iзюмськiй центральнiй районнiй бiблiотецi учнi 6, 7, 8
класiв, а також читачi сiльських бiблiотек взяли участь у другому
етапi конкурсу "Найкращий читач Iзюмського району - 2014", який
проводиться в рамках Фестивалю дитячого читання "Книгоманiя2014".
37.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2014.20 трав.
12 травня в 34 бiблiотечних закладах Лозiвського району
пройшли заходи до Мiжнародного дня матерi.
38.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.11 квiт.
Упродовж квiтня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi: триває
книжкова виставка "Путешествие в космос" до 80-рiччя вiд дня
народження Ю.О. Гагарiна; вiдбулася книжкова виставка "Головне
досягенння – здоров'я!" до Всесвiтнього дня здоров'я; проходить
книжкова виставка "Верба красна розквiтає, про Великдень
сповiщає" до Вербної недiлi.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi упродовж квiтня представленi:
виставка-реквiєм "Забуттю не пiдлягає" до Мiжнародного дня
визволення в'язнiв фашистських концтаборiв; з 10 по 12 квiтня –
книжкова креативна виставка "Вiднинi за тиждень буде Великдень"
до Великодня; з 11 по 12 квiтня триває виставка фотоматерiалiв "Я –
твiй син, Україно!" (присвячена першому космонавту незалежної
України Л. Каденюку) до Дня працiвникiв ракетно-космiчної галузi
України.
39.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.13 черв.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 10-14 червня пройшли
казкова виставка-iнсталяцiя "Мандрiвна скринька" до Мiжнародного
дня казки та книжкова виставка "Здоровому все здорово".
40.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.16 трав.

14 травня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi до Дня сiм'ї
вiдбулася лiтературна мандрiвка "Там де пам'яттю хата багата, там
родина повiки жива". З 13 по 17 травня в бiблiотецi представлена
виставка-пам'ять "Стоять безмовно обелiски вiчно i сняться їм
дороги героїчнi" до Дня Перемоги.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi до Мiжнародного дня сiм'ї
вiдбулася вiртуальна зустрiч з психологом "Семя вместе – душа на
месте". З 13 по 17 травня в бiблiотецi представленi: виставкаперсоналiя "Життя як подвиг" до 165-рiччя вiд дня народження П.
Мирного i тематична поличка "Україна – Європейська Держава!" до
Дня Європи в Українi.
41.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.18 квiт.
18 квiтня працiвниками Лозiвської мiської бiблiотеки для
студентiв ЛФ ХАДТ влаштовано експрес-iнформацiю "Писанка
мальована з любов'ю подарована" до Великодня. У мiськiй
бiблiотецi працює виставка фотоматерiалiв "Я твiй син, Україно!"
(присвячена першому космонавту незалежної України Л. Каденюку);
проходить книжкова креативна виставка "Сяє сонце iз небес:
Христос Воскрес!" до Великодня; дiє книжкова виставка
"Чорнобиль: яким його побачив свiт"; проходить креативна
книжкова виставка "Запрошуємо в казкове царство" до Дня дитячої
книги.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 16 квiтня вiдбулася
книжкова виставка "Згубимо природу – згубимо себе" до Дня
довкiлля.
42.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.23 трав.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi представленi: коментований
перегляд лiтератури "Європейськi цiнностi. Якi вони?"; лiтературна
поличка "Творець людських iсторiй" до 165-рiччя вiд дня
народження П. Мирного; 20 травня вiдбулася лiтературна годинаспомин "Думи Шевченка переживуть вiки" до Дня перепоховання Т.
Шевченка.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 20-24 травня працює
виставка "И будет славить Русь родная Святых апостолов славян!"
до Дня слов'янської писемностi i культури; "Вiнок у шану
Кобзаревi" до Дня перепоховання Т.Г. Шевченка; електронна
презентацiя професiй "Професiї ХХI столiття".
43.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.25 квiт.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 22-23 квiтня вiдбулася
книжкова креативна виставка "Сяє сонце iз небес: Христос воскрес!

Христос воскрес!"; 22-24 квiтня – виставка-пам'ять "Чорнобиль...
згадуємо знову i знову, це пустка одвiчна – Чорнобильська зона";
книжкова виставка "Чорнобиль: яким його побачив свiт"; креативна
книжкова виставка "Запрошуємо в казкове царство".
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 22-26 квiтня триває
книжкова виставка-реквiєм "Попiл Чорнобиля в наших серцях" i
представлена книжкова виставка "Цар драматичних поетiв" до 450рiччя вiд дня народження Вiльяма Шекспiра.
44.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.30 трав.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi з 27 по 30 травня працювала
поличка-застереження "Курiння чи здоров'я – вибiр за вами" до
Всесвiтнього дня боротьби з тютюнопалiнням. Виставказастереження "Обережно: небезпечне задоволення" до Всесвiтнього
дня боротьби з тютюнопалiнням представлена у Лозiвськiй юнацькiй
бiблiотецi.
45.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 4
квiт.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi упродовж квiтня проходять:
книжкова виставка "Чорнобиль: яким його побачив свiт" з нагоди
Дня Чорнобильської трагедiї та креативна книжкова виставка
"Запрошуємо в казкове царство" до Дня дитячої книги.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi з 1 по 5 квiтня проходить
виставка-персоналiя "Сучасний дiалог з Гоголем" до 205-рiччя вiд
дня народження М.В. Гоголя; 2 квiтня – екскурсiя "Подорожуємо
книжковим Всесвiтом" до Мiжнародного дня дитячої книги; 5 квiтня
– книжкова виставка "Головне досягнення – здоров'я!" до
Всесвiтнього дня здоров'я.
46.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 6
черв.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 5 червня вiдбулися:
лiтературна поличка "Генiй столiть" до 215-рiччя вiд дня
народження О. Пушкiна та iсторична книжкова виставка
"Конституцiю вивчай, про гiмн, герб та прапор все знай"; 5-10
червня вiдбувся куточок народознавства "Ой, яка земля багата на отi
Зеленi свята" до свята Трiйцi та пройшла лiтературна акцiя
"Поринути у вир давно минувших подiй" до Дня скорботи i
вшанування пам'ятi жертв вiйни в Українi.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 3-7 червня вiдбулися
краєзнавчий куточок "Край мiй лелечий" та виставка-персоналiя "И
чувства добрые я лирой пробуждал" до 215-рiччя вiд дня
народження О. Пушкiна; 7 червня тривали мультсалон "Подорож до

казки" до Мiжнародного дня казки та книжкова виставка-помiчниця
"Готуємось до ЗНО".
47.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 9
мая.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi з 5 по 10 травня триває
виставка-пам'ять "Стоять безмовно обелiски вiчно i сняться їм
дороги героїчнi" до Дня Перемоги. У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi
з 6 по 10 травня проходять виставка-музей "Пiсня на вiйнi" та акцiя
"Прочитай книжку про вiйну".
48.Макаренко Н. Книгосвiт дитинства / Н. Макаренко //
Голос Лозiвщини.- 2014.- 8 квiт.
Пiд час Всеукраїнського тижня дитячого читання у Лозiвськiй
районнiй бiблiотецi для дiтей вiдбулася пiзнавально-розважальна
програма "Нам з книгою цiкаво жити, творити i дружити". Читачi
вiдвiдали "Журнальний парк", пройшлися проспектом "Книголюбiв"
та алеєю "Загадок i вiдкритiв", пограли в цiкавi та веселi iгри на
"Казковому майданчику".
49.Мєшкова О. Знати i пам'ятати / О. Мєшкова //
Дворiчанський край.- 2014.- 3 трав.
В рамках обласного патрiотичного форуму "В гранiтi, в бронзi,
у серцях..." бiблiотекарi Токарiвської i Мечникiвської бiблiотек
Дворiчанського району спiльно провели iсторико-патрiотичну
зустрiч за "круглим столом" "Знати i пам'ятати". В бiблiотеках
органiзованi книжковi виставки, присвяченi Великiй Вiтчизнянiй
вiйнi та вiйнi в Афганiстанi.
50.Мєшкова О. Не владарювати, а спiвпрацювати / О.
Мєшкова // Дворiчанський край.- 2014.- 3 трав.
При бiблiотецi с. Мечниково Дворiчанського району
органiзували фiтовiтальню.
51.Мєшкова О. Свiча пам'ятi / О. Мєшкова // Дворiчанський
край.- 2014.- 19 квiт.
В бiблiотецi с. Мечниково Дворiчанського району до Дня
визволення в'язнiв фашистських концтаборiв, який у свiтi
вiдзначається одинадцятого квiтня, вiдбулася музично-патрiотична
подорож "Переможним набатом лунай, 45-й!".
52.Миколаєнко Р., Стрiляна Л., Чернобай Т. Слово
Шевченкове - живе i вiчне / Р. Миколаєнко, Л. Стрiляна, Т. Чернобай
// Вiстi Дергачiвщини.- 2014.- 5 квiт.
Гаврилiвська бiблiотека Дергачiвського району взяла участь у
районному конкурсi, присвяченому 200-рiччю вiд дня народження
Т.Г. Шевченка i провела лiтературно-музичний вечiр "Вiчний, як
народ" у примiщеннi Гаврилiвського клубу. Присутнi ознайомилися
з книжковою виставкою "Безсмертний Кобзар" та виставкою

малюнкiв гуртка художнього мистецтва "Ми тебе не забудемо,
Тарасе".
53.Морозова А. Ткани вытесняют мастериц из квартир / А.
Морозова // Веч. Харьков.- 2014.- 24 мая.
Харьковскому клубу лоскутного шитья "Волшебный
сундучок" исполнилось десять лет. Ко дню рождения клуба в
Центральной научной библиотеке ХНУ имени В.Н. Каразина
открылась выставка печворка.
54.Мудрак Н. "I лине вiчне слово з висоти" / Н. Мудрак //
Голос Лозiвщини.- 2014.- 1 квiт.
До Всесвiтнього дня поезiї в Лозiвськiй центральнiй районнiй
бiблiотецi пiдготовлена виставка "Вiночок пiсень", а в бiблiотеках
району пройшли книжковi виставки, лiтературнi перегляди,
конкурси читцiв тощо.
55.Мудрак Н. Присвячено Великiй Вiтчизнянiй i Перемозi / Н.
Мудрак // Голос Лозiвщини.- 2014.- 20 трав.
Напередоднi Дня Перемоги в бiблiотеках Лозiвського району
проводилися заходи-вшанування пам'ятi героїв, оформлялися
книжковi виставки. В Центральнiй районнiй бiблiотецi оформлено
краєзнавчий посiбник "Лозiвчани – Герої Радянскього Союзу". На
лiтературному вечорi "Ви в пам'ятi нашiй, i в пiснi, i в словi"
бiблiотекарi ЦРБ разом з учнями читали "Велику книгу iсторiї 19411945 рокiв".
56.На вагах жiночої долi // Колос (Сахновщинський р-н).2014.- 3 трав.
Сахновщинська районна бiблiотека подала до обласного
поетичного марафону "Тарас Шевченко: поет, мислитель, пророк"
роботу кореспондента Р. Корiної. Есе написане за поемою "Мар'яначерниця".
57.На гостинах – у дитсадках // Маяк (Богодухiвський р-н).2014.- 27 трав.
Богодухiвська районна дитяча бiблiотека (бiблiотекар Т.I.
Кульбака) разом з учасниками театральної студiї "Нiка" районного
будинку культури за районною програмою "Час читати" завiтали до
дитячих навчальних закладiв N 9, N 5 з лiтературно-театралiзованоiгровою програмою "Коли я виросту, то стану...".
58.Найперший помiчник – сiльська бiблiотека // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2014.- 3 черв.
Про роботу Кленiвської сiльської бiблiотеки Богодухiвського
району.
59.Недорубко Н. Вшанування Великого Кобзаря у
Федорiвськiй сiльськiй бiблiотецi / Н. Недорубко // Вiстi
Водолажчини.- 2014.- 24 трав.

У Федорiвськiй сiльськiй бiблiотецi Нововодолазького району
пройшла низка заходiв, присвячених Тарасу Шевченку, серед них –
виставки, рiзноманiтнi вiкторини i конкурси на найкращого читця
його вiршiв.
60.Несвiтайло О. "Троянди Шевченкової долi" / О. Несвітайло
//
Зоря
(Золочiвський,
Богодухiвський,
Краснокутський,
Дергачiвський р-ни).- 2014.- 3 трав.
Працiвники Золочiвської централiзованої бiблiотечної системи
разом iз викладачами та вихованцями Золочiвської музичної школи
пiдготували лiтературно-музичний вечiр "Троянди Шевченкової
долi".
61.Обрєзкова Т. Ми їх пам'ятаємо / Т. Обрєзкова //
Дворiчанський край.- 2014.- 10 трав.
Члени клубу "Дiалог", який дiє при бiблiотецi для дорослих,
вiдвiдали Дворiчанський музей, де його завідуюча провела
екскурсiю та розповiла про кривавi роки вiйни, про героїв-землякiв,
про труднощi, якi випали на долю мешканцiв Дворiчанщини.
62.Оксененко Н. Читаємо! Знаємо! Вмiємо! / Н. Оксененко //
Знамя труда (Первомайский р-н).- 2014.- 5 апр.
Наприкiнцi березня у стiнах центральної дитячої бiблiотеки
Первомайської мiської ЦБС вiдбувся другий етап Всеукраїнського
конкурсу дитячого читання "Книгоманiя - 2014" ("Найкращий читач
України - 2014").
63.Орищенко С. "Бiль i крик душi пiд знаком Чорнобиля" / С.
Орищенко // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2014.- 3 трав.
З нагоди вiдзначення Дня Чорнобильської трагедiї 24 квiтня у
читальному залi Близнюкiвської центральної районної бiблiотеки
пройшла iнформацiйна година під назвою "Чорнобиль: факти і
коментарi".
64.Орищенко С. "Право на вибiр" / С. Орищенко // Нове
життя (Близнюкiвський р-н).- 2014.- 31 трав.
В читальному залi Близнюкiвської центральної районної
бiблiотеки для дев'ятикласникiв лiцею вiдбувся усний журнал
"Право на вибiр".
65.Орищенко С. Вiстi з бiблiотек / С. Орищенко // Нове життя
(Близнюкiвський р-н).- 2014.- 10 трав.
Напередоднi Дня Перемоги у читальному залi Близнюкiвської
районної бiблiотеки для учнiв 8 класу Близнюкiвського лiцею
вiдбувся урок пам'ятi "Тi днi у пам'ятi народнiй".
66.Остапенко С. Вечер поэзии / С. Остапенко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 12 квiт.

7 апреля в Малой Даниловке Дергачевского района в
помещении библиотеки-филиала N 8, которой заведует Татьяна
Сивоконь, в очередной раз состоялся вечер поэзии.
67.Остапенко С. Литературный вечер С. Остапенко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 17 трав.
8 мая в Малоданиловской библиотеке Дергачевского района
состоялся литературный вечер, посвященный Дню Победы.
68.Память – в наших сердцах // Харьк. известия.- 2014.- 8 мая.
К 89-й годовщине Великой Победы библиотеками
Фрунзенского района был проведен цикл мероприятий,
посвященных событиям Великой Отечественной. В центральной
библиотеке им. Д.И. Писарева организованы литературномузыкльная композиция "Сороковые, роковые" и книжная выставкавоспоминание "О войне, о товарищах, о себе".
69.Пасiчник С. Свято юних читачiв / С. Пасічник // Сiльськi
новини (Валкiвський р-н).- 2014.- 1 квiт.
Валкiвська центральна районна бiблiотека для дiтей взяла
участь у Всеукраїнському конкурсi "Найкращий читач року". З
нагоди Всесвiтнього дня поезiї в бiблiотецi вiдбувся ранок "Нi, не
пройшла поезiї пора". До свята дитячої книги, яка традицiйно
вiдзначається 2 квiтня, в день народження датського письменникаказкаря Г.-К. Андерсена, в бiблiотецi пройшли також лiтературнi
години, тематичнi вiкторини, бiблiографiчнi огляди.
70.Пасiчнк С. Немає подвигiв забутих / С. Пасічник //
Сiльськi новини (Валкiвський р-н).- 2014.- 23 трав.
У Валкiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей проводиться цикл
заходiв до 70-рiччя Великої Перемоги, участь у яких беруть i
ветерани. На тематичний ранок "Немає подвигiв забутих" на зустрiч
з учнями 7-Б класу Валкiвського лiцею iм. О. Масельського завiтала
вчителька-пенсiонер Г.I. Титар.
71.Перець Н. За сторiнками Кобзаря / Н. Перець // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2014.- 31 трав.
У Гришiвському Будинку культури Сахновщинського району
вiдбулася година-роздум "Над Днiпровою сагою", на який зiбралися
шанувальники Шевченкiвського слова. Органiзували захiд завiдуюча
сiльською бiблiотекою та директор сiльського Будинку культури.
72.Переяслiвський радi – 360 рокiв! // Вiстi Дергачiвщини.2014.- 25 сiч.
До 360-рiччя Переяславської ради у бiблiотеках Дергачiвщини
вiдбулися масовi заходи.
73.Плетньова Л. "Вiчне полум'я святого вогню" / Л.
Плетньова // Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2014.- 17
трав.

У Великобурлуцькiй районнiй бiблiотецi вiдбувся вечiр поезiї
"Вiчне полум'я святого вогню", присвячений Дню Перемоги.
74.Повойкiна В. "Україна – соборна єдина держава" / В.
Повойкіна // Вiстi Дергачiвщини.- 2014.- 25 сiч.
22 сiчня у Протопопiвському сiльському клубi та бiблiотецiфiлiї N 16 Дергачiвського району були проведенi заходi до Дня
Соборностi України: тематичний вечiр та книжкова виставка на тему
"Соборна мати-Україна одна на всiх як оберiг".
75.Полякова О. Закони – вивчаємо, закони – поважаємо / О.
Полякова // Голос Лозiвщини.- 2014.- 3 черв.
Перемозька сiльська бiблiотека-фiлiя Лозiвського району взяла
участь в обласному тижнi права, який проходив з 19 по 25 травня
2014 року.
76.Полякова О. Ми – європейцi / О. Полякова // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 6 черв.
27 травня в Перемозькiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвського
району пройшло засiдання клубу за iнтересами "Україночка". Тема
засiдання "Ми – європейцi".
77.Рєзнiк О. Великоднi дзвони / О. Рєзнік // Дворiчанський
край.- 2014.- 3 трав.
У Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi пройшов
пасхальний ранок.
78.Рєзнiк О. Зберегти в пам'ятi народнiй / О. Рєзнік //
Дворiчанський край.- 2014.- 17 трав.
Напередоднi Дня Перемоги в Дворiчанськiй районнiй дитячiй
бiблiотецi пройшла iсторико-лiтературна композицiя "В серцях i
пам'ятi народнiй".
79.Рєзнiк О. Переможених не було / О. Рєзнік //
Дворiчанський край.- 2014.- 19 квiт.
В Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi до Тижня дитячої
i юнацької книги вiдбувся святковий ранок "Подорож у книгорай".
80.Рєзнiк О. Перший етап / О. Рєзнік // Дворiчанський край.2014.- 19 квiт.
В Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi пройшов перший
етап мiжнародного бiблiотечного конкурсу "Шекспiроmania",
органiзаторами якого виступили Харкiвська обласна бiблiотека для
дiтей, Новосибiрська обласна бiблiотека iм. Горького та центральна
дитяча бiблiотека iм. Островського мiста Мiнськ.
81.Русо О. "До нас казка завiтала" / О. Русо // Дворiчанський
край.- 2014.- 14 черв.
До Мiжнародного дня захисту дiтей спiвробiтники
Дворiчанської дитячої районної бiблiотеки приготували театрально-

iгрову програму "До нас казка завiтала" та запросили учнiв 4-х
класiв Дворiчанської ЗОШ.
82.Середа Т. Книжка до Львова доведе / Т. Середа // Промiнь
(Краснокутський р-н).- 2014.- 3 трав.
На Краснокутщинi пройшли вiдбірковий та районний етапи
Всеукраїнського конкурсу дитячого читання "Книгоманiя".
83.Середа Т. Обласний марафон “Тарас Шевченко – поет,
мислитель i пророк” / Т. Середа // Промiнь (Краснокутський р-н).2014.- 3 трав.
Бiблiотеки Краснокутського району приєдналися до обласного
поетичного марафону "Тарас Шевченко – поет, мислитель i пророк",
органiзатором якого виступає Харкiвська обласна унiверсальна
наукова бiблiотека спiльно з Харкiвською обласною дитячою
бiблiотекою та Харкiвською обласною юнацькою бiблiотекою.
84.Середа Т. Пристрастi по Шекспiру / Т. Середа // Промiнь
(Краснокутський р-н).- 2014.- 3 трав.
1 лютого 2014 року стартував мiжнародний творчий проект
"Шекспiроmania", присвячений 450-рiччю з дня народження класика
свiтової лiтератури Вiльяма Шекспiра. До участi в цьому проектi вiд
бiблiотек Краснокутського району були представленi 6 робiт.
85.Сиротенко Л. Конкурс юних читачiв / Л. Сиротенко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 7 черв.
30 травня в Солоницiвськiй бiблiотецi Дергачiвського району
пройшов конкурс юних читачiв на краще читання вiршiв Т.
Шевченка пiд назвою "Вiзьмiть у руки Кобзаря".
86.Сиротенко Л. Мандрiвка Книжковим Всесвiтом / Л.
Сиротенко // Вiстi Дергачiвщини.- 2014.- 3 трав.
26 квiтня в Солоницiвськiй бiблiотецi Дергачiвської ЦБС на
засiданнi клубу "Олiмп" було проведено бiблiотечний урок пiд
назвою "Мандрiвка Книжковим Всесвiтом".
87.Слатина О. Сердечнi пристрастi й розчарування Кобзаря /
О. Слатина // Вiстi Дергачiвщини.- 2014.- 5 квiт.
Завiдувачi Вiльшанських бiблiотек-фiлiй Дергачiвського
району Н. Чернецька i Л. Фiлiпська пiдготували з учнями 8-Б класу
лiтературно-музичну композицiю, присвячену особистому життю
Т.Г. Шевченка.
88.Слив'як В. Свято Кобзаревого слова / В. Слив’як //
Сiльськi новини (Валкiвський р-н).- 2014.- 23 трав.
Зустрiч шанувальникiв творчостi Великого Кобзаря – людей
старшого вiку – вiдбулася у Валкiвськiй центральнiй районнiй
бiблiотецi.
89.Стеблак О. За здоровий спосiб життя / О. Стеблак // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 5 квiт.

27 березня завiдувач Козачолопанської бiблiотеки-фiлiї N 6
Дергачiвської ЦБС провела для учнiв 2а i 3а класiв мiсцевого НВК
"Абетку здоров'я".
90.Стеблак О. Юнi читачi / О. Стеблак // Вiстi Дергачiвщини.2014.- 26 квiт.
До лав юних читачiв Козачолопанської бiблiотеки-фiлiї N 6
Дергачiвської ЦБС прийняли ще 56 першокласникiв мiсцевого НВК.
91.Сурженко Т. "Кращий читач" / Т. Сурженко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 26 квiт.
Дергачiвський район на третьому етапi конкурсу "Кращий
читач" в обласнiй дитячiй бiблiотецi представляла учениця
Безрукiвського НВК Буланова Настя.
92.Сурженко Т. Театр у Пересiчному / Т. Сурженко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 12 квiт.
В Пересiчанськiй бiблiотецi-фiлiї N 12 Дергачiвської
централiзованої бiблiотечної системи на початку квiтня почав
працювати ляльковий театр. В прем'єрнiй виставi маленькі артисти
показали 2 казки: "Курочка ряба" та "Бременськi музиканти".
93.Творчiсть землякiв захоплює // Маяк (Богодухiвський рн).- 2014.- 25 квiт.
У читальнiй залi Богодухiвської районної бiблiотеки пройшла
традицiйна виставка писанок та виробiв декоративно-прикладного
мистецтва "Писанка-крашанка".
94.Творческий поиск Полины Дзюбенко // Время.- 2014.- 23
апр.
В холее 8 этажа Центральной научной библиотеки
Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина
работает персональная выставка Полины Дзюбенко "Творческий
поиск",
посвященная
празднованию
Дня
национального
возрождения Греции. Выставка проводится при содействии ЦНБ
ХНУ имени В.Н. Каразина и харьковского городского общества
греков "Гелиос".
95.Терьохiн В. Канiкули з книжкою / В.Терьохін // Слобiд.
край.- 2014.- 4 квiт.
2 квiтня, у день народження видатного датського
письменника-казкаря Ганса Христiана Андерсена, свiт вiдзначає
Мiжнародний день дитячої книги. Районнi бiблiотеки Харкiвщини
активно долучилися до його святкування. Так у Близнюкiвськiй
районнiй бiблiотецi 2 квiтня було проведено свято пiд назвою
"Чарiвник iз свiту дитячих мрiй". В бiблiотеках Лозiвського району в
рамках Всеукраїнського тижня дитячого читання було проведено
заходи для понад 500 учнiв шкiл. Школярi Зачепилiвщини упродовж
книжкого тижня на другому районному етапi Всеукраїнського

конкурсi "Книгоманiя-2014" виборювали звання кращого читача
району.
96.Хандога Ю. Книжковi iменини / Ю. Хандога // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 11 квiт.
У сiльськiй бiблiотецi с. Бунакове Лозiвського району в
рамках Всеукраїнського тижня дитячого читання пройшли
"Книжковi iменини". Для учнiв 5-8 класiв вiдбувся конкурс "Напиши
свою казку".
97.Чепенко Г. "Вiнок поезiї Кобзаря" / Г. Чепенко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 10 трав.
У Малопроходiвськiй бiблiотецi Дергачiвського району
вiдбулося свято "Вiнок поезiї Кобзаря", на яке зiбралися школярi
села. Їм показали фiльм про великого поета Т.Г. Шевченка, а
завiдувач бiблiотеки Онуфрiєва С.М. пiдготувала огляд книжкової
виставки "Дитинство Тараса".
98.Червона Л. Святковий вечiр "Уклiн тобi, Тарасе!" / Л.
Червона // Вiстi Водолажчини.- 2014.- 12 квiт.
До 200-рiччя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка
в Ордiвськiй сiльськiй бiблiотецi Нововодолазького району вiдбувся
святковий вечiр на тему: "Уклiн тобi, Тарасе!". Органiзували його
завiдуюча Ордiвською сiльською бiблiотекою Наталя Петрiвна
Нежива та директор Ордiвського СБК Надiя Олексiївна Карбань.
99.Чередниченко Л. Хочу быть здоровым / Л. Чередниченко //
Знамя труда (Первомайский р-н).- 2014.- 23 апр.
В библиотеках Первомайской ЦБС постоянно ведут
пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего
поколения и молодежи. В библиотеках постоянно проходят
мероприятия из цикла "Здоровье мудрых гонорар", книжные
выставки на темы: "Здоровье без лекарств, долголетие без болезней",
"Хочешь жыть – бросай курить", "Здоровые привычки – здоровый
способ жизни" и другие.
100.Чернишова Т. Мрiють створити народний музей / Т.
Чернишова // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2014.- 1 квiт.
Завiдувачка
iвано-шийчинської
сiльської
бiблiотеки
Богодухiвського району В.Б. Крошкова спiльно з директором
сiльського БК Н.Г. Пiтею проводять для землякiв рiзноманiтнi
заходи: уснi журнали, години спiлкування, вечори вiдпочинку,
концерти.
101.Щеглова О. День Європи / О. Щеглова // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 23 трав.
До Дня Європи у Лозiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей
вiдбулася вiртуальна мандрiвка "Європейський калейдоскоп".

102.Это – наши праздники // Харьк. известия.- 2014.- 20 мая.
В Харьковской областной библиотеке для детей прошел
своеобразный праздник – "История одной фотографии". В одном
мероприятии объединились сразу три самых важных майских
праздника: День Победы, День матери и День семьи.
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором
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1.А у нас на Iзюмщинi // Обрiї Iзюмщини.- 2014.- 22 серп.
У бiблiотеках м. Iзюм та у бiблiотечних установах району
заплановано проведення культурно-просвiтницьких заходiв з нагоди
Дня незалежності України. Зокрема, тематичних виставок,
iнформацiйних годин, бiблiографiчних оглядiв, лiтературномузичних композицiй.
2.Адамович Т. Красивые, умные, талантливые / Т. Адамович
// Харьк. известия.- 2014.- 15 июля.
В библиотеке семейного чтения N25 Дзержинского района
прошло награждение победителей конкурсов детского рисунка
"Счастливое детство" и "Украинские государственные и народные
символы".
3.Адамович Т. Сокровищница науки / Т. Адамович // Харьк.
известия.- 2014.- 30 сент.
Состоялось торжественное открытие нового корпуса Научной
библиотеки
Харьковского
национального
технического
университета "ХПИ", расположенного по ул. Краснознаменная, 16.
Теперь библиотека будет размещаться в двух зданиях (новом и
старом), соединенных между собой переходами.
4.Бiблiотека – територiя єдностi // Вiстi Змiївщини.- 2014.- 30
верес.
Про роботу Змiївської централiзованої бiблiотечної системи.
5.Бараш С. "У пошуках скарбiв" / С. Бараш // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 22 серп.
У Краснопавлiськiй мiськiй бiблiотецi-фiлiї N 2 Лозiвської
ЦБС пройшов бiблiотечний квест "У пошуках скарбiв".
6.Бердник I. Екскурсiя до бiблiотеки / І. Бердник //
Дворiчанський край.- 2014.- 28 черв.
Учнi Кутькiвської ЗОШ Дворiчанського району завiтали до
Кутькiвської бiблiотечної фiлiї. Завiдуюча бiблiотекою I.М. Бердник
розповiла їм про бiблiотечну справу, ознайомила з мiсцевим
книжковим фондом, зробила бiблiографiчний огляд "Казковий
свiтограй".
6.Бондаренко С. Читання в Iзюмi: 86 рокiв тому / С.
Бондаренко // Обрiї Iзюмщини.- 2014.- 26 верес.
Iсторiя розвитку бiблiотек в Iзюмi.

7.Борисенко Н. З рiзницею в один бал / Н. Борисенко //
Дворiчанський край.- 2014.- 28 черв.
Працiвники Рiдкодубiвської бiблiотечної фiлiї органiзували
для учнiв мiсцевої школи, якi вiдвiдують пришкiльний майданчик,
лiтературний КВВ.
8.Вiдбулася виробнича нарада працiвникiв бiблiотечних
закладiв району // Голос Лозiвщини.- 2014.- 9 верес.
3 вересня в Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi
вiдбулася виробнича нарада працiвникiв бiблiотек району, де було
обговорено основнi напрямки роботи бiблiотечних закладiв з
пiдготовки до роботи в зимовий перiод.
9.Воронкiна I. Червоне – то любов, а чорне – то журба / І.
Воронкіна // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2014.- 26 лип.
У читальному залi Близнюкiвської центральної районної
бiблiотеки вiдбулося чергове засiдання жiночого клубу "Берегиня".
Присвячене воно було темi вишивки як однiєї з нацiональних ознак
української культури. На захiд зiбралися майстринi Близнюкiвщини.
10.Гарганенко С. Районна дитяча бiблiотека: виховуємо
патрiотизм i нацiональну гордiсть / С. Гарганенко // Вiстi
Водолажчини.- 2014.- 30 серп.
До Дня Державного Прапора України i Дня Незалежностi
України у Нововодолазькiй районнiй дитячiй бiблiотецi була
пiдготовлена книжкова виставка "Живи та мiцнiй, українська
державо!". Серед iнших заходiв, присвячених цим святам: бесiди,
присвяченi українським символам, вiкторина "Чи знаєш ти
Україну?", iнформацiйно-просвiтницька година "День Незалежностi
та Державного Прапора України – свята гiдностi та патрiотизму
українського народу".
11.Грунська О. "Вiдкрий свою Читалiю" / О. Грунська //
Голос Лозiвщини.- 2014.- 22 серп.
Бiблiотекар Комсомольського фiлiалу Лозiвської ЦБС обрала
iнновацiйну форму ознайомлення дiтей-дошкiльнят з новинками
лiтератури, що надiйшли до бiблiотеки протягом 2011-2014 рокiв,
пiд назвою "Вiдкрий свою Читалiю".
12.Грунська О., Петрова О. Краса i велич символiв
державних / О. Грунська, О. Петрова // Голос Лозiвщини.- 2014.- 5
верес.
Напередоднi 23-ї рiчницi Дня незалежностi України та
вiдзначення Дня Державного Прапора України у Комсомольськiй
сiльськiй бiблiотецi Лозiвського району був проведений iсторичний
хроноскоп "Краса i велич символiв державних".
13.Домнiч О. На Iвана Купала... У Черкаськiй Лозовiй / О.
Домніч // Вiстi Дергачiвщини.- 2014.- 12 лип.

У сiльськiй бiблiотецi Черкаської Лозової на Дергачiвщинi
провели захiд до народного свята Iвана Купала та спекли "магiчний
коровай".
14.Зiняєва Л. Жива iсторiя / Л. Зіняєва // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2014.- 16
серп.
8 серпня у Жовтневому СБК Золочiвського району вiдбувся
захiд до Дня визволення села вiд нiмецько-фашистських загарбникiв.
Ведуча заходу – завiдуюча бiблiотечним фiлiалом Наталiя Лапкова.
Керiвники та учасники художнiх колективiв Жовтневого СБК
пiдготували концерт.
15.Зеленская Д. Библиотека имени В.Г. Короленко помогает
переселенцам / Д. Зеленская // Веч. Харьков.- 2014.- 29 авг.
В Харьковской государственной научной библиотеке имени
В.Г. Короленко вынужденные переселенцы из Донецкой и
Луганской областей могут бесплатно оформить читательские
билеты. 30 сентября, во Всеукраинский день библиотек, в
библиотеке традиционно пройдет День открытых дверей, во время
которого любой желающий сможет бесплатно оформить
читательский билет.
16.Зозуля О. Краса i велич рiдної країни / О. Зозуля // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 5 верес.
До Дня незалежностi України у Катеринiвськiй сiльськiй
бiблiотецi Лозiвського району пройшло святкове засiдання клубу за
iнтересами "Друзi бiблiотеки".
17.Игнатова С. Встреча с друзьями книг / С. Игнатова // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 19 лип.
В Русско-Лозовской сельской библиотеке Дергачевского
района прошла викторина для учащихся младших классов под
названием "Из какой я сказки".
18.I на тiм рушниковi... // Нове життя (Близнюкiвський р-н).2014.- 16 серп.
У Бурбулатiвському сiльському клубi Близнюкiвського району
пройшло свято пiд назвою "I на тiм рушниковi...". Органiзаторами
цього заходу виступили бiблiотекар Завгородня Iрина Миколаївна та
Ракiтна Наталiя Юрiївна. Майстриня-вишивальниця Ганна
Степанiвна Романенко подарувала сiльськiй бiблiотецi свiй витвiр
мистецтва – вишитий український рушник.
19.Карєлiна Т. Вiд подиху столiть до сьогодення / Т. Карєліна
// Вiстi Дергачiвщини.- 2014.- 30 серп.
До Дня Незалежностi України у Пересiчанськiй бiблiотецiфiлiї N 12 Дергачiвської ЦБС органiзовано книжкову виставку, один
з роздiлiв якої присвячено революцiї гiдностi.

20.Кашенко С., Демченко Н. Свiт не без добрих людей / С.
Кашенко, Н. Демченко // Радянський патрiот (Великобурлуцький рн).- 2014.- 20 верес.
Подяка директора Площанського СБК С. Кашенко i завiдувача
бiблiотекою Н. Демченко з Великобурлуччини керiвниковi
мiсцевого сiльгосппiдприємства ПОСП "Бурлуцьке" I.М. Фiлiмонову
за пiдтримку цих закладiв.
21.Кочетокская библиотека N 1 ЧРЦБС отметила 60-летие //
Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2014.- 5 июля.
История создания Кочетокской библиотеки N 1 Чугуевской
ЦБС, отмечающей в 2014 году 60-летний юбилей. О нынешних
достижениях библиотеки рассказала ее заведующая Наталья Зозуля.
22.Крамаренко О. Счастливый дар – творить для детей / О.
Крамаренко // Обрiї Iзюмщини.- 2014.- 1 серп.
С 1 августа в Изюмской центральной городской библиотеке
будет оформлена книжная выставка "Дивосвiт Ольги Братчук", а в
сентябре пройдет презентация новых книг писательницы.
23.Криворучко Р. Це цiкаво / Р. Криворучко // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 5 верес.
В Тихопiльськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвського району
вiдбулася година державностi "Живи i мiцнiй, Українська державо!".
24.Ларiна П. Вiртуальна мандрiвка стежками рiдного краю /
П. Ларіна // Слобiд. край.- 2014.- 2 серп.
В Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi вiдбулася
вiртуальна мандрiвка екологiчними стежками Дворiчанщини
"Пiзнай рiдний край".
25.Лисаченко В. "Нова сторiнка - новий вiдлiк часу" / В.
Лисаченко // Обрiї Iзюмщини.- 2014.- 25 лип.
В Iзюмськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулася
iсторично-iнформацiйна година, присвячена черговiй рiчницi
парламентської ухвали Декларацiї про державний суверенiтет
України.
26.Лозiвський район: головнi подiї тижня // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 8 лип.
2 липня в Лозiвськiй районнiй центральнiй бiблiотецi
вiдбулася виробнича нарада бiблiотечних працiвникiв.
27.Лукашова Л. Символи моєї держави / Л. Лукашова //
Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2014.- 23 серп.
У шкiльнiй бiблiотецi села Гнилиця Великобурлуцького
району до Дня Державного Прапора i Дня Незалежностi України
пiдготували книжкову виставку.
28.Любов до книги та життя // Вiстi Красноградщини.- 2014.18 лип.

Про завiдувачку Красноградської районної бiблiотеки для
дiтей та поетесу Тетяну Тарабанову.
29.Ляльки-мотанки Ольги Тарасової // Голос Лозiвщини.2014.- 15 серп.
В одному з Харкiвських видавництв вийшла книга "Лялькимотанки. Обереги для вашої оселi, що приносять удачу, багатство,
щастя" вiдомої лозiвської письменниці, члена клубу "Лiгос",
Мiжрегiональної спiлки письменникiв i Конгресу лiтераторiв
України Ольги Тарасової, яка є ще й майстринею-лялькаркою.
30.Ляшенко С. Змiївська дитяча бiблiотека – центр розвитку
сiмейного читання / С. Ляшенко // Вiстi Змiївщини.- 2014.- 5 серп.
Робота Змiївської дитячої бiблiотеки направлена на сприяння
органiзацiї сiмейного дозвiлля, допомогу розвитку сiмейного
читання. Бiблiотека проводить рiзноманiтнi заходи з популяризацiї
книги i читання. Так, у 2014 роцi в бiблiотецi вперше запроваджена
форма роботи "Лiтнi читання", яка включає три етапи заходiв.
31.Мiрошник В. Є така професiя / В. Мірошник // Зоря
(Золочiвський, Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський рни).- 2014.- 5 лип.
Про роботу сiльських бiблiотек у Золочiвському районi.
32.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.20 черв.
19 червня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi розмiщено
лiтературну поличку "90 рокiв вiд дня народження В.В. Бикова". В
бiблiотецi дiє виставка-реквiєм "Пам'ять серця, пам'ять сивини,
пам'ять тих, хто не прийшов з вiйни" до Дня скорботи i вшанування
пам'ятi жертв вiйни в Українi i розмiщено викладку-рекомендацiю
"Тече рiчка, несе...?", присвячена проблемам екологiї. У мiськiй
бiблiотецi пройшла також лiтературна акцiя "Поринути у вир давно
минувших подiй" (до Дня скорботи i вшанування пам'ятi жертв
вiйни в Українi); iсторична книжкова виставка "Конституцiю
вивчай, про гiмн, герб та прапор все знай"; виставка-портрет
"Українська берегиня" до 165-рiччя вiд дня народження О. Пчiлки.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбулася виставка-пам'ять
"Немає подвигiв забутих" до Дня скорботи i вшанування пам'ятi
жертв вiйни в Українi; книжкова виставка-персоналiя "Путь мой
жертвенный и славный" до 125-рiччя вiд дня народження А.
Ахматової; виставка-iнсталяцiя "Я сердце оставил в синих горах" до
80-рiччя Ю. Вiзбора.
33.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.27 черв.
25 червня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi працiвники вiддiлу
культури взяли участь у селекторнiй нарадi з питань оптимiзацiї

закладiв культури. У бiблiотецi проходить гумористичний хедлайн,
перегляд та обговорення вiдеороликiв "Смiшно з Youtube" до Дня
молодi; книжкова виставка "Бережи порядок, i порядок збереже
тебе" до Дня Конституцiї.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi розмiщено iнформацiйну
поличку "Оберiг нашої державностi".
34.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 4
лип.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбулася виставка-ательє з
аксесуарами "Бабусина скринька" (книги по рукодiллю).
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшли виставказастереження "Безпека i небезпечнiсть" (дiтям про правила безпеки
життя); книжкова виставка новинок "Знайомтесь! днi нової
перiодики"; поличка-рекомендацiя "Золотi кадри ХХI ст."
(профорiєнтацiя).
35.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.11 лип.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представленi: виставкамайстерня "Читаємо й майструємо"; книжкова виставка з
аксесуарами "Чай iз рiзнотрав'я" до теми здорового способу життя.
36.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.18 лип.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi у липнi пiдготовленi: виставказастереження "Безпека i небезпечнiсть" (дiтям про правила безпеки
життя); книжкова виставка новинок "Знайомтесь! Днi нової
перiодики".
19 липня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проведено
дайджест-знайомство з лiтературними сайтами "Орiєнтир в
лiтературнiй мережi". Упродовж липня в бiблiотецi представлена
книжкова виставка "Шевченковi твори сяють, як зорi", присвячена
року Т.Г. Шевченка.
37.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.25 лип.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi працює книжкова виставка
"У сяйвi Божої любовi" до Хрещення Київської Русi. 25 липня
вiдбулося пленарне засiдання LXVIII позачергової сесiї Лозiвської
мiської ради, на якому серед iнших питань вирiшувалося питання
про передачу мiжбюджетного трансферту на утримання центральної
районної бiблiотеки та районної бiблiотеки для дiтей у 2015 роцi.
38.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 1
серп.

У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходять: книжкова
виставка "У сяйвi Божої любовi" до Хрещення Київської Русi;
виставка-вернiсаж "Невичерпнiсть свiтiв художника-богатиря" до
170-рiччя вiд дня I. Рєпiна.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi представленi: бiблiотечна
виставка-мозаїка "Вiзьми в бiблiотецi цiлий свiт"; виставказастереження "Безпека i небезпечнiсть" (дiтям про правила безпеки
життя).
39.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 8
серп. У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проходить сторiнка
лiтературних портретiв "Творцi людських iсторiй" до 195-рiччя вiд
дня народження П.О. Кулiша та до 90-рiччя вiд дня народження П.А.
Загребельного; представлена народознавча свiтлиця "Серпень мiсяць
трьох Спасiв"; проходить iсторична виставка "Україно! Ти на всi
вiки, на всi часи".
40.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.15 серп.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiтецi представлена книжкова
поличка "Читаємо Зощенка" до 120-рiччя вiд дня народження М.М.
Зощенка; вiдбулася книжкова виставка з аксесуарами "Светлый
праздник трех Спасов".
14-16 серпня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi представлена
поличка-знайомство "Краса та велич символiв державних" до Дня
державного прапора.
41.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.22 серп.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi у серпнi проходять:
книжкова виставка "Наш стяг – пшениця, пiд голубим склепiнням
неба!" до Дня Державного Прапора; книжкова виставка "Моя
Україно квiтуча, ти землями вiчно родюча" до Дня Незалежностi
України.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi у серпнi представленi: сторiнка
лiтературних портретiв "Творцi людських iсторiй" до 195-рiччя вiд
дня народження П.О. Кулiша та до 90-рiччя вiд дня народження П.А.
Загребельного; народознавча свiтлиця "Серпень мiсяць трьох
Спасiв"; поличка-знайомство "Краса та велич символiв державних"
до Дня Державного Прапора; 21 серпня пройшла естафета пам'ятi
"Слава героям, пам'ятi дзвiн" до Дня визволення м. Харкiв вiд
нiмецько-фашистських загарбникiв; iсторична виставка "Україно!
Ти на всi вiки, на всi часи".
42.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 5
верес.

В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi до Дня мiста працює
краєзнавчий куточок "Моє мiсто – часточка країни!"; 4-6 вересня –
книжкова поличка "Вiд Народного Руху – до українського духу" до
25-рiччя створення громадсько-полiтичної органiзацiї "Народний
рух України за перебудову"; Iнтернет-фотоконкурс "Осiння Лозова"
до Дня мiста; тематичнi полички, виставки однiєї книги та експресiнфомацiї до рiчниць вiд дня народження улюблених письменникiв
та поетiв Е.А. Асадова, Расула Гамзатова, Л.М. Толстого та
Проспера Мерiме.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 3 вересня вiдбулася година
творчостi "Хресна дорога до вiчного вогню любовi" до 120-рiччя вiд
дня народження О. Довженка, 5 та 6 вересня – лiтературна сторiнка
"Їх щедрий, сонячний талант" до 145-рiччя вiд дня народження I.
Котляревського та 150-рiччя вiд дня народження М. Коцюбинського;
iсторично-пiзнавальна книжкова виставка "Україну-неньку милу
зберегти повиннi ми" до 25-рiччя створення громадсько-полiтичної
органiзацiї "Народний рух України за перебудову".
43.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.26 верес.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходить виставкавернiсаж "Письменники Харкiвщини" до 80-рiччя Харкiвської
обласної органiзацiї Нацiональної спiлки письменникiв України;
тематична поличка "Наш сучасник Дмитро Павличко" до 85-ї
рiчницi вiд дня народження Д.В. Павличка; iнтернет-фотоконкурс
"Осiння Лозова" до Дня мiста; книжкова виставка "Скiльки знаєш
мов – стiльки разiв ти людина"; експрес-iнформацiя "Професiї ХХI
столiття"; екскурсiї до бiблiотеки "Сонячна свiтлiсть книжкової
премудростi" до Всеукраїнського дня бiблiотек; краєзнавчий
куточок "Моє мiсто часточка країни!" до Дня мiста.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi представлена поличказнайомство "Поезiя – його палка думка" до 85-рiччя вiд дня
народження Д.В. Павличка; iсторично-пiзнавальна книжкова
виставка "Україну-неньку милу зберегти повиннi ми" до 25-рiччя
створення громадсько-полiтичної органiзацiї "Народний рух України
за перебудову".
44.Макаренко Н. Лiто кличе до бiблiотеки / Н. Макаренко //
Голос Лозiвщини.- 2014.- 20 черв.
Про роботу бiблiотек-фiлiй Лозiвського району пiд час лiтнiх
канiкул.
45.Мороз А. Книги читаємо i весело граємо / А. Мороз //
Голос Лозiвщини.- 2014.- 5 верес.

Напередоднi Дня незалежностi України в Смирнiвськiй
бiблiотецi-фiлiї
Лозiвського
району
вiдбулося
iсторичноетнографiчне свято "Є така держава – Україна".
46.Морозова С. Подаруй книгу районнiй бiблiотецi / С.
Морозова // Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2014.- 13 сент.
До Всеукраїнського дня бiблiотек адмiнiстрацiя та колектив
комунального закладу "Чугуївська районна централiзована
бiблiотечна система" розпочали проведення акцiї "Подаруй книгу
бiблiотецi!".
47.Мудрак Н. Лiтнiй настрiй з книгою / Н. Мудрак // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 22 серп.
10 серпня у Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi
вiдбувся захiд, присвячений стихії моря, на якому присутнi
дiзналися цiкавинки про моря, океани, великих мандрiвникiв, пiратiв
та взяли участь у вiкторинi.
48.Нехорошева В. "Нас єднає дружба" / В. Нехорошева //
Голос Лозiвщини.- 2014.- 29 лип.
В Орiльськiй сiльськiй бiблiотецi N 1 Лозiвського району
проведено конкурс малюнкiв "Нас єднає дружба". В конкурсi брали
участь учнi 4-6 класiв.
49.Новикова З. "Україно, люба ненько!" / З. Новикова // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 30 серп.
З нагоди державних свят – Дня Державного Прапора i Дня
Незалежностi у Дергачiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi
органiзували розгорнуту книжкову виставку "Величне столiття.
Революцiя гiдностi".
50.Новикова З. "Я родом не из детства – из войны" // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 28 черв.
Работники
Дергачевской
центральной
библиотеки
подготовили для юных читателей библиотеки рассказ об их
сверстниках, ушедших на Великую Отечественную войну.
51.Остапенко С. Тематический вечер / С. Остапенко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 9 серп.
2 августа в Малоданиловской библиотеке-филиале N 8
Дергачевского района состоялся тематический вечер, посвященный
300-летию поселка.
52.Очеретянова Т. "Суголосся" з "Апострофом" / Т.
Очеретянова // Вiстi Дергачiвщини.- 2014.- 19 лип.
12 липня у Вiльшанськiй бiблiотецi Дергачiвського району
вiдбулася творча зустрiч за участi лiтературної студiї "Суголосся" i
харкiвського музично-поетичного клубу "Апостроф".
53.Попудренко Ю. В рейс отправится "читающий" трамвай /
Ю. Попудренко // Веч. Харьков.- 2014.- 27 сент.

Накануне Всеукраинского Дня библиотек, 29 сентября
состоится III Литературный фестиваль "Книжный звездопад",
который станет заключительным аккордом областного этапа
Всеукраинского
конкурса
"Лучший
читатель
Украины".
Награждение номинантов и победителей конкурса пройдет в
необычном формате – по маршруту N 5 будет курсировать
"читающий" трамвай, пассажирами которого будут лучшие
книголюбы области. На остановках пройдут флешмобы, будут
звучать песни и речевки.
54.Радi кожному вiдвiдувачу // Вiстi Дергачiвщини.- 2014.- 23
серп.
Про роботу Малоданилiвської бiблiотеки-фiлiї N 8
Дергачiвської ЦБС.
55.Ремонт в сiльськiй бiблiотецi та клубi // Знамя труда
(Первомайский р-н).- 2014.- 17 сент.
В сiльськiй бiблiотецi та клубi с. Роздолля Первомайського
району вiдбулися плановi ремонтнi роботи.
56.Руденко Н. День шоколаду в дитячiй бiблiотецi / Н.
Руденко // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2014.- 19 лип.
До Всесвiтнього дня шоколаду, який вiдзначається 11 липня, в
Близнюкiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей вiдбулося шоколадне
свято.
57.Рябова Л. "Паспортизацiя публiчних бiблiотек" / Л. Рябова
// Голос Лозiвщини.- 2014.- 22 серп.
Вiдбулася виробнича нарада бiблiотекарiв Лозiвського району
за темою "Паспортизацiя публiчних бiблiотек", на якiй директор
Лозiвської ЦБС Л.О. Рябова та провiдний методист К.А. Горбацевич
ознайомили присутнiх з iнструктивно-методичними матерiалами
Харкiвської обласної унiверсальної наукової бiблiотеки та надали
консультацiї щодо роботи з цими документами.
58.Свiтайло Л. Бiблiотекар – звучить гордо! / Л. Світайло //
Вiстi Водолажчини.- 2014.- 27 верес.
31 рiк пропрацювала у Нововодолазькiй мiськiй бiблiотецiфiлiї Зоя Вiкторiвна Хруст.
59.Середа Т. Спiвець Краснокутщини / Т. Середа // Промiнь
(Краснокутський р-н).- 2014.- 12 лип.
1 липня у читальнiй залi Краснокутської центральної районної
бiблiотеки вiдбулась презентацiя бiблiографiчного посiбника,
присвяченого 92-й рiчницi з дня народження видатного поета,
публiциста i художника з Краснокутщини Iвана Васильовича
Малиша.
60.Сєрiк О. Осiнь, поезiя i... волонтери / О. Сєрік // Вiстi
Змiївщини.- 2014.- 23 верес.

При Комсомольськiй мiськiй бiблiотецi для дiтей Змiївського
району працює Клуб любителiв поезiї "Поетичне рандеву". 10
вересня вiдбулися лiтературнi посиденьки "Запалює осiнь листя на
кленах".
61.Стеблак О. "З Україною в серцi" / О. Стеблак // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 30 серп.
У Козачолопанськiй бiблiотецi-фiлiї N 6 Дергачiвської ЦБС
пiдготовлена виставка книг "З Україною в серцi", що розповiдає
користувачам бiблiотеки про рiдну країну.
62.Стеблак О. Книга i бiблiотека у твоєму життi / О. Стеблак
// Вiстi Дергачiвщини.- 2014.- 27 верес.
Завiдувачка Козачолопанської бiблiотеки Дергачiвського
району провела для учнiв 4-А класу Козачолопанського НВК
бiблiотечний урок "Книга i бiблiотека у твоєму життi".
63.Стеблак О. Тисяча мудрецiв пiд одним дахом / О. Стеблак
// Вiстi Дергачiвщини.- 2014.- 21 черв.
Учнi Козачолопаського НВК завiтали до мiсцевої бiблiотеки
фiлiї N 3 Дергачiвської ЦБС. На них чекала цікава розповiдь
завiдувачки про бiблiотеку.
64.Тарасова О. Лiто в бiблiотецi / О. Тарасова // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 25 лип.
Бiблiотекар Лозiвської юнацької бiблiотеки О. Тарасова про
роботу бiблiотеки у днi лiтнiх шкільних канiкул.
65.Терещенко А. Шляхами партизанської слави / А.
Терещенко // Голос Лозiвщини.- 2014.- 26 верес.
22 вересня у Полтавськiй бiблiотецi-фiлiї Красноградського
району вiдбулася зустрiч учнiв Полтавського НВК з ветераном
Великої Вiтчизняної вiйни, партизанкою Оленою Антонiвною
Кажан та головою ветеранської органiзацiї М.М. Галушко. Дiти
разом з сiльським бiблiотекарем А.М. Терещенко пiдготували
виховний захiд на тему: "Пам'ятаймо тих, хто захищав нашу
Вiтчизну.
66.Ткаченко В. Поезiя – пiсня душi / В. Ткаченко // Вiстi
Водолажчини.- 2014.- 21 черв.
6
червня
в
Рокитненському
сiльському
клубi
Нововодолазького району вiдбувся вечiр поезiї, який органiзували
директор Рокитненського СБК В.М. Прошак та завiдувачка
Рокитненської сiльської бiблiотеки-фiлiї Т.О. Головатюк.
67.Ткаченко Н. Дитинства чудова пора / Н. Ткаченко // Нове
життя (Близнюкiвський р-н).- 2014.- 7 черв.
До Мiжнародного дня захисту дiтей у Близнюкiвськiй дитячiй
бiблiотецi серед учнiв 1-7 класiв лiцею вiдбулося свято-розвага "У
нас єдина планета, у нас єдина сiм'я".

68.Токаренко М. Кохання – вiчне джерело / М. Токаренко //
Вiстi Дергачiвщини.- 2014.- 12 лип.
4 липня в Дворiчнокутянськiй бiблiотецi-фiлiї N 13
Дергачiвського району провели лiтературний вечiр про кохання.
69.Токаренко М. У Мануїлiвцi / М. Токаренко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 30 серп.
Незабутнiй концерт до свят Державного Прапора i Дня
Незалежностi України, а також рiчницi визволення села вiд
фашистських загарбникiв пiдготували учасники художньої
самодiяльностi Мануїлiвського СК Дергачiвського району.
Учасники мовного гуртка "Первоцвiт" та члени клубу "Джерельце"
при Дворiчнокутянськiй бiблiотецi-фiлiї N 13 представили цiкаву
святкову програму. Завiдувачка Дворiчнокутянської бiблiотеки Г.I.
Стечишина органiзувала книжкову виставку "Роки вiйни, столiття
пам'ятi".
70.У книжки канiкул не буває // Маяк (Богодухiвський р-н).2014.- 27 черв.
В Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi було проведено
низку заходiв, зокрема, годину вiдпочинку "Вже спекотне лiтечко на
порi" для читачiв – дiтей перших класiв лiцею N 3. Також у
бiблiотецi вiдбулися: година чуйностi "На цiй землi ми живемо не
самi"; день вiдкритих дверей в бiблiотецi; урок народознавства
"Купальська нiч"; книжковi виставки "У книжки немає канiкул" та
"Хай ваше лiто буде книгою зiгрiте".
71.Україна – мiй коханий край // Красная звезда (Чугуевский
р-н).- 2014.- 6 сент.
До Днiв Державного Прапора та Незалежностi України
бiблiотеки Чугуївської районної централiзованої бiблiотечної
системи провели патрiотичнi заходи. У центральнiй бiблiотецi
вiдбулося засiдання круглого столу "Яка вона, моя Україна?". Був
органiзований конкурс малюнка на асфальтi "Намалюй єдину
Україну". У центральнiй бiблiотецi, Малинiвськiй, Есхарiвськiй та
Кочетоцькiй бiблiотецi-фiлiї N 1, де вiдкритi Iнтернет-центри,
провели "Веб-мiст читачiв єдиної України".
72.Фiлiпська Л. Запрошуємо до спiлкування / Л. Філіпська //
Вiстi Дергачiвщини.- 2014.- 21 черв.
12 червня до Вiльшанської дитячої бiблiотеки-фiлiї
Дергачiвського району завiтали учнi з пришкiльного лiтнього
табору.
73.Фоменко I. I для школярiв, i для малюкiв / І. Фоменко //
Дворiчанський край.- 2014.- 28 черв.

У Тавiльжанськiй бiблiотечнiй фiлiї Дворiчанського району
згiдно плану роботи з учнями, якi вiдвiдують пришкiльний
майданчик мiсцевої школи, вiдбулася екскурсiя до бiблiотеки.
74.Чоха Л. Книгами ли одними? / Л. Чоха // Красная звезда
(Чугуевский р-н).- 2014.- 9 авг. О работе Чугуевской городской
детской библиотеки рассказывает ее заведующая Светлана
Толмачева.
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1.Адамович Т. Спасибо, Сакс! / Т. Адамович // Харьк. известия.2014.- 4 дек.
В музыкально-театральной гостиной "Хочу узнать..." (совместный
проект Областного учебно-методического центра работников культурнопросветительных учреждений, благотворительного фонда "Харьковские
ассамблеи" и Харьковской специализированной музыкально-театральной
библиотеки им. К.С Станиславского) собрались музыкантысаксофонисты. К 200-летию со дня рождения выдающего бельгийского
мастера духовых инструментов Адольфа Сакса, главный библиотекарьметодист музыкально-театральной библиотеки им. К.С. Станиславского
М. Вострикова, подготовила мультимедийную презентацию.
2.Александрова А. В метро за книгой // Харьк. известия.- 2014.- 22
нояб.
20 ноября в холле станции метро "Пушкинская" открылась
мобильная библиотека. В библиотеке представлено более 500 книг на
украинском, русском и английском языках различных жанров. Скачать
нужную книгу в мобильной библиотеке можно будет до Нового года.
3.Бiблiотека - криниця знань // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2014.30 верес.
Про
роботу
Полково-Микитiвської
сiльської
бiблiотеки
Богодухiвського району розповiдає М.А. Дюбко.
4.Бiблiотекар - слово сонячне i горде, порадник наш i друг // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2014.- 30 верес.
Про роботу бiблiотек Богодухiвського району розповiдає директор
Богодухiвської ЦБС К.О. Козловська.
5.Бондар К. Свято рiдного села / К. Бондар // Радянський патрiот
(Великобурлуцький р-н).- 2014.- 6 груд.
Вiльхуватцi на Великобурлуччинi вiдсвяткували День села. У
святковому концертi виступили артисти художньої самодiяльностi А.
Лашина, О. Яковлєв, В. Агуреєв, танцювальний колектив "Сонечко" та iн.
У сiльськiй бiблiотецi до цього дня органiзували виставку народної
творчостi.
6.Вiдкрився
творчий
гурток
"Рукодiльники"
//
Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2014.- 7 листоп.
У Богодухiвськiй районнiй бiблiотецi вiдкрився гурток
"Рукодiльники", заняття в якому веде майстриня Любов Миколаївна
Подолiна.
7.Вiдродження бiблiотечної системи — важливий момент в
розвитку галузi культури району // Голос Лозiвщини.- 2014.- 14 жовт.

10 жовтня голова Лозiвської райдержадмiнiстрацiї С.Г.
Красноперов вiдвiдав бiблiотеку с. Петрiвське Лозiвського району i
вручив завiдуючiй бiблiотекою-фiлiєю багатофункцiональний пристрiй –
принтер.
8.Вiдродження української нацiї // Маяк (Богодухiвський р-н).2014.- 12 верес.
10 вересня в читальнiй залi Богодухiвської районної центральної
бiблiотеки вiдбулося засiдання "круглого столу" за участю представникiв
районної держадмiнiстрацiї, громадськостi району, якi стояли бiля витокiв
створення районної органiзацiї Народного Руху України, та учнiв 10-го
класу Богодухiвської гiмназiї N 1 на тему "Вiдродження української
нацiї".
9.Вiєру М. Коли за вiкном осiнь / М. Вієру // Дворiчанський край.2014.- 8 листоп.
У Першотравневiй бiблiотецi Дворiчанського району провели
лiтературну гру - "Мандрiвка в чарiвний свiт українських казок".
10.Василець Т. Урок для справжнiх патрiотiв / Т. Василець //
Слобiд. край.- 2014.- 28 жовт.
23 жовтня, напередоднi 70-ї рiчницi визволення України вiд
фашистських загарбникiв, у Близнюкiвськiй центральнiй районнiй
бiблiотецi вiдбувся iсторико-патрiотичний урок "За Україну, за її долю, за
честь i волю, за народ" для десятикласникiв Близнюкiвського лiцею.
11.Виховнi години в бiблiотеках // Голос Лозiвщини.- 2014.- 25
листоп.
13 листопада у 34 бiблiотечних закладах Лозiвского району були
проведенi виховнi години, присвяченi Мiжнародному дню толерантностi.
12.Вони зберiгають культурну та iсторичну спадщину // Красная
звезда (Чугуевский р-н).- 2014.- 8 нояб.
Юрченкiвська бiблiотека Чугуївського району вiдсвяткувала 90рiччя з дня заснування.
13.Гетьман В. Скарбниця духовних знань / В. Гетьман // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 3 жовт.
Про iсторiю створення та роботу бiблiотеки Лозiвської фiлiї ХАДТ.
14.Година спiлкування // Вiстi Дергачiвщини.- 2014.- 25 жовт.
До Всесвiтнього дня пошти на базi Черкасько-Лозiвської бiблiотеки
провели годину спiлкування "День народження листiвки". До цього
заходу у бiблiотецi органiзували виставку зi старих та сучасних листiвок,
зробили альбом зi старих листiвок та фотоальбом про пошту минулих
рокiв, а учасники заходу принесли свої фото.
15.Грек М. Бiблiотечне поповнення / М. Грек // Слобiд. край.2014.- 25 листоп.
Дворiчанська дитяча районна бiблiотека приготувала для своїх
юних вiдвiдувачiв подарунок — до Всесвiтнього дня дiтей бiблiотека
отримала велику партiю нової лiтератури.
16.Гришина Н. У пошуках казки / Н. Гришина // Вiстi
Красноградщини.- 2014.- 7 листоп.

Красноградська районна бiблiотека для дiтей провела для своїх
юних читачiв День вiдкритих дверей. Господарi книгозбiрнi органiзували
для них екскурсiйну прогулянку пiд назвою "У пошуках казки".
17.Грунська О. Фронтовими дорогами України / О. Грунська //
Голос Лозiвщини.- 2014.- 4 листоп.
Бiблiотекарi Комсомольської сiльської бiблiотеки-фiлiї Лозiвського
району пiдготували книжкову виставку "Фронтовими дорогами України".
18.Грунська О. Iсторiя iграшки / О. Грунська // Голос Лозiвщини.2014.- 28 листоп.
20 листопада в Комсомольськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвського району
проводилося засiдання клубу за iнтересами "Майстерня доброго
настрою". Бiблiотекар ознайомила присутнiх з квiлт-виставкою "Iсторiя
iграшки" та цiкавою презентацiєю "День улюбленої iграшки".
19.Грунська О., Петрова О. Мiсце зустрiчi — бiблiотека / О.
Грунська, О. Петрова // Голос Лозiвщини .- 2014.- 7 жовт.
До Всеукраїнського дня бiблiотек у Комсомольськiй сiльськiй
бiблiотецi Лозiвського району пройшов день вiдкритих дверей i засiдання
клубу "Мiсце зустрiчi — бiблiотека".
20.Деркач С. "А вже осiнь прийшла у мiй сад" / С. Деркач //
Дворiчанський край.- 2014.- 11 жовт.
У Гракiвськiй бiблiотечнiй фiлiї Дворiчанської ЦБС провели
лiтературно-тематичний вечiр "А вже осiнь прийшла у мiй сад",
присвячений Дню людей похилого вiку.
21.До Дня святого Миколая та новорiчно-рiздвяних свят // Голос
Лозiвщини .- 2014.- 23 груд.
З 17 грудня у Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi розпочато
цикл заходiв до Дня святого Миколая та новорiчно-рiздвяних свят,
запланованих
у закладах культури Лозiвського району. У
Краснопавлiвському краєзнавчому музеї з 19 грудня працюватиме
виставка "Ялинковi прикраси в ногу з iсторiєю", заплановано проведення
заходу народознавчого напряму "Рiздвянi вечорницi в музеї".
22.Домнiч О. Три роки життя музею / О. Домніч // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 25 жовт.
14 жовтня 2011 року в селi Черкаська Лозова Дергачiвського
району було засновано iсторико-краєзнавчий музей. З цiєї нагоди у
Будинку культури села провели зустрiч та святковi заходи, серед яких,
пiдготовлений сiльською бiблiотекою лiтературний фуршет "Про страви
козацькi".
23.Жуга О. Комп'ютер — Артiльнiй бiблiотецi / О. Жуга // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 16 груд.
30 жовтня Артiльнiй сiльськiй бiблiотецi Лозiвського району
урочисто вручили комп'ютер. Пiсля цiєї подiї в бiблiотецi було проведено
5 масових заходiв i на кожному з них був задiяний комп'ютер.
24.Запiсова I. Привiтали пенсiонерiв / І. Запісова // Дворiчанський
край.- 2014.- 18 жовт.

Працiвники Кам'янського будинку культури та Кам'янської
бiблiотечної фiлiї Дворiчанського району пiдготували i провели свято,
присвячене Дню людей похилого вiку.
25.Захарова В., Кайдаш Л. З любов'ю до людей / В. Захарова, Л.
Кайдаш // Голос Лозiвщини.- 2014.- 18 листоп.
Цiкавi заходи для вiдвiдувачiв вiддiлення соцiально-побутової
адаптацiї терцентру соцiального обслуговування Лозiвської РДА
органiзовують соцпрацiвник З.С. Журба та бiблiотекар Краснопавлiвської
мiської бiблiотеки N 2 А.В. Мокроусова.
26.Зозуля О. Козацькими стежками / О. Зозуля // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 7 листоп.
Напередоднi Дня козацтва у Катеринiвськiй сiльськiй бiблiотецi
Лозiвського району пройшло iсторичне лото для п'ятикласникiв
Катеринiвської школи "Подорож козацькими стежками".
27.Зозуля О., Драбинка Н. Для вас, малюки! / О. Зозуля, Н.
Драбинка // Голос Лозiвщини.- 2014.- 21 жовт.
В Катеринiвськiй сiльськiй бiблiотецi Лозiвського району вiдбулося
урочисте вiдкриття куточку дитячої творчостi та вiдпочинку "Країна
Фантазiя". Завiдувачка бiблiотеки О.С. Зозуля за допомогою слайдпрезентацiї "У бiблiотецi кипить життя" розповiла гостям свята про
iсторiю бiблiотеки та найцiкавiшi її моменти.
28.Iванкiна Я. "Мудрiсть козацької доби" / Я. Іванкіна // Вiстi
Водолажчини.- 2014.- 8 листоп.
В Нововодолазькiй центральнiй районнiй бiблiотецi була проведена
лiтературно-музична експозицiя "Мудрiсть козацької доби", присвячена
українському козацтву.
29.Инина А. Многоцветие греческой культуры / А. Инина // Харьк.
известия.- 2014.- 18 нояб.
В Центральной научной библиотеке Харьковского национального
университета им. В.Н. Каразина проходит выставка художественных
работ "Гелиос" — многоцветие". На выставке, посвященной 25-летию
городского общества греков "Гелиос", а также празднованию
государственного праздника Греции "Охи!", представлены живопись,
графика, гобелены, декоративное панно, фотографии.
30.Кiптiла С. На конкурсi професiйної майстерностi / С. Кіптіла //
Дворiчанський край.- 2014.- 11 жовт.
До свого професiйного свята — Всеукраїнського дня бiблiотек, в
Дворiчанськiй районнiй центальнiй бiблiотечнiй системi провели конкурс
професiйної майстерностi "Бiблiоледi".
31.Калашник А. На засiданнi клубу "Осiннi барви" / А. Калашник
// Дворiчанський край.- 2014.- 11 жовт.
Чергове засiдання клубу "Осiннi барви", що дiє на базi
Дворiчанської центральної районної бiблiотеки, було присвячене Дню
людей похилого вiку.
32.Калённых Л. Т.Г. Шевченко — поэт, пророк, мыслитель / Л.
Калённых // Вiстi Водолажчини.- 2014.- 4 жовт.

В Доме культуры Новой Водолаги состоялся концерт, приуроченый
200-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко "Моя рiдна Україно".
Методист центральной районной библиотеки О.И. Цымбал, заведующий
отделом обслуживания ЦРБ С.Ю. Чандер и библиотекарь ЦРБ В.Д.
Хлипенко в рамках программы "Пророк, народжений Україною",
ознакомили зрителей с историей творческого пути Т.Г. Шевченко.
33.Карелiна Т. Тиждень права / Т. Кареліна // Вiстi Дергачiвщини.2014.- 13 груд.
До Всеукраїнського тижня права, який триває з 8 по 12 грудня 2014
року, Пересiчанською селищною бiблiотекою Дергачiвської ЦБС
органiзовано тематичну виставку, бiля якої протягом тижня проводяться
бесiди-спiлкування з дiтьми-читачами бiблiотеки. Тема циклу заходiв —
"Права та обов'язки дитини".
34.Китченко Є. Тiльки пам'ять не сивiє / Є. Китченко // Промiнь
(Краснокутський р-н).- 2014.- 13 верес.
22 серпня в читальнiй залi Краснокутської центральної районної
бiблiотеки вiдбуся День iнформацiї на тему "Герої Краснокутщини",
присвячений 71-й рiчницi визволення Краснокутщини вiд нiмецькофашистських загарбникiв.
35.Киш С. Инициаторы памятника жертвам Первой мировой
боятся вандалов / С. Киш // Веч. Харьков.- 2014.- 2 окт.
В столетнюю годовщину начала Первой мировой войны в
библиотеке им. В.Г. Короленко собрались харьковские ученые. На
встрече обсуждался вопрос открытия памятника героям и жертвам
Первой мировой.
36.Клуб i бiблiотека — у тiснiй спiвпрацi // Маяк (Богодухiвський
р-н).- 2014.- 7 листоп.
Про спiвпрацю клубу i бiблiотеки у Хрущовiй Микитiвцi
Богодухiвського району.
37.Ко Дню библиотекаря // Харьк. известия.- 2014.- 7 окт.
Во Фрунзенском районе прошло праздничное мероприятие,
посвященное Всеукраинскому дню библиотек. Во время торжества 18
лучших библиотекарей получили Почетные грамоты администрации
района и Благодарности главы райадминистрации.
38.Кобзар Г. Правова обiзнанiсть молодi / Г. Кобзар // Красная
звезда (Чугуевский р-н).- 2014.- 27 дек.
В Чугуївськiй центральнiй районнiй бiблiотецi в селищi Есхар
вiдбувся правоосвiтнiй захiд для старшокласникiв загальноосвiтньої
школи, в рамках Всеукраїнського тижня права.
39.Комп'ютер — у подарунок // Голос Лозiвщини.- 2014.- 4 листоп.
Артiльна сiльська бiблiотека-фiлiя Лозiвського району отримала у
подаронук новий комп'ютер, який було придбано в рамках Програми
розвитку культури Лозiвського району на 2013-2015 р.р.
40.Комп'ютер для сiльської бiблiотеки // Голос Лозiвщини.- 2014.11 листоп.

5 листопада Перемозька сiльська бiблiотека-фiлiя Лозiвського
району отримала у подарунок комп'ютер вiд iменi голови Лозiвської
райдержадмiнiстрацiї С.Г. Красноперова.
41.Косолапова А. День читацької критики / А. Косолапова // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 21 листоп.
Працiвники Лозiвської центральної районної бiблiотеки провели
акцiю пiд назвою "День читацької критики. Бiблiотека моїми очима".
42.Кулешова Т. Поздравили библиотекарей / Т. Кулешова //
Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2014.- 11 окт.
В Чугуевской районной центральной библиотеке прошло
торжественное собрание по случаю профессионального праздника Всеукраинского дня библиотек. Библиотекари организовали выставки для
посетителей — фотоэкспозицию "Библиотека — будни и праздники",
выставку-хобби "Творчество библиотекарей на радость читателям", где
были представлены совместные работы библиотекарей и читателей.
43.Куряча Л. Книжкова виставка — це вiзитна картка кожної
бiблiотеки / Л. Куряча // Голос Лозiвщини.- 2014.- 16 груд.
У груднi 2014 року Лозiвська центральна районна бiблiотека
представила виставки: "Українська армiя: минуле й сучаснiсть"; "За
здорове життя"; виставку-мандрiвку "Я вiдкриваю книжковий свiт" та
виставку-вертеп "Книжковi фантазiї зими".
44.Лисиця У. Референдуму вже двадцять три / У. Лисиця // Слобiд.
край.- 2014.- 6 груд.
До 23-рiччя проведення Всеукраїнського референдуму, на якому
було пiдтримано Акт проголошення незалежностi України, у
Великобурлуцькiй центральнiй районнiй бiблiотецi оформили книжковоiлюстративну виставку "Вiдповiдь iсторiї".
45.Лихно М. З любов'ю до поезiї i до людей / М. Лихно // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 13 груд.
В бiблiотецi селища Пересiчне Дергачiвського району вiдбувся
творчий вечiр мiсцевих поетiв-аматорiв Пересiчанського творчого
об'єднання "Лiтературне мереживо".
46.Логвiна Т. Про Покрову i козакiв розповiдали дiтям зi
Змiївського НВК N 1 / Т. Логвіна // Вiстi Змiївщини.- 2014.- 4 листоп.
У Змiївськiй бiблiотецi для дiтей до Дня українського козацтва
пройшла зустрiч учнiв 1-5 класiв Змiївського НВК N 1 з верховним
отаманом м. Змiєва i Змiївського району генерал-хорунжим Георгiєм
Тягуновим.
47.Логвiна Т. День села Генiївка: традицiя, що пройшла
випробування часом / Т. Логвіна // Вiстi Змiївщини.- 2014.- 16 груд.
6 грудня у Генiївському сiльському будинку культури Змiївського
району вiдзначали 348-й день народження села. Дивовижним подарунком
на свято став виступ народної артистки України Нiни Шестакової. А
працiвники Генiївської сiльської бiблiотеки пiдготували до свята
виставку.

48.Лозiвщина вiдзначила 70-ту рiчницю визволення України вiд
фашистських загарбникiв // Голос Лозiвщини.- 2014.- 4 листоп.
З нагоди святкування 70-рiччя визволення України вiд
фашистських загарбникiв у бiблiотеках-фiлiях Лозiвської ЦБС та
навчальних закладах пройшов цикл тематичних заходiв.
49.Мiрошнiченко I. День української писемностi i мови / І.
Мірошніченко // Вiстi Дергачiвщини.- 2014.- 8 листоп.
Напередоднi Дня української писемностi та мови у Дергачiвськiй
центральнiй дитячiй бiблiотецi вiдбулася вiкторина-гра "Мови чисте
джерело", пiдготовлена працiвниками бiблiотеки.
50. Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 3
жовт.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проходить поличка-розвал "Нам
года не беда" до Мiжнародного дня людей похилого вiку та Дня ветерана;
iсторична книжкова виставка "За честь, за волю, за козацьку долю" до
Дня українського козацтва.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представлена виставкапропозицiя "Лиш спокою серце не знає..." та вiдбувся день спiлкування
"Доброта й милосердя єднають серця!" до Мiжнародного дня людей
похилого вiку та Дня ветерана; дiє книжкова поличка "Пам'ять про них
збережуть обелiски" до 70-рiччя визволення України вiд нiмецькофашистських загарбникiв.
51.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 17
жовт.
Упродовж жовтня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi представлена
iсторична книжкова виставка "За честь, за волю, за козацьку долю" до
Дня українського козацтва.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi у жовтнi працюють: виставка
"Вишивка 60-х рокiв на Лозiвщинi"; виставка-портрет "Страницы
мятежной жизни" до 200-рiччя вiд дня народження М.Ю. Лермонтова. 14
жовтня вiдбувся тренiнг для бiблiотекарiв по роботi з внутрiшньо
перемiщеними особами.
52.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 7
листоп.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проходить фотовиставка
користувачiв юнацької бiблiотеки "Сучасна красуня"; триває коворкiнг з
виготовлення осiннiх прикрас оселi "Осiннiй блюз".
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi у листопадi проходить книжкова
виставка-повiдомлення "Свiт цiкавих фактiв та захоплюючих книг".
53.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 14
листоп.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проходить книжкова виставкареквiєм "Дзвони пам'ятi та правди" до 70-рiччя визволення країни вiд
фашистських загарбникiв.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представлена книжкова виставкаповiдомлення "Свiт цiкавих фактiв та захоплюючих книг"; тематична

поличка до 125-рiччя вiд дня народження Остапа Вишнi; коворкiнг з
виготовлення осiннiх прикрас оселi "Осiннiй блюз".
54.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 21
листоп.
З 17 по 23 листопада в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбулися:
книжкова виставка та робота юридичної вiртуальної громадської
приймальнi в рамках Тижня права "Его Величество Закон!"; книжкова
виставка-пам'ять "Свiча поминальна, свiча надiї" до Дня пам'ятi жертв
голодоморiв. Також у бiблiотецi упродовж листопада проходять:
книжкова виставка-повiдомлення "Свiт цiкавих фактiв та захоплюючих
книг"; тематична поличка до 125-рiччя вiд дня народження Остапа Вишнi;
коворкiнг з виготовлення осiннiх прикрас оселi "Осiннiй блюз".
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi упродовж листопада проходить
книжкова виставка-реквiєм "Дзвони пам'ятi та правди" до 70-рiччя
визволення України вiд фашистських загарбникiв.
55.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 28
листоп.
З 25 по 29 листопада в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбулася
виставка свiтлин користувачiв бiблiотеки "Сучасна красуня"; тривала
виставка-презентацiя книги Ольги Тарасової "Ляльки-мотанки".
56.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 5 груд.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi з 2 по 6 грудня триває книжкова
виставка-бесiда "СПИДу — нет, здоровью — да! Вот наш выбор
навсегда" до Всесвiтнього дня боротьюи зi СНIДом; книжкова виставка
"Армiя — це школа для чоловiкiв та iспит для жiнок" до Дня Збройних
сил України; триває конкурс на кращу листiвку Дiду Морозу "Пишу
листа..."; виставка однiєї книги "Дон Кiхот" Мiгеля де Сервантеса до 410рiччя вiд дня виходу першого видання книги з друку.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi з 2 по 6 грудня дiє поличказастереження "СНIД — чума сучасностi" до Всесвiтнього дня боротьби зi
СНIДом; триває мiсячник благодiйностi "Душу зцiлює добро" до
Мiжнародного дня iнвалiдiв.
57.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2014.- 12
груд.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi з 9 по 13 грудня проходить
книжкова виставка "Чорнобиль — скорбота пам'ятi людської" до Дня
вшанування учасникiв лiквiдацiї аварiї на Чорнобильськiй АЕС; 10-13
грудня проходить коментований перегляд лiтератури "Про право i
вiдповiдальнiсть" до Всеукраїнського тижня права. У Лозiвськiй юнацькiй
бiблiотецi у груднi проходить конкурс на кращу листiвку Дiду Морозу
"Пишу листа..."; виставка однiєї книги "Дон Кiхот" Мiгеля де Сервантеса
до 410-рiччя вiд дня виходу першого видання книги з друку; триває
тематична поличка "Юрiй Косач - український письменник-емiгрант" до
105-рiчя вiд дня народження українського поета, прозаїка та драматурга
Ю.М. Косача.

У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi з 9 по 12 грудня представлена
поличка урядових вiсникiв "Влада i громада" до Дня мiсцевого
самоврядування; мiсячник благодiйностi "Душу зцiлює добро" до
Мiжнародного дня iнвалiдiв; 9-13 грудня — журнально-статейна викладка
"Вартовi української держави" до Дня Збройних сил України. Також у
бібліотеці у грудні представлені: етнографiчна книжкова виставка
"Вiншуємо, вiншуємо, з Новим роком щедруємо!"; коментований
перегляд лiтератури "Про право i вiдповiдальнiсть" до Всеукраїнського
тижня права; година народознавства "Чому Миколай бородатий заходить
до кожної хати?"; мiсячник благодiйностi "Душу зцiлює добро" до
Мiжнародного дня iнвалiдiв.
58.Майстренко I. Прем'єра книги / І. Майстренко // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 28 листоп.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбулася прем'єра книги
"Ляльки-мотанки. Обереги для вашого дому". Своєрiднi народознавчi
уроки провела авторка книги Ольга Тарасова.
59.Малєжик К. Виставка-реквiєм у пам'ять про голодомор / К.
Малєжик // Слобiд. край.- 2014.- 22 листоп.
У бiблiотеках Лозiвського району почали працювати тематичнi
куточки у пам'ять жертв Голодомору в Українi. У центральнiй районнiй
бiблiотецi вiдкрилася виставка-реквiєм "Невиплаканi сльози України".
60.Мобильная библиотека в метро // Харьк. известия.- 2014.- 20
нояб.
20 ноября на станции метро "Пушкинская" начнет работу
инновационный
культурно-образовательный
проект
"Мобильная
библиотека".
61.Морозова С. Почтили память жертв Голодомора / С. Морозова
// Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2014.- 29 нояб.
У День пам'ятi жертв Голодомору 1932-1933 рр. в усiх бiблiотекахфiлiях Чугуївської ЦБС пройшли заходи щодо вшанування пам'ятi жертв
Голодомору та полiтичних репресiй. Були представленi огляди
лiтератури, виставки, записи свiдчень очевидцiв, а в бiблiотеках, де
вiдкритi Iнтернет-центри демонстрували документальнi фiльми.
Центральна районна бiблiотека разом з Есхарiвським селищним будинком
культури провели для учнiв навчального закладу лiтературно-музичну
композицiю "Скорботний 33-й".
62.Нiколаєва Л. Бiля експозицiї Григорiя Сковороди / Л. Ніколаєва
// Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2014.- 6 груд.
У Великобурлуцькому районному краєзнавчому музеї вiдбулися
заходи з нагоди вшанування пам'ятi великого просвiтителя Григорiя
Сковороди. Старшокласникам Гниличанської та Великобурлуцької шкiл
про життєвий шлях поета розповiдали працiвники районної бiблiотеки
для дiтей.
63.Новикова З. День Святого Миколая / З. Новикова // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 27 груд.

В бiблiотеках Дергачiвського району пiдготувалися до Дня святого
Миколая та новорiчних i рiздвяних свят. Центральна бiблiотека
представила виставку-iнсталяцiю "Зима. Снiг. Заметiль. Теплий плед.
Гарячий шоколад. Гарнi казки". Дергачiвська центральна дитяча
бiблiотека органiзувала виставки "Книжкова заметiль" та роботи
учасникiв клубу "Всезнайко" "Зимова фантазiя".
64.Обрєзкова Т. Партизани i пiдпiльники — наша слава, наша
гордiсть / Т. Обрєзкова // Дворiчанський край.- 2014.- 27 верес.
22 вересня працiвники Дворiчанської центральної районної
бiблiотеки разом з колективом Дворiчанського краєзнавчого музею
провели зустрiч-спогад "Партизани Дворiчанщини".
65.Обрєзкова Т. На засiданнi клубу "Дiалог" / Т. Обрєзкова //
Дворiчанський край.- 2014.- 20 груд.
З творчим i життєвим шляхом вiдомого українського письменника
ХХ столiття Остапа Вишнi ознайомилися учнi аграрного лiцею на
засiданнi клубу "Дiалог", яке пройшло у Дворiчанськiй бiблiотецi для
дорослих.
66.Оксёненко Н. И читаем, и играем / Н. Оксёненко // Знамя труда
(Первомайский р-н).- 2014.- 25 окт.
О работе Первомайской центральной детской библиотеки
рассказывает ее заведующая Н. Оксёненко.
67.Остапенко С. Вечер творчества / С. Остапенко// Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 4 жовт.
В Малоданиловской библиотеке-филиале N 8 (зав. Т.П. Сивоконь)
Дергачёвской
ЦБС
открылись
осенние
творческие
вечера.
Первооткрывателем осеннего сезона стал известный всем жителям района
историк-краевед, автор книг по этнографии и истории Дергачёвщины
Ростислав Кириллович Рыбальченко — в библиотеке состоялась
презентация новой книги "Ростислав Рыбальченко и его сельский мир".
68.Остапенко С. Память о Великих поэтах во все времена // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 1 листоп.
В Малоданиловской библиотеке-филиале N 8 Дергачевской ЦБС
состоялась творческая встреча, посвященная жизни и творчеству
знаменитых русских поэтов — М.Ю. Лермонтова и С.А. Есенина. На
встрече присутствовали представители творческой интеллигенции
поселка, а также гости: Олег Иванович Шатук, доцент Донецкого
института туристического бизнеса, краевед, преподаватель итальянского
языка и Василий Петрович Хижковой, доктор философии, ведущий
научный сотрудник физического факультета Харьковского университета
им. В.Н. Каразина.
69.Остапенко С. Художественная фотография / С. Остапенко //
Вiстi Дергачiвщини.- 2014.- 29 листоп.
20 ноября в поселке Малая Даниловка Дергачевского района была
проведена конференция о таком виде искусства, как художественная
фотография. Ее организовали историк-краевед, художник-пейзажист и
профессиональный
фотограф
Р.К.
Рыбальченко;
заведующая

Малоданиловской библиотекой-филиалом N 8 Т.П. Сивоконь и доктор
философии, доцент кафедры химической метрологии ХНУ им. Каразина
В.В. Мельник.
70.Островська Х. Бiблiотеки долучаються до допомоги
переселенцям / Х. Островська // Слобiд. край.- 2014.- 13 листоп.
Зачепилiвська центральна бiблiотека провела семiнар на тему
"Бiблiотеки як центри пiдтримки громади в умовах воєнної загрози:
робота з внутрiшньо перемiщеними особами". Основною метою семiнару
було надання консультацiйних та iнформацiйних послуг переселенцям.
71.Островська Х. На Лозiвщинi розгадували загадки мови / Х.
Островська // Слобiд. край.- 2014.- 13 листоп.
У бiблiотеках Лозiвського району проходить цикл заходiв,
присвячених Всеукраїнському дню писемностi та мови. Так, у
читальному залi Лозiвської центральної бiблiотеки було проведено
мовознавчий турнiр "О, мово моя, душа голосна України!".
72.Островська Х., Василець Т. Допомога талановитим / Х.
Островська, Т. Василець // Слобiд. край.- 2014.- 11 груд.
З 2 по 9 грудня у читальному залi Близнюкiвської центральної
районної бiблiотеки проходила виставка робiт декоративно-ужиткового
мистецтва пiдопiчних Панютинського психоневрологiчного iнтернату.
Одночасно бiблiотекарi проводили акцiю "Не залишайся осторонь чужої
бiди", пiд час якої було зiбрано чимало одягу та взуття для пiдопiчних
iнтернату, а районна бiблiотека подiлилася з ними художнiми книгами,
якi було зiбрано пiд час акцiї "Подаруй книгу другу".
73.Пiдопригора Л. Першi кроки Клубу ветеранiв / Л. Підопригора
// Вiстi Змiївщини.- 2014.- 14 жовт.
1 жовтня у Мiжнародний день людей похилого вiку у примiщеннi
Шелудькiвського Будинку культури Змiївського району вiдбулася зустрiч,
органiзована БК спiльно з Шелудькiвської сiльською бiблiотекою, на яку
зiбралися близько 20 поважних людей села, якi є не просто ветеранами, а
активними членами художньої самодiяльностi.
74.Перекопська Т. Першi кроки до бiблiотеки / Т. Перекопська //
Вiстi Водолажчини.- 2014.- 8 листоп.
Учнi 1-А класу Нововодолазького лiцею разом з класним
керiвником вiдвiдали дитячу районну бiблiотеку. Її завiдувач Валентина
Iванiвна Жижера розповiла першокласникам про структуру бiблiотеки,
правила поведiнки в бiблiотецi, ознайомила з дитячими газетами та
журналами, книжковими виставками, iсторiєю виникнення книги.
75.Петровська Г. Читати — це модно! / Г. Петровська // Вiстi
Змiївщини.- 2014.- 10 жовт.
Читач Комсомольської дитячої бiблiотеки Змiївського району
Маргарита Хiль отримала нагороду Лауреата обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач України 2014 року" в
номiнацiї "Кращий буктрейлер". Нагородження вiдбулося в переддень
Всеукраїнського дня бiблiотек.

76.Полякова О. Ми — роду козацького! / О. Полякова // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 31 жовт.
14 жовтня в Перемозькiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвського
району пройшли козацькi посиденьки пiд назвою "Ми роду козацького!",
присвяченi Дню українського козацтва та його заступницi Святiй Покровi.
77.Полякова О. Робити добро — це гарна справа / О. Полякова //
Голос Лозiвщини.- 2014.- 12 груд.
В Перемозькiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвського району 4
грудня пройшла година добрих вчинкiв пiд назвою "Робити добро це
гарна справа".
78.Прищепа Л. Нет сказок лучше тех, которые создаст сама жизнь
/ Л. Прищепа // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2014.- 17 дек.
Заведующая Берекской сельской библиотекой Первомайского
района Л. Прищепа о литературном празднике "Путешествие в
Андерсенландию", организованном в Берекском УВК для учащихся
младших классов и дошкольников.
79.Реп'єва О. Зустрiч iз поезiєю / О. Реп’єва // Радянський патрiот
(Великобурлуцький р-н).- 2014.- 22 листоп.
До Дня української писемностi та мови у бiблiотецi
Великобурлуцької ЗОШ I-III ступенiв за участю бiблiотекаря В.О.
Мочалiної та вчителя української мови I.О. Демидової була оформлена
книжкова виставка "Мова моя солов'їна", на якiй презентували твори
мiсцевих поетiв Р.Я. Баштан, Б.О. Оверка, Ю.П. Паровая, Л.М. Склярової.
80."Роки людинi до лиця" // Вiстi Водолажчини.- 2014.- 24 жовт.
Працiвники Станичненського будинку культури i ciльської
бiблiотеки Нововодолазького району запросили членiв клубу "Нiжнiсть"
на чергове засiдання. На свято завiтали артисти вокальний ансамбль
"Берегиня" Новоселiвського Будинку культури на чолi з його директором
Л.I. Ярошенко та художнiм керiвником Є.I. Волковим.
81.Рєзнiк О. Година пам'ятi / О. Рєзнік // Дворiчанський край.2014.- 1 листоп.
28 жовтня в Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi провели
годину пам'ятi "Тих днiв не змовкне слава", присвячену 70-рiччю
визволення України вiд фашистських загарбникiв.
82.Рєзнiк О. Мандрiвка екологiчними стежками / О. Рєзнік //
Дворiчанський край.- 2014.- 26 лип.
В Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi вiдбулася вiртуальна
мандрiвка екологiчними стежками Дворiчанщини пiд назвою "Пiзнай
рiдний край".
83.Рєзнiк О. Мандрували юнi читачi / О. Рєзнік // Дворiчанський
край.- 2014.- 6 груд.
В Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi вiдбулася лiтературна
подорож, присвячена 65-рiччю вiд дня народження українського
письменника i драматурга Ярослава Стельмаха.
84.Рєзнiк О. Переможцi року в дитячiй районнiй бiблiотецi / О.
Рєзнік // Дворiчанський край.- 2014.- 27 груд.

В Дворiчанськiй районнiй дитячiй бiблiотецi протягом 2014 року
було проведено декiлька цiкавих конкурсiв обласного, всеукраїнського та
мiжнародного рiвнiв. Дворiчани взяли участь у Всеукраїнському конкурсi
"Найкращий читач України - 2014"; мiжнародному творчому проектi
"Шекспiроmania"; обласному фестивалi стендових презентацiй "Сiмейний
бiблiоформат", органiзованому ХОБД.
85.Руденко Н. Привiтали бiблiотечних працiвникiв зi святом / Н.
Руденко // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2014.- 4 жовт.
30 вересня в Близнюкiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi
вiдбулися урочистi заходи з нагоди вiдзначення Всеукраїнського дня
бiблiотек.
86.Русо О. Подорож сторiнками iсторiї нашої держави / О. Русо //
Дворiчанський край.- 2014.- 30 серп.
До Дня Незалежностi України в Дворiчанськiй дитячiй районнiй
бiблiотецi провели лiтературно-патрiотичну годину "Україна — наш дiм".
87.Русо О. День знань у дитячiй районнiй бiблiотецi / О. Русо //
Дворiчанський край.- 2014.- 20 верес.
У Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi вiдзначили День
знань. Цьогорiчне свято було присвячене книзi та Українi. Бiблiотекар
ознайомила дiтей 3-А класу Дворiчанської ЗОШ з книжковим фондом
бiблiотеки, з iсторiєю створення книги.
88.Рябова Л. Святилище пiзнання i добра, що в майбуття через
минуле кличе / Л. Рябова // Голос Лозiвщини.- 2014.- 7 жовт.
30 вересня в примiщеннi Лозiвської центральної районної
бiблiотеки вiдбулася урочиста нарада бiблiотекарiв району, присвячена
Всеукраїнському дню бiблiотек.
89.Сiльман Т. Козацькому роду нема переводу / Т. Сільман //
Голос Лозiвщини.- 2014.- 31 жовт.
10 жовтня у Петрiвськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвського району
вiдбулося свято "Козацькому роду нема переводу".
90.Сiльська бiблiотека — осередок культури // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2014.- 26 верес.
У Степнянськiй сiльськiй бiблiотецi Богодухiвського району до
200-рiччя народження Т.Г. Шевченко був проведений усний журнал
"Шевченкове слово у вiках не старiє", та був оголошений конкурс на
найкращий малюнок до творiв великого поета. До тижня дитячої та
юнацької книги серед учнiв 6-8 класiв проведено I тур конкурсу "Кращий
читач".
91.Середа Т. Перша районна конференцiя бiблiотечних працiвникiв
/ Т. Середа // Промiнь (Краснокутський р-н).- 2014.- 11 жовт.
30 вересня у великiй залi Краснокутської РДА вiдбулась районна
конференцiя
бiблiотечних
працiвникiв
з
нагоди
вiдзначення
Всеукраїнського дня бiблiотек.
92.Сєрiк О. Барви рiдного слова / О. Сєрік // Вiстi Змiївщини.2014.- 25 листоп.

13 листопада в Комсомольськiй мiськiй бiблiотецi Змiївського
району вiдбувся поетичний вернiсаж "Барви рiдного слова" з нагоди Дня
української писемностi та мови.
93.Сєрiк О. Крилата душа / О. Сєрік // Вiстi Змiївщини.- 2014.- 28
листоп.
При Комсомольськiй дитячiй бiблiотецi Змiївського району дiє
Клуб любителiв поезiї "Поетичне рандеву", в якому завжди пам'ятають
майстра поетичного слова, свою землячку Лiдiю Кирилiвну Крилову.
94.Ситник Ю. Презентацiя книг Дмитра Щербаня / Ю. Ситник //
Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2014.- 15 листоп.
У Великобурлуцькiй районнiй бiблiотецi вiдбулася презентацiя
книг "З Сашi, вiд криничок..." та "Опальний секретар" Дмитра Щербаня.
95.Ситник Ю. "16 днiв проти насильства" / Ю.Ситник //
Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2014.- 29 листоп.
Великобурлуцька центральна районна бiблiотека взяла участь у
Всеукраїнськiй акцiї "16 днiв проти насильства". Бiблiотекарем
читального залу Ларисою Плетньовою оформлено книжковоiлюстративну виставку "Насильство в сiм'ї — гостра проблема
сьогодення".
96.Сказочник из нашего города // Харьк. известия.- 2014.- 16 дек.
В библиотеке семейного чтения N 11 Дзержинского района
состоялась презентация трехтомника сказок харьковского писателя Игоря
Скоробогатого.
97.Слєпченко О. Партнерська спiвпраця iз козацьким полком / О.
Слєпченко // Вiстi Змiївщини.- 2014.- 14 жовт.
Протягом 4-х рокiв Змiївська централiзована бiблiотечна система
спiвпрацює з Першим Змiївським козацьким полком iменi Кiндрата
Сулими в особi отамана, генерал-хорунжого Георгiя Тягунова. Впродовж
цих рокiв було проведено низку масових заходiв: iсторичну годину до
Дня українського козацтва, зустрiч з ветеранами до Дня мiлiцiї тощо. З
нагоди вiдзначення в країнi Дня українського козацтва 6 жовтня в
бiблiотецi вiдкрилася книжкова виставка "Шляхами козацьких звитяг".
98.Стрельник И. Библиотека им. Короленко обогащает
культурную жизнь харьковчан / И. Стрельник // Веч. Харьков.- 2014.- 11
дек.
В 2014 году библиотека имени Короленко приняла участие во
Всеукраинском библиотечном конкурсе виртуальных проектов, и за
научно-просветительский проект "Слобожанський уклiн Кобзаревi: до
200-рiччя з дня народження Т.Г. Шевченка" ей было присвоено почетное
звание "Бiблiотека року 2014".
99.Стрельник И. Герои сказок Игоря Скоробогатого обитают на
Павловом Поле / И. Стрельник // Веч. Харьков.- 2014.- 30 дек.
В библиотеке семейного чтения N 11 Дзержинского района
состоялась презентация трехтомника сказок харьковского писателя Игоря
Скоробогатого.

100.Стрельник И. Читатели дарят уникальные артефакты
библиотеке им. Короленко / И. Стрельник // Веч. Харьков.- 2014.- 28 окт.
Гость редакции — директор Харьковской государственной научной
библиотеки им. В.Г. Короленко Валентина Ракитянская ответила на
вопросы читателей "Вечернего Харькова".
101.Строєва О. Дiм для зустрiчi з книгою / О. Строєва //
Дворiчанський край.- 2014.- 6 груд.
Для учнiв 3-го класу Рiдкодубiвської школи Дворiчанського району
було проведено бiблiотечний урок "Бiблiотека — затишний дiм для
зустрiчi з книгою". Бiблiотекар Н.В. Борисенко розповiла про бiблiотеку,
про те, що кожна книжка має свiй шифр, ознайомила дiтей з каталогами
та картотеками бiблiотеки, провела захоплюючу гру "Знайди книгу за
допомогою каталогу".
102.Сургай Н. Справа, що стала покликанням / Н. Сургай //
Сiльськi новини (Валкiвський р-н).- 2014.- 30 верес.
Про господиню книжкового дому в Привокзальному Валкiвського
району — бiблiотекаря Тетяну Олександрiвну Коровкiну.
103.Тiсна спiвпраця — запорука успiху // Маяк (Богодухiвський рн).- 2014.- 7 листоп.
Четвертий рiк поспiль проводять спiльнi заходи Богодухiвська
районна дитяча бiблiотека та театральна студiя "Нiка" (керiвник В.А.
Захаржевська) районного будинку культури.
104.Тарасова О. "Його величнiсть — закон" / О. Тарасова // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 2 груд.
19 листопада в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбулася зустрiч
десятикласникiв ЗОШ N 3 з юристом Лозiвського мiськрайонного
управлiння юстицiї Кривень Тетяною Юрiївною.
105.Тарасова О. "Ми — сусiди по планетi" / О. Тарасова // Голос
Лозiвщини.- 2014.- 31 жовт.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбувся урок природознавства
для першокласникiв ЗОШ N 3.
106.Телешенко I., Юрченко О. Про пiдсумки соцiальноекономiчного розвитку району за I пiврiччя 2014 року та завдання до
кiнця року / І. Телешенко, О. Юрченко // Маяк (Богодухiвський р-н).2014.- 22 серп.
До бiблiотек Богодухiвської централiзованної системи надiйшло
1043 примiрникiв документiв на суму 39,6 тис. грн. за рахунок рiзних
джерел комплектування. Обсяги фiнансування у I пiврiччі 2014 року 50,7
тис. грн. меншi, нiж за вiдповiдний перiод 2013 року.
107.Уже готуються до Новорiчних свят // Маяк (Богодухiвський рн).- 2014.- 5 груд.
Про бiблiотечнi справи Червононивської сiльської бiблiотеки
Богодухiвського району розповiла бiблiотекар Н.А. Михайлова.
108.Фiлiпська Л. "Перше знайомство" / Л. Філіпська // Вiстi
Дергачiвщини.- 2014.- 15 листоп.

12, 13 листопада для учнiв 1-А та 1-Б класiв мiсцевої школи
вiдбулося перше знайомство з Вiльшанською дитячою бiблiотекою
Дергачiвського району.
109.Фотомодели из Экопарка // Харьк. известия.- 2014.- 16 окт.
Центр творческого развития "Арт Холст" и Feldman Ecopark
подготовили проект "Экопарк — мистер и мисс звериная
фотогеничность", посвященный фотоискусству в жанре анималистики. В
качестве партнеров выступили Харьковская ассоциация детского
экранного творчества "Дитятко" и Харьковская областная библиотека для
юношества. В ходе реализации проекта молодые люди смогли проявить
себя в качестве фотографов, больше узнать о мире редких животных и
птиц, об особенностях жанра анималистики.
110.Хижняк Д. З Всеукраїнським Днем бiблiотек! / Д. Хижняк //
Вiстi Дергачiвщини.- 2014.- 4 жовт.
Напередоднi професiйного свята, 29 вересня, в залi засiдань
Дергачiвської районної ради вiдбулося урочисте привiтання бiблiотекарiв
району. До цього свята органiзатори залучили й викладачiв музичних
шкiл. Святкової атмосфери додали виступи вокальних колективiв.
111.Чередниченко Л. Семья — память рода / Л. Чередниченко //
Знамя труда (Первомайский р-н) .- 2014.- 1 нояб.
2014 год был провозглашен ООН "Международным годом семьи".
В библиотеках города Первомайский прошел цикл мероприятий под
названием "Вiдродження України через вiдродження сiм'ї". Завершился
цикл мероприятий литературно-музыкальной композицией под названием
"Родина, рiд, якi слова святi, вони потрiбнi кожному в життi", которую
подготовила и провела для учащихся средней школы N 2 библиотекарь
юношеской кафедры городской центральной библиотеки Ирина Гусак.
112.Чернецька Н. Вклонiмося величним тим рокам! / Н. Чернецька
// Вiстi Дергачiвщини.- 2014.- 1 листоп.
20 жовтня у Вiльшанських бiблiотеках на Дергачівщині пройшли
Уроки пам'ятi, присвяченi 70-й рiчницi визволення України.
113.Шкiльна бiблiотека — стратегiчний партнер освiти // Вiстi
Змiївщини.- 2014.- 17 жовт.
Про роботу бiблiотеки Шелудькiвського лiцею iменi Ю.Є.
Кравцова Змiївського району.
114.Шматченко Ю. Свято шани i поваги / Ю. Шматченко //
Слобiд. край.- 2014.- 3 жовт.
У Дворiчанському районi Мiжнародний день людей похилого вiку
вiдзначили в Центральнiй районнiй бiблiотецi.
115.Шматченко Ю., Кiч Т. Чудеса йдуть у дiм / Ю. Шматченко, Т.
Кіч // Слобiд. край.- 2014.- 20 грудня.
19 грудня розпочався цикл заходів до дня святого Миколая та
новорiчно-рiздвяних свят у Лозівській центральнiй районнiй бiблiотецi.
116.Щодо поповнення бiблiотек перiодичними виданнями // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2014.- 3 жовт.

Темою спiлкування "прямої лiнiї" з директором КЗ Богодухiвської
районної ради "Централiзована бiблiотечна система" Катериною
Олександрiвною Козловською, стало питання "Про поповнення бiблiотек
перiодичними виданнями та новою лiтературою".

