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БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

(Анотований тематико-бібліографічний список
за матеріалами періодичних видань

за І квартал 2017 року).

Професійна періодика
1.Бiлик О. Електроннi ресурси бiблiотек України на допомогу читанню

/ О. Білик // Бiблiотечна планета.- 2017, N 1.- (З досвiду роботи). 
У  статтi  завiдувача  сектору  Нацiональної  бiблiотеки  України  iменi

Ярослава Мудрого О. Бiлик, присвяченнiй електронним ресурсам бiблiотек
України, згадується Харкiвська обласна унiверсальна наукова бiблiотека. До
виходу у свiт серiї книг мiсцевих авторiв "Поезiя i проза Слобожанщини" в
бiблiотецi  були  проведенi  вiртуальнi  виставки  "Сучасна  лiтературна
Слобожанщина" i "Розсипанi перли Слобожанщини". 

2.Башун  О. Професiйний  журнал  –  бібліотекам  /  О.  Башун  //
Бiблiотечний  форум:  iсторiя,  теорiя  i  практика.-  2017,  N  1.-  (Сторiнка
головного редактора). 

У статтi  головного  реадктора  журналу  "Бiблiотечний  форум:  iсторiя,
теорiя  i  практика",  кандидата  педагогiчних  наук  Олени  Башун  надається
загальна  iнформацiя  щодо  прiоритетiв  розвитку  професiйного  журналу,
представленi  умови  передплати  та  послуги  бiблiотекам.  Поширенню
iнформацiї про журнал сприяло розмiщення окремими бiблiотеками, зокрема
Харкiвською державною науковою бiблiотекою iм. В.Г. Короленка, логотипу
журналу на програмах конференцiй. 

3.Бережна  К. Iнформацiйний  сервiс  публiчних  бiблiотек  України:
напрями  розгортання  в  комунiкацiйному  просторi  /  К.  Бережна  //  Вiсник
Книжкової палати.- 2016, N 11.- (Бiблiотечна справа). 

У  статтi  аспiранта  ХДАК,  ученого  секретаря  Наукової  бiблiотеки
ХНУМГ iм. О.М. Бекетова Ксенiї Бережної висвiтлено напрями розгортання
iнформацiйного  сервiсу  публiчних  бiблiотек  України  у  сучасному
комунiкативному  просторi.  Дослiджено  наявнi  пiдходи  до  класифiкацiї
iнформацiйних  продуктiв  i  послуг.  Проаналiзовано  застосування  новiтнiх
iнформацiйних технологiй у процесах створення та надання iнформацiйних
продуктiв i послуг у публiчних бiблiотеках України. 

3.Березюк  Н. Видатний  математик  i  невiдомий  бiблiограф  Дмитро
Матвiйович Синцов (1867-1946) / Н. Березюк // Бiблiотечний форум: iсторiя,
теорiя i практика.- 2017, N 2.- (Видатнi бiблiотекарi, бiблiографи). 

У  статтi  провiдного  бiблiографа  Центральної  наукової  бiблiотеки
Харкiвського  нацiонального  унiверситету  iменi  В.Н.  Каразiна  Н.  Березюк
розглядається бiблiографiчна спадщина видатного вiтчизняного математика,
одного  iз  засновникiв  Харкiвської  математичної  школи,  професора
Харкiвського унiверситету Д.М. Синцова.



4.Березюк  Н. Микола  Федорович  Сумцов  –  перший  бiблiограф
етнографiчної  науки  в  Україні  /  Н.  Березюк //  Вiсник  Книжкової  палати.-
2017, N 2.- (Iсторчнi розвiдки). 

У  статтi  провiдного  бiблiографа  Центральної  наукової  бiблiотеки
Харкiвського  унiверситету  iменi  В.Н  Каразiна  Нiни  Березюк  розкрито
бiблiографчну  спадщину  видатного  українського  iсторика,  етнографа,
мистецтвознавця,  лiтературознавця,  бiблiографа,  професора  Харкiвського
унiверситету М. Сумцова.

5.Браславська  I. Досвiд  органiзацiї  i  створення  iнформацiйних
ресурсiв  у  корпорацiї  "Приднiпровський  корпоративний  каталог"  /  І.
Браславська  //  Бiблiотечний форум:  iсторiя,  теорiя  i  практика.-  2017,  N 1.-
(Автоматизацiя бiблiотечних процесів). 

У  статтi  завiдувача  вiддiлу  перiодики  Днiпропетровської  обласної
унiверсальної наукової бiблiотеки iм. Первоучителiв слов'янських Кирила i
Мефодiя  Iрини  Браславської  висвiтлено  iсторiю  створення  та  досвiд
дiяльностi  корпорацiї  "Приднiпровський корпоративний каталог".  Розкрито
принципи роботи корпорацiї,  учасниками якої  серед iнших є i  Центральна
бiблiотека iм. I.С. Тургенєва Комiнтернiвського району м. Харкова, Науково-
технiчна  бiблiотека  Нацiонального  технiчного  унiверситету  "Харкiвський
полiтехнiчний унiверситет".

6.Вовк  Н. Новiтнi  маркетинговi  стратегiї  просування  бiблiотечних
установ  /  Н.  Вовк  //  Вiсник  Книжкової  палати.-  2017,  N  2.-  (Бiблiотечна
справа). 

У  статтi  кандидата  iсторичних  наук,  асистента  кафедри  соцiальних
комунiкацiй  та  iнформацiйної  дiяльностi  Нацiонального  унiверситету
"Львiвська  полiтехнiка"  Наталiї  Вовк  наведено  огляд  наукових  публiкацiй,
присвячених  популяризацiї  бiблiотечних  установ  за  допомогою  засобiв
сучасного  маркетингу.  Зокрема,  наведенi  результати  дослiджень  фахiвцiв
Харкiвської  державної  наукової  бiблiотеки  iм.  В.Г.  Короленка  проведення
буктрейлерiв у провiдних книгозбiрнях Схiдної України. 

7.Зуб  В. Документнi  засади  питань  охорони  працi  при  здiйсненнi
оцифруванняя фондiв бiблiотек України / В. Зуб // Вiсник Книжкової палати.-
2017, N 2.- (Бiблiотечна справа). 

У  статтi  кандидата  iсторичних  наук,  в.о.  завiдувача  вiддiлу  НБУВ
Володимира  Зуба  проаналiзовано  нормативно-правовi  акти  i  локальну
бiблiотечну документацiю з питань безпеки працi бiблiотечного персоналу,
залученого  до  виконання  робiт,  пов'язаних  iз  комп'ютерним  сканування
фондiв бiблiотек України. Зокрема, фахiвцi Харкiвської державної наукової
бiблiотеки  iм.  В.Г.  Короленка  при  здійсненні  репрографiчних  операцiй
керуються  методичними  порадами  "Використання  у  бiблiотеках  сучасних
технологiй  копiювання документiв"  (укладачi  М.  Задорожнюк,  О.  Стогнiй;
Харкiв, 2004).

8.Капустiна Н., Ходарєва Ю. III регiональний конкурс наукових робiт
та  iнновацiйних  проектiв  iменi  Л.Б.  Хавкiної  як  платформа  пiдвищення
рейтингу  бiблiотеки  та  бiблiотечної  професiї  в  регiонi  /  Н.  Капустіна,  Ю.



Ходарєва  //  Бiблiотечний  форум:  iсторiя,  теорiя  i  практика.-  2017,  N  2.-
(Науково-методична робота бiблiотек). 

У статтi заступника голови оргкомiтету конкурсу, завiдуючої кабiнетом
бiблiотекознавства  iм.  Л.Б.  Хавкiної  Н.  Капустiної  i  члена  оргкомiтету
конкурсу,  головного  бiблiотекаря  кабiнету  бiблiотекознавства  iм.  Л.Б.
Хавкiної Ю. Ходарєвої ХДНБ iм. В.Г. Короленка представлено iнформацiю
про III регiональний конкурс iменi Л.Б. Хавкiної серед молодих спецiалiстiв
бiблiотек, аспiрантiв, магiстрiв, студентiв Харкова i регiону на кращу наукову
роботу та iнновацiйний проект, присвячений вшануванню пам'ятi видатного
бiблiотекознавця, одного iз фундаторiв харкiвської бiблiотечної школи Любовi
Борисiвни Хавкiної. 

9.Клименко  О.,  Дем'янюк  Л. Науковi  бiблiотеки:  основнi  напрями
iнтеграцiї  з  закладами  освiти,  науки  та  культури  /  О.  Клименко,  Л.
Дем’янюк // Бiблiотечний вiсник.- 2016, N 6.- (Хронiка наукових подiй). 

5  жовтня  2016  року  вiдбулося  засiдання  секцiї  "Науковi  бiблiотеки:
основнi напрями iнтеграцiї з закладами освiти, науки та культури", у роботi
якої  взяло  участь  близько  70  фахiвцiв,  зокрема  спецiалiсти  Харкiвської
державної  наукової  бiблiотеки  iм.  В.Г.  Короленка  i  Харкiвської  державної
академiї культури. 

10.Ковальчук Г. Бiблiотечнi журнали Харкiвщини (20-30 роки ХХ ст.)
як  джерельна  база  для  вивчення  бiблiотекознавчої  думки  в  Українi  /  Г.
Ковальчук  //  Бiблiотечний  форум:  iсторiя,  теорiя  i  практика.-  2017,  N  1.-
(Iсторiя бiблiотечної справи). 

У статтi методиста Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г.
Короленка  Галини  Ковальчук  зроблено  огляд  бiблiотечних  журналiв,  якi
видавалися  у  Харковi  у  20-30-х  роках  ХХ  ст.  Виявленi  основнi  автори
публiкацiй в журналах, розглянута їх тематика. 

11.Косачова  О. Новинна  iнтернет-журналiстика  провiдних  бiблiотек
України  /  О.  Косачова  //  Вiсник  Книжкової  палати.-  2016,  N  12.-
(Журналiстика та ЗМI). 

У статтi кандидата наук iз соцiальних комунiкацiй, старшого викладача
кафедри  телерепортерської  майстерностi  ХДАК  Ольги  Косачової
проаналiзовано  сучасний  стан  ведення  новинної  iнтернет-журналiстики  на
веб-сайтах  провiдних  бiблiотек  України.  Контент-аналiз  здiйснено  за
професiйними журналiстськими критерiями цiнної новини. 

12.Котлярова Т. Бiографiка,  бiблiографiя та бiографiстика в науково-
комунiкацiйному просторi незалежної України / Т. Котлярова // Бiблiотечний
вiсник -2016, N 6.- (Хронiка наукових подiй). 

Доцент Харкiвської державної академiї  дизайну i  мистецтв,  кандидат
iсторичних  наук  В.Т.  Петрикова  представила  в  ходi  роботи  секцiї,
органiзованої Iнститутом бiограiчних дослiджень НБУВ, доповiдь "Авторськi
концепцiї розвитку нацiональної бiблiографiї в Українi".

13.Кудлач  В. Мiжнародний  простiр  i  бiблiотеки  /  В.  Кудлач  //
Бiблiотечний  форум:  iсторiя,  теорiя  i  практика.-  2017,  N  1.-  (Бiблiотечнi
форуми, конференції). 



22-23  вересня  2016  року  в  Одеськiй  науковiй  бiблiотецi  вiдбулася
Всеукраїнська  науково-практична  конференцiя  "Мiжнародна  дiяльнiсть
бiблiотек  як  складова  вибору  держави".  Серед  доповiдачiв  i  один  з
модераторiв  зустрiчi  Iрина  Журавльова,  директор  найстарiшої
унiверситетської  бiблiотеки  України  Харкiвського  нацiонального
унiверситету iм. В.Н. Каразiна. 

14.Моiсєєва С. Нова iсторiя Луганської ОУНБ iм. О.М. Горького / С.
Моісєєва // Бiблiотечна планета.- 2017, N 1.- (Бiблiотеки України). 

Працiвники  Харкiвської  державної  наукової  бiблiотеки  iм.  В.Г.
Короленка  надали  допомогу  бiблiотекарям  Луганщини  у  впровадженнi
електронної звiтностi бiблiотек сфери впливу Мiнiстерства культури України,
навчаннi використання системи ЕСМаР.

15.Мусiєнко  Ю. Документацiйна  складова  контента  веб-сайтiв
православних  релiгiйних  органiзацiй  України  /  Ю.  Мусієнко  //  Вiсник
Книжкової палати.- 2017, N 2.- (Соцiокомунiкацiйнi технологiї). 

У  статтi  аспiрантки  Харкiвської  державної  академiї  культури  Юлiї
Мусiєнко  розглянуто  та  проаналiзовано  українськi  веб-сайти  релiгiйних
органiзацiй щодо наявностi в їхньому контентi документальних ресурсiв.

16.Павленко Т. Цифрова репрезентацiя книжкових пам'яток: пiдходи та
шляхи  реалiзацiї  /  Т.  Павленко  //  Бiблiотечний  форум:  iсторiя,  теорiя  i
практика.- 2017, N 1.- (Iнтернет-технологiї в бібліотеках). 

У статтi  заступника  директора  з  iнформацiйних технологiй  Наукової
бiблiотеки  Харкiвського  нацiонального  медичного  унiверситету  Тетяни
Павленко розглянуто досвiд Наукової бiблiотеки Харкiвського нацiонального
медичного  унiверситету  щодо  впровадження  проекту  репрезентацiї
книжкових  пам'яток  у  цифровому  форматi.  Запропоновано  комплекс
технологiчних  рiшень  для  органiзацiї  оптимального  шляху  документа  та
забезпечення основних процесiв функцiонування цифрового ресурсу. 

17.Попик В. Стратегiя розвитку спецiалiзованих наукових бiблiотек / В.
Попик // Бiблiотечний вiсник.- 2016, N 6. 

У  статтi  розглянуто  теоретичнi  пiдходи  та  принциповi  вимоги  до
вироблення  стратегiї  розвитку  спецiалiзованих  наукових  бiблiотек  як
важливої  складової  загальнодержавної  стратегiї  науково-iнформацiйного
забезпечення  науки  i  вищої  освiти  на  найближчi  десятилiття.  За
ствердженням професора Харкiвської державної академiї культури, д-ра наук
iз  соцiальних  комунiкацiй  Г.В.  Шемаєвої,  основу  нацiональної  системи
наукових  комунiкацiй  становлять  електроннi  iнформацiйнi  ресурси
спецiалiзованих наукових бiблiотек.

18.Соляник  А. Сучаснi  тренди  модернизацiї  вищої  бiблiотечно-
iнформацiйної  освiти  України  /  А.  Соляник  //  Вiсник  Книжкової  палати.-
2017, N 1.- (Бiблiотечна справа). 

У  статтi  доктора  педагогiчних  наук,  професора,  завiдувача  кафедри
документознавства та книгознавства ХДАК Алли Соляник розглянуто сучаснi
тенденцiї  змiстової  та  структурної  модернiзацiї  вищої  бiблiотечно-
iнформацiйної освiти України в умовах реалiзацiї освiтнiх реформ.



19.Соляник  А. Фонды  электронных  книг  в  публичных  библиотеках
Украины:  состояние,  проблемы,  перспективы  развития  /  А.  Соляник  //
Бiблiотечний  форум:  iсторiя,  теорiя  i  практика.-  2017,  N  1.-  (Бiблiотечно-
бiблiографiчнi ресурси бiблiотек). 

Доклад  заведующей  кафедрой  документоведения  и  книговедения
Харьковской  государственной  академии  культуры,  доктора  педагогических
наук, профессора Аллы Соляник, представленный от делегации Украины на
международном теоретико-практическом семинаре "Рынок электронных книг
и партнерство библиотек", 19-20 апреля 2016 г., Литва, г. Аникщай.

20.Чегринець М. Служiння улюбленiй справi:  до  70-рiчного ювiлею
Галини Олександрiвни Туркот / М. Чегринець // Бiблiотечний форум: iсторiя,
теорiя i практика.- 2017, N 2.- (Вiтаємо ювiляра). 

Стаття  головного  бiблiотекаря  вiддiлу  наукової  систематизацiї,
предметизацiї та органiзацiї систематичних каталогiв Харкiвської державної
наукової  бiблiотеки  iменi  В.Г.  Короленка  Марiї  Чегринець  присвячена
життєвому  i  професiйному  шляху  завiдуючої  вiддiлом  мiжбiблiотечного
абонементу  та  електронної  доставки  документiв,  голови  профспiлкової
органiзацiї  ХДНБ  iменi  В.Г.  Короленка,  заслуженого  працiвника  культури
України, ветерана працi Галини Олександрiвни Туркот.

21.Чорна  I. Бiблiокреатив  /  І.  Чорна  //  Бiблiотечний форум:  iсторiя,
теорiя  i  практика.-  2017,  N  2.-  (Мережа  бiблiотек).  У  статтi  завiдувача
бiблiотеки ЗОШ N 88 м. Харкова Iрини Чорної представлено досвiд роботи
шкiльної  бiблiотеки  щодо  розвитку  у  дiтей  творчих  здiбностей  завдяки
гуртку-студiї "Hand-Made".

22.Шемаєва Г. Наукова творчiсть у культурологiї i мистецтвознавствi:
фундаментальний пiдхiд / Г. Шемаєва // Вiсник Книжкової палати.- 2016, N
12.- (Рецензiї). 

Рецензiя доктора наук iз соцiальних комунiкацiй,  професора кафедри
бiблiотекознавства  та  iнформацiйно-аналiтичної  дiяльностi  ХДАК  Галини
Шемаєвої на посiбник Шейко В.М. "Наукова творчiсть у галузi культурологiї i
мистецтвознавства".

Обласні періодичні видання
1.Адамович  Т. Модные  силуэты  прошлых  эпох  /  Т.  Адамович  //

Харьков. известия.- 2017.- 28 марта. 
В  Харьковской  областной  библиотеке  для  юношества  организовали

выставку-инсталляцию "Модные силуэты прошлых эпох".
2.В подарок – книги // Харьков. известия.- 2017.- 6 янв. 
Режиссеры,  писатели,  музыканты  из  Харькова  и  Киева  приехали  на

Луганщину  с  новыми  книгами  от  украинских  издательств  для  областной
библиотеки  имени  Горького,  переехавшей  из  оккупированного  Луганска  в
Старобельск. 

3.Впереди – фестиваль искусств // Харьков. известия.- 2017.- 11 марта. 
С 24 марта по 9 апреля в Харькове пройдет XIX выставка фестиваля

изобразительного творчества "Весны, Радости, Света". Участники фестиваля
–  учащиеся  изобразительных  студий  Харькова  и  области,  студенты



творческих  вузов.  Презентация  выставки  работ  участников  фестиваля
состоится  24  марта  в  Харьковской  специализированной  музыкально-
театральной библиотеке им. К.С. Станиславского и в Центральной городской
библиотеке им. В.Г. Белинского. 

4.Мiронюк Ю. Президентська ставка на Харкiвщину / Ю. Міронюк //
Слобiд. край.- 2017.- 4 берез. 

У рамках  робочого  вiзиту  Президента  України  Петра  Порошенка  до
Харкова,  3  березня  було  вiдкрито  новий  сучасний  бiблiотечний  корпус
Нацiонального юридичного унiверситету iменi Ярослава Мудрого.

5.Прояви эрудицию, выиграй приз // Харьков. известия.- 2016.- 28 янв. 
28  и  29  января  в  Харьковской  библиотеке  имени  В.Г.  Короленко

пройдет  вики-марафон,  участники  которого  будут  писать  статьи  в
украинскую Википедию.

6.Современный театр:  в  поисках новых форм //  Харьков.  известия.-
2017.- 4 марта. 

В  Харьковской  областной  библиотеке  для  юношества  действует
социокультурный проект "Театральная гостиная", в рамках которого проходят
творческие  встречи  с  директорами,  художественными  руководителями,
режиссерами и актерами ведущих театров города.

7.Шматченко Ю. Маленька  Європа  Куп'янщини /  Шматченко  Ю.  //
Слоб. край.- 2017.- 26 сiч. 

В  будинку  культури  села  Новоосинове  Куп'янського  району  працює
бiблiотечна фiлiя Куп'янської централiзованої бiблiотечної системи. У 2010
роцi  бiблiотека  перемогла  в  конкурсi  програми "Бiблiомiст",  завдяки  чому
заклад комп'ютеризовано, i вiн має доступ до Iнтернету.

Регіональні періодичні видання
1."Афганiстан – уламки пам'ятi" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 21 лют. 
11 лютого в Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi  органiзовано

ретро-перегляд "Афганiстан – уламки пам'ятi" до Дня вшанування учасникiв
бойових дiй на територiї iнших держав.

2.Вiдгомiн подiй // Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 7 сiч. 
В Дергачiвськiй центральнiй бiблiотецi органiзована виставка-бенефiс

"Сузiр'я кращих читачiв".
3."Великий байкар" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 10 берез.
7  березня  у  Панютинськiй  мiськiй  бiблiотецi  Лозiвського  району

розмiщено  тематичну  поличку  "Великий  байкар"  до  190-рiччя  з  дня
народження Л. Глiбова.

4."Великий Кобзар" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 10 берез. 
Панютинська  дитяча  бiблiотека  Лозiвського  району  представила

книжкову виставку "Великий Кобзар" до дня народження Т.Г. Шевченка. 
5.Виставки // Голос Лозiвщини.- 2017.- 17 лют. 
18  лютого  у  Лозiвськiй  мiськiй  бiблiотецi  пройде  креативна

народознавча виставка "Без млинця не Масляна".  У Панютинськiй дитячiй
бiблiотецi пройде книжкова виставка "Наша мова калинова".



6.Галковський Д. Небеснiй  Сотнi  присвячується /  Д.  Галковський //
Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 25 лют. 

У с. Польова Дергачiвського району 17 лютого вiдзначили день пам'ятi
загиблих пiд час Майдану 2014 року. Захiд, пiдготовлений сiльським клубом,
бiблiотекою i НВК, пройшов пiд гаслом "За честь, за гiднiсть, за волю".

7.Гнойова  Н.,  Колєснiк  С. Масляна  святкує  /  Н.  Гнойова  //  Колос
(Сахновщинський р-н).- 2017.- 4 берез. 

Клубнi та бiблiотечнi працiвники с. Гришiвка Сахновщинського району
провели свято Масляної за Слобожанськими звичаями та традицiями. 

8.Година iсторичного факту // Голос Лозiвщини.- 2017.- 27 сiч. 
25 сiчня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi  пройшла година iсторичного

факту "Згадувати боляче, забути неможливо..." до Мiжнародного дня пам'ятi
жертв Голокосту. 

9.Година безсмертя // Голос Лозiвщини.- 2017.- 27 сiч. 
26 сiчня у Панютинськiй мiськiй бiблiотецi Лозiвської ЦБС пройшла

година безсмертя "Хто вмирає в боротьбi – в серцях живе навiки".
10.Голубнича О. Подаруй книгу – подаруй свiт! / О. Голубнича // Вiстi

Змiївщини.- 2017.- 10 берез. 
28 лютого в Змiївському районному будинку культури були пiдведенi

пiдсумки акцiї "Подаруй бiблiотецi книгу", присвяченої Мiжнародному дню
дарування книги.

11.Данилова А. Згадали пiснею i словом поета-земляка / А. Данилова //
Обрiї Iзюмщини.-2017.- 17 лют. 

В  Капитолiвськiй  сiльськiй  бiблiотецi  Iзюмського  району  27  сiчня
вiдбувся вечiр пам'ятi поета-земляка В.М. Теплоухова. 

12."Дарунок з дитячою душею" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 3 берез. 
У  Лозiвськiй  юнацькiй  бiблiотецi  3  березня  проведено  майстер-клас

весняних сувенiрiв "Дарунок з дитячою душею". 
13.20 лютого – День вшанування пам'ятi Героїв Небесної Сотнi // Нове

життя (Близнюкiвський р-н).- 2017.- 18 лют. 
У  бiблiотеках  Близнюкiвського  району  до  Дня  вшанування  пам'ятi

Героїв  Небесної  Сотнi  для  вiдвiдувачiв  пiдготовленi  уроки  мужностi  та
години-реквiєм "А Сотню вже зустрiли небеса", "Герої не вмирають". 

14.До Дня Героїв Небесної Сотнi // Голос Лозiвщини.- 2017.- 28 лют. 
У вiддiленнi денного перебування Територiального центру соцiального

обслуговування у смт Краснопавлiвка та с. Катеринiвка Лозiвського району
20  лютого  вiдбувся  захiд  до  Дня  Героїв  Небесної  Сотнi,  на  якому  з
iсторичною  довiдкою  виступили  працiвники  Краснопавлiвського  та
Катеринiвського БК i бiблiотек. 

15.До дня народження Т.Г.  Шевченка //  Голос Лозiвщини.-  2017.-  14
берез. 

До  дня  народження  Т.Г.  Шевченка  в  усiх  бiблiотечних  закладах
Лозiвського району пройшли заходи, присвяченi творчостi Великого Кобзаря.

16."Домашнiй затишок бiля бiблiотечного камiну" // Голос Лозiвщини.-
2017.- 17 лют. 



У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 17 лютого пройшов перегляд фiльмiв,
мультфiльмiв "Домашнiй затишок бiля бiблiотечного камiну". 

17.Домнiч О. "Дiдух, принеси нам теплий дух!" /  О. Домніч //  Вiстi
Дергачiвщини.- 2017.- 14 сiч. 

6 сiчня у Черкасько-Лозiвськiй бiблiотецi Дергачiвської ЦБС провели
рiздвянi зустрiчi "Дiдух, принеси нам теплий дух!". 

18.Дорожко Л. Творча особистiсть / Л. Дорожко // Вiстi Дергачiвщини.-
2017.- 25 берез. 

У  Дергачiвськiй  бiблiотецi  представлена  добірка  чудового  поета  з
Дергачiвщини  Ярослава  Iгоревича  Яковлєва,  який  нещодавно  вiдсвяткував
своє 80-рiччя.

19."Жiноча доля, як ота тополя" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 14 берез. 
6 березня у смт Краснопавлiвка Лозiвського району вiдбувся святковий

захiд до Дня 8 Березня "Жiноча доля, як ота тополя", у якому виступили учнi
Краснопавлiвської дитячої музичної школи, художнiй колектив БК "Днiпро",
працiвники бiблiотеки селища.

20.Живий у  правдi  вiковiй,  в  пiснях  i  словi  "Заповiту"  //  Голос
Лозiвщини.- 2017.- 14 берез. 

4 березня у Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбувся захiд,
присвячений творчостi Великого Кобзаря "Живий у правдi вiковiй, в пiснях i
словi "Заповiту". 

21.Засiдання клубу "Епiцентр" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 21 лют. 
У  Лозiвськiй  центральнiй  районнiй  бiблiотецi  13  лютого  вiдбулося

чергове  засiдання  членiв  клубу  "Епiцентр",  присвячене  Дню  Святого
Валентина. 

22.Засiдання клубу // Голос Лозiвщини.- 2017.- 10 лют. 
8  лютого  у  Панютинськiй  мiськiй  бiблiотецi  Лозiвського  району

вiдбулося  засiдання  клубу  за  iнтересами  "Прежде  чем  подумать  плохо,
подумай хорошо".

23.Засiдання лiтературно-художнього клубу // Голос Лозiвщини.- 2017.-
28 лют. 

22  лютого  у  Лозiвськiй  центральнiй  районнiй  бiблiотецi  вiдбулося
чергове  засiдання  лiтературно-художнього  клубу  за  iнтересами "Гармонiя".
Лiтературно-поетична  програма  "Я  в  серцi  маю  те,  що  не  вмирає"  була
присвячена Лесi Українцi.

24.Захватова  Т. Акцiя  "Година  коду"  –  i  навчання,  i  розвага!  /  Т.
Захватова // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2017.- 21 янв. 

В  Первомайськiй  центральнiй  мiськiй  бiблiотецi  11  сiчня  вiдбулася
акцiя "Година коду". 

25.Заходи бiблiотеки // Голос Лозiвщини.- 2017.- 13 сiч. 
У Панютинськiй  дитячiй  бiблiотецi  Лозiвської  ЦБС провели  рiздвянi

посиденьки "Рiздвяну зiрку в кожен дiм" та книжкову виставку "З книгою в
майбутнє". 

26.Заходи в бiблiотеках // Голос Лозiвщини.- 2017.- 3 лют. 



1  лютого  у  Лозiвськiй  юнацькiй  бiблiотецi  розмiщено  iнформацiйнi
стенди:  "На  хрестi  слова  розiп'ятий"  до  120-рiччя  з  дня  народження
українського  письменника  Євгена  Маланюка  i  "Одвiчна  тема  виховання  у
творах  Чарльза  Дiккенса"  до  135-рiччя  з  дня  народження  англiйського
письменника  Ч.  Дiккенса.  У  Лозiвськiй  мiськiй  бiблiотецi  вiдбулося  свято
читацького задоволення Рубрика: "Є iмена, i є такi дати" до 205-рiччя вiд дня
народження українського письменника Євгена Гребiнки.

27.Заходи в бiблiотеках // Голос Лозiвщини.- 2017.- 10 лют. 
У  Лозiвськiй  юнацькiй  бiблiотецi  11  лютого  пройдуть  книжкова

виставка  "Я  в  захватi  вiд  жiнки!"  до  100-рiччя  з  дня  народження
американського  письменника  Сiднi  Шелдона  i  урок  гарної  поведiнки.  У
Домаськiй  бiблiотецi  Лозiвського  району  пройде  виставка-iнформацiя
"Україна славить своїх героїв" до Дня Героїв Небесної Сотнi.

28.Заходи в бiблiотеках // Голос Лозiвщини.- 2017.- 24 лют. 
Про заходи в  бiблiотеках,  зокрема,  в  Лозiвськiй  юнацькiй  бiблiотецi,

Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi, у Панютинськiй мiськiй бiблiотецi та Домаськiй
бiблiотецi. 

29.Заходи до  Дня  вшанування  учасникiв  бойових  дiй  на  територiї
iнших держав // Голос Лозiвщини.- 2017.- 24 лют. 

В  бiблiотеках  Лозiвщини були  проведенi  заходи  до  Дня  вшанування
учасникiв бойвих дiй на територiї iнших держав.

30.Заходи до Дня пам'ятi Героїв Крут // Голос Лозiвщини.- 2017.- 27 сiч.
27  сiчня  у  Лозiвськiй  мiськiй  бiблiотецi  пройшов  День  пам'ятi  i

скорботи  "Понад  Крутами  вiчнiсть  у  сурми  сурмить...".  У  Панютинськiй
дитячiй бiблiотецi 28 сiчня пройде година пам'ятi "Героїзм i трагедiя нашої
iсторiї", у Домаськiй бiблiотецi – година фактiв "Згадаймо юнiсть, що горiла в
Крутах" до Дня пам'ятi Герої Крут. У Лозiвському краєзнавчому музеї пройде
виставка "Вшанування пам'ятi Героїв Крут".

31.Заходи до  Дня святого  Валентина  //  Голос  Лозiвщини.-  2017.-  24
лют. 

Про  заходи  до  Дня  святого  Валентина,  проведенi  в  бiблiотеках
Лозiвської ЦБС.

32.Заходи до  Мiжнародного  дня  пам'ятi  жертв  Голокосту  //  Голос
Лозiвщини.- 2017.- 27 сiч. 

У  Панютинськiй  дитячiй  бiблiотецi  Лозiвського  району  27  сiчня
пройшла година пам'ятi "Це страшне слово "Голокост". 

33.Заходи до Мiжнародного дня рiдної мови // Голос Лозiвщини.- 2017.-
14 берез. 

Про  заходи,  проведенi  у  бiблiотеках  Лозiвського  району  до
Мiжнародного дня рiдної мови.

34.Звiт Близнюкiвського  селищного  голови  Г.С.  Короля  про  роботу
Близнюкiвської селищної ради VII скликання та її  виконавчого комiтету за
2016 рiк // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2017.- 25 лют.

Звiт  Близнюкiвського  селищного  голови  Г.С.  Короля  про  роботу
Близнюкiвської селищної ради VII скликання та її  виконавчого комiтету за



2016 рiк, зокрема у галузi  культури. Так, на виконання районної програми
"Пiдтримки та  розвитку  культури  у  Близнюкiвському  районi  за  2016-2018
роки" для поповнення бiблiотечного фонду надана субвенцiя в сумi 10000,00
грн. 

35."Знайомi незнайомцi" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 17 берез. 
У  Домаськiй  бiблiотецi  Лозiвського  району  17  березня  пройде

лiтературний ярмарок "Знайомі незнайомці" до Тижня дитячої та юнацької
книги. 

36.Iгнатова  С. Небеснiй  Сотнi  присвячується  /  С.  Ігнатова  //  Вiстi
Дергачiвщини.- 2017.- 25 лют. 

В Русько-Лозiвськiй бiблiотецi Дергачiвського району пройшла Година
мужностi до Дня Героїв Небесної Сотнi. 

37.Iльченко Ю. Щоб пам'ятати правдиву iсторiю / Ю. Ільченко // Вiстi
Дергачiвщини. -2017.- 18 лют. 

В  Дергачiвськiй  центральнiй  бiблiотецi  вiдбувся  захiд  "Афганiстан.
Цiна чужої вiйни". 

38.Iнформацiйний стенд // Голос Лозiвщини.- 2017.- 17 берез. 
18 березня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецiй розмiстять iнформацiйний

стенд "Фантасмагорiя на iсторичному тлi Юрiя Винничука" до 65-ї рiчницi з
дня народження українського лiтератора. 

39.Iсторичний екскурс // Голос Лозiвщини.- 2017.- 20 сiч. 
20 сiчня у Панютинськiй мiськiй бiблiотецi Лозiвської ЦБС проведено

iсторичний екскурс "Соборнiсть України: вiд iдеї до сьогодення".
40.Iсторичний хроноскоп // Голос Лозiвщини.- 2017.- 24 лют. 
У  Домаськiй  бiблiотецi  Лозiвського  району  24  лютого  проведено

iсторичний  хроноскоп  "Вiдродження  державностi  українського  народу"  до
100-рiччя подiй Української революцiї 1917-1921 рокiв.

41.Калiниченко А. Зимовий калейдоскоп "Через  гори,  через  лiс  Дiд
Мороз  дарунки нiс"  /  А.  Калініченко  //  Знамя труда  (Первомайский р-н).-
2017.- 7 янв. 

Учнi  2-3  класiв  Первомайської  ЗОШ I-III  ступенiв  N  2  побували  на
новорiчному святi в Первомайськiй дитячiй мiськiй бiблiотецi.

42.Калантай Є. Новорiчна пригода для читачiв / Є. Калантай // Вiстi
Красноградщини.- 2017.- 6 сiч. 

У  Красноградськiй  мiськiй  бiблiотецi  пiд  час  зимових  канiкул  були
органiзованi  кiлька  цiкавих  заходiв.  Один  iз  них  –  вистава  "Новорiчна
пригода".

43.Клименко Л. I  знову в Березiвцi  свято /  Л.  Клименко //  Трибуна
трудящих (Харкiвський р-н).- 2017.- 22 лют. 

У Березiвському селищному клубi вiдкрилась поетична вiтальня "Поезiї
не змовкне джерело", яку органiзувала завiдувачка Березiвським фiлiалом N 7
Харкiвської ЦБС.

44.Книжкова виставка // Голос Лозiвщини.- 2017.- 20 сiч. 
У  Панютинськiй  дитячiй  бiблiотецi  20  сiчня  пройшла  книжкова

виставка "Соборна, вiльна, незалежна" до Дня Соборностi України. 



45.Книжкова виставка // Голос Лозiвщини.- 2017.- 10 лют. 
У  Панютинськiй  дитячiй  бiблiотецi  Лозiвського  району  пройшла

книжкова виставка "Наша мова калинова".
46.Ковальчук  С. Вiчний  бiль  Крут  /  С.  Ковальчук  //  Колос

(Сахновщинський р-н).- 2017.- 18 лют.
В Сахновщинськiй районнiй дитячiй бiблiотецi пройшов захiд "Вiчний

бiль Крут".
47.Колєснiк  С. Шануй  самобутнi  звичаї  /  С.  Колєснік  //  Колос

(Сахновщинський р-н).- 2017.- 28 сiч. 
Клубнi  та  бiблiотечнi  працiвники,  вокальний  жiночий  гурт

"Вишиванка" Гришiвського СБК Сахновщинського району на Щедрий вечiр
спiвали щедрiвки, водили Меланку та "козу".

48."Коляда йде, добро несе" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 13 сiч. 
4 сiчня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла народознавча година

"Коляда йде, добро несе". 
49."Кришлателвi краплини  слова"  //  Голос  Лозiвщини.-  2017.-  17

берез. 
15  березня  у  Панютинськiй  мiськiй  бiблiотецi  Лозiвського  району

пройшла зустрiч з клубом "Лiгос" "Кришталевi краплини слова".
50.Купiна  А. "I  все-таки  –  була  вона,  була"  /  А.  Купіна  //  Вiсник

Великобурлуччини.- 2017.- 21 сiч. 
У читальному залi Великобурлуцької центральної районної бiблiотеки

напередоднi  Нового  року  вiдбулася  зустрiч  iз  земляком-краєзнавцем
Володимиром Анатолiйовичем Яновським, який представив свою нову книгу
"I все-таки – була вона, була".

51.Купiна А. / А. Купіна // Вiсник Великобурлуччини.- 2017.- 18 берез. 
У  Великобурлуцькiй  центральнiй  районнiй  бiблiотецi  представлена

книжкова  виставка-вшанування  "Поет  духовної  свободи",  присвячена
творчостi Т.Г. Шевченка.

52.Купiна  А. Новi  книги  у  фонди  бiблiотек  /  А.  Купіна  //  Вiсник
Великобурлуччини.- 2017.- 25 лют. 

У  сiчнi  фонд  Великобурлуцької  центральної  районної  бiблiотеки
поповнився великою кiлькiстю книг, якi безкоштовно надiйшли з Харкiвської
обласної  унiверсальної  наукової  бiблiотеки  за  державною  програмою
"Українська  книга  2016 року"  та  програмою "Щодо здiйснення  придбання
українських  книг для  поповнення  фондiв  публiчних бiблiотек"  у  кiлькостi
1035 примiрникiв.

53.Купiна  А. Потужна  сила  рiдного  слова  /  А.  Купіна  //  Вiсник
Великобурлуччини.- 2017.- 25 лют. 

До  Мiжнародного  дня  рiдної  мови  у  Великобурлуцькiй  центральнiй
районнiй бiблiотецi оформлено тематичну книжкову виставку "Потужна сила
рiдного слова".

54.Лiтературна iсторична година // Голос Лозiвщини.- 2017.- 20 сiч. 
21  сiчня  у  Домаськiй  бiблiотецi  Лозiвської  ЦБС  пройде  лiтературна

iсторична година "З Україною в серцi" до Дня Соборностi України.



55.Лiтературний портрет // Голос Лозiвщини.- 2017.- 24 лют. 
24  лютого  у  Лозiвськiй  мiськiй  бiблiотецi  розмiщено  лiтературний

портрет до 215-рiччя вiд дня народження французького письменника Вiктора
Гюго.

56.Лiтературний ранок // Голос Лозiвщини.- 2017.- 10 лют. 
9  лютого  у  Панютинськiй  дитячiй  бiблiотецi  Лозiвського  району

провели лiтературний ранок "До рiдного слова торкаюсь душею".
57.Левченко  В. Кращi  юнi  читачi  /  В.  Левченко  //  Вiсник

Богодухiвщини.-  2017.-  24  лют.  Читачi  Сiннянської  сiльської  бiблiотеки
Богодухiвського району взяли участь у конкурсi "Кращий читач 2017 року".

58."Леонiд Глiбов – поет, байкар" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 3 берез. 
У  Панютинськiй  дитячiй  бiблiотецi  Лозiвського  району  розмiщено

байки в ролях "Леонiд Глiбов – поет, байкар" до 190-рiччя вiд дня народження
Л. Глiбова. 

59.Лисаченко  В. Герб  iз  атласних  стрiчок  /  В.  Лисаченко  //  Обрiї
Iзюмщини.- 2017.- 10 берез. 

Працiвники  Iзюмської  центральної  районної  бiблiотеки  провели  для
учнiв 7-8 класiв iсторичний екскурс "Символи нашої держави", присвячений
25-рiччю  затвердження  Верховною  Радою  Державного  Гiмну,  Прапора  та
Герба України.

60.Літературна година // Голос Лозiвщини.- 2017.- 17 берез. 
16 березня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбулася лiтературна година

"Я для тебе горiла, український народе!" до 135-рiччя вiд дня народження Х.
Алчевської – української поетеси i педагога.

61.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2017.- 20 сiч. 
У  Лозiвськiй  юнацькiй  бiблiотецi  представлена  виставка-факт

"Соборнiсть, як чинник українського державотворення".
62.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2017.- 27 сiч. 
У  Лозiвськiй  юнацькiй  бiблiотецi  представлена  книжкова  поличка

"Вони боролися за волю" до Дня пам'ятi Героїв Крут. 
63.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2017.- 3 лют. 
У  Лозiвськiй  мiськiй  бiблiотецi  представленi:  фотопортрети  "Дошка

пам'ятi", година iсторичного факту "Небесня Сотня – символ правди, совiстi,
свободи" до рiчницi  Революцiї  Гiдностi;  у  Лозiвськiй  юнацькiй  бiблiотецi:
робота  "Пункту  європейської  iнформацiї  Лозiвської  юнацької  бiблiотеки",
консультарiум з використанням електронних видань "Дiзнавайся про Європу
разом з нами", Європейський куточок "Європа – наш спiльний дiм", Євро-
вiкторина  "Будьмо  знайомi,  Європо!";  у  Панютинськiй  мiськiй  бiблiотецi:
виставка перiодичних видань "Небеснiй Сотнi – шана i молитва".

64.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2017.- 3 берез. 
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi представлена виставка-хронологiя "100

рокiв  поразок,  вiдродження,  перемог до української  незалежностi"  до 100-
рiччя Української революцii 1917-1921 рр.

65."Мамо, я тебе люблю!" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 10 берез. 



У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшла акцiя: лист-зiзнання "Мамо,
я тебе люблю!".

66.Масюк Н. Слово  Кобзаря  живе  i  вiчно  буде  жити  /  Н.  Масюк //
Вiсник Великобурлуччини.- 2017.- 18 берез. 

Бiблiотекар  Гниличанської  ЗОШ  I-III  ст.  Великобурлуцького  району
Наталiя  Масюк  органiзувала  лiтературне  свято,  присвячене  видатному
українському  поету,  письменнику,  художнику  Тарасовi  Григоровичу
Шевченку.

67."Мелодiя двох сердець" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 17 лют. 
У  Панютинськiй  мiськiй  бiблiотецi  Лозiвського  району  15  лютого

вiдбулась зустрiч з психологом "Мелодiя двох сердець". 
68.Мороз Н. "Соборнiсть – це єднiсть  i  злагода" /  Н.  Мороз //  Вiстi

Дергачiвщини.- 2017.- 28 сiч. 
З нагоди Дня Соборностi України у Дергачiвськiй бiблiотецi для дiтей

органiзували виставку та провели урок мужностi  "Соборна мати Україна –
одна на всiх, як оберiг".

69.На пути к возрождению // Харьков. известия.- 2017.- 4 марта. 
3  марта  Президент  Украины  Петр  Порошенко  с  рабочим  визитом

побывал  в  Харькове,  в  ходе  которого  он  принял  участие  в  открытии
библиотечного корпуса университета им. Я. Мудрого.

70."Наша сила – в нашiй єдностi" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 24 сiч. 
19  сiчня  Лозiвська  районна  бiблiотека  запропонувала  читачам

переглянути iсторичний альманах "Наша сила – в нашiй єдностi".
71."Небеснiй Сотнi – шана i молитва" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 17

лют. 
14  лютого  у  Панютинськiй  мiськiй  бiблiотецi  Лозiвського  району

пройшла виставка перiодичних видань "Небеснiй Сотнi – шана i молитва".
72."Новорiчнi пригоди  в  королiвствi  природи"  //  Голос  Лозiвщини.-

2017.- 13 сiч. 
У  Домаськiй  бiблiотецi  Лозiвської  ЦБС  27  грудня  вiдбулося

лiтературно-новорiчне свято "Новорiчнi пригоди в королiвствi природи". 
72.Олександрова Л. Шевченко – завжди сучасний та актуальний / Л.

Олександрова // Вiсник Великобурлуччини.- 2017.- 18 берез. 
10 березня у читальному залi Великобурлуцької центральної районної

бiблiотеки  вiдбувся  лiтературно-мистецький  захiд  "Великий  громадянин
України, безсмертний поет i пророк Тарас Шевченко".

73.Остапенко С. Творча зустрiч / С. Остапенко // Вiстi Дергачiвщини.-
2017.- 25 лют. 

18 лютого у Малоданилiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 8 Дергачiвської ЦБС
пройшло  засiдання  членiв  лiтературного  клубу  селища,  присвячене  рiднiй
українськiй мовi. 

74.Остапенко  С. Творческая  встреча  /  С.  Остапенко  //  Вiстi
Дергачiвщини.- 2017.- 4 лют. 

27 января в Малоданиловской библиотеке-филиале N 8 Дергачевской
ЦБС  состоялось  первое  в  этом  году  литературное  заседание  местного



литературного клуба.  Вечер провел доктор философии Виктор Васильевич
Мельник. 

75.Павлюк Г. Не помилися,  обираючи професiю / Г. Павлюк //  Вiстi
Дергачiвщини.- 2017.- 4 берез. 

У Цупiвськiй бiблiотецi-фiiлї N 4 Дергачiвської ЦБС вiдбулася зустрiч
"Чарiвний свiт професiй" для випускникiв Цупiвського НВК.

76.Патрiотичне виховання // Голос Лозiвщини.- 2017.- 17 лют. 
Про масовi заходи з патрiотичного виховання, якi проводять бiблiотеки

Лозiвської ЦБС. 
77.Перець  Н. 14  лютого  –  Мiжнародний  день  дарування  книг  /  Н.

Перець // Колос (Сахновщинський р-н).- 2017.- 11 лют. 
Бiблiотеки  Сахновщинської  ЦБС  проводять  акцiю  "Подаруй  книгу

бiблiотецi".
78.Петренко В. Є  що читати односельцям /  В.  Петренко  //  Сiльськi

новини (Валкiвський р-н).- 2017.- 6 сiч. 
Завiдуюча Баранiвською сiльською бiблiотекою Валкiвського району В.

Петренко про поповнення фондiв бiблiотеки.
79.Погожих  А. Лiтературна  зустрiч  /  А.  Погожих  //  Вiстi

Дергачiвщини.- 2017.- 18 лют. 
13  лютого  у  примiщеннi  територiального  центру  соцiального

обслуговування  (надання  соцiальних  послуг)  Дергачiвської  РДА  вiдбулася
лiтературна  зустрiч,  присвячена  Дню  Святого  Валентина,  яку  пiдготувала
завiдуюча Шовкоплясiвської бiблiотеки-фiлiї N 19 Л.О. Калашник.

80.Подiї та факти: м. Лозова // Голос Лозiвщини.- 2017.- 13 сiч. 
У  Лозiвськiй  мiськiй  бiблiотецi  пройшов  лiтературний  серпантин

"Чарiвне  свiтло  Рiздва  Христового".  У  Лозiвськiй  юнацькiй  бiблiотецi:
книжково-журнальна виставка "Європа в iсторiї та мрiях"; конкурс- есе про
Європу "Я – європеєць» та iн. 

81.Прикраси з ароматом новорiччя // Сiльськi новини (Валкiвський р-
н).- 2017.- 17 сiчн. 

Викладач  Валкiвської  школи  мистецтв  О.В.  Тимошенко  провела  в
читальному  залi  Валкiвської  дитячої  бiблiотеки  майстер-клас  iз  розпису
новорiчних iмбирних пряникiв.

82.Про  заходи вшанування  подвигу  учасникiв  Революцiї  гiдностi  та
увiчнення пам'ятi Героїв Небесної Сотнi // Голос Лозiвщини.- 2017.- 3 берез. 

20  лютого  у  бiблiотеках  Лозiвського  району  вiдбулися  заходи  щодо
вшанування подвигу учасникiв Революцiї гiдностi та увiчнення пам'ятi Героїв
Небесної Сотнi, зокрема у Центральнiй районнiй бiблiотецi була проведена
патрiотична хвилина "На вартi наших душ Небесна Сотня".

83."Просто пам'ятайте про нас" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 17 лют. 
Лозiвська мiська бiблiотека провела 16 лютого виховну годину "Просто

пам'ятайте про нас" до Дня Героїв Небесної Сотнi.
84."Радiсть життя  i  барви  натхнення"  //  Голос  Лозiвщини.-  2017.-  3

берез. 



У  Панютинськiй  дитячiй  бiблiотецi  Лозiвського  району  4  березня
пройде  майстер-клас  по  виробах  з  солоного  тiста  "Радiсть  життя  i  барви
натхнення" – подарунки для мами до Мiжнародного жiночого дня.

85.Рецепти – вiд бiблiотекарiв // Обрiї Iзюмщини.- 2017.- 6 сiч. 
В читальнiй залi Iзюмської центральної районної бiблiотеки оформлено

тематичну виставку "Новорiчно-рiздвяна смакота".
86.Сiвоконь  Т. "Живе  i  вiчне  слово  Кобзаря"  /  Т.  Сівоконь  //  Вiстi

Дергачiвщини.- 2017.- 18 берез. 
В Малоданилiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 8 Дергачiвської ЦБС вiдбулося

засiдання  лiтературної  вiтальнi  "Джерело",  перша  частина  якого  була
присвячена рiчницi з дня народження Тараса Григоровича Шевченка.

87.Святкування Масницi // Голос Лозiвщини.- 2017.- 7 берез. 
З  нагоди  святкування  Масницi  у  бiблiотеках  Лозiвського  району

пройшли  тематичнi  засiдання  клубiв  за  iнтересами,  пiдготовленi  книжковi
виставки та народознавчi викладки.

88.Семiнар // Голос Лозiвщини.- 2017.- 27 сiч. 
26 сiчня на базi Лозiвського лiцею N 4 пройшов теоретично-практичний

семiнар "Виставкова дiяльнiсть шкiльної бiблiотеки".
89.Сєрiк  О. 2017  року  вiдзначаємо  60-рiччя  легендарного  Сергiя

Закори / О. Сєрік / Вiстi Змiївщини.- 2017.- 17 берез. 
До 60-рiччя легендарного Сергiя Закори в слобожанських бiблiотеках –

дитячiй,  шкiльнiй (гiмназiя N 2) та мiськiй (Палац культури) на Змiївщинi
пiдготовлена низка заходiв пiд загальною назвою "Знати i пам'ятати!", серед
яких:  виставка  матерiалiв  та  бесiди,  урок  мужностi  "Мить  подвигу",
патрiотична година "Крок у безсмертя" та iншi.

90.Сиротенко Л. "Живе i вiчне слово Кобзаря" / Л. Сиротенко // Вiстi
Дергачiвщини.-2017.-  18  берез.  В  Солоницiвськiй  бiблiотецi  Дергачiвської
ЦБС провели вiдеомандрiвку по Шевченкiвських мiсцях України.

91.Слатiна О. Краєзнавчий конкурс / О. Слатіна // Вiстi Дергачiвщини.-
2017.- 4 берез. 

Про  один  iз  напрямкiв  роботи  Вiльшанської  дорослої  бiблiотеки
Дергачiвського району – туристсько-краєзнавчу дiяльнiсть,  в  рамках якої  в
бiблiотецi  пройшов краєзнавчий  конкурс  "Вiльшани вiд  подиху  столiть  до
сьогодення".

92.Слатiна  О. Творча  зустрiч  у  Вiльшанах  /  О.  Слатіна  //  Вiстi
Дергачiвщини.- 2017.- 7 сiч. 

У Вiльшанськiй бiблiотецi для дорослих Дергачiвської ЦБС вiдбулася
зустрiч  учасникiв  клубу  любителiв  поезiї  та  поетiв-початкiвцiв  "Пегас"  з
представниками  Пересiчанського  творчого  об'єднання  "Лiтературне
мереживо" Лихно М.Г., Бiлоусом О.Т., Романовою Г.I., Северiною Р.С.

93.Смаль  Н. "Живе  i  вiчне  слово  Кобзаря"  /  Н.  Смаль  //  Вiстi
Дергачiвщини.- 2017.- 18 берез. 

У  Пересiчанськiй  бiблiотецi-фiлiї  N  12  Дергачiвської  ЦБС  вiдбувся
захiд,  присвячений пам'ятi  Великого Кобзаря,  в  якому взяли участь поети-



аматори,  члени  творчого  об'єднання  "Лiтературне  мереживо",  що  дiє  при
бiблiотецi. 

94.Смаль  Н. День  пам'ятi  героїв  Крут  /  Н.  Смаль  //  Вiстi
Дергачiвщини.- 2017.- 4 лют. 

У  Пересiчанськiй  бiблiотецi-фiлiї  N  12  Дергачiвської  ЦБС  член
творчого  об'єднання  "Лiтературне  мереживо"  Бiлоус  Олексiй  Тимофiйович
провiв годину пам'ятi, присвячену Дню пам'ятi героїв Крут.

95."Соборнiсть – це єднiсть i злагода" // Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 28
сiч. 

У Пересiчанськiй  бiблiотецi-фiлiї  N 12 Дергачiвської  ЦБС проведено
бесiду  "Соборнiсть  –  це  єднiсть  i  злагода".  У Токарiвськiй  бiблiотецi-фiлiї
провели  iнформацiйну  годину  "Це  наше  –  i  це  твоє"  з  учнями молодших
класiв мiсцевого НВК.

96."Спiвачка досвiтнiх вогнiв" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 24 лют. 
23  лютого  у  Панютинськiй  дитячiй  бiблiотецi  Лозiвського  району

розмiщено книжкову виставку "Спiвачка досвiтнiх вогнiв". 
97.Стеблак О. Поетична палiтра для бiблiотеки / О. Стеблак //  Вiстi

Дергачiвщини.- 2017.- 25 лют. 
В Козачолопанськiй бiблiотецi-фiлiї  N 6 Дергачiвської ЦБС, у рамках

тижня початкових класiв, для учнів мiсцевого НВК були пiдготовленi книги i
журнали  про  птахiв  України,  а  діти,  в  свою  чергу,  надали  малюнки  на
виставку "Птахи взимку", розгорнуту в бібліотеці.

98.Стечишина Г. В пам'ять про лютневi подiї / Г. Стечишина // Вiстi
Дергачiвщини.- 2017.- 18 лют. 

В  Дворiчнокутянськiй  бiблiотецi-фiлiї  N  13  Дергачiвської  ЦБС  16
лютого був проведений День пам'ятi Героїв Небесної Сотнi для учнiв 3-А та
3-Б  класу  Дворiчнокутянської  ЗОШ  I-III  ступенiв.  В  бiблiотецi  був
оформлений стенд "Україна – країна героїв". 

99.Суслик  Т. "Живе  i  вiчне  слово  Кобзаря"  /  Т.  Суслик  //  Вiстi
Дергачiвщини.- 2017. 18 берез. 

До рiчницi вiд дня народження генiального поета i художника Тараса
Шевченка  в  Токарiвськiй  бiблiотецi-фiлiї  N  22  Дергачiвської  ЦБС
демонструвалася книжкова виставка "Нетлiнне слово Кобзаря".

100.Суслик  Т. "Знаю,  що  правду  пишу..."  /  Т.  Суслик  //  Вiстi
Дергачiвщини.- 2017.- 11 лют.

До 205-рiччя вiд дня народження українського поета-лiрика, байкаря,
прозаїка  Євгена  Павловича  Гребiнки  в  Токарiвськiй  бiблiотецi-фiлiї  N  22
Дергачiвської  ЦБС  вiдбулася  демонстрацiя  книжкової  полички  "Знаю,  що
правду пишу..." та бесiди-огляди за творчiстю Євгена Гребiнки, в якiй взяли
участь учасники колективу народної пiснi "Надвечiр'я".

101.Суслик Т. Бiблiотечний захiд /  Т. Суслик //  Вiстi Дергачiвщини.-
2017.- 25 берез.

До  дня  народження  талановитої  поетеси,  громадського  дiяча  Лiни
Костенко  в  Токарiвськiй  бiблiотецi-фiлiї  Дергачiвської  ЦБС  пiдготували
усний журнал "Жiноче обличчя української поезiї. Лiна Костенко". 



102."Тарас Шевченко  –  художник"  //  Голос  Лозiвщини.-  2017.-  10
берез. 

У  Домаськiй  бiблiотецi  Лозiвського  району  розмiщено  лiтературний
портрет "Тарас Шевченко – художник".

103."Тараса заповiт нiхто з нас не забуде" // Голос Лозiвщини.- 2017.-
10 берез. 

У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 9 березня вiдбулася поетична зустрiч
"Тараса заповiт нiхто з нас не забуде" до дня народження Т.Г. Шевченка. 

104.Тарасова О. Юнi полiглоти зростають в юнацькiй бiблiотецi / О.
Тарасова // Голос Лозiвщини.- 2017.- 10 берез. 

У рамках роботи Пункту європейської iнформацiї Лозiвської юнацької
бiблiотеки  проводяться  заняття  з  нiмецької  мови  для  наймолодших
вiдвiдувачiв – дiтей вiком 5-7 рокiв. 

105.Татарiнцева  В. Вiдгомiн  подiй  /  В.  Татарінцева  //  Вiстi
Дергачiвщини.- 2017.- 7 сiч. 

Бiблiотекар  Дергачiвської  дитячої  бiблiотеки  Мороз  Н.М.  провела  у
Дергачiвському НВК N 1 для дiтей старшої групи захiд "Зимова мандрiвка".

106.Тематична поличка // Голос Лозiвщини.- 2017.- 3 берез. 
У  Панютинськiй  мiськiй  бiблiотецi  Лозiвського  району  розмiщено

тематичну поличку "У Виктора Гюго есть большая сила, настоящая" до 215-
рiччя з дня народження французького письменника В. Гюго.

107.Тимошенко О. Романтика и  вдохновение  "Лебединого озера"  П.
Чайковского / О. Тимошенко // Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 11 берез. 

В  Дергачевской  центральной  библиотеке  в  рамках  музыкально-
литературной гостиной "Музыка и слово" прошла встреча, посвященная 130-
летию со дня премьеры балета "Лебединое озеро" П.И. Чайковского.

108."Три причини читати" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 17 лют. 
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 15 лютого пройшов лiтературний огляд

"Три причини читати".
109.Тризна I. "Вiчне слово Кобзаря" / І. Тризна // Вiстi Дергачiвщини.-

2017.- 25 берез. 
Член  лiтературного  клубу  "Пегас"  при  Вiльшанськiй  бiблiотецi

Дергачiвської  ЦБС  Чепка  Альона  взяла  участь  у  регiональному  конкурсi
читцiв "Вiчне слово Кобзаря", який вiдбувся 18 березня в обласному центрi
культури i мистецтв.

110.Тризна I. Масляну гуляємо, весну зустрiчаємо! / І. Тризна // Вiстi
Дергачiвщини.- 2017.- 25 лют. 

У  Вiльшанськiй  бiблiотецi  для  дорослих  Дергачiвського  району  до
свята  Масляної  i  Мiжнародного  дня  рiдної  мови  провели  засiдання
лiтературного клубу "Пегас". 

111."У вiнку духовної краси" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 13 сiч. 
Виховна година – родинне свято "У вiнку духовної краси" пройшла 5

сiчня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi. 
112."Усмiхнiться, Вас вiтають!" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 3 берез. 



4  березня  у  Лозiвськiй  мiськiй  бiблiотецi  вiдбудеться  вiтання
"Усмiхнiться, Вас вiтають!" до Дня 8 Березня.

113.Фiлiпська Л. Зимовий час – казковий час /  Л. Філіпська //  Вiстi
Дергачiвщини.- 2017.- 4 лют. 

У  Вiльшанськiй  дитячiй  бiблiотецi  Дергачiвського  району  вiдбулася
зимова вистава для молодших школярiв мiсцевої школи. 

114.Фендрикова Г. Книжкова виставка – активний помiчник читача / Г.
Фендрикова // Вiсник Великобурлуччини.- 2017.- 21 сiч. 

Про  книжковi  виставки,  представленi  у  Великобурлуцькiй  районнiй
бiблiотецi для дiтей у сiчнi 2017 року.

115.Харкiвщенко Л. "Живе пiд сонцем любовi Шевченкова весна" / Л.
Харківщенко // Вiстi Водолажчини.- 2017.- 18 берез. 

10 березня в бiблiотецi Нововодолазької гiмназiї пройшов бiблiотечний
урок "Живе пiд сонцем любовi Шевченкова весна".

116."Ходить святом Коляда" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 13 сiч. 
Етнографiчне  дiйство  "Ходить  святом  Коляда"  вiдбулося  6  сiчня  у

Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi.
117."Чи бувають права без обов'язкiв" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 17

берез. 
У  Лозiвськiй  юнацькiй  бiблiотецi  17  березня  вiдбудеться  урок-

мiркування "Чи бувають права без обов'язкiв". 
118.Чигрин В. Соборнiсть, вистраждана роками поколiнь / В. Чигрин //

Трибуна трудящих (Харкiвський р-н).- 2017.- 28 сiч. 
Напередоднi Дня Соборностi України та Дня вшанування Героїв Крут у

читальному  залi  селищної  бiблiотеки  у  Васищевому  Харкiвського  району
провели патрiотично-просвтницькi акцiї "Соборна духом України" та "Крути
– незгасна пам'ять i урок сьогоднi". 

119.Шимко Л. Доторкнись  серцем до  подвигу  /  Л.  Шимко //  Колос
(Сахновщинський р-н).- 2017.- 4 берез. 

Сахновщинська центральна бiблiотека  до дня  пам'ятi  воїнiв-афганцiв
провела вечiр слави "Доторкнись серцем до подвигу афганця".  Також була
представлена книжкова виставка "Мiж життям i безсмертям мости".

120."Шлях до успiху" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 3 берез. 
2  березня  у  Панютинськiй  мiськiй  бiблiотецi  Лозiвського  району

пройшов майстер-клас по профорiєнтацiї "Шлях до успiху". 
121."Штрихи до портрету" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 13 сiч. 
27 грудня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла виставка-персоналiя

"Штрихи до  портрету"  до 370-рiччя вiд  дня  народження гетьмана Вiйська
Запорозького I. Скоропадського. 

122.Шуняєва С. Подаруй радiсть iншому читачевi / С. Шуняєва // Вiстi
Красноградщини -2017.- 27 сiч. 

Бiблiотекар С. Шуняєва Красноградської мiської бiблiотеки, що працює
на  мiкрорайонi  3,  висловлює  подяку  за  дарунок  цiкавих  книг  закладу
постiйному меценату та спонсоровi Василю Львiвському.

123.Яскраве дiйство // Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 14 сiч. 



Ляльковий  театр  "Золотий  ключик",  що  дiє  при  Пересiчанськiй
бiблiотецi-фiлiї  N  12  Дергачiвської  ЦБС,  6  сiчня,  у  Рiздвяний  Святвечiр
представив яскраве вертепне дiйство.


