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БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ 

ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

(Анотований тематико-бібліографічний список 

за матеріалами періодичних видань 

за ІІ квартал 2017 року). 

 

Професійна періодика 

1.Здановська В. Другi бiблiотекознавчi студiї, присвяченi 

пам'ятi професора М.С. Слободяника / В. Здановська // Бiблiотечний 

вiсник.- 2017, N 2.- (Хронiка наукових подiй).  

Наприкiнцi 2016 р. в Iнститутi бібліотекознавства 

Нацiональної бiблiотеки України iменi В.I. Вернадського вiдбулися 

Другi бiблiотекознавчi студiї, присвяченi пам'ятi професора 

Михайла Семеновича Слободяника. У своєму виступi професор 

Харкiвської державної академiї культури, д-р наук iз соц. 

комунiкацiй Г.В. Шемаєва висвiтлила зв'язки професора 

Слободяника з харкiвської бiблiотечною школою.  

2.Робоча поїздка до Харкова // Культура i життя.- 2017.- 7 

квiт.  

Мiнiстр культури України Євген Нищук вiдвiдав з робочим 

вiзитом Харків, пiд час якого, серед iнших закладiв культури 

Харкова, побував у Харкiвськiй державнiй науковiй бiблiотецi iменi 

В. Короленка. 

Обласні періодичні видання 

1.Зорянська М. Натхненнi iдеєю / М. Зорянська // Слобiд. 

край.- 2017.- 3 черв.  

Про роботу Красноградської районної бiблiотеки та 

Красноградського музею iм. П.Д. Мартиновича.  

2.Ковальская Е. В Харькове расцветет очередная "Клюмба" / 

Е. Ковальская // Веч. Харьков.- 2017.- 1 апр.  

6 апреля Харьковский литературный музей открывает 

уличную библиотеку под открытым небом "Книжная клюмба". 

3.Тараб О. В Литературном музее прошел вечер украинской 

поэзии / О. Тараб // Харьков. известия.- 2017.- 23 мая. 

С 14 по 28 мая в Харькове проходит фестиваль Kharkiv 

BookFest. В рамках фестиваля запланированы: литературный слэм, 

конкурс "Литературный иллюзион", литературно-музыкальные 

вечера в библиотеках, граффити-экскурсия с Гамлетом Зиньковским, 

творческие вечера известных авторов и прочее. В рамках фестиваля 

18 мая в Литературном музее прошли Чтения современной 

украинской литературы. 

 



4.Харьковская библиотека поможет переселенцам // Веч. 

Харьков.- 2017.- 1 июня.  

На базе библиотеки им. В.Г. Короленка открылся 

информационно-ресурсный центр, в котором будут оказывать 

правовую помощь, психологическую поддержу, реализовывать 

творческие программы, обучать компьютерной грамотности 

внутренне перемещенных лиц.  

5.Юные дарования умеют удивлять // Харьков. известия.- 

2017.- 8 июня.  

6 июня в Центральной городской библиотеке имени 

В.Г.Белинского прошло подведение итогов и награждение юных 

победителей литературного конкурса "Человек. Судьба. Эпоха".  

 

Регіональні періодичні видання 

1.Iванiв М. Тепло i щиро пройшла зустрiч з поетом-земляком 

/ М. Іванів // Обрiї Iзюмщини.- 2017.- 7 квiт.  

21 березня в Iзюмськiй центральнiй районнiй бiблiотецi 

вiдбулася зустрiч з мiсцевим поетом Володимиром Вакуленком. 

2. «Iсторичнi повiстi для дiтей» // Голос Лозiвщини.- 2017.- 25 

квiт.  

До 80-ї рiчницi вiд дня народження українського письменника 

i поета Володимира Руткiвського у Панютинськiй дитячiй бiблiотецi 

Лозiвського району пройшов огляд лiтератури "Iсторичнi повiстi для 

дiтей".  

3.Башликова В. "Чарiвний свiт дитинства" / В. Башликова // 

Дворiчанський край.- 2017.- 10 черв.  

До Мiжнародного дня захисту дiтей в Митрофанiвськiй 

бiблiотечнiй фiлiї Дворiчанської ЦБС було проведено лiтературно-

розважальну годину "Чарiвний свiт дитинства".  

4.Бердник Н. Набули навички здiйснення змiн у громадах / Н. 

Бердник // Дворiчанський край.- 2017.- 15 квiт.  

На базi читального залу Дворiчанської центральної районної 

бiблiотеки вiдбувся тренiнг "Активнi громадяни". 

5. «Больше, чем поэт...» // Голос Лозiвщини.- 2017.- 21 квiт 

В Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi 11 квiтня 

проведено чергове засiдання клубу за iнтересами "Гармонiя". 

Лiтературний вечiр "Больше, чем поэт..." був присвячений пам'ятi 

вiдомого поета Є. Євтушенка. 

6.Борисенко Н. Новорiчна подорож / Н. Борисенко // 

Дворiчанський край.- 2017.- 21 сiч.  

У Рiдкодубiвськiй бiблiотецi-фiлiї Дворiчанської ЦБС 

вiдбулася новорiчна подорож-гра "Новий рiк у рiзних країнах свiту". 



7.Борисенко Н. О, Жiнко, це ти! / Н. Борисенко // 

Дворiчанський край.- 2017.- 18 берез.  

У Рiдкодубiвськiй бiблiотечнiй фiлiї Дергачiвської ЦБС 11 

березня вiдбулося чергове засiдання клубу "Калиновi грона" на 

якому пролунала лiтературно-мистецька композицiя "Жiнки в історії 

України". 

8.Борисенко Н. "Подорожуємо Європою" / Н. Борисенко // 

Дворiчанський край.- 2017.- 3 черв.  

Завiдуюча Рiдкодубiвською бiблiотечною фiлiєю 

Дворiчанської ЦБС Н. Борисенко провела для учнiв 5 та 6 класiв 

Рiдкодубiвської школи пiзнавально-розважальну програму 

"Подорожуємо Європою". 

9.В центральной городской библиотеке идет ремонт 

будущего образовательного Интернет-центра // Знамя труда 

(Первомайский р-н).- 2017.- 15 апр.  

В Первомайской центральной городской библиотеке при 

поддержке городского совета и немецкого фонда GIZ проходит 

ремонт. 

10. «Вiд екологiї душi – до екологiї довкiлля» // Голос 

Лозiвщини. 2017.- 9 черв.  

7 червня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проведено еколого-

краєзнавчу гру "Вiд екологiї душi – до екологiї довкiлля" до 

Всесвiтнього дня охорони навколишнього середовища. 

11.Вiдкритий перегляд лiтератури // Голос Лозiвщини.- 2017.- 

24 берез.  

У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 22 березня пройшов вiдкритий 

перегляд лiтератури "Земля – казна, вода – золото. Диво дивне вода" 

до Всесвiтнього дня водних ресурсiв. 

12.Вiннiк Т. Подорож у книжкове царство / Т. Віннік // 

Дворiчанський край.- 2017.- 15 квiт.  

Завiдуюча Богданiвською бiблiотечною фiлiєю Дворiчанської 

ЦБС i завiдуюча шкiльною бiблiотекою пiдготували для дiтей с. 

Богданiвське свято дитячої книги. 

13.Вербицький I. "Знов бiлим цвiтом вкрилися сади i знов 

приходить свято Перемоги" / І. Вербицький // Колос 

(Сахновщинський р-н).- 2017.- 13 трав.  

В День пам'ятi i примирення та напередоднi Дня Перемоги, 

Сахновщинська центральна бiблiотека спiльно с Лебедiвським СБК 

провели захiд "Знов бiлим цвiтом вкрилися сади i знов приходить 

свято Перемоги".  

14.Виробнича нарада // Голос Лозiвщини.- 2017.- 11 квiт.  

У Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi 5 квiтня 

проведено виробничу нараду для сiльських бiблiотекарiв. 



15.Виставка-мозаїка // Голос Лозiвщини.- 2017.- 21 квiт.  

12 квiтня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла виставка-

мозаїка "Зоряне небо – геніальна книга природи" до Всесвiтнього 

дня авiацiї i космонавтики. 

16.Гавшина I. Торкнемся минулого заради майбутнього / І. 

Гавшина // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2017.- 3 июня.  

В селi Грушине Первомайського району вiдзначили День 

вишиванки. Завiдуюча сiльською бiблiотекою та директор 

Грушинського сiльського будинку культури обладнали виставку 

"Вишивка – генетичний код народу". 

17.Гога А. Подорожуємо разом з книгою / А. Гога // Трибуна 

трудящих (Харкiвський р-н).- 2017.- 15 квiт.  

Покотилiвська дитяча бiблiотека-фiлiя N 3 Харкiвського 

району провела святковий захiд до Мiжнародного дня дитячої книги 

"Подорожуємо разом з книгою".  

18.Гога А. Щирi молитви матерiв / А. Гога // Трибуна 

трудящих (Харкiвський р-н).- 2017.- 17 трав.  

У Покотилiвськiй дитячiй бiблiотецi Харкiвського району 

члени читацького клубу "Малятко" разом з дiтьми вiдсвяткували 

День матерi.  

19.Година iсторичного факту // Голос Лозiвщини.- 2017.- 25 

квiт.  

21 квiтня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбулася година 

iсторичного факту "Коли є хлiба край, то й пiд вербою рай" до Дня 

Землi, Дня довкiлля, Всесвiтнього дня охорони навколишнього 

середовища. 

20.Година скорботи // Голос Лозiвщини.- 2017.- 28 квiт.  

26 квiтня у Панютинськiй дитячiй бiблiотецi Лозiвського 

району проведено годину скорботи "Чорнобиль, без права на 

забуття" до Дня Чорнобильської трагедiї. 

21.Година-реквiєм // Голос Лозiвщини.- 2017.- 28 квiт.  

До Дня Чорнобильської трагедiї у Домаськiй бiблiотецi 

Лозiвського району провели годину-реквiєм "Ти вiдомий сьогоднi 

кожному – не iм'ям своїм, а бiдою...".  

22.Голубнича О. Олексiй Гавриш, Катерина Запара та Богдан 

Касьянов найкращi читачi Змiївського району / О. Голубнича // Вiстi 

Змiївщини.- 2017.- 4 квiт.  

У Змiївськiй дитячiй бiблiотецi пройшов другий, районний 

етап Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач року 2017". 

23.Горбацевич К. Чим живе вiддалене село? / К. Горбацевич // 

Голос Лозiвщини.- 2017.- 28 берез.  

У Перемозькiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвського району 

для мешканцiв села Червоний Кут запроваджена форма 



позастацiонарного бiблiотечного обслуговування, що полягає в 

доставцi книг до мiсця проживання користувачiв, якi не мають 

можливостi вiдвiдувати бiблiотеку iз-за вiддаленостi населеного 

пункту. 

24.Гриценко О. Дотик до душi / О. Гриценко // Печенiзький 

край.- 2017.- 25 берез.  

21 березня Печенiзька громадська органiзацiя "Клуб 

любителей прекрасного" провела бiля бюсту П. Василенка захiд, пiд 

час якого читали вiршi вiдомих митцiв минувшини i сучасностi та 

свої власні доробки мiсцевi поетеси, серед яких була i завiдуюча 

дитячою бiблiотекою В. Уткiна. 

25.Гуштюк С. Никто не забыт, ничто не забыто! / С. Гуштюк 

// Дворiчанський край.- 2017.- 20 трав.  

Заведующая Топольским библиотечным филиалом 

Двуречанской ЦБС С. Гуштюк о праздновании Дня Победы в с. 

Тополи. 

26.До Дня Чорнобильскої трагедiї // Голос Лозiвщини.- 2017.- 

5 трав.  

22 квiтня у Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi 

вiдбулося вшанування пам'ятi жертв Чорнобильської катастрофи.  

27.До Мiжнародного дня визволення в'язнiв фашистських 

концтаборiв // Голос Лозiвщини.- 2017.- 21 квiт.  

10 квiтня у Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi в 

Iнтернет-центрi глядачам продемонстрували вiдео "Якщо на землi є 

пекло...", приурочене до Мiжнародного дня визволення в'язнiв 

фашистських концтаборiв. 

28. «Екологiчна безпека планети» // Голос Лозiвщини.- 2017.- 

24 берез.  

25 березня у Панютинськiй дитячiй бiблiотецi Лозiвського 

району розпочнеться тиждень дитячої книги "Екологiчна безпека 

планети" до Всесвiтнього дня Землi. 

29.Жмур Т. Велич Кобзаревого слова / Т. Жмур // Голос 

Лозiвщини.- 2017.- 28 берез.  

Директор Надеждiвського сiльського Будинку культури 

Лозiвського району Т. Жмур та завiдуюча сільською бiблiотекою-

фiлiєю I. Сухомлин провели у мiсцевому НВК захiд, присвячений 

Шевченкiвським дням. 

30.Жукова Ю. "Палахкотить, як свiчка, праведна душа 

Кобзаря" / Ю. Жукова // Голос Лозiвщини.- 2017.- 28 берез.  

У с. Смирнiвка на Лозiвщинi завiдувач сільською бiблiотекою-

фiлiєю А. Мороз та директор Смирнiвського сільського Будинку 

культури Ю. Жукова органiзували у бiблiотецi поетичну годину 

"Палахкотить, як свiчка, праведна душа Кобзаря". 



31. «За хмарою тютюнового диму» // Голос Лозiвщини.- 

2017.- 26 трав.  

25 травня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi розмiщено цiкавi 

факти про шкiдливiсть тютюну "За хмарою тютюнового диму".  

32.Завгородня О. Свято книги – вічного творiння людства / О. 

Завгородня // Обрiї Iзюмщини.- 2017.- 14 квiт.  

В Iзюмськiй мiськiй та районнiй бiблiотеках вiдбувся другий 

етап конкурсу "Найкращий читач України-2017". 

33.Заняття школи бiблiотекаря-початкiвця // Голос 

Лозiвщини.- 2017.- 5 трав.  

26 квiтня в Надеждiвськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвської 

ЦБС пройшло заняття школи молодого бiблiотекаря.  

34.Заняття школи бiблiотекаря-початкiвця // Голос 

Лозiвщини.- 2017.- 25 квiт.  

20 квiтня у Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi 

проведено перший урок у школi бiблiотекаря-початкiвця "Основи 

бiблiотечної професiї" за темою "Формування, використання i 

зберiгання бiблiотечних фондiв. Бiблiотечно-iнформацiйнi пошукові 

системи". 

35.Запiсова I. У Кам'янцi вшанували воїнiв / І. Запісова // 

Дворiчанський край.- 2017.- 13 трав.  

Силами художньої самодiяльностi Кам'янського сільського 

будинку культури Дворiчанського району та бiблiотеки була 

проведена концертна програма до Дня Перемоги. 

36.Засiдання клубу "Гармонiя" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 4 

квiт.  

У Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi 23 березня 

вiдбулося чергове засiдання лiтературно-художнього клубу за 

iнтересами "Гармонiя". 

37.Заходи бiблiотек // Голос Лозiвщини.- 2017.- 25 квiт. 

22 квiтня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбулися: 

електронна подорож туристичними тропами "Яскравий смак життя" 

i урок-презентацiя для користувачiв Iнтернет-центру "Як твориться 

книга" до Мiжнародного дня книги та авторського права.  

У Панютинськiй дитячiй бiблiотецi пройшла книжкова 

виставка "Чорнобиль – біль України", у мiськiй бiблiотецi виставка-

перегляд "Чорнобиль – попередження набат, цього лиха людство не 

забуде", у Панютинськiй мiськiй бiблiотецi розміщено тематичну 

поличку "I за життя iшли на смерть" до Дня Чорнобильської трагедiї. 

38.Заходи бiблiотек // Голос Лозiвщини.- 2017.- 26 трав.  

23 травня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проведено виховну 

годину "Закон ввiчливостi та поваги" i урок-реквiєм "Вдячнi Богу i 



долi, що пощастило вижити" до Дня пам'ятi жертв політичних 

репресiй.  

У Панютинськiй дитячiй бiблiотецi проведено книжкову 

виставку "Мова – дивний скарб" до Дня слов'янської писемностi i 

культури. У Панютинськiй мiськiй бiблiотецi проведено екскурсію 

"Подорож у книжковий свiт". 

39.Заходи бiблiотек // Голос Лозiвщини.- 2017.- 2 черв.  

У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 30 травня пройшов 

психологiчний тренiнг "У тютюновому полонi", у Домаськiй 

бiблiотецi проведено рольову гру "Суд над цигаркою"; 31 травня у 

Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проведено iнформ-хвилинку "Що ж 

ти, хлопче, наробив, тютюн легенi твої з'їв" до Всесвiтнього дня 

боротьби з тютюнопалiнням.  

1 червня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла виставка-

мозаїка "Мiй сонячний дiм – це моя Україна", у Панютинськiй 

дитячiй бiблiотецi розмiщено правовий куточок "Кожна дитина має 

право" та проведено свято "Хай сонцю i квiтам всмiхаються дiти" до 

Дня захисту дiтей. Година спiлкування "Трiйця йде до хати, будемо 

спiвати!" i читацька олiмпiада "У цей радiсний час книжкова країна 

чекає на нас" вiдбулися 2 червня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi.  

3 червня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройде книжкова 

виставка "Так лiкує сама природа".  

40.Заходи бiблiотек Лозiвської ЦБС до Мiжнародного дня 

визволення в'язнiв нацистських концтаборiв // Голос Лозiвщини.- 

2017.- 25 квiт.  

До Мiжнародного дня визволення в'язнiв нацистських 

концтаборiв у бiблiотеках Лозiвської ЦБС вiдбулися заходи. Так, 

Катеринiвська сiльська бiблiотека-фiлiя представила слайд-спогад 

"Нам не забути вас", в Орiльськiй бiблiотецi-фiлiї N 2 пройшли 

бiблiо-дайджест i книжкова виставка "Уроки пам'ятi людської".  

41.Заходи в бiблiотеках // Голос Лозiвщини.- 2017.- 31 берез.  

У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 1 квiтня пройдуть книжкова 

виставка "Смiх-смiхом!", День смiху "Жартуємо, регочемо бо добре 

жити хочемо!"; у Панютинськiй дитячiй бiблiотецi: книжкова 

полиця "Смiшинки-веселинки", свято дитячої книги "Книга – 

добрий вiрний друг"; у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi: година цiкавих 

новинок "Про гумор всерйоз i жартома" до Дня смiху. 

42.Заходи в бiблiотеках Лозiвської ЦБС до Великоднiх свят // 

Голос Лозiвщини.- 2017.- 28 квiт.  

До свята Великодня в бiблiотеках Лозiвської ЦБС пройшли 

рiзноманiтнi заходи. Так, у Краснопавлiвськiй мiськiй бiблiотецi-

фiлiї N 2 пройшло засiдання клубу за інтересами "Кругозiр" 

"Писанка мальована з любов'ю подарована"; Катеринiвська сiльська 



бiблiотека-фiлiя провела для юних читачів слайд-вiкторину 

"Великдень всiх нас на гостини просить"; у Чернигiвськiй сiльськiй 

бiблiотецi-фiлiї пройшла година майстерностi "Писанки своїми 

руками".  

43.Заходи в Панютинськiй дитячiй бiблiотецi // Голос 

Лозiвщини.- 2017.- 31 берез.  

У Панютинськiй дитячiй бiблiотецi 28 березня вiдбулися: 

урок-бесiда "Правила користування книгою з Васильком 

Бiблiотеченком"; книжкова виставка "Дитячi книжки – ювіляри 2017 

року". 

44.Заходи до Дня матерi // Голос Лозiвщини.- 2017.- 26 трав 

В бiблiотеках Лозiвського району пройшли заходи до Дня 

матерi.  

45. «Здоров'я – це життя» // Голос Лозiвщини.- 2017.- 25 квiт.  

18 квiтня у Панютинськiй дитячiй бiблiотецi Лозiвського 

району пройшла тематична виставка "Здоров'я – це життя" до 

Всесвiтнього дня здоров'я. 

46.Зимогляд В. Той, хто пам'ятає минуле, вартий майбутнього 

/ В. Зимогляд // Дворiчанський край.- 2017.- 3 черв.  

Бiблiотекар Колодязненського будинку культури 

Дворiчанського району Р.О. Бiлоус до Дня Перемоги органiзувала 

виставку книг про вiйну. 

47.Зленко Г. Читаємо вiд березня до березня / Г. Зленко // 

Вiсник Великобурлуччини.- 2017.- 8 квiт.  

У Канiвцевськiй сiльськiй бiблiотецi Великобурлуцького 

району протягом Всеукраїнського тижня дитячого читання діяла 

книжково-iлюстративна виставка "Чарiвний свiт казок".  

48.«Зроби своє життя цікавим» // Голос Лозiвщини.- 2017.- 24 

берез.  

У Панютинськiй дитячiй бiблiотецi Лозiвського району 23 

березня розмiщено книжкову виставку "Зроби своє життя цiкавим".  

49.Кiптiла С. Велике спасибi за допомогу / С. Кіптіла // 

Дворiчанський край.- 2017.- 8 квiт.  

Подяка директора Дворiчанської районної ЦБС С. Кiптiлої за 

спонсорську допомогу у придбаннi нової сучасної української 

лiтератури. 

50.Кiптiла С. Дитинство, опалене вiйною / С. Кіптіла // 

Дворiчанський край.- 2017.- 27 трав.  

16 травня в Дворiчанськiй центральнiй районнiй бiблiотецi 

вiдбулося засiдання клубу "Осiннi барви", учасниками якого стали 

дiти вiйни. До заходу працiвники бiблiотеки обладнали виставку 

"Дитячi iграшки дiтей вiйни". 



51.Кiптiла С. Засiдання клубу "Осiннi барви" / С. Кіптіла // 

Дворiчанський край.- 2017.- 1 квiт.  

В Дворiчанськiй центральнiй районнiй бiблiотецi було 

проведено показовий масовий захiд для завiдуючих бібліотечними 

фiлiями району, на якому були присутнi члени клубу за інтересами 

"Осiннi барви" та бiблiотекарi. 

52.Кiптiла С., Медвєдєва Л. Дякуємо за доброту i щедрiсть / 

С. Кіптіла, Л. Медвєдєва // Дворiчанський край.- 2017.- 8 квiт.  

У Велико-Виселкiвськiй бiблiотечнiй фiлiї Дворiчанської ЦБС 

проведено ремонт примiщення.  

53.Калюжний М. До полуниць i квiтiв – таланти iзюмчан / М. 

Калюжний // Обрiї Iзюмщини.- 2017.- 15 черв.  

Пiд час святкування Дня мiста в Iзюмi працювало 

"Лiтературно-музичне кафе", в якому члени лiтоб'єднання "Слово", 

працiвники центральної мiської бiблiотеки гостинно зустрічали 

шанувальникiв поезiї та народної музики. Працювала виставка 

лiтератури. 

54.Кантемир Л. "Ваш гiд – бібліотека" / Л. Кантемир // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2017.- 6 трав.  

В Харкiвськiй обласнiй унiверсальнiй науковiй бiблiотецi 

вiдбулось пiдбиття пiдсумкiв обласного конкурсу серед публічних 

бiблiотек Харкiвської областi на кращу краєзнавчу роботу "Ваш гід 

– бібліотека". Переможцями конкурсу стали Дергачiвська 

центральна районна та Козачолопанська бiблiотека-фiлiя N 6. У 

Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для юнацтва пiдбитi пiдсумки 

обласного конкурсу "Книга, що народжує мрiю", серед переможцiв 

якого був користувач Токарiвської бiблiотеки-фiлiї N 22 

Дергачiвської ЦБС Прохоров Руслан. 

55.Кантемир Л. Дiєва бiблiотека – успiшна громада / Л. 

Кантемир // Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 8 квiт.  

Дергачiвська централiзована бiблiотечна система проводить 

конкурс серед бiблiотек-фiлiй "Дiєва бiблiотека – успiшна громада". 

56.Кашенко С. Героїчна спадщина країни / С. Кашенко // 

Вiсник Великобурлуччини.- 2017.- 20 трав.  

До 72-ї рiчницi Великої Перемоги у фойє Площанського 

сiльського Будинку культури Великобурлуцького району діяла 

хронiко-документальна експозицiя "Подвигу жити вiчно". У 

сiльськiй бiблiотецi була пiдготовлена книжково-iлюстративна 

виставка "Вшановуючи подвиг народу".  

57.Книжкова виставка // Голос Лозiвщини.- 2017.- 24 берез.  

У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 25 березня буде представлена 

виставка письменника детективного жанру – до 100-рiччя 

українського прозаїка В.Л. Кашина. 



58.Книжкова виставка // Голос Лозiвщини.- 2017.- 9 черв.  

У Панютинськiй дитячiй бiблiотецi Лозiвської ЦБС 7 червня 

пройшла книжкова виставка "У свiтi пригод i фантастики". 

59.Коваль Л. Читати так цiкаво! / Л. Коваль // Вiсник 

Богодухiвщини.- 2017.- 7 квiт.  

В Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi пройшов другий 

етап Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач України". 

60.Козир Н. Мир – дітям планети Земля / Н. Козир // 

Дворiчанський край.- 2017.- 10 черв.  

Завiдуюча Кутькiвською бiблiотечною фiлiєю Дворiчанської 

ЦБС I. Бердник до Дня захисту дiтей органiзувала для молодших 

школярiв конкурс малюнкiв "Свiт очима дiтей". 

61.Криворучко Л. Вiдзначили святкову дату / Л. Криворучко 

// Печенiзький край.- 2017.- 20 трав.  

З нагоди Дня Європи по всiх бiблiотечних закладах 

Печенiзької ЦБС та в музеї iм. Т. Сулiми проходило ряд заходiв, 

серед яких книжковi виставки, пiзнавальнi iгри, майстер класи тощо.  

62.Криворучко Л. Є привiд для свята! / Л. Криворучко // 

Печенiзький край.- 2017.- 13 трав.  

З 1984 року працює у бiблiотечнiй сферi в Печенiгах Людмила 

Петрiвна Чумак, яка 9 травня вiдсвяткувала свiй ювiлей.  

63.Кривошей I. День захисту дiтей у Западному / І. Кривошей 

// Дворiчанський край.- 2017.- 10 черв.  

В селi Западне Дворiчанського району вiдсвяткували День 

захисту дiтей. Органiзатори – завідуюча Западнянською 

бiблiотечною фiлiєю Дворiчанської ЦБС Валентина Iванiвна Санiна 

та завiдуюча сiльським клубом Людмила Володимирiвна Плескач. 

64.Кривошей I. Свято Перемоги у Западному / І. Кривошей // 

Дворiчанський край.- 2017.- 13 трав.  

Завiдуюча Западнянською бiблiотечною фiлiєю Дворiчанської 

ЦБС Валентина Iванiвна Санiна стала ведучою свята, яке вiдбулося 

у сiльському клубi до Дня Перемоги.  

65.Кудрява О. Спiлкування з книгою / О. Кудрява // Промiнь 

(Краснокутський р-н).- 2017.- 18 берез.  

У Краснокутськiй гiмназiї вiдбувся конкурс декламаторів 

"Шевченкiвськi читання-2017", організований викладачами-

фiлологами та бiблiотекарями закладу.  

66.Лiтературний вернiсаж // Голос Лозiвщини.- 2017.- 25 квiт.  

21 квiтня у Домаськiй бiблiотецi Лозiвського району вiдбувся 

лiтературний вернiсаж "Її величнiсть Земля" до Дня Землi, Дня 

довкiлля, Всесвiтнього дня охорони навколишнього середовища.  

 

 



67.Лiтературний фуршет // Голос Лозiвщини.- 2017.- 9 черв.  

8 червня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проведено 

лiтературний фуршет "Шкiдливi звички – ворог молодостi i краси".  

68.Лещенко Н. Знайомтесь: перiодичнi видання Змiївської 

центральної бiблiотеки / Н. Лещенко // Вiстi Змiївщини.- 2017.- 25 

квiт.  

Провiдний бiблiограф ЦБС Змiївського району Н. Лещенко 

про наявнiсть перiодичних видань у Змiївськiй центральнiй 

бiблiотецi.  

69.Логвiна Т. Вишванка єднає українцiв / Т. Логвіна // Вiстi 

Змiївщини.- 2017.- 23 трав.  

В Змiївськiй бiблiотецi до Всесвiтнього дня вишиванки 

пройшов захiд для дiтей, куди були запрошенi змiївськi майстринi-

вишивальницi iз своїми роботами.  

70.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2017.- 

25 квiт.  

У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представленi книжкові 

виставки: "Вiд екологiї душi до екологiї довкiлля" до Дня Землi i 

Дня довкiлля та "Чорнобиль не має минулого часу".  

71.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2017.- 

19 трав.  

У Панютинськiй мiськiй бiблiотецi Лозiвської ЦБС пройшов 

iнформацiйний куточок "Європа – наш спiльний дiм" до Дня 

Європи.  

Лозiвська мiська бiблiотека презентувала: життя на сторiнках 

романiв "Книжки i автори на всi часи" до 105-ї рiчницi вiд дня 

народження В.М. Собка – українського прозаїка, драматурга.  

У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проведено: розповсюдження 

книжкових закладок пiд час street-акцiї "Герої-лозiвчани" до Дня 

пам'ятi та примирення i 72-ї рiчницi перемоги над нацизмом у 

Другiй свiтовiй вiйнi, ярмарок проектiв ЄС "Європульс", книжкову 

виставку "День Європи – свято миру i єднання" i гру-вiкторину 

"Цiкава географiя" до Дня Європи, книжкову виставку до Дня 

матерi.  

72.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2017.- 

26 трав.  

Панютинська мiська бiблiотека Лозiвської ЦБС представила 

iнформацiйнi куточки "Європа – наш спiльний дiм" до Дня Європи i 

"Трагедiя незнищеної волi" до Дня пам'ятi жертв політичних 

репресiй.  

 

 



73.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2017.- 9 

черв.  

У Панютинськiй мiськiй бiбiлотецi Лозiвської ЦБС пройшла 

виставка-перегляд "Вiддамо цей свiт дитинi".  

Лозiвська мiська бiблiотека представила креативну 

народознавчу виставку "Зелена недiля у батькiвськiй хатi", виставку-

рекомендацiю "Молодь за здоровий спосiб життя".  

У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшли майстер-класи 

"Майстерня вмiлих рученят", екскурсiя до бiблiотеки "До доброї 

казки запрошуємо вас!" – посвята у читачi.  

74.Майстер-клас // Голос Лозiвщини.- 2017.- 21 квiт.  

В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi провели майстер-клас з 

розпису писанок "Писанка мальована з любов'ю подарована" до 

Великодня.  

75.«Малюю Японiю» // Голос Лозiвщини.- 2017.- 9 черв.  

Майстер-клас "Малюю Японiю" за участю художницi 

М.В.Слободяник пройшов у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi. 

76.«Мандруй, читай, свiт пiзнавай!» // Нове життя 

(Близнюкiвський р-н).- 2017.- 22 квiт.  

12 квiтня в Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для дiтей вiдбувся 

обласний етап Всеукраїнського конкурсу дитячого читання 

"Книгоманiя 2017", у якому взяла участь i учениця 7 класу 

Олексiївської ЗОШ I-III ступенiв Близнюкiвського району Людмила 

Рибас. 

77.Мельник О. Чорнобиль – біль України / О. Мельник // 

Промiнь (Краснокутський р-н).- 2017.- 6 трав.  

27 квiтня бiблiотекарем Мурафської сiльської бiблiотеки 

Краснокутського району Дрижаног Л.П. для учнiв мiсцевої школи 

було проведено урок пам'ятi "Чорнобиль не має минулого часу", 

присвячений рiчницi з дня аварiї на Чорнобильськiй АЕС. 

78.«Молодим вiкова трагедiя народу» // Голос Лозiвщини.- 

2017.- 25 квiт.  

У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 20 квiтня пройшов урок-

духовнiсть "Молодим вiкова трагедiя народу" до Мiжнародного дня 

визволення в'язнiв нацистських концтаборiв.  

79.Мороз Н. Конкурс "Найкращий читач України" / Н. Мороз 

// Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 1 квiт.  

24 березня на базi Дергачiвської центральної дитячої 

бiблiотеки пройшов II етап конкурсу "Найкращий читач України-

2017".  

 

 



80.Мороз Н. Краса природи – справжнє диво / Н. Мороз // 

Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 27 трав.  

В Дергачiвськiй бiблiотецi для дiтей пройшов урок 

"Дивовижне поруч" з вихованцями ДНЗ "Калинка". 

81.Набродова К. Свiт японської лiтератури / К. Набродова // 

Вiсник Великобурлуччини.- 2017.- 8 квiт.  

Великобурлуцька центральна районна бiблiотека презентує 

виставку-калейдоскоп "Свiт японської лiтератури". 

82.Найкращий читач року // Дворiчанський край.- 2017.- 1 

квiт.  

У Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi у березнi 

пройшов районний етап Всеукраїнського конкурсу "Найкращий 

читач року".  

83.Нарада працiвникiв бiблiотек // Голос Лозiвщини.- 2017.- 

23 трав.  

18 травня у Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi 

вiдбулася чергова виробнича нарада бiблiотечних працiвникiв 

району, на якiй було розглянуто в числi iнших питання 

нагородження грамотами за участь у обласному конкурсi на кращу 

краєзнавчу роботу "Ваш гiд – бібліотека i презентація вiдео-

матерiалiв для проведення заходiв у пришкiльних таборах 

вiдпочинку. 

84.Народознавчий урок // Голос Лозiвщини.- 2017.- 21 квiт.  

У Панютинськiй мiськiй бiблiотецi Лозiвського району 14 

квiтня пройшов народознавчий урок "Пасха прийшла – людям 

радість принесла". 

85.«Наша планета – колиска життя» // Голос Лозiвщини.- 

2017.- 24 берез.  

20 березня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшла година 

цiкавих повiдомлень "Наша планета – колиска життя" до 

Всесвiтнього дня Землi.  

86.Новини району // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2017.- 

6 трав.  

8 травня в Сахновщинськiй районнiй бiблiотецi для дiтей 

вiдбудеться ретроогляд лiтератури "Ми йшли до тебе, Перемого".  

87.Носова Т. Вшанували полеглих у роки Другої свiтової 

вiйни / Т. Носова // Голос Лозiвщини.- 2017.- 12 трав.  

За участi школярiв i учнiв Лозiвського професiйного лiцею в 

бiблiотеках мiста, Панютиного i Домахи вiдбулися тематичнi заходи 

до Дня пам'ятi та примирення i 72-ї рiчницi перемоги над нацизмом 

у Другiй свiтовiй вiйнi.  

 



88.Обрєзко Т. "I пам'ять серця, i вiчний смуток" / Т. Обрєзко // 

Дворiчанський край.- 2017.- 18 лют.  

13 лютого в Дворiчанськiй центральнiй районнiй бiблiотецi 

для дорослих пройшла зустрiч пiдлiткiв, членiв клубу "Дiалог" з 

учасниками бойових дiй на територiях iнших держав.  

89.Оксаченко П. "Шляхом народної шани" / П. Оксаченко // 

Голос Лозiвщини.- 2017.- 28 берез.  

11 березня у Петропiльськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї 

Лозiвського району пройшла година поезiї "Шляхом народної 

шани", присвячена 203-й рiчницi з дня народження Т.Г. Шевченка. 

90.Оксененко Н. Крiзь простiр i час книга запрошує в 

подорож нас / Н. Оксененко // Знамя труда (Первомайский р-н).- 

2017.- 1 апр.  

22 березня в Первомайськiй центральнiй бiблiотецi для дiтей 

пройшло свято дитячого читання "Книгоманiя" ("Найкращий читач 

України-2017"). 

91.Оксененко Н. Лiто з книгою / Н. Оксененко // Знамя труда 

(Первомайский р-н).- 2017.- 3 июня.  

Пiд час лiтнiх канiкул в Первомайськiй центральнiй мiськiй 

бiблiотецi для дiтей дiє акцiя "Канiкули з книгою".  

92.Остапенко С. Гордость Дергачевщины / С. Остапенко // 

Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 20 трав.  

Члены клуба литературной студии "Суголосся" Дергачевского 

районного Дома культуры Леонтина Красношапка и Нина 

Лебеденко стали победителями в творческом конкурсе "Грани 

мастерства", который проводится ежегодно Международным 

женским клубом духовного общения "Лада", работающим на базе 

Харьковской центральной городской библиотеки имени В.Г. 

Белинского.  

93.Остапенко С. Творческая встреча / С. Остапенко // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2017.- 8 квiт.  

В Малоданиловской библиотеке-филиале N 8 Дергачевской 

ЦБС состоялся творческий вечер путешественника, побывавшего 

более, чем в 30 странах Европы и Америки, профессора 

Харьковской государственной зооветеринарной академии, ветерана 

труда Кузовкина Евгения Михайловича. 

94.«Пiснi, народженi війною» // Нове життя (Близнюкiвський 

р-н).- 2017.- 13 трав.  

Напередоднi Дня Перемоги у читальному залi Близнюкiвської 

центральної районної бiблiотеки вiдбулася зустрiч-вiдпочинок дiтей 

вiйни, ветеранiв працi та пенсiонерiв. 



95.Пархоменко М., Алiсова О. Напитися цiлющої води, 

пiзнати наснагу й натхнення /М. Пархоменко, О. Алісова // Трибуна 

трудящих (Харкiвський р-н).- 2017.- 8 квiт.  

В читальнiй залi Люботинської центральної бiблiотеки 

Харкiвського району пройшов вечiр "Поезiя мов цiлюща вода", 

присвячений 80-рiччю видатного земляка Станiслава Васильовича 

Шумицького. 

96.Перегляд лiтератури // Голос Лозiвщини.- 2017.- 26 трав.  

У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 24 травня проведено вiдкритий 

перегляд лiтератури "Вийшла наша мова вiд єдиного корення", у 

Панютинськiй дитячiй бiблiотецi – "Свято всiх слов'ян", у Домаськiй 

бiблiотецi – "Слово про слово" до Дня слов'янської писемностi i 

культури. 

97.Перець Н. "Весна i мама – дві краплини сонця" / Н. Перець 

// Колос (Сахновщинський р-н).- 2017.- 20 трав.  

Сахновщинська центральна бiблiотека спiльно з Гришiвським 

СБК 12 травня пiдготували i провели до Дня матерi вечiр-

вшанування "Я перед нею помолюся, як перед образом святим". 

98.Перець Н. Зелений туризм, як засiб пiзнання рiдного краю / 

Н. Перець // Колос (Сахновщинський р-н).- 2017.- 3 черв.  

На базi Новодмитрiвської сiльської бiблiотечної філії 

Сахновщинської ЦБС 24 травня вiдбувся семiнар бiблiотечних 

працiвникiв на тему "Зелений туризм – як iнновацiйна діяльність 

бiблiотек". 

99.Пирожкова Т. "Казкова країна мудрої книги" / Т. 

Пирожкова // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2017.- 13 мая.  

Бiблiотекар Троїцького НВК Первомайського району Т.С. 

Пирожкова про захiд "Казкова країна мудрої книги", який вiдбувся 

для учнiв початкової школи Троїцького НВК. 

100.Повойкiна В. Екскурсiя до бiблiотеки / В. Повойкіна // 

Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 10 черв.  

До Протопопiвської сiльської бiблiотеки Дергачiвської ЦБС на 

екскурсiю завiтали учнi 1-5 класiв мiсцевого навчального закладу, 

якi вiдвiдують лiтнiй табiр вiдпочинку НВК.  

101. «Подорож в країну мультляндiю» // Голос Лозiвщини.- 

2017.- 31 берез.  

30 березня у Панютинськiй дитячiй бiблiотецi пройшов 

перегляд мультфiльмiв "Подорож в країну мультляндiю". 

102.Поетичний калейдоскоп // Голос Лозiвщини.- 2017.- 28 

квiт.  

У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 25 квiтня проведено поетичний 

калейдоскоп "Земле, пробудись! Свiтом чистим усмiхнись" до Дня 



Землi, Дня довкiлля, Всесвiтнього дня охорони навколишнього 

середовища. 

103.Положий О. Брейн-ринг родин в читацькiм ореолi / О. 

Положий // Обрiї Iзюмщини.- 2017.- 1 черв.  

В бiблiотецi села Студенок Iзюмського району пройшов 

брейн-ринг, присвячений темi сiм'ї.  

104.Полякова О. "Стежками рiдного краю" / О. Полякова // 

Голос Лозiвщини.- 2017.- 7 квiт.  

У Перемозькiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвської ЦБС 

пройшо засiдання клубу за iнтересами "Contemporary" "Стежками 

рiдного краю".  

105.«Прес-марафон» // Голос Лозiвщини.- 2017.- 9 черв.  

У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбулася нетрадицiйна форма 

роботи з перiодикою "Прес-марафон". 

106.Придацька А. Поетичний автограф / А. Придацька // 

Вiсник Великобурлуччини.- 2017.- 1 квiт.  

23 березня у Великобурлуцькiй центральнiй районнiй 

бiблiотецi вiдбулася зустрiч iз поетами Великобурлуччини 

"Поетичний автограф", присвячена Всесвiтньому дню поезiї. 

107.Приходченко Т. Чудова i корисна зустрiч / Т. 

Приходченко // Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 1 квiт.  

21 березня в Харкiвськiй державнiй науковiй бiблiотецi iм. 

В.Г. Короленка вiдбулось РМО бiблiотекарiв шкiл Дергачiвського 

району, в рамках якого пройшла зустрiч працiвникiв бiблiотек з 

вiдомою харкiвською поетесою Н.А. Супруненко. 

108.Психологiчний тренiнг // Голос Лозiвщини.- 2017.- 31 

берез.  

29 березня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшов 

псiхологiчний тренiнг "Шлях до школи небезпечний, то ж обачним 

бути доречно".  

109.Рєзнiк О. "Допоможемо крилатим друзям" / О. Рєзнік // 

Дворiчанський край.- 2017.- 21 сiч.  

У Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi пройшла 

екологiчна хвилинка "Допоможемо крилатим друзям". 

110.Рєзнiк О. "З родини йде життя людини" / О. Рєзнік // 

Дворiчанський край.- 2017.- 27 трав.  

У Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi для учнiв 10-х 

класiв Дворiчанської школи пройшло засiдання за круглим столом 

"З родини йде життя людини", присвячене Мiжнародному дню сiм'ї.  

 

 

 



111.Рєзнiк О. "Один! Два! Три! Ялинко, гори!" / О. Рєзнік // 

Дворiчанський край.- 2017.- 14 сiч.  

Дворiчанська дитяча районна бiблiотека напередоднi Нового 

року запросила своїх читачiв на новорiчне свято "Один! Два! Три! 

Ялинко, гори!". 

112.Рєзнiк О. "По всьому свiту стала новина: Дiва Марiя сина 

родила!" / О. Рєзнік // Дворiчанський край.- 2017.- 21 сiч.  

Працiвники Дворiчанської дитячої районної бiблiотеки Ольга 

Рєзнiк та Любов Фiлiпова провели в Свято-Успенському храмi смт 

Дворiчна свято "По всьому свiту стала новина: Дiва Марiя сина 

родила!". 

113.Рєзнiк О. "Свiт барвистий, веселковий" / О Рєзнік // 

Дворiчанський край.- 2017.- 10 черв.  

У День захисту дiтей в Дворiчанськiй дитячiй районнiй 

бiблiотецi пройшла розважально-iгрова програма "Свiт барвистий, 

веселковий".  

114.Рєзнiк О. "Я з Небесної Сотнi" / О. Рєзнік // 

Дворiчанський край.- 2017.- 25 лют.  

До вiдзначення Дня пам'ятi Героїв Небесної Сотнi у 

Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi була оформлена 

книжкова виставка, присвячена подiям на Майданi, а для учнiв 9-А 

класу Дворiчанської школи вiдбулася презентацiя книги Марка 

Рудневича "Я з Небесної Сотнi".  

115.Рєзнiк О. В гостях у дiдуся Корнiя / О. Рєзнік // 

Дворiчанський край.- 2017.- 15 квiт.  

В рамках Всеукраїнського тижня дитячого читання в 

Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi вiдбувся захiд, 

присвячений творчостi Корнiя Чуковського. 

116.Рєзнiк О. Великий романтик Францiї / О. Рєзнік // 

Дворiчанський край.- 2017.- 1 квiт.  

Лiтературна година, присвячена творчостi французького 

прозаїка, поета, драматурга Вiктора Гюго, пройшла у Дворiчанськiй 

дитячiй районнiй бiблiотецi. 

117.Рєзнiк О. Вчений, знаний в усьому свiтi / О. Рєзнік // 

Дворiчанський край.- 2017.- 20 трав.  

У Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi пройшла 

iнформацiйна година, присвячена вiдомому земляку, видатному 

вченому Iллi Iллiчу Мечникову.  

118.Рєзнiк О. Збережемо водно-болотнi угiддя для нашого 

майбутнього! / О. Рєзнік // Дворiчанський край.- 2017.- 11 лют.  

В Дворiчанськiй дитячiй бiблiотецi для учнiв 6-х класiв 

Дворiчанської ЗОШ вiдбулася iнформацiйно-екологiчна година 

"Збережемо водно-болотнi угiддя для нашого майбутнього".  



119.Рєзнiк О. Схаменiться, люди, захистiть природу!/ О. 

Рєзнік // Дворiчанський край.- 2017.- 6 трав.  

Екологiчно-мистецьку годину "Природа в лiтературi, музицi, 

поезiї" для учнiв 7-А класу Дворiчанської школи провели 

працiвники Дворiчанської дитячої районної бiблiотеки. 

120.Родионов В. Любовь моя без края к "Сиреневому маю" / 

В. Родионов // Вiсник Чугуївщини.- 2017.- 10 черв.  

В Чугуеве прошел десятый фестиваль "Сиреневый май", в 

организации которого приняли участие работники Чугуевской ЦБС 

во главе с директором Еленой Проценко.  

121.«100 порад для здоров'я» // Голос Лозiвщини.- 2017.- 21 

квiт.  

Лозiвська мiська бiблiотека представила книжковий серпантин 

"100 порад для здоров'я" до Всесвiтнього дня здоров'я". 

122.Сiвоконь Т. / Т.Сівоконь // Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 20 

трав.  

15 травня в Малоданилiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 8 

Дергачiвської ЦБС пройшов лiтературний вечiр до Дня матерi i Дня 

сiм'ї "Рiдна мати моя". 

123.Сiвоконь Т. Великдень / Т. Сівоконь // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2017.- 15 квiт.  

12 квiтня в Малоданилiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 8 

Дергачiвської ЦБС вiдбулася година спiлкування "Ясний Великдень 

на Землi – багато радостi i пiсень принiс". 

124.Сiвоконь Т. До Дня пам'ятi Чорнобильської катастрофи // 

Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 29 квiт.  

В Малоданилiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 8 Дергачiвської ЦБС 

вiдбулася година спiлкування з учнями лiцею та лiквiдаторами 

Чорнобильської аварiї. 

125.Сiвоконь Т. Цiкава зустрiч / Т. Сівоконь // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2017.- 27 трав.  

23 травня в Малоданилiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 8 

Дергачiвської ЦБС вiдбулося перше практичне заняття для учнiв 

перших класiв Малоданилiвського лiцею.  

126.Сiнiченко Л. Акцiя "Подаруй книгу бiблiотецi!" / Л. 

Сініченко // Колос (Сахновщинський р-н).- 2017.- 8 квiт.  

Директор Сахновщинської ЦБС Л. Сiнiченко про реалiзацiю в 

бiблiотеках району акцiї "Подаруй книгу бiблiотецi".  

127.Свято Перемоги – особливе свято // Голос Лозiвщини.- 

2017.- 19 трав.  

Про заходи, пiдготовленi i проведенi у бібліотеках Лозiвського 

району до свята Перемоги над нацизмом у Другiй свiтовiй вiйнi. 



128.Свято читацького задоволення // Голос Лозiвщини.- 2017.- 

31 берез.  

У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 30 березня проведено свято 

читацького задоволення "Все вертится, все крутится и несется 

кувырком..." до 135-рiччя вiд дня народження К. Чуковського.  

129.Сиром'ятнiкова Т. Для розвитку талантiв / Т. 

Сиром'ятнiкова // Печенiзький край.- 2017.- 20 трав.  

Бiблiотекарка Є. Шматько П'ятницької сiльської бiблiотеки 

Печенiзького району органiзувала для дiтлахiв гурток з малювання.  

130.Сиротенко Л. "Ми святкуємо сьогоднi твої, книго, 

iменини" / Л. Сиротенко // Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 8 квiт.  

5 квiтня в Солоницiвськiй бiблiотецi Дергачiвської ЦБС 

пройшло засiдання клубу "Пiзнайко" за темою "Ми святкуємо 

сьогоднi твої, книго, iменини", присвячене Мiжнародному дню 

дитячої книги. 

131.Смаль Н. До Дня пам'ятi Чорнобильської катастрофи / Н. 

Смаль // Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 29 квiт.  

У Пересiчанськiй селищнiй бiблiотецi Дергачiвської ЦБС 

пройшла година пам'ятi "Чорнобиль – бiль України".  

132.Соловйова В. Терновий вiнець Чорнобиля / В. Соловйова 

// Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2017.- 29 квiт.  

Працiвники Близнюкiвської центральної районної бiблiотеки 

провели у вiддiленнi денного перебування Близнюкiвського 

терцентру годину-реквiєм, присвячену рiчницi Чорнобильської 

трагедiї. 

133.Ставицкий Б. Знакомьтесь: Людмила Боровая / Б. 

Ставицкий // Трибуна трудящих (Харкiвський р-н).- 2017.- 15 квiт.  

Член литературной студии "Нива" Людмила Боровая проводит 

заседания студии в библиотеке им. Белинского и, примерно один раз 

в месяц вместе с Интанией Сив (Татьяна Семенова) сообща 

проводят литературно-музыкальные концерты в библиотеке.  

134.Супруненко О. Лiтературний вечiр / О. Супруненко // 

Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 22 квiт.  

18 квiтня у Вiльшанськiй бiблiотецi-фiлiї N 14 Дергачiвської 

ЦБС вiдбулося творче засiдання лiтературного клубу "Пегас", 

присвячене Великодню. 

135.Супруненко О. Стимул к творчеству / О. Супруненко // 

Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 27 трав.  

В Ольшанской библиотеке Дергачсвской ЦБС 22 мая 

достоялось расширенное заседание литературного клуба любителей 

поэзии "Пегас".  

 



136.Сурженко Т. / Т. Сурженко // Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 

20 трав.  

До Дня матерi в Дергачiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi 

пройшов флешмоб "За все, що маю, дякую тобi". 

137.Суслик Т. Книжкова виставка / Т. Суслик // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2017.- 8 квiт.  

В Токарiвськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї N 22 Дергачiвської 

ЦБС вiдкрито виставку "Країна сонця, що сходить" у рамках заходiв, 

присвячених оголошеному року Японiї в Українi. 

138.Суслик Т. Святкування Мiжнародного дня захисту дiтей / 

Т. Суслик // Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 10 черв.  

Токарiвська сiльська бiблiотека спiльно з Токарiвським клубом 

Дергачiвського району органiзувала до Дня захисту дiтей для 

маленьких гоптiвчан музично-лiтературно-спортивне свято 

"Подорож в країну мрiй". 

139.«Сяйво писанки» // Голос Лозiвщини.- 2017.- 21 квiт.  

У Домаськiй бiблiотецi Лозiвського району 12 квiтня пройшла 

книжкова виставка "Сяйво писанки" до Великодня. 

140.«Твої смаки й уподобання" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 31 

берез.  

У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 28 березня пройшов День  

141.Тематична поличка // Голос Лозiвщини.- 2017.- 21 квiт.  

15 квiтня у Домаськiй бiблiотецi Лозiвського району 

розміщено тематичну поличку до 565-рiччя з дня народження 

видатного iталiйського вченого, дослiдника i винахiдника Леонардо 

да Вiнчi.  

142.Тематична поличка // Голос Лозiвщини.- 2017.- 28 квiт.  

До 110-ї рiчницi з дня народження українського письменника 

Миколи Трублаїнi у Домаськiй бiблiотецi Лозiвського району 

розмiщено тематичну поличку. 

143.Тиждень дитячої книги у Борiвськiй школi // Вiстi 

Змiївщини.- 2017.- 21 квiт.  

З 3 по 7 квiтня в шкiльнiй бiблiотецi Борiвської ЗОШ I-III 

ступенiв iм. С. Закори Змiївського району пройшов Тиждень дитячої 

книги. 

144.«Тим, хто на порозi вибору" // Голос Лозiвщини.- 2017.- 4 

квiт.  

22 березня у Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi для 

учнiв 9-го класу ЛНВК N 10 "ДНЗ-ЗНЗ" вiдбулася пізнавальна 

програма "Тим, хто на порозi вибору".  

 

 



145.Тимошенко О. Любовь и свобода Кармен / О. Тимошенко 

// Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 6 трав.  

Очередная встреча с читателями в музыкально-литературной 

гостиной "Музыка и слово" в Дергачевской центральной библиотеки 

была посвящена шедевру мирового уровня – опере Жоржа Бизе 

"Кармен".  

146.Урок-екскурсiя // Голос Лозiвщини.- 2017.- 31 берез.  

29 березня у Панютинськiй дитячiй бiблiотецi Лозiвського 

району пройшов урок-екскурсiя "Дiм, де живуть книги".  

147.«Уроки безпеки вiд бiблiотеки» // Голос Лозiвщини.- 

2017.- 21 квiт.  

14 квiтня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшла зустрiч з 

психологом "Уроки безпеки вiд бiблiотеки" онлайн безпека. 

148.Уткiна В. Той день нiколи не забути… // Печенiзький 

край.- 2017.- 29 квiт.  

У Печенiзькiй дитячiй районнiй бiблiотецi провели екологічну 

годину "У полум'ї чорнобильського болю", присвячену 31-й рiчницi 

катастрофи на Чорнобильськiй АЕС. 

149.Фiлiпська Л. Святкування Мiжнародного дня захисту 

дiтей / Л. Філіпська // Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 10 черв.  

Юнi читачi Вiльшанської дитячої бiблiотеки Дергачiвської 

ЦБС Зуб Д., Колєснiк Ю., Степанова А., Чумакова В. завiтали до 

Вiльшанського дитячого садочка i в iгровiй формi ознайомили дiтей 

з правилами поведiнки в бiблiотецi, правилами користування 

книгою.  

150.Фiлiпська Л., Тризна I. Вiдомi земляки / Л. Філіпська, І. 

Тризна // Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 20 трав.  

До Вiльшанської бiблiотеки-фiлiї Дергачiвської ЦБС на 

зустріч з учнями 6, 7, 8 класiв Вiльшанської школи запросили 

Мартинець Н.I., яка розповiла про свого батька Iвана Миколайовича 

Мартинця, ветерана Другої свiтової вiйни.  

151.Фендрикова Г. Нехай земля квiтує всюди – природу 

збережiмо, люди! / Г. Фендрикова // Вiсник Великобурлуччини.- 

2017.- 13 трав.  

Бiблiотекар Великобурлуцької районної бiблiотеки для дiтей 

В.Сула провела для учнiв 2-Б класу Великобурлуцької ЗОШ I-III ст. 

бесiду-кросворд, присвячену довкiллю "Незвичайнi пригоди 

чарiвницi природи". 

151.Фендрикова Г. Читаємо вiд березня до березня / Г. 

Фендрикова // Вiсник Великобурлуччини.- 2017.- 8 квiт.  

У Великобурлуцькiй районнiй бiблiотецi для дiтей 22-26 

березня пройшов традицiйний Тиждень дитячої книги. 

 



152.Фоменко I. Україна – наш рiдний дiм / І. Фоменко // 

Дворiчанський край.- 2017.- 28 сiч.  

В Тавiльжанськiй сiльськiй бiблiотецi Дворiчанського району 

були проведенi виховнi заходи до Дня Соборностi України. 

153.Фоменко I. Чарiвна писанка / І. Фоменко // Дворiчанський 

край.- 2017.- 22 квiт.  

Напередоднi Великодня у Тавiльжанськiй бiблiотечнiй філії 

Дворiчанської ЦБС для учнiв третього класу пройшов майстер-клас 

iз розпису писанок-оберегiв.  

154.Фотоанонс // Сiльськi новини (Валкiвський р-н).- 2017.- 

21 берез.  

В бiблiотеках-фiлiях Валкiвської централiзованої бібліотечної 

системи пройшли вiдбiрковi етапи до районного конкурсу читців 

"Iду душею до Тараса", який проводять, вшановуючи пам'ять 

Великого Кобзаря. 

155.Художник вiд Бога // Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 22 квiт.  

Про художника з Вiльшан Дергачiвського району Бориса 

Iвановича Синявського (1935-2012 рр.). Роботи майстра 

представленi у Вiльшанськiй селищнiй бiблiотецi. 

156.Чайка С. Вiнок поезiй Кобзаревих / С. Чайка // Сiльськi 

новини (Валкiвський р-н).- 2017.- 11 квiт.  

До дня народження Т.Г. Шевченка бiблiотеки i школи 

Валкiвського району провели конкурс юних читцiв "Iду душею до 

Тараса". 

157.Чигрин В. Бiблiотека європейського рiвня / В. Чигрин // 

Трибуна трудящих (Харкiвський р-н).- 2017.- 18 берез.  

Про вiдкриття ресурсно-бiблiотечного комплексу 

Нацiонального юридичного унiверситету iм. Ярослава Мудрого. 

158.Чигрин В. Все про працi Безрукової / В. Чигрин // 

Трибуна трудящих (Харкiвський р-н).- 2017.- 13 трав.  

Вийшов бiблiографiчний покажчик "Тетяна Миколаївна 

Безрукова – педагог i краєзнавець", присвячений знаному 

краєзнавцю й освiтянину-подвижнику в серiї бiблiографiчних 

покажчикiв, виданих Харкiвською державною бiблiотекою iменi 

В.Г. Короленка. 

159.«Чорнобиль – біль моя i туга» // Голос Лозiвщини.- 2017.- 

25 квiт.  

19 квiтня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проведено годину 

пам'ятi "Чорнобиль – біль моя i туга".  

160.Чумак М. "На семи вiтрах: вибране" // Вiстi 

Дергачiвщини.- 2017.- 10 черв.  

В читальнiй залi Дергачiвської центральної бiблiотеки на 

засiданнi лiтературної студiї "Суголосся" вiдбулася презентація 



чергової збiрки поезiї та прози "На семи вiтрах: вибране" члена 

НСПУ, Почесного громадянина Дергачiв i Дерагчiвського району, 

лауреата лiтературних премiй Вiктора Петровича Тимченка.  

161.Шимко Л. Фiнал IV конкурсу "Книга, що народжує мрiю" 

/ Л. Шимко // Колос (Сахновщинський р-н).- 2017.- 10 черв.  

Про участь дiтей Сахновщини та Сахновщинського району у 

фiналi четвертого обласного щорiчного конкурсу постерiв та 

книжкових iлюстрацiй "Книга, що народжує мрiю", який вiдбувся у 

Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для юнацтва.  

162.Щетинiна Л. До рiчницi Чорнобильської трагедiї / Л. 

Щетиніна // Дворiчанський край.- 2017.- 6 трав.  

26 квiтня працiвники Вiльшанської бiблiотеки Дворiчанського 

району провели лiтературно-музичну годину "Бiль Чорнобиля" для 

учнiв 1-4 класiв Вiльшанської ЗОШ. Було розгорнуто книжкову 

виставку "Дзвони Чорнобиля".  

163.Щетинина Л. Праздник солнечного лета / Л. Щетинина // 

Дворiчанський край.- 2017.- 10 черв. 

Ольшанский библиотечный филиал Двуречанской ЦБС провел 

игровое развлекательное мероприятие "Здравствуй, солнечное 

лето!". 


