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за матеріалами періодичних видань 

за ІV квартал 2019 року). 

1.Американський подарунок за любов до читання // Слобід. край.- 

2019.- 31 жовт.  

У Новодолазькій ОТГ 29 жовтня вперше пройшов конкурс «Лідери 

читання – 2019» для тих, хто любить книги. Переможець отримав приз від 

громади та подарунок від американського журналіста з видання The Desert 

Sun. Між собою змагалися найкращі юні читачі з дитячої та міської бібліотек 

Нової Водолаги, а також з Новоселівської, Староводолазької, Федорівської та 

Сосонівської бібліотек.  

2.Барабаш Є., Новікова С. Екскурсія до бібліотеки «Чарівна кімната» 

/ Є. Барабаш, С. Новікова // Вісті Барвінківщини.- 2019.- 4 жовт.  

До Нікопольської сільської бібліотеки завітали учні Гусарівської ЗОШ, 

для яких провели екскурсію, розповіли про роботу книгозбірні, правилами 

користування, ознайомили з книжковими виставками та тематичними 

полицями. 

3.Барська В. «Великий Єврочелендж» / В. Барська // Дворічанський 

край.- 2019.- 31 серп.  

Історії успіху. «Щоденник Єврочеленджу» за серпень. «Бібліотечна 

реформа» у Нововодолазькій ОТГ. 

4.Бєлявцева Т. Читайте, навчайтесь, до бібліотеки збирайтесь: 

запрошує Зміївська дитяча / Т. Бєлявцева // Вісті Зміївщини.- 2019.- 24 жовт.  

Про роботу Зміївської бібліотеки для дітей. 

5.Білоус Р. «Діти єднають Україну» / Р. Білоус // Дворічанський край.- 

2019.- 2 лист.  

Юні читачі Колодязненської бібліотеки стали учасниками 

патріотичного форуму для дітей «Діти єднають Україну», що проходив у 

ХНАТОБі. 

6.Борисенко Н. «Козаки – найдивовижніша нація в світі» / Н. 

Борисенко // Дворічанський край.- 2019.- 19 жовт.  

З нагоди Дня українського козацтва та Дня захисника України у 

Рідкодубівській філії бібліотеки пройшов історико-ігровий екскурс для учнів 

8-9 класів «Козаки – найдивовижніша нація в світі». 



7.Борисенко Н. «Чарівник сміху» / Н. Борисенко // Дворічанський 

край.- 2019.- 30 лист.  

130-річчю від дня народження письменника-гумориста Остапа Вишні у 

Рідкодубівській бібліотеці-філії провели літературну хвилинку «Чарівник 

сміху». 

8.Борисенко Н. Бібліо-чаювання у Рідкодубі / Н. Борисенко // 

Дворічанський край.- 2019.- 21 груд.  

До Міжнародного дня чаю у Рідкодубівській бібліотеці-філії 

пригощали чаєм. Відвідувачі бібліотеки ознайомлювалися з цікавими 

фактами про чай, його історію, правилами чайної церемонії. 

9.Вербицький І. Уклін усім, хто край свій боронить / І. Вербицький // 

Колос (Сахновщинський р-н).- 2019.- 7 груд.  

У Сахновщинській ЦБС розпочався цикл масових заходів, присвячених 

Дню збройних сил України. Розпочався він з вечора-зустрічі «Уклін усім, хто 

край свій боронить», проведений у Сугарівській бібліотеці-музеї спільно з 

Сугарівською гімназією. 

10.Виставна О. Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек під 

гаслом «Бібліотека нової школи – простір для освітніх можливостей кожного 

учня» / О. Виставна // Голос Лозівщини.- 2019.- 8 лист.  

У бібліотеці ЛЗОШ І-ІІІ ст.№3 провели ряд цікавих заходів в рамках 

Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, такі як: бібліотечний урок «У 

світ через книжку!», бібліоподорож «Хочу все знати», конкурс творів 

«Шкільна бібліотека майбутнього», круглий стіл «Шкільна бібліотека нового 

покоління», конкурс малюнків «Бібліотека очима дітей», фотоконкурс «Я і 

моя улюблена книжка». 

11.Від роману до екрану // Вісник Дергачівщини.- 2019.- 4 жовт.  

Вересневе засідання клубу «Розрада» Дергачівської центральної 

бібліотеки було присвячене видатному письменнику, режисеру Олександру 

Довженку. 

12.Від Святого Миколая до таємного Санти: У Новій Водолазі 

створюють новорічні дива // Слобід. край.- 2019.- 19 груд.  

У Нововодолазькій ОТГ 19 грудня стартував марафон добра та 

новорічних див. Святкові заходи пройшли в усіх закладах культури, зокрема, 

у Нововодолазькій дитячій бібліотеці організували бесіду-гру «Ти до нас 

завітай, наш Святий Миколай». 

13.Всеукраїнський день бібліотек – 2019 в центральній районній 

бібліотеці // Голос Лозівщини.- 2019.- 11 жовт.  

За традицією, 30 вересня, в День бібліотек, працівники Лозівської ЦБС 

зібралися в Центральній районній бібліотеці, щоб підбити підсумки своєї 

роботи, відзначити кращих працівників, отримати щирі вітання з зі своїм 

професійним святом. 

14.Гой Л. Душа бібліотечна / Л. Гой // Слобідський край.- 2019.- 1 

жовт.  

До Всеукраїнського Дня бібліотек, про бібліотекарку із Золочівського 

району Юлію Кучеренко. 



15.Голубнича О. Бібліотекарі району відзначили професійне свято / О. 

Голубнича // Вісті Зміївщини.- 2019.- 3 жовт.  

Бібліотекарі та ветерани бібліотечної справи Зміївського району 

відзначили своє професійне свято – День бібліотек.  

16.Григоренко С. З редакційної пошти / С. Григоренко // Вісті 

Барвінківщини.- 2019.- 11 жовт.  

До Всеукраїнського Дня бібліотек відбулась святкова зустріч 

бібліотечних працівників Барвінківської ЦБС. 

17.Гусев П. В «Википедии» продолжается краеведческий конкурс / П. 

Гусев // Веч. Харьков.- 2019.- 22 нояб.  

В украинской «Википедии» продолжается конкурс статей и 

фотографий «ВікіХарківщини 2019» для сотрудников и читателей публичных 

библиотек Харькова и Харьковской области. Как сообщила директор 

Харьковской ОУНБ Наталья Шостко, для библиотек, которые не только 

активно пишут статьи в «Википедию», но и привлекают к этому делу своих 

читателей, предусмотрена специальная номинация. 

18.Друзі твої – книги цікаві // Вісник Дергачівщини.- 2019.- 4 жовт.  

На таку тему пройшов урок для першокласників Козачолопанського 

ліцею, який провела завідуюча місцевої бібліотеки-філії № 6 О.Ю. Стеблак. 

19.Живопис – поезія, що бачать, а поезія – живопис, що чують // 

Вісник Дергачівщини.- 2019.- 1 лист.  

Токарівську бібліотеку-філію №22 запросили до участі у 

Дергачівському районному об’єднанні вчителів образотворчого мистецтва, 

засідання якого відбулося у Токарівському ліцеї. Для відкритого уроку було 

підготовлено книжкову виставку-інсталяцію «Живопис – поезія, що бачать, а 

поезія – живопис, що чують» та проведено огляд літератури, представленої 

на виставці. 

20.Закуплять нові книги // Вісті Красноградщини.- 2019.- 29 лист.  

На сесії Красноградської міської ради 21 листопада виділили 15 тисяч 

гривень для поповнення книжкового фонду книгозбірні, що на мікрорайоні 3. 

Бібліотекарі планують витратити кошти на придбання літератури для дітей і 

підлітків. 

21.Запорожець Т. Про стан розвитку культури в Лозівській міській 

ОТГ у 2019 році / Т. Запорожець // Голос Лозівщини.- 2019.- 13 груд.  

У 2019 році внаслідок утворення Лозівської міської ОТГ мережа 

закладів культури збільшилась у порівнянні минулим роком з 10 до 53 

закладів. Зокрема, щодо бібліотек – у міській ОТГ функціонують юнацька, 

міська бібліотеки, Панютинська публічна та Публічна бібліотека міської 

ради, 21 бібліотека-філія.  

22.Зустріч з письменником-панотцем у Зміївській бібліотеці // Вісті 

Зміївщини.- 2019.- 28 лист.  

У Зміївській центральній бібліотеці пройшла творча зустріч з 

преосвященним Афанасієм. Цього разу він виступив у якості члена Спілки 

письменників України. Свої книги він підписує мирським ім’ям Володимир 

Шкурупій. 



23.Калініченко А. Тиші бути не повинно: оновлена шкільна бібліотека 

/ А. Калініченко // Знамя труда (Первомайський р-н).- 2019.- 26 окт.  

Про роботу бібліотеки Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. 

24.Кудрява О. Урок Свободи і Гідності / О. Кудрява // Промінь 

(Краснокутський р-н).- 2019.- 28 лист.  

21 листопад 2019 року у Краснокутській центральній районній 

бібліотеці відбувся історичний урок «Україна. Доступ до свободи», 

присвячений Дню Гідності та Свободи. Урок для учнів професійного 

аграрного ліцею та постійних читачів провела бібліотекар читального залу 

Євгенія Китченко. 

25.Логвіна Т. Зміївська дитяча бібліотека вітає лауреатів / Т. Логвіна // 

Вісті Зміївщини.- 2019.- 31 жовт.  

Представниці Зміївщини Вікторія Оклей та Дар’я Ляшенко стали 

лауреатами Обласного ювілейного патріотичного форуму «Діти єднають 

Україну», організатором якого є Харківська обласна бібліотека для дітей. 

Дівчата – лауреати Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія 

– 2019». 

26.Лукашова Л. «Бурлуцька мозаїка» / Л. Лукашова // Вісник 

Великобурлуччини.- 2019.- 25 жовт.  

«Бурлуцька мозаїка» – назва чергової збірки Володимира Яновського, 

яку він презентував землякам у читальній залі Великобурлуцької публічної 

бібліотеки. 

27.Лукашова Л. Бібліотечні працівники району приймали вітання / Л. 

Лукашова // Вісник Великобурлуччини.- 2019.- 4 жовт.  

У Великобурлуцькій публічній бібліотеці пройшли урочистості з 

нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. 

28.Лукашова Л. Світ краси / Л. Лукашова // Вісник 

Великобурлуччини.- 2019.- 15 лист.  

У бібліотеці проходить виставка робіт народних умільців та майстрів 

декоративно-ужиткового мистецтва Великобурлуцької ОТГ, серед яких 

витинанки Євгенія Редько. 

29.Мандрівка книжковим містом // Вісник Дергачівщини.- 2019.- 1 

лист.  

В Малоданилівській бібліотеці-філії №8 для учні перших класів 

місцевого ліцею провели бібліотечну тусовку «Мандрівка книжковим 

містом». 

30.Марія Таран: «Люблю запах книг і дитячий шкільний галас» // 

Вісті Зміївщини.- 2019.- 14 лист.  

Про роботу Лиманської шкільної бібліотеки. 

31.Махова Н. Шкільна бібліотека – науковий центр Кам’янорузького 

НВК / Н. Махова // Вісник Чугуївщини.- 2019.- 16 лист.  

У Кам’янорузькому НВК пройшов щорічний місячник шкільних 

бібліотек під гаслом «Бібліотека Нової української школи – простір для 

освітніх можливостей кожного учня». 



32.Меркулова Н. В библиотеку – как в музей, Или путешествие во 

времени / Н. Меркулова // Время.- 2019.- 11 окт.  

О фонде отдела редких изданий и рукописей Харьковской 

государственной научной библиотеки им. В.Г. Короленко рассказывает его 

заведующий Игорь Лосиевский. 

33.Меркулова Н. В библиотеку за мыслями и эмоциями: 30 сентября – 

Всеукраинский день библиотек / Н. Меркулова // Время.- 2019.- 1 окт.  

О Харьковской государственной научной библиотеке им. В.Г. 

Короленко. 

34.Мудрак І. А душа завжди чекає доброти / І. Мудрак // Промінь 

(Краснокутський р-н).- 2019.- 10 жовт.  

З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку у читальній залі 

Краснокутської центральної районної бібліотеки відбувся літературно-

музичний вечір «А душа завжди чекає доброти». 

35.«Муза в серці править бал» // Обрії Ізюмщини.- 2019.- 28 лист.  

Працівники Центральної бібліотеки провели в тер центрі вечір 

романсу. 

36.Набродова К. «Хай розквітає молодість душі» / К. Набродова // 

Вісник Великобурлуччини.- 2019.- 18 жовт.  

Під такою назвою у Великобурлуцькій публічній бібліотеці відбулося 

чергове засідання клубу «Берегиня». 

37.Набродова К. Великобурлуччина у Вікіпедії / К. Набродова // 

Вісник Великобурлуччини.- 2019.- 1 лист.  

19 жовтня, в рамках проєкту «ВікіХарківщина» до Великобурлуцької 

ОТГ координатор проєктів Громадської організації «Вікімедіа України» у 

Харківській області Сергій Чернов та представник цієї організації Вячеслав 

Мамон, які провели для бібліотечних працівників і користувачів публічних 

бібліотек громади тренінг із редагування Вікіпедії. 

38.Нова бібліотека у Черкаській Лозовій // Вісник Дергачівщини.- 

2019.- 29 лист.  

Майже рік тривала реконструкція Черкасько-Лозівської бібліотеки в 

оновленому Будинку культури. І ось уже сучасна, оновлена бібліотека, а при 

ній і медіатека, запрацювала на повну силу. 

39.Носко Н. Зустріч учнів із учасниками АТО / Н. Носко // Вісник 

Великобурлуччини.- 2019.- 18 жовт.  

У Великобурлуцькій публічній бібліотеці пройшла героїко-патріотична 

година «Герої нашої доби», до Дня українського козацтва та Дня захисника 

України. 

40.Остапенко С. Тематичний вечір у книгозбірні / С. Остапенко // 

Вісник Дергачівщини.- 2019.- 18 жовт.  

Напередодні Дня Захисника Вітчизни та Дня українського козацтва у 

Малоданилівській бібліотеці відбувся тематичний вечір, присвячений 

козацтву України за участі ветеранів праці селища Мала Данилівка та членів 

селищного літературно-краєзнавчого клубу.  



41.Павлюк Н. Літературні герої в бібліотеці / Н. Павлюк // Обрії 

Ізюмщини.- 2019.- 31 жовт.  

Бібліотечний перформанс «Літературні герої в бібліотеці» в Ізюмській 

ЗОШ №5 проходив під гаслом «Бібліотека Нової української школи – простір 

для освітніх можливостей кожного учня». 

42.Подарунок-нагадування // Нове життя (Близнюківський р-н).- 2019.- 

14 груд.  

Напередодні Дня ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

Людмила Макодзеба передала читачам районної бібліотеки книгу жителя 

Борівщини, ліквідатора аварії на ЧАЕС Леся Ісаєва «Пам’ятаю, як це було. 

Спогади ліквідаторів Чорнобильської аварії», видану у 2017 році. 

Ознайомитись з виданням можна у читальній залі ЦРБ. 

43.Поділись знанням зі світом: науковців та любителів науки 

закликають долучитись до поліпшення Вікіпедії // Вісті Зміївщини.- 2019.- 14 

лист.  

В українській Вікіпедії проходить конкурс статей та наукових 

зображень, приурочений до Всесвітнього дня науки. Також, з 4 по 24 

листопада триває конкурс статей та фотографій «ВікіХарківщина-2019» для 

співробітників та користувачів публічних бібліотек Харкова та Харківської 

області. 

44.Рєзнік О. Успіх юних читачів Дворічанщини / О. Рєзнік // 

Дворічанський край.- 2019.- 9 лист. На осінніх канікулах читачі-діти 

Дворічанського району стали учасниками Обласного ювілейного 

патріотичного форуму, який уже 5-й рік поспіль ініціює та організовує 

Харківська обласна бібліотека для дітей. 

45.Руденко Н. Ми проти насильства / Н. Руденко // Нове життя 

(Близнюківський р-н).- 2019.- 7 груд.  

Бібліотеки Близнюківщини долучилися до Всеукраїнської акції «16 

днів проти насильства». У книгарнях району було проведено ряд відповідних 

тематичних заходів. 

46.Саніна О. З бібліотекою – на «ти»! / О. Саніна // Дворічанський 

край.- 2019.- 28 верес. До Всеукраїнського дня бібліотек. Про Ніну 

Григорівну Кучер, яка вже 44 роки працює в галузі культури Дворічанщини. 

Зараз Ніна Григорівна – бібліограф у Дворічанській ЦРБ. 

47.Свічка плакала в скорботі // Вісник Великобурлуччини.- 2019.- 29 

лист.  

23 листопада 2019 року у Площанській бібліотеці-філії була 

підготовлена тематична полиця «Свічка плакала в скорботі», приурочена 

Дню пам’яті жертв Голодоморів в Україні. Бібліотекар філії Наталя 

Демченко розповіла читачам про ті страшні часи, які пережила наша країна. 

Присутні запалили свічки пам’яті і долучились до загальнонаціональної 

хвилини мовчання. 

48.Сула В. Книжкова виставка до Дня Гідності та Свободи / В. Сула // 

Вісник Великобурлуччини.- 2019.- 22 лист.  



До Дня Гідності та Свободи у Великобурлуцькій бібліотеці для дітей 

розпочала діяти книжкова виставка, на якій представлені найновіші видання, 

що висвітлюють події Революції 2013 – 2014 року. 

49.Українська хустка – оберіг та символ злагоди // Нове життя 

(Близнюківський р-н).- 2019.- 14 груд.  

Працівники Олександрівської бібліотеки-філії та Уплатнівського СБК 

підтримали флешмоб Українська хустка. 

50.Цвіркун О. Бібліотека і книга у контексті часу / О. Цвіркун // Вісті 

Водолажчини.- 2019.- 27 лип.  

Про роботу Нововодолазької ЦБС розповідає її директор Ольга 

Іванівна Цимбал. 

51.Цимбал О. Жінка… Бібліотекар… Особистість / О. Цимбал // Вісті 

Водолажчини.- 2019.- 3 серп.  

Свій життєвий ювілей відсвяткувала Оксана Юріївна Пуковецька, 

завідувачка Станичненської сільської бібліотеки-філії. 

52.Шматченко Ю. «Бібліотечна реформа» під Харковом, або Які зміни 

приносить децентралізація в глибинку регіону / Ю. Шматченко // Слобід. 

край.- 2019.- 8 серп.  

З початком євроінтеграції в Україні стартувала й активна фаза 

децентралізації. Бюджети об’єднаних територіальних громад збільшилися в 

кілька разів, з’явилися кошти на реформування тих галузей, які не бачили 

кілька десятиріч. Яскравий приклад – оновлений бібліотечний комплекс у 

Нововодолазькій ОТГ. Про зміни та роботу бібліотек Нововодолазької ОТГ. 

53.Шматченко Ю. Свої кінотеатр і пейнтбольний майданчик / Ю. 

Шматченко // Слобід. край.- 2019.- 21 лист.  

У Нововодолазькій ОТГ підбили підсумки Бюджету участі. Зокрема 

відзначено, що у процес створення свого проекту активно включилася міська 

бібліотека, яка хоче створити у себе сучасний бібліотечний простір. 
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