
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА 

БІБЛІОТЕКА 

СЕКТОР ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 

61003, м. Харків, вул. Кооперативна, 13 

т. 731-31-32 

 

БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ 

ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

(Анотований тематико-бібліографічний список 

за матеріалами періодичних видань 

за І квартал 2021 року). 

 

Професійна періодика 

1.Глазунова Л. Дисертації, захищені у спеціалізованих вчених радах 

Харківської державної академії культури / Л. Глазунова // Вісник Книжкової 

палати.- 2020.- №12.- С.16 – 18.  

Дисертації, захищені у спеціалізованих вчених радах Харківської 

державної академії культури: до 25-річчя створення спеціалізованих вчених 

рад: бібліогр. покажч. / М-во культури та інформ. політики України, Харків. 

держ. акад. культури; [уклад.: С.В. Євсеєнко, О.М. Левченко, О.С. Хижна; 

наук. ред. Н.М. Кушнаренко].- Харків: ХДАК, 2020.- 146 с. Рецензія. 

2.Дмитрієва О. Українська комісія Харківської громадської бібліотеки 

(1906 – 1918рр.) / О. Дмитрієва // Бiблiотечний форум: історія, теорія i 

практика. - 2021.- N 2.- С.43 – 46.  

Висвітлено утворення і діяльність української комісії, яка впродовж 

1906 – 1918 років керувала роботою українського відділу Харківської 

громадської бібліотеки. 

3.Кушнаренко Н., Соляник А. Відома постать українського 

документознавства (до 75-річчя від дня народження Ю. Палехи) / Н. 

Кушнаренко, А. Соляник // Вісник Книжкової палати.- 2021.- №4.- С.50 – 52.  

Стаття присвячена Юрію Івановичу Палесі – одному з фундаторів 

вітчизняного документознавства, кандидата історичних наук, професора. 

4.Чегринець М. Вона хотіла, щоб її почули / М. Чегринець // 

Бiблiотечний форум: історія, теорія i практика. - 2020.- N 4.- С.55 – 60.  

Представлено життєвий і творчий шлях співробітниці відділу 

систематизації та організації систематичних каталогів Харківської державної 

наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка у 40 – 80 роки ХХ ст., ветерана праці, 

маловідомого на той час, але неймовірно вражаючого і водночас яскравого 

поета Ольги Тимофіївни Бондаренко. 

Регіональні періодичні видання 

1.Андрущенко Т. Бібліотека – інформаційний центр ліцею / Т. 

Андрущенко // Нове життя (Близнюківська ТГ).- 2021.- 27 лют.  



Дев’ятий рік працює бібліотекарем у Криштопівському ліцеї Алла 

Олександрівна Іванова. 

2.Багатогранний творчий талант // Вісті Дергачівщини.- 2021.- 30 січ.  

У Вільшанській бібліотеці-філії №14 організована виставка робіт 

місцевої майстрині А.Є.Чепки. 

3.Бєлявцева Т. Дівчаток-переможниць творчих конкурсів нагородили 

у Зміївській дитячій бібліотеці / Т. Бєлявцева // Вісті Зміївщини.- 2121.- 4 

лют.  

У Зміївській дитячій бібліотеці відбулось нагородження учасниць 

творчих конкурсів Анастасії Руденко і Дар’ї Доброскок. 

4.Бібліотека підготувала безліч сюрпризів // Вісті Дергачівщини.- 

2021.- 1 січ.  

Про роботу Дергачівської дитячої бібліотеки. 

5.Бібліотечні фахівці Великобурлуцької територіальної громади 

провели виробничу нараду // Вісник Великобурлуччини.- 2021.-12 лют.  

На нараді розглядалися актуальні питання бібліотечного життя 

громади: планування та звітність публічних бібліотек у поточному році, 

переведення бібліотечних фондів та каталогів на УДК, участь у 

Всеукраїнських та регіональних конкурсах та питання, які виникли у зв’язку 

з приєднанням 9 сільських бібліотек-філій до мережі Великобурлуцької 

територіальної громади з грудня 2020 року. 

6.Бісер духовний // Вісті Дергачівщини.- 2021.- 26 лют.  

У Дергачівській центральній бібліотеці демонструвалась виставка 

вишитих бісером картин. Галерею образів святих створила та запропонувала 

на суд користувачів провідний бібліограф Ольга Іванівна Тимошенко. 

7.Вернісаж саморобок // Вісті Дергачівщини.- 2021.- 26 лют.  

У Козачолопанській бібліотеці оновлено викладку творчих робіт 

користувачів бібліотеки – «Вернісаж саморобок». 

8.Вироби, які захоплюють і радують // Вісті Дергачівщини.- 2021.- 13 

лют.  

У Малоданилівській бібліотеці експонується виставка робіт учасників 

гуртка «Валяння».  

9.Голубнича О. На Зміївщині вшанували пам’ять Кобзаря / О. 

Голубнича // Вісті Зміївщини.- 2121.- 11 берез.  

У бібліотеках Зміївської та Слобожанської громад провели заходи на 

вшанування 207-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. 

10.Денисенко В. Безсмертний дотик до душі / В. Денисенко // Обрії 

Ізюмщини.- 2021.- 25 берез.  

В Ізюмській ЗОШ №10 відбувся практичний семінар для завідувачів 

бібліотек за темою «Партнерство бібліотекаря, вчителів і батьків у 

формуванні читацької компетентності учнів». Також завідувачка бібліотеки 

провела вечір-портрет для десятикласників «Безсмертний дотик до душі», 

присвячений творчості Ліни Костенко. 

 

 



11.Дитяча література // Вісті Дергачівщини.- 2021.- 26 берез.  

Фонди Дергачівської бібліотеки для дітей поповнились новою 

літературою за Державною програмою від Українського інституту книги. 

12.Зубицька І. Ключі до натхнення / І. Зубицька // Трибуна трудящих 

(Харківський р-н).- 2021.- 19 берез.  

Після вимушеної тривалої карантинної перерви у ХДНБ ім. 

В.Г.Короленка відбулась зустріч членів літературної студії «Кастальський 

ключ». 

13.Карлова А. Поезії Шевченка присвячується / А. Карлова // Вісник 

Великобурлуччини.- 2021.- 19 берез.  

У Новоолександрівській сільській бібліотеці-філії проведено виховний 

захід «Поезії Шевченка присвячується» для учнів 5-го класу місцевого ліцею. 

14.Краснокутська О. Книга – найкращий подарунок / О. 

Краснокутська // Вісті Зміївщини.- 2121.- 11 берез.  

Про роботу бібліотек новоствореної Зміївської територіальної громади. 

15.Культурна темінь // Голос Лозівщини.- 2021.- 29 січ.  

Залишають бажати кращого умови, у яких знаходиться бібліотека в 

Орільському старостинському окрузі. Температура у приміщенні не 

піднімається вище 13 – 14 градусів. Всього на території Орільського 

старостинського округу діє шість закладів культури і всі вони у 

незадовільному стані. 

16.Лобанова О. Біль і пам’ять / О. Лобанова // Вісник 

Великобурлуччини.- 2021.- 19 лют.  

У Приколотнянській селищній бібліотеці діє виставка, присвячена 

подіям Афганської війни. 

17.Логвіна Т. Нагороджено учасників марафону «Моя Леся Українка» 

/ Т.Логвіна // Вісті Зміївщини.- 2121.- 4 берез.  

З нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки протягом 2021 

року під егідою Міністерства культури і інформаційної політики проходить 

серія заходів. Зокрема, Харківська обласна бібліотека для дітей та Харківська 

обласна універсальна наукова бібліотека за підтримки Департаменту 

культури і туризму ХОДА проводили Міжнародний літературний марафон 

«Моя Леся Українка». Участь у ньому взяли читачі Зміївської бібліотеки для 

дітей. 

18.Мамедова Д. Зірка і смерть Євлалії Кадміної / Д. Мамедова // 

Трибуна трудящих (Харківський р-н).- 2021.- 26 берез.  

У Харківській міській спеціалізованій музично-театральній бібліотеці 

ім. К.С. Станіславського відбулась лекція-розповідь про оперну співачку 

позаминулого століття Євлалію Кадміну – неперевершену зірку харківської 

дореволюційної опери. 

19.Мамедова Д. Станіславський би сказав: «Вірю цій бібліотеці!..» / Д. 

Мамедова // Трибуна трудящих (Харківський р-н).- 2021.- 12 берез.  

Про Харківську міську спеціалізовану музично-театральну бібліотеку 

ім. К.С. Станіславського. 



20.Манєкіна О. Ольга Кабашна: «Життя – не казка» / О. Манєкіна // 

Промінь (Краснокутська ТГ).- 2021.- 25 лют.  

Розмова з відомим майстром слова Краснокутщини О.М. Кабашною. Її 

перша збірка віршів для дітей «Барви рідного краю» входить до електронного 

каталогу корпоративної мережі публічних бібліотек Харкова. 

21.На вас чекають нові книги // Вісті Дергачівщини.- 2021.- 26 берез.  

До КЗ «Дергачівська публічна бібліотека» Дергачівської міської ради 

та Дергачівської бібліотеки для дітей надійшли нові книги за Державною 

програмою від Українського інституту книги. 

22.Обговорювалися питання розвитку культури у нових реаліях // 

Вісник Чугуївщини.- 2021.- 3 квіт.  

У Чугуївській райдержадміністрації 29 березня пройшла зустріч 

фахівців Департаменту культури і туризму Харківської ОДА, обласних 

комунальних закладів культури з представниками об’єднаних територіальних 

об’єднаних громад. Обговорювались, у тому числі, питання звітності та 

оптимізації бібліотечних систем. 

23.Парамонова М. Книгозбірні отримали безкоштовні книги / М. 

Парамонова // Трибуна трудящих (Харківський р-н).- 2021.- 5 берез.  

Бібліотеки Ізюмського району отримали нову літературу за програмою 

розвитку бібліотек, запровадженою «Українським інститутом книги». 

24.Підсумки фестивалю-конкурсу, присвяченого Тарасу Шевченку // 

Вісті Красноградщини.- 2021.- 19 берез.  

Комунальний заклад «Публічна бібліотека» Красноградської міської 

ради провів творчий фестиваль-конкурс на інсценівки уривків творів Т.Г. 

Шевченка серед учнів закладів середньої загальної освіти та студентів. У 

бібліотеці відбулась церемонія нагородження. 

25.Поповнення бібліотек новими книгами // Вісті Дергачівщини.- 

2021.- 26 лют.  

У 2021 році від Українського інституту книги Дергачівська центральна 

бібліотека безкоштовно отримала 317 примірників книг, Дергачівська 

центральна бібліотека для дітей – 510 примірників. 

26.Рік Лесі Українки // Вісті Дергачівщини.- 2021.- 12 берез.  

З нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки Харківська 

обласна бібліотека для дітей та Харківська обласна універсальна наукова 

бібліотека за підтримки Департаменту культури і туризму ХОДА проводять 

Міжнародний літературний марафон «Моя Леся Українка». У марафоні вже 

взяли участь користувачі бібліотек Дергачівщини. 

27.Сула В. До Дня народження Кобзаря / В. Сула // Вісник 

Великобурлуччини.- 2021.- 12 берез.  

Відділ абонементу Великобурлуцької бібліотеки для дітей до річниці з 

дня народження Т.Г. Шевченка провів вікторину за його творами «Оживає 

Кобзареве слово». 

28.Творча особистість // Вісті Дергачівщини.- 2021.- 26 лют.  

Більше 20 років працює у Русько-Лозівській сільській бібліотеці 

Світлана Семенівна Ігнатова. Її творчі роботи зачаровують і нікого не 



залишають байдужими. Вони неодноразово були представлені на районних 

та обласних виставках. 

29.Творчі особистості // Вісті Дергачівщини.- 2021.- 26 берез.  

Клуби за інтересами, що діють у бібліотеках Дергачівської громади, 

сприяють розкриттю нових талантів, згуртуванню творчих людей, 

організовують їх дозвілля, обмін думками та досвідом. Серед існуючих 

дитячих клубів за інтересами сьогодні успішно діють «Пізнайко» в 

Прудянській, «Дозвілля» у Русько-Лозівській, літературна вітальня 

«Джерельце» в Подівській бібліотеках. 

30.Фантазії майстрині // Вісті Дергачівщини.- 2021.- 6 лют.  

У Вільшанській бібліотеці для дорослих пройшла незвична виставка 

робіт – плетіння з газетних трубочок, жительки села Солоницівка, 

користувача бібліотеки Червинської Т. 

31.Фендрикова В. БібліоОвація-2020 / Г. Фендрикова // Вісник 

Великобурлуччини.- 2021.- 12 берез.  

У Великобурлуцькій публічній бібліотеці відбулась урочиста церемонія 

нагородження переможців рейтингу  читацьких рекордів «БібліоОвація-

2020» у 11 номінаціях. 

32.Чигрин В. Очаг душевной культуры / В. Чигрин // Трибуна 

трудящих (Харківський р-н).- 2021.- 29 січ.  

Даже в сложный период карантинных ограничений Центральная 

библиотека Харьковского района в городе Пивденный не прекращает свою 

просветительскую и организационно-методическую работу. 

 

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

з питань культури і мистецтва Харківської обласної універсальної 

наукової бібліотеки 

 


