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1. Анничев А. Воспоминания о неувиденном // Вечерний Харьков.- 6 апреля.(Вернисаж в... библиотеке).
У Центральній науковій бібліотеці ХНУ ім. В.Каразіна розгорнуто персональну
виставку члена Спілки художників України Iгоря Погорєлова.
2. Анничев А. Пойманное мгновение // Вечерний Харьков.- 12 февраля.- (Мастера).
У музично-театральній бібліотеці ім. К.Станіславського відбулося відкриття
персональної виставки члена вітчизняних і зарубіжних фотовиставок Володимира Оглобліна "Природа".
3. Астаф'єва Л. До 70-річчя утворення Харківської області // Обрії Iзюмщини.5 березня.
До 70-річчя утворення Харківської області на Iзюмщині проводилися різноманітні заходи. В центральній районній бібліотеці пройшла конференція "Мій край - моя
історія жива" з ілюстрацією книжкової виставки "Земля, звідки ми родом". Книжкові
виставки, краєзнавчі куточки, тематичні бесіди були підготовлені в усіх сільських і міських бібліотеках.
4.Барановська К. “Шевченкова доля” // Вісті Балаклійщини.- 23 березня.-( До
188-річчя з дня народження великого Кобзарая).
Свято під такою назвою відбулося у центральній районній бібліотеці.
5.Баткилина Ю. Библиотека без... книг? // Вечерний Харьков.- 12 марта.- (Вопрос ребром).
У библиотек Харькова две проблемы - финансирование и помещение.
6.Безверха М., Шевченко А., Кобзар Д. Допоможіть бібліотекарям! // Обрії
Iзюмщини.- 19 березня.
Під час передвиборної кампанії бібліотеки виконують роль дієвого осередку
агітації. Так, у бібліотеці на Пісках, що в Iзюмі, оформлено виставку "Читайте, думайте, робіть свій вибір", яка допомагає виборцям правильно орієнтуватися у вирі політичних подій. Але бібліотека потребує і допомоги: її приміщення не опалюється.
7.Бобух О. Чи бути книзі в третьому тисячолітті? // Вісті Барвінківщини.- 9 лютого.
Таке питання поставили перед собою працівники районної бібліотеки і провели
опитування учнів старших класів.
8.Бордунова Ю. "Цвет моей жизни" // Слобода.- 1 февраля.- (Объектив).
“Колір мого життя" - таку назву носить виставка відомого харківського фотохудожника Володимира Оглобліна, що відкрилася у музично-театральній бібліотеці імені
К.Станіславського.
9.Борисов А. Библиотечный Интернет шагает по Слобожанщине // Время.- 26
февраля.- (Хорошая новость).
В Харьковской областной универсальной научной библиотеке открылся центр
Интернет, созданный при финансовой поддержке Посольства США в Украине.
10.Борщова І. Урок народознавства // Вісті Барвінківщини.- 2 березня.
У дитячій бібліотеці міста відбувся урок народознавства, присвячений дню рідної мови.
11.Бугарь Е. Книжкин дом // Знамя труда (Первомайский р-н).- 30 января.- (Голос молодых).
О центральной детской библиотеке Первомайска.

12.Володимирова Л. Для ізюмських читачів - Iнтернет // Обрії Iзюмщини.- 5 січня.
Iзюмська центральна бібліотека взяла участь у конкурсі проектів "Iнтернет для читачів публічних бібліотек", оголошеному відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні, і виявилася в числі переможців.
13.Гордієнко С. Духовні скарби, даровані людям // Вісті Дергачівщини.- 13 лютого.- (Друг твій - книга: хобі).
У День знань минулого року А.I.Білойван відкрив свою домашню бібліотеку
для охочих до книги із свого села Караван.
14. Два ювілеї // Культура і життя.- 23 січня.- (Iнформація з Харкова).
Відразу дві бібліотеки Харкова відсвяткували ювілейні дати. Обласній універсальній науковій бібліотеці та Центральній дитячій бібліотеці виповнилося 50 років.
15. День рідної мови // Вісті Балаклійщини.- 23 лютого.- (Інформаційна колонка).
В районній бібліотеці пройшов день рідної мови. Його провели працівники бібліотеки спільно з культурно-просвітницьким товариством ім. Т.Г.Шевченка та місцевим літературним об’єднанням “Промінь”.
16. Дубовик С. ...I добра усмішка // Трибуна трудящих (Харківський р-н).- 5 січня.-(Українське відродження).
Про роботу Безлюдівської бібліотеки та її завідуючу В.Ковчужну.
17. Егоров А. Как на Парнасе // Вечерний Харьков.- 16 февраля.- Презентации.
У музично-театральній бібліотеці ім. Станіславського відбулася презентація
журналу сучасної літератури "Союз писателей".
18. Егоров А. Героическая библиотека // Вечерний Харьков.- 21 февраля.- (Резонанс).
Оргкомітет фестивалю "Культурні герої" нагородив музично-театральну бібліотеку ім. К.Станіславського дипломом, де засвідчено самовідданий героїзм і творчу
спроможність колективу бібліотеки.
19.Еременко Н. Защитим наследие Рерихов // Событие.- 7-13 марта.
В музыкально-театральной библиотеке им. Станиславского состоялась презентация выставки книг "Наследие семьи Рерихов и современность".
20. Захарченко С. Шевченківське живе слово // Краєвид (Шевченківський р-н).23 березня.
З нагоди 188-річниці з дня народження Т.Г.Шевченка працівники центральної
дитячої бібліотеки разом з вчителькою української мови та літератури ЗОШ №2 провели літературну годину “Шевченківське живе слово”.
21.Лисаченко В. В центральній бібліотеці з'явився Iнтернет-Центр // Обрії
Iзюмщини.- 12 лютого.
Його створено за рахунок гранту, що виграла Iзюмська ЦРБ у посольстві США
в Україні.
22. Лихач К. Тай й "Обрії Iзюмщини" // Обрії Iзюмщини.- 5 лютого.
Завідуюча Бугаївською сільською бібліотекою дякує всім, хто допоміг оформити передплату на 2002 рік.
23. Логвиненко Л. З усім світом Iнтернетом // Слобідський край.- 26 лютого.
У Харківській обласній універсальній науковій бібліотеці за підтримки посольства США в Україні відкрито Центр-інтернет.
24. Лосиевский И., Фризман Л. История одной библиотеки // Событие.- 7-13
февраля.- (История).
Отдел редких и старопечатных изданий научной библиотеки им. В.Короленко
проводит целенаправленную работу по восстановлению харьковской коллекции выдающегося поэта и переводчика Н.И.Гнедича.
25. Луценко В. Крок до пізнання // Вісті Балаклійщини.- 5 січня.- (Шкільне життя).
У Балаклійській ЗОШ було проведено тиждень бібліотеки.

26. Ляхова Н. За порадою до книги // Перемога (Зачепилівський р-н).- 16 лютого.- (Культурне життя).
Про роботу Зачепилівської ЦБС з читачами.
27. Мартова Л. Свет новогодних огоньков // Новости Чугуева.- 5 января.
Ряд заходів проведено у Чугуївській міській бібліотеці. Це - гра-вікторина "Як
зустрічають Новий рік люди земної кулі", "Новорічний марафон", святкове засідання
клубу "Свіча", новорічні ранки для найменших читачів.
28. Медведєва I. Щирі, теплі слова подяки // Вісті Зміївщини.- 9 січня.- (Вдячність).
Завдяки Зміївській міській раді користувачі міської бібліотеки матимуть змогу
ознайомитися з журналами "Отдохни" та "Единственная".
29.“Молода Слобожанщина" чекає своїх героїв // Вісті Балаклійщини.- 20 лютого.- (Конкурси).
27 лютого у приміщенні Балаклійської районної бібліотеки пройде районний
огляд молодих поетів "Молода Слобожанщина".
30. Нарада бібліотекарів // Трудова слава (Борівський р-н).- 23 лютого.
У районному відділі освіти відбулася нарада шкільних бібліотекарів.
31. Нардід О. Прекрасна загадковість // Вісник Куп'янщини.- 28 лютого.- (Культура, спорт).
У читальному залі міської бібліотеки N 2 сел. Ківшарівки відбулася зустріч з
талановитою людиною Г.О.Сидоровою.
32. “Народилась Україна" // Вісті Балаклійщини.- 26 січня.- (Iнформаційна колонка).
З нагоди Дня соборності України за сприяння колективу центральної районної
бібліотеки та за участі тріо "Світанок" було організовано історично-музичний вечір
"Народилась Україна".
33. Наследие семьи Рерихов // Слобода.- 26 февраля.- (Срочно в N).
У міській музично-театральній бібліотеці ім. К.Станіславського пройде презентація виставки книг "Спадок родини Реріхів та сучасність".
34. Наследие семьи Рерихов и современность // Время.- 23 февраля.- (Регион:
события и факты).
26 лютого у міській музично-театральній бібліотеці ім. Станіславського відкривається виставка книг, що включає літературні та наукові праці сім’ї Реріхів.
35. Науменко Н. I за краще майбутнє // Перемога (Зачепилівський р-н).- 26 лютого.
Багато дітей відвідує Семенівську сільську бібліотеку, що у Зачепилівському
районі. Для них підготовлені цікаві виставки "Казкова мозаїка", "Чарівний світ книги",
"Природа не пробачає помилок", "Моє село сьогодні і завтра", "Письменники - наші
земляки", "Iсторія Харківщини".
36. “Наша Батьківщина - Слобожанщина” // Промінь (Зачепилівський р-н).- 19
березня.
70-річчю заснування Харківської області у районній бібліотеці проводився усний журнал для старшокласників “По сторінках історії Харківщини”.
37. Ніколаєва Л. Ох, ця Солоха! // Радянський патріот (Великобурлуцький рн).- 26 січня.- (Культура).
У літературно-музичній вітальні "Надія", що діє у Великому Бурлуці, відбулися
українські вечорниці, підготовлені працівниками РБК та районної бібліотеки.
38. Новини дня // Перемога (Зачепилівський р-н).- 26 січня.
З 15 по 19 січня у районній бібліотеці проводився цикл заходів до 10-річчя з
дня виходу Указу про підписання Акту про державну символіку.
39. Пархоменко М. Шануй і знай свій рідний край! // Трибуна трудящих (Харківський р-н).- 5 січня.- (Українське відродження).
У Люботинській центральній бібліотеці пройшли краєзнавчі читання на тему
"Iсторія рідного краю", присвячені ювілею незалежності України і 96-й річниці "Любо-

тинської республіки". Його учасники і гості оглянули фотостенди "Рідне місто моє”,
"Люботин святкує ювілеї", "Чарівна Гиївка", виставку книжок, присвячених Україні та
її визначним діячам.
40. Пасічник С. У дарунок юним читачам // Сільські новини (Валківський р-н).19 березня.
Група приватних підприємців м. Валок придбали краєзнавчу літературу для дитячої бібліотеки.
41. Пау В. Одним абзацем // Время.- 5 марта.
У музично-театральній бібліотеці ім. К.Станіславського відкривається чергова
виставка із циклу "Жіночий погляд", де представлено живопис головного художника
обласного телебачення Євгенії Моргулян.
42. Петровська Г. Бібліотека юна і в п'ятдесят п'ять // Вісті Зміївщини.- 23 січня.- (Культура і час).
Зміївська центральна бібліотека відзначила свій 55-річний ювілей.
43. Пісна Н. Про основні показники районного бюджету на 2002 рік // Промінь
(Краснокутський р-н).- 22 січня.
У галузі культури в цілому видатки визначені в розмірі 93,3 тис. грн. Фінансуватимуться районні дитяча і доросла бібліотеки, музична школа та Будинок культури.
44. Подарували ... кохання // Трудова слава (Борівський р-н).- 8 березня.
Нещодавно у Борівській центральній бібліотеці відбувся вечір для старшокласників “День закоханих сердець”.
45. Предвыборный диалог // Время.- 28 февраля.- (Регион: события и факты).
За спільною ініціативою управління культури Харківської облдержадміністрації та державної наукової бібліотеки ім. В.Короленка у читальному залі цієї бібліотеки
пройшла науково-практична конференція "Вибори і демократичний процес в Україні".
46. “...Разумный гений человека с творящей силою добра" // Новости Чугуева.26 января.
О самых достойных горожанах - победителях конкурса "Человек года-2001".
Среди них - зав. ЦБС Э.И.Чуищева.
47. Ремизова О. Приятные хлопоты // Время.- 24 января.- (Регион: события и
факты).
Харьковская медицинская библиотека готовится к капитальному ремонту помещения.
48. Реп'єва О. Зустріч з поетами // Радянський патріот (Великобурлуцький рн).- 23 лютого.- (Нам пишуть).
У бібліотеці Великобурлуцької ЗОШ було організовано зустріч учнів з поетами-земляками Раїсою Баштан і Юрієм Пароваєм.
49. Рєзнік О. "Речник людяності" // Дворічанський край.- 13 березня.
У Дворічанській районній бібліотеці для дітей пройшов літературний вечір "Речник людяності", присвячений життю і творчості французького письменника Віктора
Гюго та з нагоди 200-річчя з дня його народження.
50. Савінова Д. Соціальні романи Дікенса // Вісник Куп'янщини.- 28 лютого.(Культура, спорт).
Ювілею видатного англійського письменника Чарльза Дікенса була присвячена
літературна година "Соціальні романи Дікенса", яку провели працівники Куп'янської
міської бібліотеки N 2.
51. Савченко П. Харків // Культура і життя.- 18 січня.- (7 днів).
Півстоліття виповнилося Харківській обласній науковій бібліотеці.
52. Селезень I. Iсторія рідного краю // Перемога (Зачепилівський р-н).- 22 січня.
Зав. Семенівською бібліотекою-філіалом Н.М.Науменко зібрала матеріали про
історію села.
53. Селезень I. Зустріч у районній бібліотеці // Перемога (Зачепилівський р-н).2 березня.

У районній дитячій бібліотеці було проведено масовий захід на тему "Армія
вчора, сьогодні і в майбутньому".
54. Семеренко О. Роздуми на тему духовності // Знамя труда (Первомайский рн).- 9 марта.
У бібліотеках району проводяться березневі Шевченківські читання.
55. Скрипка Л. Все починається з любові // Обрії Iзюмщини.- 2 лютого.
Таким був девіз першого засідання міського жіночого клубу. Працівники центральної бібліотеки підготували літературну композицію "Хто краще жінки нам розкаже про любов".
56. Скрипка Л. Напружений бюджет 2001 року виконано // Обрії Iзюмщини.19 січня.
На ХХI сесії районної ради ХХIII скликання виступила директор центральної
районної бібліотеки В.М.Лисаченко.
55. Со светом, но без тепла // Слобода.- 26 февраля.- (Срочно в N).
До 19 часов продлена работа Харьковской научной библиотеки им. В.Короленко.
56. Тимченко В. Чим виміряти людяність // Вісті Зміївщини.- 5 січня.- (З редакційної пошти).
У Зідьківській бібліотеці вдало завершилася кампанія по передплаті періодичних видань на 2002 рік.
57.Трохименко М. Захищати права споживачів // Обрії Iзюмщини.- 12 лютого.
Про підсумки роботи закладів культури за 2001 рік та про перспективи розвитку на 2002 рік інформували нач. відділу культури О.Коловоротна та директор ЦБС
В.Лисаченко.
58. У теплій, задушевній обстановці // Трудова слава (Борівський р-н).- 2 березня.- (Події, факти, ситуації).
Працівники Богуславської сільради, місцевого Будинку культури та сільської
бібліотеки організували і провели для ветеранів Великої Вітчизняної війни святковий
вогник.
59. Черних С. В сім'ї вільній, новій // Вісті Балаклійщини.- 23 січня.- (22 січня День Соборності України).
З нагоди пам'ятної дати - Дня Соборності - в центральній районній бібліотеці
пройшов літературно-музичний вечір "Народилася Україна!".
60. Щербак Н. Бібліотека відчула турботу депутата // Коломацький край .- 2 березня.
Депутат обласної ради Шевчук Денис Володимирович передав районній бібліотеці декілька комплектів журналів з різних питань суспільного, культурно-політичного, економічного життя.
Матеріал підготувала: Казанцева
інформації з питань культури та мистецтва.
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БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНИХ
ВИДАНЬ
(Тематико-бібліографічний список за матеріалами обласної
та районної преси за ІІ квартал 2002 року).
1. Анничев А. Взгляд человека с фотокамерой // Вечерний Харьков.- 11 апреля.- (Творчество молодых).
У Харківській музично-театральній бібліотеці ім. Станіславського відбулося відкриття виставки "Домашній альбом", де представлено фотороботи чотирьох харків'ян:
С.Сивогракова, Д.Комаренка, А.Москальця та О.Христенка.
2. Анничев А. Воспоминания о неувиденном // Вечерний Харьков.- 6 апреля.(Вернисаж в... библиотеке).
У Центральній науковій бібліотеці ХНУ ім. В.Каразіна розгорнуто персональну
виставку члена Спілки художників України Iгоря Погорєлова.
3. Бібліотекам - безкоштовно // Слобідський край.- 23 квітня.
У рамках фестивалю "Світ книги-2002", що пройшов у ХАТОБі, фонд сприяння розвитку мистецтв і редакція газети "Книжник-ревю" безкоштовно передали кільком десяткам бібліотек Харкова і області комплекти українських книг загальною вартістю по 500 гривень кожний.
4. Біденко М. "SOS" із бібліотек // Панорама.- 24 травня.- (Актуально).
20 травня відбулося засідання колегії Харківської облдержадміністрації, присвячене проблемам діяльності бібліотек.
5. Вечір гумору // Трудова слава (Борівський р-н).- 27 квітня.- (Події,факти, ситуації).
Вечір гумору під назвою "Гуморина" пройшов у центральній районній бібліотеці.
6. Георгієв К. Щоб усі слов'яни стали добрими братами // Слобідський край.- 28
травня.
У День слов'янської писемності та культури в Національному університеті ім.
В.Каразіна оформлено виставку "Скарби слов'янської культури".
7. Драган Р. Всеукраїнський тиждень дитячої книги // Панорама.- 12 квітня.(Культура).
Про заходи у рамках Всеукраїнського тижня дитячої книги в Обласній бібліотеці для дітей.
8. Єніна К. Кому потрібна міська бібліотека // Вісті Красноградщини.- 3 квітня.- (Проблема).
Міська бібліотека перебуває на грані знищення.
9. Журавлева Е. "Кто есть кто в Украине" // Красная звезда (Чугуевский р-н).6 апреля.- (Новые книги).
У читальному залі Чугуївської центральної бібліотеки організовано книжкову
виставку "Думай, аналізуй, приймай рішення" до виборів у Верховну Раду України. На
ній представлено також довідник "Хто є хто в Україні".
10. Журавлева Е. Живое дыхание поэзии // Красная звезда (Чугуевский р-н).-24
апреля.- (Вдохновение).
У клубі прихильників поезії "Свіча", що діє при Чугуївській центральній бібліотеці, проведено зустріч з поетесою Л.Липчанською у зв'язку з випуском її першої
рукописної збірки віршів під назвою "Что судьбою предписано - изменять не берусь".
11. Захарченко С. Підтекстовка // Краєвид (Шевченківський р-н).- 27 квітня.
25 квітня в центральній бібліотеці відбувся урок пам'яті "Під полиновою зорею".
12. Захарченко С. Тиждень дитячої книги // Краєвид (Шевченківський р-н).-13
квітня.- (I все це - життя).

Протягом останнього березневого тижня всі бібліотеки району гостинно запросили маленьких читачів на зустріч з книгою.
13. Iллічівський М. Мій край - історія жива // Обрії Iзюмщини.- 30 квітня.
Зміцненню та поглибленню знань з історії рідного краю, ознайомленню з основами краєзнавчої роботи, вихованню патріотизму і національної свідомості була присвячена краєзнавча науково-практична конференція старшокласників загально-освітніх
шкіл району, яка відбулася нещодавно в Iзюмській центральній районній бібліотеці.
14. Кантемир Л. Клуб любителів книги // Вісті Дергачівщини.- 1 травня.
З метою залучення коштів користувачів для поповнення фонду центральної бібліотеки було засновано клуб любителів книги.
15. Книжкові фонди оновлюються і поповнюються // Перемога (Зачепилівський
р-н).- 20 квітня.- (Культурне життя).
Розмова з директором централізованої бібліотечної системи району Н.Г.Божко.
16. Кобзарь Л. Лучший подарок - книга // Вечерний Харьков.- 25 апреля.
Харьковская областная библиотека для детей получила в подарок 4480 книг от
директора государственного предприятия "Харьковская ТЭЦ-5" Геннадия Вороновского.
17. Користіна I. Ювілей бібліотеки - свято всього села // Вісник Куп'янщини.11 квітня.- (Духовність).
27 березня у Глушківському клубі було відзначено 55-річчя місцевої бібліотеки.
18. Коротун В. "Хоч багато вже років минуло, а пам'ять повіки жива!" // Вісті
Зміївщини.- 18 травня.- (Відлуння свята).
Темою чергового засідання клубу "Червона калина" у Зміївській дитячій бібліотеці стали розповіді ветеранів війни, їх спогади. Бібліотекар ознайомила дітей з Книгою пам'яті.
19. Литвякова Л. Від найсивішої давнини // Слобода.- 30 апреля.- (Родовід).
У Харківській державній науковій бібліотеці ім. В.Короленка відбулися презентації видань, присвячених історії Слобожанщини. Ці навчальні посібники - "Iсторія рідного краю" та "Хрестоматія з літератури рідного краю" - вийшли друком у видавництві "Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив".
20. Минаков С. Прощание с "мастером умного смеха" // Событие.- 23-29 мая.(Парнас дыбом).
У харківській музично-театральній бібліотеці ім. Станіславського пройшов
прощальний вечір відомого літератора-пародиста Віктора Рубановича, який відбуває
на ПМП до Німеччини.
21. Миценко С. З чого починається батьківщина // Панорама.- 17 травня.- (Культура).
У ХДНБ ім. В.Короленка, у відділі україніки, відбулася презентація двох видань: посібника "Iсторія рідного краю" та хрестоматії творів письменників Харківщини.
22. ‘’Молода Слобожанщина" пише вірші // Вісті Балаклійщини.- 2 березня.(Iнформаційна колонка).
Поетичне змагання молодих обдарувань відбулося у літературній світлиці районної бібліотеки.
23. Нагорная Ю. Перелистывая домашний альбом // Слобода.- 16 апреля.- (Вернисаж).
У виставковому залі міської музично-театральної бібліотеки ім. Станіславського відкрито виставку фотографій "Домашній альбом".
24.Написано гарно! I за це - премія // Вісті Балаклійщини.- 20 квітня.(Iнформаційна колонка).

У Балаклійській районній бібліотеці відбулася урочиста церемонія вручення
премії балаклійському письменнику Михайлу Олефіренку, якого визнано переможцем
конкурсу літературної премії ім. Г.Квітки-Основ'яненка.
25.Непша Н. Книга - скарбниця знань і джерело мудрості // Наш край
(Кегичівський р-н).- 20 квітня.
В бібліотеках Кегичівської ЦБС проходять масові заходи, пов'язані з книгою.
26.Новини дня // Перемога (Зачепилівський р-н).- 4 червня.
У районній дитячій бібліотеці засідав клуб "Веселка" для дітей-інвалідів.
27. Олександрова Н. Перша ластівка // Краєвид (Шевченківський р-н).- 4 травня.
У приміщенні Шевченківського РБК у фойє центральної бібліотеки урочисто
відкрито перший Iнтернет-клуб.
28.Переможці Всеукраїнської акції // Вісті Балаклійщини.- 27 квітня.(Iнформаційна колонка).
Четвертий рік проходить Всеукраїнська акція "Живи, книго". У її рамках на Балаклійщині відбулося підсумкове районне свято-дійство. Шанувальники книги зустрілися з місцевими поетами і композиторами, переможцями конкурсу "Кращий книголюб", подивилися концерт юних талантів Балаклійщини.
29.Програма економічного і соціального розвитку Краснокутського району на
2002-2005 роки // Промінь (Краснокутський р-н).- 11 червня.
Повністю знищена кіномережа, практично всі БК і бібліотеки не опалюються,
культпрацівники і бібліотекарі працюють на 0,5 - 0,25% ставки.
30. Рєзнік О. Свято дитячої книги // Дворічанський край.- 13 квітня.
Про заходи у рамках Всеукраїнського тижня дитячої та юнацької книги в районній дитячій бібліотеці.
31. Романова Л. Річниці Чорнобильської трагедії присвячується // Вісті Барвінківщини.- 20 квітня.
Виставка-реквієм відкрилася у районній бібліотеці.
32. Святковий калейдоскоп // Слобідський край.- 27 червня.
У бібліотеках Харкова до Дня Конституції проходять тематичні виставки і
"круглі столи" на тему "Конституційні права молоді".
33. Селезень I. "Наша Батьківщина - Слобожанщина" // Перемога (Зачепилівський р-н).- 19 березня.
У районній бібліотеці проводився усний журнал "По сторінках історії Харківщини".
34. Сиплатов В. На Красноградській землі // Вісті Красноградщини.- 29 травня.- (Офіційно).
23 травня Красноградський район відвідали керівники області, серед яких і начальник управління культури Л.Морозко. Вони ознайомилися з роботою дитячої школи естетичного виховання, районної бібліотеки, РБК, інше.
35. Слив'як В. Дарунок письменника-земляка // Сільські новини (Валківський
р-н).- 23 квітня.- (Сьогодні - Всесвітній день книги та авторського права).
Перші примірники нового роману "Один місяць сходить, а другий заходить"
його автор В.Гаман надіслав у подарунок районній бібліотеці.
36. Спілкування друзів // Вісті Дергачівщини.- 12 червня.
У Дергачівській центральній бібліотеці відбулося літературне свято, приурочене до Міжнародного Дня матері.
37. Трипутіна Н. "Славетному кобзареві від вдячних (?) харків'ян" // Слобода.2 апреля.- (История со скульптурой).
Краєзнавче товариство, що діє на тлі відділу україніки наукової бібліотеки імені В.Короленка, провело збори, присвячені вшануванню пам'яті фундатора української
композиторської школи Миколи Віталійовича Лисенка.
38. У дарунок - новинки // Вісті Балаклійщини.- 1 травня.- (Iнформаційна колонка).

Понад 500 книг передав у дарунок районній бібліотеці керівник обласного управління у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС О.М.Дорошко.
39. У райдержадміністрації // Наш край (Кегичівський р-н).-29 червня.
Відбулося засідання колегії райдержадміністрації. Про спільну роботу органів
виконавчої влади і закладів культури щодо удосконалення бібліотечного обслуговування населення району у нових соціально-економічних умовах доповіла начальник відділу культури РДА О.О.Терех.
40. Чайка С. Біль і пам'ять Чорнобиля // Сільські новини (Валківський р-н).- 30
квітня.
У читальному залі районної бібліотеки відкрито книжково-ілюстративну виставку "Чорнобиль: біль і пам'ять".
41.Чепур Л. Про це забувати неможливо // Наш край (Кегичівський р-н).- 20
квітня.- (26 квітня - День Чорнобильської трагедії).
Вшановуючи пам'ять про тих, хто ціною свого життя та здоров'я ліквідував наслідки ядерної катастрофи, в бібліотеках Кегичівської ЦБС проводяться уроки історичної пам'яті, літературно-музичні композиції, вечори-реквієми, вечори споминів на теми: "Дзвони Чорнобиля не стихають", "Жорстока правда Чорнобиля", "Під полиновою
зорею" та інші. Також в бібліотеках діють книжкові виставки літератури на чорнобильську тематику.
42. Чигрин В. Наших пародистів притягує Німеччина // Панорама.- 31 травня.(Калейдоскоп новин).
У музично-театральній бібліотеці пройшов прощальний вечір відомого харківського літератора Віктора Рубановича, який відбуває до Німеччини на постійне місце
проживання.
43. Читатели приносят радость // Новости Чугуева.- 29 червня.- (Юбилеи).
О школьном библиотекаре Л.В. Бражник.
44. Широкова Н. Біль і пам'ять // Обрії Iзюмщини.- 27 квітня.
‘‘Біль і пам'ять" - під такою назвою до чорнобильських днів організовано книжкові виставки в бібліотеках Iзюмської ЦБС, проведено огляди літератури під загальною назвою "Уроки на майбутнє". Колектив центральної районної бібліотеки підготував екологічну годину "Прости нас, земле".
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю.- зав. сектором інформації з питань
культури та мистецтва ХОУНБ.

БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНИХ
ВИДАНЬ
(Тематико-бібліографічний список за матеріалами обласної
та районної преси за ІІІ квартал 2002 року).
1.Бібліотечне обслуговування // Обрії Iзюмщини.- 6 серпня.- У райдержадміністрації.
Заслухано інформацію директора ЦБС В.М. Лисаченко про спільну роботу органів влади і закладів культури щодо удосконалення бібліотечного обслуговування населення району.
2.Гацуцова М. У дарунок - 300 книг // Вісті Барвінківщини.- 11 травня.- Iз редакційної пошти.
Барвінківчанка Л.П.Корнієнко передала до фонду центральної бібліотеки 300
примірників книг.
3. Дмитрієва О. Таке довге чекання // Слобода.- 16 августа.- Родовід.
Восени цього року науковці Харкова готуються відзначити 100-річчя проведення ХII археологічного з'їзду, що проходив у серпні 1902 року в стінах Харківського
університету. До цієї дати відділ україніки ХДНБ ім. В.Короленка підготував бібліографічний покажчик, в якому представлені матеріали про підготовку і проведення з'їзду, відомості про його документи.
4.Егоров А. Содружество науки и искусства // Вечерний Харьков.- 2 июля.-Фотофакт.
У Центральній науковій бібліотеці ХНУ ім. В.Каразіна розгорнуто творчу експозицію видатних діячів образотворчого мистецтва України. Свої роботи представили
Микола Глушич, його дружина Галина та син Олег, Володимир Гольба, Павло Дадико,
Iлля Панек. Виставка проходить у рамках національної програми "Дні слов'янської писемності та культури" і є частиною літературно-художньої композиції "Дорога до храму".
5.Жидкова С. Нарада-семінар у Геніївці // Вісті Зміївщини.- 29 червня.- Культура і час.
Темі "Культура та органи місцевого самоврядування" було присвячено нараду-семінар, що відбувся на базі Геніївської сільради Зміївського району. В ньому брали
участь бібліотечні та клубні працівники району.
6.З бібліотеки Олеся Гончара // Вісті Балаклійщини.- 21 серпня.- Iнформаційна
колонка.
Понад 60 книг із власної бібліотеки О.Гончара передано в дарунок Крючківській ЗОШ.
7. Зустріч вірного читача // Слобідський край.- 9 липня. У листопаді 2002 року
обласна бібліотека для дітей відзначить своє 65-річчя. Звернення до усіх її читачів з
проханням допомогти у написанні повної історії бібліотеки.
8. Кіптіла С. Наш рідний край - джерело творчого натхнення // Дворічанський
край.- 14 вересня.
Літературний вечір під назвою "Мій рідний край" відбувся у центральній районній бібліотеці.

9. Коваль Л. Миколі Трублаїні присвячуєься // Вісті Барвінківщини.- 11 травня.- Iз редакційної пошти.
До 95-річчя від дня народження харківського письменника Миколи Трублаїні
працівники Барвінківської дитячої бібліотеки провели літературну годину.
10. Криниця знань // Трудова слава (Борівський р-н).- 31 серпня.
Про Піско-Радьківську бібліотеку.
11. Литвякова Л. Від Скіфії до сьогодення // Слобода.- 13 августа.- Краю мій.
Темою чергового засідання клубу "Краєзнавець", що існує при відділі україніки
наукової бібліотеки ім. В.Короленка, були "Сторінки історії міста Валок та Валківщини".
12. Міськова О. Поринули у світ казки // Вісті Барвінківщини.- 11 травня.-Iз редакційної пошти.
До 120-річчя з дня народження К.Чуковського у дитячій бібліотеці Барвінкового пройшла літературна година для другокласників ЗОШ N 2.
13. Непрін О. Екскурсія до бібліотеки // Вісті Барвінківщини.- 8 червня.- Культурне життя.
Навчальна екскурсія учнів початкових класів Африканівської ЗОШ пролягла до
сільської бібліотеки.
14. Овочі ХХI сторіччя // Слобідський край.- 9 липня.- Наука.
У Харківській державній науковій бібліотеці ім. В.Короленка відбулася передача до її фондів нового загальноукраїнського журналу "Надежда планеты".
15. Оглобліна Є. Найважливіша дата // Наш край (Кегичівський р-н).- 3 серпня.- До Дня незалежності України.
У Кегичівській центральній бібліотеці розгорнуто книжково-ілюстративну виставку до Дня незалежності України "Україна, мій духмяний дивоцвіт".
16. Підтекстовка // Слобідський край.- 2 липня.
У бібліотеках Харкова до Дня Конституції проходять тематичні виставки і
"круглі столи" на тему "Конституційні права молоді".
17. Події тижня, що минає // Вісті Барвінківщини.- 1 червня.
На базі центральної районної бібліотеки відбувся круглий стіл у вигляді співбесіди та тренінгу на тему "СНIД та хвороби, що передаються статевим шляхом".
18. Савченко Н. Неоціненний скарб // Промінь (Краснокутський р-н).- 23 липня.- Культура.
Про роботу Краснокутської дитячої бібліотеки.
19. Святковий калейдоскоп // Слобідський край.- 27 червня.
У бібліотеках Харкова до Дня Конституції проходять тематичні виставки і
"круглі столи" на тему "Конституційні права молоді".
20.Тобі, наше місто // Слобода.- 9 июля.- Лист у номер.
Подяка друзям обласної бібліотеки для дітей за допомогу і добрі справи.
21. У райдержадміністрації // Наш край (Кегичівський р-н).- 29 червня.

Про спільну роботу органів виконавчої влади і закладів культури щодо удосконалення бібліотечного обслуговування населення району доповіла нач. відділу культури РДА О.Терех на засіданні колегії райдержадміністрації.
22. Хвилини пам'яті і спогадів роки // Коломацький край.- 29 червня.
Напередодні Дня Скорботи у центральній районній бібліотеці відбулася зустріч
із учасниками бойових дій П.I. Доценком та В.В. Зюбановим.
23. Чайка С. Книгою - про подвиг // Сільські новини (Валківський р-н).- 22 червня.
До річниці Великої Вітчизняної війни у читальному залі районної бібліотеки
розгорнуто розширену книжково-ілюстративну виставку "Живим бійцям - пошана й
честь, загиблим - вічна слава".
24. Чигрин В. Законотворчості Пилипа Орлика присвячується // Панорама.- 5
липня.- Калейдоскоп новин.
В усіх харківських бібліотеках напередодні Дня Конституції України було організовано тематичні виставки, присвячені Основному Закону держави та історії його
прийняття.
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. - зав. сектором інформації з питань
культури та мистецтва.

БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНИХ
ВИДАНЬ
(Тематико-бібліографічний список за матеріалами преси
за ІV квартал 2002 року).
1.Анничев А. Береза, белая подруга... // Вечерний Харьков.- 17 октября.- (Мастера).
Персональна виставка художника-флориста Клари Бобрової відкрилася у музично-театральній бібліотеці ім. Станіславського.
2.Анничев А. Идеи новые - зарплаты старые // Слобода.- 27 сентября.- (Даты).
Десятирічному ювілею Асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних технологій була присвячена конференція, яка проходила з 1 по 3 жовтня у ЦНБ Національного університету ім. Каразіна.
3.Анничев А. Художники сцены // Вечерний Харьков.- 21 ноября.- (Выставки).
У залах музично-театральної бібліотеки ім. Станіславського розгорнуто виставку дипломних робіт випускників театрально-декораційного відділення Харківського
художнього училища.
4.Ахмедов Э. Великий поэт и дипломат // Слобода.- 15 октября.- (Даты).
18 жовтня, в День незалежності Азербайджанської Республіки, Харківське обласне товариство азербайджансько-української дружби "Достлуг" спільно з ХДНБ ім.
В.Короленка проводить свято азербайджанської поезії.
5.Библиотеки еще живы // Вечерний Харьков.- 1 октября.- (Вчера).
За последний год в Харькове не закрыта ни одна городская библиотека. 30 сентября работники этих здравствующих учреждений культуры отметили свой профессиональный праздник. Лучшие библиотечные коллективы получили в мэрии Почетные
грамоты, благодарности, ценные подарки.
6.Богдан Т. Бастіони цивілізації // Печенізький край.- 28 вересня.- (30 вересня Всеукраїнський день бібліотек).
Про роботу колективу Печенізької ЦБС.
7.Бойко Н. А двадцять літ минуло... // Перемога (Зачепилівський р-н).- 20 серпня.- (Культура).
Про бібліотекаря Жовтневої сільської бібліотеки Н.В.Кащеєву.
8. В несколько строк // Новости Чугуева.- 2 ноября.
Об очередном заседании клуба любителей поэзии "Свеча" в центральной библиотеке.
9.Варкентін I. Нові книги у нашій бібліотеці // Перемога (Зачепилівський р-н).9 листопада.
Про нові книги, які одержують районна та сільські бібліотеки.
10.Величко А. Храм знаний // Слово ветерана.- 16 ноября.- (Наши интервью).
Об одном из лучших учреждений культуры города - областной универсальной
научной библиотеке - рассказывает ее директор В.Д.Ракитянская.
11.Відкрилася виставка // Вісті Дергачівщини.- 21 листопада.- (1932-1933:Трагічні сторінки історії).
У Дергачівській центральній бібліотеці працює виставка, підготовлена її працівниками до трагічного ювілею - 70-річчя голодомору в Україні. Гасло виставки "Не бійся правди, хоч яка гірка..." об'єднує дібрані факти, страшні цифри в одне ціле - у Народний меморіал.
12.Вовчик Г. Образы из эпицентра // Слобода.- 22 октября.- (Фотовыставка).
У Центральній науковій бібліотеці ХНУ ім. В.Каразіна відкрилася фотовиставка Джоела Мейєровиця "Після 11 вересня: образи з епіцентру", яку представили міський музей Нью-Йорка, посольство США в Україні та Бюро з питань краєзнавства і культури держдепартаменту США.

13.Володимирова Л. Книга у вихованні // Обрії Iзюмщини.- 15 жовтня.- (Новини культури).
”Краєзнавство як засіб патріотичного виховання" - цій темі був присвячений
семінар бібліотечних працівників Iзюмського району, який відбувся у Кам'янській сільській бібліотеці.
14.Гончарова Т., Одинока Л. Вчимо великої любові // Бібліотечна планета.-N
4.- (Бібліотеки України).
У грудні 2002 року Харківській обласній бібліотеці для юнацтва виповнюється
25 років.
15.Грановська Н., Бондаренко Н., Матющенко Г. Тут затишно завжди // Сільські новини (Валківський р-н).- 28 вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек).
Про роботу колективу районної бібліотеки.
16.Гришина В. До 280-річчя від дня народження Г.С.Сковороди // Перемога
(Зачепилівський р-н).- 11 грудня.
2 грудня у Зачепилівській районній бібліотеці для дітей було проведено урок-іменинник, присвячений 280-річчю від дня народження Г.С.Сковороди "Український
Сократ".
17.Дорошенко О. Хранители мудрости // Слобода.- 1 октября.
30 вересня відзначався Всеукраїнський день бібліотек. У малому залі Харківської міськради відбулося вшанування бібліотечних працівників з нагоди їх професійного свята.
18.Егоров А. Ненаписанная книга // Вечерний Харьков.- 23 ноября.- (Встречи).
У камерному залі музично-театральної бібліотеки ім. Станіславського відбувся
творчий вечір письменника, поета, лінгвіста і перекладача I.В.Мельницької.
19.Жданова Р. Бібліографознавець, педагог і просто людина // Вісник Книжкової палати.- N 9.
Про вченого-бібліографознавця Олену Павлівну Довгополу, яка працювала у
Харківському інституті культури.
20.Зуб В. Помічникам завжди раді // Вісті Дергачівщини.- 12 жовтня.- (Вісті з
Вільшан).
На заклик селищного голови О.I.Литвинова допомогти відремонтувати та обладнати нове приміщення для бібліотеки відгукнулося 132 чоловіки.
21.Ильин А., Борисов А. "После 11 сентября: образы из эпицентра" // Время.24 октября.- (Регион: события и факты).
Так называется фотовыставка Джоэла Мейеровица, которая открылась в научной библиотеке ХНУ им. В.Каразина.
22.I сама чарівна осінь шле вам свій уклін // Вісті Зміївщини.- 23 листопада.(Ювілей).
Про керівника бібліотечної мережі району О.I.Слєпченко.
23.Канистратенко Н. С днем рождения, книжкин дом // Слобода.- 17 декабря.(Юбилеи).
Харьковская областная библиотека для детей в этом году отмечает свой 65летний юбилей.
24.Ким О., Ремизова О. Обменяемся "правами" с британцами // Время.- 10
декабря.- (Регион: события и факты).
У Харкові в музично-театральній бібліотеці ім. Станіславського пройде українсько-британський телеміст "Європейська конвенція з прав людини: міфи, "парадокси",
реалії", приурочений до Міжнародного дня прав людини.
25.Кіптіла С. Джерело знань і людська пам'ять // Дворічанський край.- 28 вересня.- (До Всеукраїнського дня бібліотек).
Про роботу Дворічанської ЦБС та її працівників.
26.Колос Т. Душа народу, як зберегти тебе? // Вісті Красноградщини.- 9 листопада.- (До Дня української писемності і мови).

Iнтерв'ю з директором центральної районної бібліотеки Тетяною Гудименко.
27.Колос Т. Священна дорога до храму книги // Вісті Красноградщини.- 28 вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек).
Привітання і слова вдячності бібліотечним працівникам ЦБС з нагоди їх професійного свята.
28.Колот В. На том же месте // Слобода.- 25 октября.- (Встречи).
В читальном зале областной библиотеки для юношества прошла встреча читателей с харьковскими литераторами.
29.Корінний М. Книжка для шкільної бібліотеки // Панорама.- 4 жовтня.- (Акценти).
30 вересня відзначався Всеукраїнський день бібліотек. У цей день з метою поповнення матеріальної бази шкільних бібліотек, пропагування видавничої продукції,
розповсюдження методичної літератури та навчальних посібників за підтримки Харківської обласної держадміністрації відбулася благодійна акція "Харківські автори, книговидавці та книготорговці - сільським шкільним бібліотекам".
30.Крилова Л. "Легка праця" хранителів мудрості // Вісті Зміївщини.- 28 вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек).
Слова вдячності бібліотечним працівникам, зокрема О.М. Павленко, бібліотекарю Комсомольської ЗОШ N2, Г.М. Петровській, К.Я Старій, бібліотекарю Шебелинківської ЗОШ.
31.Левченко Л. Доля заводу і бібліотеки - невід'ємні // Обрії Iзюмщини.-28 вересня.
Технічній бібліотеці приладобудівного заводу - 65 років.
32.Лисаченко В. Любов до читача як свідоцтво совісті // Обрії Iзюмщини.- 28
вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек).
Про роботу Iзюмської ЦБС.
33.Людина, сповнена добра // Коломацький край.- 28 вересня.- (30 вересня День бібліотек).
Про бібліотекаря з Мирошніковки Т.Я.Бондар, яка зараз на заслуженому відпочинку.
34.Ляхова Н. I книги, і люди // Перемога (Зачепилівський р-н).- 28 вересня.- (30
вересня - Всеукраїнський день бібліотек) .
Про роботу колективу Зачепилівської ЦБС.
35.Марченко С. Сіємо, плекаємо - добро маємо // Вісті Дергачівщини.- 21 грудня.
У Полівській сільській бібліотеці відбулося свято "Барви осені".
36.Матюх Н. Щедрі душею, любов'ю, увагою // Слобода.- 17 декабря.- (Юбилеи).
Про обласну бібліотеку для дітей.
37.Миколаєва I. Господарка книжкового будинку // Вісті Барвінківщини.- 28
вересня.
Про ветерана бібліотечної справи, одного з найдосвідченіших бібліотекарів району Л.О.Голосну, бібліотекаря Богодарівської сільської бібліотеки.
38.Мосунова О. Вшановуючи пам'ять жертв голодомору // Перемога (Зачепилівський р-н).- 7 грудня.
Вшановуючи пам'ять жертв голодомору, Зачепилівська центральна районна і
дитяча бібліотеки провели цикл заходів, присвячених цій трагічній даті. Серед них
книжкова виставка "Не забудеться, не проститься...", бібліографічний огляд видань.
39.Науменко Н. Будні сільської бібліотеки // Перемога (Зачепилівський р-н).17 вересня.
Про роботу Семенівської сільської бібліотеки.
40.Низький уклін вам, хлібороби! // Вісті Зміївщини.- 14 вересня.- (Уславлені
працею).

У Черемушнянському сільському клубі відбулося свято "Хліборобському роду
нема переводу". Перед початком святкового концерту бажаючі ознайомились з виставкою, підготовленою завідуючою Черемушнянською сільською бібліотекою Н.П. Краснокутською.
41.Николаенко Г. "Мы нужны людям" // Новости Чугуева.- 28 сентября.- (30
сентября - Всеукраинский День библиотек).
Интервью с заведующей Чугуевской ЦБС Э.И.Чуищевой.
42.Новохатская Е. Кладовая знаний // Красная звезда (Чугуевский р-н).- 28 сентября.- (30 сентября - Всеукраинский день библиотек).
О работе Чугуевской ЦБС.
43.Одинока Л. Роль обласних універсальних наукових бібліотек в інформаційному просторі регіону // Бібліотечна планета. Iнформаційний бюлетень.- N 4.
На Всеукраїнській науково-практичній конференції під такою назвою, що відбулася 15-18 жовтня у Луганську, виступили заступник директора з автоматизації
ХДНБ ім. Короленка Н.Кучерява та директор ХОУНБ В.Ракитянська.
44.Ольшанец В. "Новый ковчег". Долгого плавания! // Слобода.- 17 декабря.(Презентации).
У науковій бібліотеці ім. В.Короленка було представлено звітну роботу літературних і художньо-публіцистичних досліджень Єврейського культурного центру "Бейт
Дан" - альманаху "Новий Ковчег". Його презентація проходила на фоні виставки унікальної колекції книг та інших видань з іудаїстики із фондів бібліотеки, що була розгорнута в рамках фестивалю єврейської книги "Фах".
45.Пархоменко М. На зустріч поколінь // Трибуна трудящих (Харківський рн).- 28 вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек).
В читальному залі центральної районної бібліотеки Харківського району пройшла зустріч старшокласників з академіком Російської Академії освіти, членом Академії педагогічних наук України, доктором психологічних наук, професором А.В.Петровським, який є читачем цієї книгозбірні понад 25 років.
46.Пархоменко М. Скарбів нетленних хранителі // Трибуна трудящих (Харківський р-н).- 5 жовтня.- (Відгомін події).
В День бібліотек від імені голови райдержадміністрації кращим бібліотекарям
Харківського району було вручено письмові подяки, а для ЦРБ - комп'ютер.
47.Пасічник С. Світ книги відкривається малечі // Сільські новини (Валківський р-н).- 9 листопада.
Працівники дитячої бібліотеки організовують екскурсії для дошкільнят.
48.Підгорна В., Марченко Н. Священна дорога до храму книги // Вісті Красноградщини.- 28 вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек).
Про роботу шкільних бібліотек. Їх у районі налічується 27.
49.Плотникова Т. Королеви книжкової держави // Вісті Дергачівщини.- 9 жовтня.
Професійне свято бібліотекарів святкувала Дергачівщина у кіноконцертному
залі "Промінь".
50.Плотникова Т. 43 роки - з Книгою // Вісті Дергачівщини.-2 жовтня.- (Фотоматеріал).
У кіноконцертному залі "Промінь" відбулося урочисте вшанування працівників
бібліотек району. 43 роки віддала улюбленій справі бібліотекар Дергачівської ЗОШ N
1 Є.I. Тукало.
51.По тисяче на библиотеку // Время.- 1 октября.- (Регион: событыя и факты).
В Харьковском горисполкоме чествовали библиотечных работников в связи с
их профессиональным праздником.
52.Поліщук Т. Він зупинив неповторну мить // Сільські новини (Валківський рн).- 8 жовтня.

У приміщенні районної бібліотеки розгорнуто фотовиставку В.Ф.Сулія, організовану Валківським краєзнавчим музеєм.
53.Портрет без ретуші // Коломацький край.- 28 вересня.- (30 вересня - День бібліотек).
Більше 45 років пропрацювала у бібліотечній системі В.Г.Андрійченко.
54.Рєзік О. Святкували разом з усіма // Дворічанський край.- 7 грудня.
У Дворічанській районній бібліотеці для дітей пройшла літературна година,
присвячена поетичній творчості дітей Дворічанщини.
55.Саковська Л. Успіхи співпраці // Панорама.- 4 жовтня.
10-річчю Асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних технологій (АСIБТ)
була присвячена науково-практична конференція на тему "Бібліотеки та суб'єкти книжкового ринку: напрямки взаємодії та співпраці". Вона відбулася з 1 по 3 жовтня на
базі Центральної наукової бібліотеки ХНУ ім. В.Каразіна, ХДНБ ім. В.Короленка та
бібліотеки Національного університету внутрішніх справ.
56.Селезень I. Iсторія зберігає пам'ять // Перемога (Зачепилівський р-н).- 27 листопада.
Про роботу краєзнавчого музею, який розташувався у центральній районній бібліотеці.
57.Селезень I. Святий Миколай // Перемога (Зачепилівський р-н).- 28 грудня.
У Зачепилівській дитячій бібліотеці напередодні дня святого Миколая-чудотворця пройшло розширене засідання клубу "Веселка" для дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей-інвалідів.
58.Селелень I. Пошук коштів - проблема для всіх // Перемога (Зачепилівський
р-н).- 14 грудня.
Бесіда з директором центральної районної бібліотеки Н.Г.Бойко про проблеми
цього закладу.
59.Серпокрил В. Ви чули про бібліотерапію? // Вісник Куп'янщини.- 26 вересня.
Про роботу Куп'янської ЦБС та її кращих працівників.
60.Сироватка Л. Свято тих, хто любить книгу // Трудова слава (Борівський рн).- 28 вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек).
Про роботу бібліотечних працівників району.
61.Слив'як В. Книги від "Авалю" // Сільські новини (Валківський р-н).- 12 жовтня.
Більше ста примірників книг одержала в подарунок від відділення банку
"Аваль" центральна районна бібліотека до Дня бібліотек.
62.Слив'як В. Талант, що не згасає // Сільські новини (Валківський р-н).-2 листопада.
Перші примірники своїх творів відомий письменник В.П.Гаман дарує читачам
районної бібліотеки, своїм землякам.
63.Степов В. До вічного джерела // Промінь (Краснокутський р-н).- 28 вересня.(30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек).
Про роботу бібліотек району.
64.Сургай Н. Джерела, що не міліють // Сільські новини (Валківський р-н).- 28
вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек).
Огляд стану книгозбірень району.
65.Сушко В. I не мріяли про таке // Трибуна трудящих (Харківський р-н).-7 грудня.- (Добре слово усім приємне).
Подяка Циркунівському сільському голові Т.Самойловій за придбання для бібліотеки художньої літератури.
66.Терех О. А люди там талановиті і мудрі // Наш край (Кегичівський р-н).- 28
вересня.
Про роботу Кегичівської ЦБС.
67.Тиждень бібліотек // Вісті Дергачівщини.- 19 грудня.

У Дергачівській ЗОШ N 1 пройшов Тиждень бібліотек під девізом "Подаруй
книгу".
68.Томенко Н. "Поэзия - это музыка. Музыка - это поэзия" // Новости Чугуева.19 октября.- (Творчі зустрічі).
Завідуюча Чугуївською ЦБС Е.I.Чуіщева спільно з музичною школою організували для старшокласників літературно-музичний вечір "Поезія - це музика. Музика це поезія".
69.Українська Голгофа // Вісті Дергачівщини.- 12 грудня.- (У центральній бібліотеці району).
У Дергачівській центральній бібліотеці пролунала художньо-публіцистична композиція "Українська Голгофа" про страшні сторінки історії голодомору.
70.Уроки прошлого // Новости Чугуева.- 30 ноября.
Напередодні Дня пам'яті жертв голодомору співробітники Чугуївської центральної бібліотеки провели історичні уроки "Жнива скорботи" для школярів міста.
71.Халімонова В. "Ми прагнемо словом освятити душі" // Трибуна трудящих
(Харківський р-н).- 28 вересня.
Про роботу колективу Харківської ЦБС.
72.Чередник В. Відбулася година-реквієм // Наш край (Кегичівський р-н).- 7
грудня.- (Сторінки народної пам'яті).
У Кегичівській центральній районній бібліотеці пройшла година-реквієм "У
пам'яті натомленій сплива святої правди голос наш".
73.Чернобай Е. Маленькая страна // Знамя труда (Первомайский р-н).- 2 октября.- (Ко Всемирномудню библиотек).
О библиотеках и библиотечных работниках.
74.Читачам - улюблені книги // Слобідський край.- 28 вересня.- (Післязавтра Всеукраїнський день бібліотек).
Перед професійним святом бібліотекарів і безпосередньо 30 вересня проводиться акція "Харківські автори, книговидавці та книготорговці - сільським шкільним бібліотекам".
75.Чмут Т. Про посередників між книгою і читачем // Вісті Балаклійщини.-28
вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек).
Про роботу центральної районної і дитячої бібліотек.
76.Шевченко I. Земля, звідки ми родом // Обрії Iзюмщини.- 24 вересня.- (Хроніка культурного життя міста).
Працівники Iзюмської центральної районної бібліотеки підновили і поповнили
літературно-ілюстративний стенд "Земля, звідки ми родом", який постійно викликає
жвавий інтерес відвідувачів бібліотеки.
77.Шевченко I. Подарував бібліотеці книги // Обрії Iзюмщини.- 26 листопада.(Добрі вісті).
Приватний підприємець С.М.Киченко подарував бібліотеці, що на Пісках, добірку художніх творів сучасних авторів, які користуються популярністю серед читачів.
78.Шоломова С. А книги завещаю городу родному // Слобода.- 17 декабря.(Реликвии).
"Слобода" начинает цикл публикаций о харьковских реликвиях - наиболее ценных документах из отдела редких изданий и рукописей научной библиотеки им. Короленко.
79.Юдина М. Нашему обществу необходимо "душевное лекарство" // Событие.- 26 сентября - 2 октября.- (Культура. 30 сентября - Всеукраинский день библиотек).
О работе ЦГБ им. Белинского.
80.Юр'єва I. Клуб "Книголюб" // Перемога (Зачепилівський р-н).- 6 листопада.
Зав. відділом обслуговування населення центральної бібліотеки О.М.Мосунова
розповідає про літературу, якою цікавляться читачі.

81.Ярмоленко В. Джерело знань // Трибуна трудящих (Харківський р-н).- 28 вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек).
Про роботу Покотилівської книгозбірні, кращої бібліотеки району.
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. - зав. сектором інформації з питань
культури і мистецтва ХОУНБ.

