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Вип. 1 – 2
Професійна періодика
1.Безрукова Т. Для неї робота - найкращий спосiб насолоджуватися життям / Т.
Безрукова // Бiблiотечний форум України.- 2011, N 4.- (Вiтаємо ювіляра).
Стаття керiвника клубу "Краєзнавець" центру дитячої та юнацької творчостi
Харкiвського району, почесного члена Всеукраїнськой спiлки краєзнавцiв Т. Безрукової
присвячення 40-рiччю професiйної дiяльностi завiдувачки бiблiотеки Харкiвського
торговельно-економiчного iнституту Нiни Левченко.
2.Васильченко М. Взаємодiя бiблiотек у рамках створення єдиної iнформацiйнобiблiотечної системи "Бiблiотека - ХХI" / М. Васильченко // Бiблiотечний вiсник України.2012, N 1.- (Бiблiотечно-iнформацiйнi ресурси бібліотек).
У статтi кандидата педагогiчних наук, доцента кафедри документознавства та
книгознавства Харкiвської державної академiї культури М. Васильченко розглядаються
шляхи взаємодiї та iнтеграцiї в бiблiотечнiй справi.
3.Маркова В. Вiд автора i читача до користувача / В. Маркова // Вiсник Книжкової
палати.- 2012, N 3.- (Видавнича справа).
У статтi доцента кафедри бiблiографознавства та iнформацiйно-бiблiографiчної
дiяльностi ХДАК, доктора наук iз соцiальних комунiкацiй В. Маркової розглянутi
трансформацiї, що вiдбуваються з авторською та читацькою дiяльнiстю в умовах нової
комунiкативної реальностi.
4.Пелехата О. Управлiння документними комунiкацiями за допомогою мережних
технологiй / О. Пелехата // Вiсник Книжкової палати.- 2012, N 3.- (Iнформацiйнi ресурси).
У своїй статтi аспiрантка ХДАК О. Пелехата аналiзує зростання iнформацiйнокомунiкацiйного потенцiалу суспiльства, що сприяє упровадженню новiтнiх
iнформацiйних технологiй (IТ), а також їхнiй вплив на функцiонування систем
електронних документних комунiкацiй.
5.Прохорова В. Незмiннi орiєнтири: до 125-рiччя Харкiвської державної наукової
бiблiотеки iм. В.Г. Короленка / В. Прохорова // Бiблiотечний вiсник України.- 2012, N 1.(Ювiлеї бібліотек).
Стаття завiдувачки вiддiлу науково-iнформацiйного забезпечення iнновацiйних
процесiв Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка В. Прохорової
висвiтлює iсторiю створення та становлення вiддiлу технiчної лiтератури Харкiвської
державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка та його головного завдання на всiх
етапах розвитку вiд ХIХ до ХХI столiття - науково-просвiтницької дiяльностi,
iнформацiйного забезпечення виробництва, науки, освiти, формування патентного фонду
та пiдтримки винахiдництва.
6.Терентьєва Г., Фоменко I. Професiонал i вчений у сферi сучасних
iнформацiйно-документних комунiкацiй / Г. Терентьєва, І. Фоменко // Вiсник Книжкової
палати.- 2012, N 3.- (Видатнi дiячi та визначнi подiї).
Про життєвий та професiйний шляхи вiдомого вченого i фахiвця у галузi
документних комунiкацiй, науково-iнформацiйної дiяльностi, гуманiтарної iнформатики,
бiблiографоознавства, доктора педагогiчних наук, професора, декана факультету
документознавства та iнформацiйної дiяльностi Харкiвської державної академiї культури
Людмили Якiвни Фiлiпової, яка вiдзначила свiй ювiлей.
7.Шалиганова А., Гарєєв К. Керiвник короленкiвського гарту: Ольга
Костянтинiвна Лиманська / А. Шалиганова, Гарєєв К. // Бiблiотечний форум України.2011, N 4.- (Бiблiотечна постать в історії).

Стаття головного бiблiотекаря А. Шалиганової i бiблiотекаря I категорiї Науководослiдного вiддiлу бiблiотекознавства та бiблiографознавства Харкiвської державної
наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка К. Гарєєва присвячена вiдомому фахiвцю
бiблiотечної дiяльностi, ветерану Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г.
Короленка, громадському дiячу Ользi Костянтинiвнi Лиманськiй (02.02.1929-17.07.2011).
8.Шалыганова А. Федор Иванович Шмит и Харьковская государственная научная
библиотека им. В.Г. Короленко / А. Шалыганова // Бiблiотечний форум України.- 2011,
N4.- (Науково-дослiдна робота бібліотек).
Статья
главного
библиотекаря
научно-исследовательского
отдела
библиотековедения и библиографоведения Харьковской государственной научной
библиотеки им. В.Г. Короленко А. Шалыгановой раскрывает харьковский период (19121921) жизненного пути, научно-общественной и творческой деятельности профессора
Харьковского, Киевского и Ленинградского университетов, члена Правления Харьковской
общественной библиотеки в 1914-1916 годах Федора Ивановича Шмита.
Регіональні періодичні видання
1.А бiль Афгану на вiки в душi чомусь не замовкає // Нове життя (Близнюкiвський
р-н).- 2012.- 18 лют.
До 23-ї рiчницi виводу радянських вiйськ iз Афганiстану в Близнюкiвськiй
центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбувся урок iсторичної пам'ятi: воїни-iнтернацiоналiсти
зустрiлися зi старшокласниками Близнюкiвського лiцею.
2.Базирь Л., Ковальова А. Зустрiч з ветеранами / Л. Базирь, А. Ковальова // Вiстi
Дергачiвщини.- 2012.- 26 трав.- (Вiстi з бiблiотек).
В Малоданилiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 8 Дергачiвської ЦБС пройшла зустрiч учнiв
6, 7 класiв Малоданилiвського лiцею з ветеранами Великої Вiтчизняної вiйни Пустовим
Михайлом Євменовичем та Мальнєвим Олексiєм Павловичем.
3.Бараш С. Поетичний зорепад / С. Бараш // Голос Лозiвщини.- 2012.- 23 берез.
У Краснопавлiвськiй бiблiотецi N 2 Лозiвського району на засiданнi клубу за
iнтересами "Кругозiр" пройшла поетична розмова, присвячена творчостi поетiв-ювiлярiв:
О. Телiги, Л. Глiбова, Є. Гребiнки та iн.
4.Берегинi сiм'ї та роду людського // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2012.- 26
трав.
15 травня у читальному залi Близнюкiвської районної бiблiотеки вiдбулося
засiдання жiночого клубу "Берегиня", присвячене Дню сiм'ї та Дню матерi.
5.Беседин А. Доверие к власти и вера в справедливость / А. Беседин // Вiстi
Дергачiвщини.- 2012.- 2 берез.- (Русско-Лозовские перспективы).
В с. Русская Лозовая Дергачсвского района ведется восстановление и
реконструкция помещения под сельскую библиотеку и кружковую клубную работу.
6.Библиоквест районного масштаба // Харьк. известия.- 2012.- 7 апр.- (Город).
В Центральнiй бiблiотецi iм. I.С. Тургенєва Комiнтернiвського району в рамках
Всесвiтнього дня дитячої книги вiдбувся бiблiоквест "Шляхами казок".
7.Библиотека ХХI века // Харьк. известия.- 2012.- 2 февр.- (Культура).
В Харьковской областной библиотеке для детей состоялась торжественная
церемония открытия регионального сайта детских библиотек Харьковской области "Библиогородок - детское пространство".
8.Богдан А. Увидеть праздник в обыденном / А. Богдан // Время.- 2012.- 16 мая.
В Харкiвськiй мiськiй спецiалiзованiй музично-театральнiй бiблiотецi iм. К.С.
Станiславського вiдкрилася незвичайна виставка - свою колекцiю книжкових закладок
представила Наталiя Левiна.
9.Бондаренко О. Поринь у чарiвний свiт казки / О. Бондаренко // Голос
Лозiвщини.- 2012.- 6 квiт.

В Садiвськiй сiльськiй бiблiотецi Лозiвського району на засiданнi новоствореного
клубу за iнтересами "Пiзнайко" пiд час всеукраїнського тижня дитячого читання пройшла
конкурсно-пiзнавальна вiкторина "Сторiнками улюблених казок".
10.Буряковская Т. Взгляд из прошлого с надеждой на будущее / В. Буряковская //
Время.- 2012.- 30 мая.
В центральнiй науковiй бiблiотецi Харкiвського нацiонального унiверситету iм.
В.Н. Каразiна вiдкрилась виставка старовинних малюнкiв i описiв Лiфляндiї з колекцiї
академiчної бiблiотеки Латвiйського унiверситету.
11.Быкова А. И это только начало / А. Быкова // Харьк. известия.- 2012.- 9 февр.(Город).
В 2011 г. Харьковская область сделала огромный шаг в развитии туризма. Были
открыты два информационно-туристических пункта на Южном вокзале и в аэропорту,
создано коммунальное предприятие "Центр развития туризма" и Информационнотуристический центр, а также открыты информационно-туристические пункты в
районных центральных библиотеках области. О продолжении работы в этом направлении
рассказывает
начальник
управления
культуры
и
туризма
Харьковской
облгосадминистрации Дмитрий Кузнецов.
12.В Iзюмi пройде вернiсаж // Обрiї Iзюмщини.- 2012.- 17 лют.
Протягом лютого та березня в читальному залi Iзюмської центральної мiської
бiблiотеки буде розгорнута персональна виставка художнiх робiт художника-аматора
Федоренка Володимира Iвановича.
13.Вiдгуки глядачiв // Голос Лозiвщини.- 2012.- 27 берез.
Вiдгуки глядачiв, що побували на зустрiчi в бiблiотецi iм. В.Г. Бєлiнського з
представниками лiтературно-музичного об'єднання "Лiгос" (м. Лозова).
14.Вiєру I. Книга та комп'ютер - нашi друзi / І. Вієру // Дворiчанський край.- 2012.21 квiт.
У Першотравневiй бiблiотецi Дворiчанського району вiдбулося свято дитячої
книги.
15.Вiзит Олександра Бiловола на Нововодолажчину // Вiстi Водолажчини.- 2012.28 квiт.
Гордiсть Нововодолазького району – Просянська сiльська бiблiотека, одна з п'яти
бiблiотек району, стала переможцем технологiчного проекту "Бiблiомiст" у рамках
конкурсу "Органiзацiя нових бiблiотечних послуг з використанням вiльного доступу до
Iнтернету".
16.Вiкторова А. Видано збiрку творiв лауреатiв конкурсу iм. О.С. Масельського /
А. Вікторова // Слобiд. край.- 2012.- 7 квiт.
У Харкiвськiй обласнiй унiверсальнiй науковiй бiблiотецi вiдбулася презентацiя
двотомника творiв лауреатiв i дипломантiв V обласного конкурсу iм. О.С. Масельського
на кращий лiтературний твiр. Директор бiблiотеки Наталiя Шостко передала збiрки
представникам бiблiотек областi, також їх отримали Харкiвська державна наукова
бiблiотека iм. В.Г. Короленка, публiчнi бiблiотеки мiста. Учасники презентацiї
ознайомилися з книжковими виставками: "V ювiлейнивй. Першi пiдсумки", "Сучасна
лiтературна Слобожанщина", "Харьков, каким мы его любим и знаем".
17.Вiльхiвська Л. Мудрим словом плекали любов до Вiтчизни / Л. Вільхівська //
Сiльськi новини (Валкiвський р-н).- 2012.- 3 квiт.- (Мистецька свiтлиця).
Напередоднi дня рiдної мови працiвники Валкiвського краєзнавчого музею та
бiблiотекарi району провели лiтературну зустрiч, присвячену життю i творчостi вiдомих
майстрiв слова, вихiдцiв з Валкiвщини - Василя Минка та Гордiя Коцюби.
18.Вiстi з бiблiотек // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2012.- 23 черв.
8 червня, в день вiдкриття чемпiонату Євро-2012, в Близнюкiвськiй ЦРБ до уваги
читачiв була оформлена книжково-iлюстрована виставка "Євро-2012" та проведена
вiкторина "Футбол - то є гра!".

19.Волкова Н. "Гордiсть моя - Панютине" / Н. Волкова // Голос Лозiвщини.- 2012.4 трав.- (Вiстi звiдусiль).
20 квiтня, напередоднi Всесвiтнього дня книги i авторського права, в Панютинськiй
дитячiй бiблiотецi Лозiвського району вiдбулася презентацiя книги "Гордiсть моя Панютине", яку написав Олександр Володимирович Устинов.
20.Вшанували культармiйцiв // Голос Лозiвщини.- 2012.- 22 трав.
У Лозiвському районному Будинку культури вiдбулося свято, присвячене
Всеукраїнському дню працiвникiв культури та майстрiв народного мистецтва, на яке були
запрошенi працiвники культосвiтнiх закладiв, бiблiотек, музею, аматори художньої
творчостi, майстри декоративно-прикладного та вжиткового мистецтва з усiх куточкiв
Лозiвщини.
21.Гайдар Л. Є "Контакт"! / Л. Гайдар // Голос Лозiвщини.- 2012.- 30 берез.
В клубi за iнтересами "Контакт", який дiє в Тихопiльськiй сiльськiй бiблiотецi
Лозiвського району, вiдбулося засiдання "Вишивка моя, вишивка". В примiщеннi
бiблiотеки були виставленi роботи майстринь-вишивальниць села Тихопiлля.
22.Гайдар Л. Лiтературна гуморина / Л. Гайдар // Голос Лозiвщини.- 2012.- 18
трав. (У бiблiотеках району).
У Тихопiльськiй сiльськiй бiблiотецi Лозiвського району пройшло чергове
засiдання клубу за iнтересами "Контакт" "Завiтайте, гостi, нинi до Солохи-господинi"
(лiтературна гуморина).
23.Глотова Т. Бiблiотечнi уроки / Т. Глотова // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 14
квiт.- (Вiстi з бібліотек).
У Великопроходiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 23 Дергачiвської ЦБС пiд час весняних
канiкул пройшли бiблiотечнi уроки "Веселий експрес", "Книга вчить як на свiтi жити",
"Цiкава iсторiя книжки".
24.Горбацевич К. Виставка як засiб спiлкування / К. Горбацевич // Голос
Лозiвщини.- 2012.- 23 берез.- (У бiблiотеках району).
В Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi пройшов семiнар, присвячений
традицiям та новацiя у виставковiй дiяльностi.
25.Горбацевич К. Де живуть "Україночки" й розквiтають "Вербиченьки"? / К.
Горбацевич // Голос Лозiвщини.- 2012.- 8 черв.
Майже при кожнiй бiблiотецi на Лозiвщинi дiють клуби за iнтересами, серед яких:
клуб любителiв поезiї "Вербиченька" Комсомольського фiлiалу; клуб "Контакт"
Тихопiльської фiлiї; клуб "Мiж нами, жiнками” Артiльної бiблiотеки та iншi.
26.Горбацевич К. Де руки й охота – там спора робота / К. Горбацевич // Голос
Лозiвщини.- 2012.- 17 лют.- (Вiстi звідусіль).
Про роботу клубiв, якi дiють при бiблiотеках Лозiвської централiзованої
бiблiотечної системи.
27.Горбацевич К. Клуб запрошує творчих / К. Горбацевич // Голос Лозiвщини.2012.- 27 квiт.- (Вiстi звідусіль).
13 квiтня в Лозiвськiй центральнiй бiблiотецi вiдбулося перше засiдання
поетичного клубу, який на добровiльних засадах планує об'єднати лiтераторiв, поетiв
Лозiвського району.
28.Горбацевич К. Собори наших душ / К. Горбацевич // Голос Лозiвщини.- 2012.3 лют.
У Краснопавлiвськiй бiблiотецi N 1 Лозiвського району до Дня Соборностi України
був пiдготовлений захiд - iсторичний хроноскоп "Собори наших душ".
29.Горбацевич К. Чи знаєш ти, як природу берегти? / К. Горбацевич // Голос
Лозiвщини.- 2012.- 12 черв.- (5 червня – День охорони навколишнього середовища).
6 червня в Катеринiвськiй сiльськiї бiблiотецi-фiлiї Лозiвської ЦБС вiдбувся
екологiчний ерудицiон, на який завiтали вихованцi табору вiдпочинку "Олiмп"

Катеринiвської ЗОШ, щоб поговорити про природу, наше ставлення до неї, повагу до
всьго живого та про наслiдки поведiнки людини в природi.
30.Гречаний О. Клуби за iнтересами: у Лозовiй визначили найкращий / О.
Гречаний // Слобiд. край.- 2012.- 9 черв.- (Районне життя).
У Лозовiй провели ювiлейний двадцятий районний огляд-конкурс сiльських
бiблiотек. У цьому роцi цей традицiйний захiд присвятили однiй з найефективнiших, на
думку спiвробiтникiв ЦБС, формi роботи - клубам за iнтересами. Перше мiсце в оглядiконкурсi журi присудило клубу "Україночка", що дiє в Перемозькiй бiблiотецi-фiлiї.
31.Гутнiк О. Новi надходження / О. Гутнік // Краєвид (Шевченкiвський р-н).2012.- 3 берез.- (Свiт книги).
Про новi надходження книг до Шевченкiвської центральної районної бiблiотеки.
32.29 сiчня – День пам'ятi героїв Крут // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2012.- 7 лют.(Урок пам'ятi).
30 сiчня у читальному залi Богодухiвської центральної районної бiблiотеки
пройшов урок патрiотизму "Пам'ятi героїв Крут".
33.Деменко О. На Харкiвщинi з'явилося "Бiблiомiстечко" для дiтей / О. Деменко //
Слобiд. край.- 2012.- 9 лют.- (Тенденції).
У Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для дiтей пройшла презентацiя нового webпорталу "Бiблiомiстечко - дитячий простiр".
34.Добрi святковi вiстi // Сiльськi новини (Валкiвський р-н).- 2012.- 1 сiч.
170 найменуваль книжкових видань та мультимедiйних матерiалiв - право на таке
поповнення своїх фондiв отримала Валкiвська районна бiблiотека за сприяння Фонду
"Русский мир" та Генерального консульства Росiйської Федерацiї у Харковi.
35.Домнiч О. "Зелена недiля - свято Трiйцi" / О. Домніч // Вiстi Дергачiвщини.2012.- 9 черв.- (Вiстi з бiблiотек).
В с. Черкаська Лозова Дергачiвського району на базi сiльської бiблiотеки 2 червня
пройшла традицiйна екскурсiя пiд назвою "Зелена недiля - свято Трiйцi".
36.Ефанова М. Библиотекари будут помогать туристам / М. Ефанова // Веч.
Харьков.- 2012.- 14 февраля.- (Инициатива).
На базе районных библиотек области создаются туристическо-информационные
пункты.
37.Ефанова М. Билл Гейтс создал в Харькове библиогородок / М. Ефанова // Веч.
Харьков.- 2012.- 31 янв.- (В ногу со временем).
У Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для дiтей презентували сайт "Бiблiомiстечко дитячий простiр", який об'єднує 35 дитячих бiблiотек областi. Створення сайту стало
можливим завдяки гранту, який бiблiотека виграла в рамках програми "Бiблiомiст".
38.Єремєєва А. Цiлує сонце рушники / А. Єремєєва // Маяк (Богодухiвський р-н).2012.- 30 берез.
У Гутянськiй селищнiй бiблiотецi Богодухiвського району мiсцевi майстринi
органiзували виставку, на яку принесли рушники, серветки, подушечки.
39.Життя, освячене книгою // Вiстi Водолажчини.- 2012.- 31 берез.- (Ювілеї).
Свiй ювiлей справляють завiдувачка Нововодолазької централiзованої бiблiотечної
системи Людмила Iллiвна Сучковська та бiблiотекар читального залу центральної
бiблiотеки Наталiя Леонiдiвна Свид.
40.Жуга О. Хто здоровий, той смiється, все йому в життi вдається! / О. Жуга //
Голос Лозiвщини.- 2012.- 20 квiт.- (У бiблiотеках району).
В Артiльнiй бiблiотецi на Лозiвщинi створений клуб за iнтересами "Мiж нами,
жiнками", в якому пройшов захiд "Хто здоровий, той смiється, все йому в життi
вдається!".
41.З надiєю на краще // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2012.- 15 берез.
Про роботу Зарябинської бiблiотеки-фiлiї Богодухiвського району розповiдає
завiдуюча О. Сiтало.

42.Зарiцька В., Павлюк Г. Сiяч добра в людськi душi, сiяч прекрасного в людськi
серця / В. Зарiцька, Г. Павлюк // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 9 черв.- (Вiстi з бiблiотек).
Завiдувачi Цупiвської та Дубiвської сiльських бiблiотек Дергачiвського району
провели для учнiв Цупiвської школи лiтературний урок, присвячений 100-рiччю вiд дня
народження Михайла Стельмаха.
43.Заходи по вiдзначенню Дня Святого Миколая та Нового року // Нове життя
(Близнюкiвський р-н).- 2011.- 17 груд.- (Святкуємо).
19 грудня в Близнюкiвськiй районнiй бiблiотецi вiдбудеться дитячий ранок
"Святий Миколай Чудотворець – захисник дiтей".
44.Зимняя сказка очаровывает // Харьк. известия.- 2012.- 11 февр.- (Культура).
У Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для юнацтва проходить виставка-конкурс
дитячого малюнка "Зимняя сказка очаровывает".
45.Зозуля И. Харьковчанка поднимала библиотечное дело в России / И. Зозуля //
Веч. Харьков.- 2012.- 20 марта.- (Память).
На фасаде здания библиотеки им. Короленко появится мемориальная доска в честь
выдающегося библиографа прошлого века Любови Хавкиной.
46.Зозуля О. Стань "Друзями бiблiотеки" / О Зозуля // Голос Лозiвщини.- 2012.- 23
берез.- (У бiблiотеках району).
У Катеринiвськiй сiльськiй бiблiотецi Лозiвського району пройшла конкурснопiзнавальна програма "Секрети етикету" в рамках чергового засiдання клубу за iнтересами
"Друзi бiблiотеки".
47.Iваненко О. Мандрiвка книжковим мiстом / О. Іваненко // Нове життя
(Близнюкiвський р-н).- 2012.- 16 черв.
Новi читачi Близнюкiвської районної бiблiотеки для дiтей - учнi Софiївської школи
стали учасниками вiкторин: футбольної "Що ти знаєш про футбол" та лiтературної "Улюбленi книги моєї сiм'ї".
48.Iваненко О. Читають мама, тато - читаю я! / О. Іваненко // Нове життя
(Близнюкiвський р-н).- 2012.- 19 трав.- (Вiстi з бiблiотек).
В Близнюкiвськiй бiблiотецi для дiтей було проведено родинну iнтелектуальну гру.
На захiд завiтали читачi-учнi 4-Б класу зi своїми матусями, татусями, бабусями.
49.Игнатова С. Нам пишуть / С. Игнатова // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 28 квiт.
21 квiтня, напередоднi Всесвiтнього дня книги i авторського права в РуськоЛозiвськiй бiблiотецi Дергачiвського району була проведена бесiда "Книги - дар
человечества всем жителям на столетья вперед".
50.“ИграГол!!!овой" // Харьк. известия.- 2012.- 7 февр.- (Культура).
У Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для юнацтва проходить загальномiський
соцiально-благодiйний, культурно-спортивний, футбольно-бiблiотечний чемпiонат
"IграГол!!!овой", органiзований в рамках пiдготовки Харкова до проведення матчiв Євро2012.
51.I книги i комп'ютер // Вiстi Красноградщини.- 2012.- 20 квiт.- (Аспекти).
Бiблiотекарi М.-Комишуватського НВК Красноградського району та мiсцевої
бiблiотеки-фiлiї О. Григор'єва та О. Режило провели захiд - ознайомили школярiв iз
сучасними джерелами iнформацiї.
52.Калюжний М. Торкнулися душевних струн / М. Калюжний // Обрiї Iзюмщини.2012.- 27 сiч.
В Iзюмськiй центральнiй мiськiй бiблiотецi за сприяння Фонду "Русский мир"
вiдкрито Кабiнет росiйської мови.
53.Кандер Л. "Понад усе вони любили свiй рiдний край" / Л. Кандер // Нове життя
(Близнюкiвський р-н).- 2012.- 28 сiч.
На базi читального залу Близнюкiвської центральної бiблiотеки вiдбулася науковотеоретична конференцiя учнiв 9-А класу Близнюкiвського лiцею пiд гаслом "Понад усе
вони любили свiй рiдний край" з нагоди трагiчних подiй 1918 року пiд Крутами.

54.Кандер Л. Близнюкiвщина - моя мала Батькiвщина / Л. Кандер // Нове життя
(Близнюкiвський р-н).- 2012.- 24 берез.- (Заходи).
20 березня у читальному залi Близнюкiвської центральної бiблiотеки пройшла
науково-теоретична конференцiя "Культурно-лiтературний розвиток Харкiвщини у II пол.
ХХ ст.- поч. ХХI ст." для учнiв 9-х класiв лiцею.
55.Кандер Л. Зустрiч поколiнь / Л. Кандер // Нове життя (Близнюкiвський р-н).2012.- 25 лют.- (До Дня захисника Вітчизни).
21 лютого у примiщеннi читального залу Близнюкiвської районної бiблiотеки
вiдбулася зустрiч учнiв 9-Б класу Близнюкiвського лiцею з ветеранами працi, учасниками
бойових дiй Великої Вiтчизняної вiйни М. Волковим та I. Шевченком.
56.Кантемир Л. "Культурна спадщина народу" / Кантемир // Вiстi Дергачiвщини.2012.- 30 черв.- (Вiстi з бiблiотек).
У рамках конкурсу на кращий масовий захiд з популяризацiї культурної спадщини,
який проходить у бiблiотечних закладах Дергачiвської централiзованої системи, завiдувач
бiблiотеки Грудина Л.П. у примiщеннi Гаврилiвського клубу провела усний журнал
"Культурна спадщина народу".
57.Карлаш Н. Краплина душевностi вiд її серця / Н. Карлаш // Нове життя
(Близнюкiвський р-н).- 2012.- 28 сiч.- (Про людей хороших).
Понад сорок рокiв завiдує сiльською бiблiотекою в селi Добровiлля
Близнюкiвського району Вiра Михайлiвна Бакай.
58.Карнаушенко В. "Дружба з книгою - це свято" / В. Карнаушенко // Голос
Лозiвщини.- 2012.- 18 трав.- (У бiблiотеках району).
В Плисiвськiй бiблiотецi Лозiвського району пройшло свято, присвячене
Всесвiтньому дню книги, а також була органiзована "Виставка-загадка".
59.Катунiна I., Карелiна Т. "Одна Україна i двох не буває" / І. Катуніна, Т.
Кареліна // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 28 сiч.- (Нашi земляки).
В Пересiчанськiй бiблiотецi Дергачiвського району пройшла лiтературно-музична
композицiя "Одна Україна i двох не буває", яку провели завiдуюча музеєм I. Катунiна,
завiдуюча бiблiотекою Т. Карелiна, учасники художньої самодiяльностi БК та
екскурсоводи музею.
60.Кацуба В. З розпоряджень голови Дергачiвської райдержадмiнiстрацiї / В.
Кацуба // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 2 берез.
Колективи районної дитячої бiблiотеки Дергачiвської ЦБС, Вiльшанського
сiльського Будинку культури, чоловiчого вокального ансамблю "Перфоменс"
Дергачiвського районного Будинку культури та народний самодiяльний фольклорний
колектив "Слобода" Русько-Лозiвського сiльського клубу визнанi кращими за пiдсумками
роботи у 2011 роцi.
61.Кацюба О. Тетяна Тарабанова найкраще декламує власнi вiршi про Кобзаря / О.
Кацюба // Вiстi Красноградщини.- 2012.- 18 трав.
На регiональному конкурсi читцiв "Вiчне слово Кобзаря", який вiдбувся в Будинку
народної творчостi м. Харкова, Красноградщину представляла бiблiотекар Тетяна
Тарабанова. Прочитавши зi сцени власний вiрш "Тарасова зоря" Т. Тарабанова виборола
перемогу у номiнацiї "Автор".
62.Клочко О. У Петрiвцi захопилися бiсероплетiнням / О. Клочко // Вiстi
Красноградщини.- 2012.- 1 черв.- (Культура).
Бiблiотекар Петрiвської сiльської бiблiотеки Красноградського району О. Литвин
органiзувала гурток бiсероплетiння.
63.Книжкова полиця // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 7 сiч.- (Вiстi з бібліотек).
Про новi книги, якi одержала Дергачiвська центральна бiблiотека.
64.Когут О. Вiдкрити для себе Шевченка / О.Когут // Вiстi Змiївщини.- 2012.- 20
берез.

13 березня в Комсомольськiй мiськiй бiблiотецi Змiївського району вiдбувся вечiр,
присвячений пам'ятi Тараса Григоровича Шевченка.
65.Колобова О. Бiблiотека на селi поповнює фонди / О. Колобова // Вiстi
Змiївщини.- 2012.- 15 черв.- (Вдячнiсть).
Завiдуюча Нижньобишкинською сiльською бiблiотекою Змiївського району О.
Колобова про допомогу людей у поповненнi фонду бiблiотеки.
66.Куряча Л. Є 1000-й користувач безкоштовного Iнтернет-центру. Долучайтеся й
ви! / Л. Куряча // Голос Лозiвщини.- 2012.- 28 лют.- (Вiдлуння свята).
Завдяки перемозi в проектi-конкурсi програми "Бiблiомiст" у жовтнi 2011 року
Лозiвська центральна районна бiблiотека органiзувала Iнтернет-центр, в якому на сьогоднi
з'явився вже 1000-й користувач.
67.Лiтературний розвиток школярiв // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2012.- 20 квiт.(У бiблiотеках району).
Працiвники Богодухiвської районної дитячої бiблiотеки провели для читачiв
рiзноманiтнi заходи, серед яких: лiтературна мандрiвка життям i творчiстю поета i байкаря
Леонiда Iвановича Глiбова; захiд на вшанування пам'ятi Великого Кобзаря; лiтературна
подорож "I знов молюсь землi зеленiй".
68.Лавровська В. У "Веселцi" свято! / В. Лавровська // Голос Лозiвщини.- 2012.12 черв.- (Вiстi звiдусiль).
Бiблiотекар Герсеванiвської сiльської бiблiотеки-фiлiї Лозiвської ЦБС В.В.
Лавровська пiдготувала i провела 2 червня в оздоровчому таборi "Веселка", що при
Перемозькiй ЗОШ I-III ступенiв, святкове дiйство "Зелена недiля до нас завiтала".
69.Лаптєва Н. У районнiй бiблiотецi з'явився куточок "Русского мира" / Н. Лаптєва
// Вiстi Красноградщини.- 2012.- 10 лют.- (На часi).
3 лютого в Красноградськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулося урочисте
вiдкриття кабiнету "Русский мир" однойменного фонду.
70.Левченко В. Краса зi звичайного тiста / В. Левченко // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2012.- 24 берез.- (Свiт наших
захоплень).
У березнi в Богодухiвськiй районнiй бiблiотецi вiдбулося вiдкриття виставки робiт
Любовi Миколаївни Подолинної, якi виготовленi зi звичайного тiста. Ця технiка
називається бiокерамiкою чи просто "солтес".
71.Лисаченко В. Ще й досi у серцi вiдлуння вiйни / В. Лисаченко // Обрiї
Iзюмщини.- 2012.- 10 лют.- (Захiд).
Працiвники Iзюмської центральної районної бiблiотеки пiдготували лiтературнокраєзнавчу виставку "Героїчна сторiнка рiдного краю", присвячену 69-й рiчницi
визволення мiста Iзюма вiд нiмецько-фашистських загарбникiв.
72.Лисянський М. Благодiйний марафон: вiд серця до серця з книгою в руках / М.
Лисянський // Слобiд. край.- 2012.- 21 квiт.- (Суспiльство).
З нагоди Всеукраїнського тижня дитячого читання працiвники Харкiвської
обласної бiблiотеки для дiтей провели благодiйний марафон "Вiд серця до серця".
73.Лисянський М. Краща дитяча бiблiотека Харкiвщини - у Дергачах / М.
Лисянський // Слобід. край.- 2012.- 12 сiч.- (Суспiльство).
Наприкiнцi 2011 року в Дергачiвському районному Будинку культури вiдбулася
церемонiя нагородження фiналiстiв обласного огляду-конкурсу "Краща дитяча бiблiотека
Харкiвщини", у якому взяли участь 34 бiблiотеки.
74.Лисянський М. Рада заборонила закривати сiльськi клуби / М. Лисянський //
Слобiд. край.- 2012.- 9 лют.- (Актуально).
Постановою Верховної Ради рекомендовано Кабiнету Мiнiстрiв України вжити
заходiв щодо припинення i необгрунтованого закриття закладiв культури в сiльськiй
мiсцевостi, поповнення бiблiотечних фондiв сiльських бiблiотек.
75.Лише в громадi ми єдинi // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2012.- 15 берез.

Вiдновлено роботу Зарябинського сiльського Будинку культури Богодухiвського
району та заплановано комп'ютеризацiя сiльської бiблiотеки-фiлiї.
76.Логвiна Т. Вчити власну iсторiю / Т. Логвина // Вiстi Змiївщини.- 2012.- 27 сiч.(Культура i час).
Про спiвпрацю козацтва з Генiївською сiльською бiблiотекою-музеєм Галини
Пiдопригори Змiївського району.
77.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2012.- 19 черв.
У Катеринiвськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвського району 14 червня було проведено
майстер-клас "Iгровi форми роботи". 17 червня в Лозiвськiй районнiй центральнiй
бiблiотецi до Дня Скорботи проведено засiдання лiтературного клубу за участю учасника
Великої Вiтчизняної вiйни В.Ф. Риженка.
78.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2012.- 29 травня.
24 травня у бiблiотечних закладах Лозiвського району проведено низку тематичних
заходiв до Дня слов'янської писемностi й культури.
79.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2012.- 31 сiч.
27 сiчня у бiблiотечних закладах району проведено тематичнi заходи до Дня пам'ятi
жертв Голокосту. У загальноосвiтнiх навчальних закладах, бiблiотечних закладах району
проведено низку тематичних заходiв з нагоди вшанування пам'ятi героїв Крут.
80.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2012.- 6 берез.
У Лозiвськiй районнiй центральнiй бiблiотецi проведено семiнар-нараду з
бiблiотечними працiвниками району за темою "Виставочна дiяльнiсть: традицiї та
новацiї".
81.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2012.- 7 лют.
2 лютого у бiблiотечних закладах Лозiвського району проведено низку тематичних
заходiв з нагоди 200-рiччя вiд дня народження Є. Гребiнки.
82.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2012.- 27 берез.
У сiльських та селищних бiблiотеках-фiлiях Лозiвського району 19-21 березня
проведено низку тематичних заходiв до Всесвiтнього дня поезiї.
83.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 24 лют.
20 лютого у бiблiотецi Лозiвської фiлiї Харкiвського автодорожнього технiкуму
спецiалiстами центру молодi проведено годину спiлкування за темою "Правопорушення
та вiдповiдальнiсть". У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 21 лютого проведено вечiр поезiї
"Душа народу бринить у словi"; 21-25 лютого - пiдготовлено креативну виставку з
народознавства "Зустрiчайте Масляну" з чаюванням та куштуванням млинцiв, а також
виставку-портрет "Стояла я i слухала весну" до дня народження Лесi Українки; 23 лютого
– проведено iсторичну годину "Вартовi української держави" (з нагоди Дня захисника
Вiтчизни).
84.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 1 черв.
В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 1 червня вiдбулася екскурсiя вихованцiв дитсадка
N 14 до бiблiотеки "Посмiхнись менi, дитинство!". 2 червня у Лозiвськiй мiськiй
бiблiотецi пiдготовлена експрес-iнформацiя "Трiйця прийшла, три свята принесла".
85.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.13 квiт. 10-21 квiтня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi працює креативна виставка з
аксесуарами "Великдень всiх на гостини просить". У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi з 10
квiтня до рiчницi Чорнобильської трагедiї представлена книжкова виставка "Коли в
народу горе - поети не мовчать"; 11 квiтня пiдготовлено годину цiкавого "Одвiчнi
таємницi неба".
86.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 13 сiч.
10-14 сiчня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пiдготовлено iнформацiйний стенд
"Комедiограф-новатор Мольєр" та книжково-iлюстративну виставку "Зими чарiвний
сон...". Упродовж сiчня в бiблiотецi дiє народознавча книжкова виставка "Ходить свiтом
коляда" та пiдготовлено виставку-пораду "Якщо хочеш бути здоровим". 14 сiчня у

Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi буде проведено вiдкритий перегляд лiтератури "Задля
пошукiв iстини" до 75-рiччя з дня народження Є. Гуцало; дiє поличка-знайомство,
присвячена англiйському прозаїку, казкарю Джону Толкiєну.
87.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 16 берез.
13 березня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проведено Шевченкiвськi читання
"Шляхами великої долi" до Шевченкiвських днiв; 15 березня - вiдбувся вiдкритий
перегляд лiтератури "Моє ставлення до людей iншого кольору шкiри"; 16 березня проведено урок правознавства "Дiти в правовiй державi" в рамках реалiзацiї конвенцiї
ООН про права дитини. Упродовж березня у мiськiй бiблiотецi представлено лiтературний
куточок письменникiв-ювiлярiв: 130 рокiв вiд дня народження українського байкаря Л.I.
Глiбова; 130 рокiв вiд дня народження Христi Алчевської, а також виставку-перегляд
"Великий син великого народу" до дня народження Т.Г. Шевченка; тематичну поличку
"Тютюн – твiй ворог" та виставку-застереження "Свою екологiю творимо ми".
88.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 16 берез.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 13-30 березня оформлена книжково-журнальна
виставка "Ми йдемо в Європейський дiм"; представлено книжкову виставку для дiтей
"Суем свой нос в любой вопрос"; 15 березня – пiдготовлено лiтературну вiкторину до
ювiлею К. Чуковського "Загадки вiд Мухи-Цокотухи"; пiдготовлено виставку-реквiєм
"Невиплаканi сльози України" до вшанування роковин голодомору.
89.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.17 лют. У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 13-18 лютого дiє креативна книжкова
виставка "Щоб грип не прилип"; 14 лютого до Дня святого Валентина у бiблiотецi
вiдбулося свято поезiї "Душi найвищий злет"; 15-29 лютого в юнацькiй бiблiотецi дiє
книжкова виставка-хронiка "Над бiлим янголом скорботи - незгасний духу смолоскип" до
Дня вшанування учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав.
90.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 17 лют.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 15-29 лютого представлено поличку перiодичних
видань "Церква i благодiйництво" до 1025-рiччя Хрещення Русi; 17 лютого у мiськiй
бiблiотецi проведено хвилину повiдомлень "Державнi символи України" до 20-рiччя з дня
затвердження Верховною Радою (1992 р.) малого Державного герба України – тризуба,
вiдбувся вiдвертий дiалог "Наркоманiя – злочин чи хвороба".
91.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 18 трав.
14-15 травня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi дiє виставка-вшанування "Мати - її
Величнiсть, в її обiймах вiчнiсть"; 18-25 травня у бiблiотецi пiдготовлено виставкувшанування "Iсторична мудрiсть Великого Кобзаря" до дня перепоховання Т.Г. Шевченка.
92.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 2 берез.
До Всесвiтнього дня письменника 3 березня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi
пiдготовлено книжкову виставку "За цiєю книжкою знiмалося кiно"; 1-17 березня в
юнацькiй бiблiотецi представлено креативну книжкову виставку з аксесуарами "Прийди,
прийди, весно! Прийди, прийди, красна!" та пiдготовлено тематичну поличку
"Тютюнопалiння як свiтова проблема". До Дня здоров'я в мiськiй бiблiотецi пiдготовлено
тематичну викладку лiтератури "Без старостi – до ста лiт жити".
93.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 20 квiт.
Упродовж квiтня в Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi дiє виставка-знайомство "Свiт
книги - чисте й невичерпне джерело"; в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пiдготовлено
iнформацiйний стенд "Майстер iнтриги Венiамiн Каверiн" до 110-рiччя вiд дня
народження i проведено валео-виставку "Стиль життя - здоров'я".
94.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 22 черв.
До Дня Конституцiї України в Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi представлено
виставку-полемiку "Стабiльнiсть Конституцiї -стабiльнiсть держави"; 22 червня представлена книжкова виставка "Вiйна без права забуття". В Лозiвськiй юнацькiй
бiблiотецi 16-20 червня дiє тематична поличка "Майстер слова Валентин Бичко" до 100-

рiччя з дня народження письменника; 19 червня - проведено казкову вiкторину "Вiдчиняє
дверi казка"; 19-26 червня - до Дня Сорботи i вшанування пам'ятi жертв вiйни в Українi
дiє виставка-реквiєм "Великi твої жертви, Україно!"; 19-29 червня - до Дня молодi
пiдготовлена тематична поличка "Правовi орiєнтири молодого поколiння".
95.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 24 лют.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi до Дня захисника Вiтчизни пiдготовлено
бiблiотечний урок "Спасибi вам, солдати Перемоги"; проведено правовий диспут "Мир i
дружба - не дива, або знай свої права" до Реалiзацiї конвенцiї ООН про права дитини.
Упродовж лютого в мiськiй бiблiотецi дiє книжкова виставка-ознайомлення "Славлю
землю батькiв своїх - свою рiдну Україну" до дня української революцiї, представлена
поличка перiодичних видань "Церква i благодiйництво" до 1025-рiччя Хрещення Русi.
96.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 27 квiт.
25 квiтня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проведена iнформацiйна година
"Чорнобильська трагедiя - бiль України". У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проведено
iнформацiйну годину "Твоя безпека, малюче!" з безпеки життєдiльяностi; 26 квiтня у
бiблiотецi представлено бiблiографiчний куточок "У той рiк занiмiли зозулi" до Дня
пам'ятi Чорнобильської трагедiї.
97.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 3 лют.
1-11 лютого в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi дiє iнформацiйний стенд "Поет
абстрактiв i контрастiв"; 2-8 лютого пiдготовлено тематичну поличку "Нове тисячолiття новi професiї".
98.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 30 берез.
27-31 березня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшла креативна виставка з
аксесуарами "Весь мир – театр, а люди в нем – актеры" до Всесвiтнього дня театру;
проведено екскурсiї, лiтературнi вiкторини "Через книжку до духовностi" у рамках Тижня
дитячої книги.
99.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 4 трав.
2-15 травня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi демонструється виставка-вшанування
"Мати - її величнiсть, в її обiймах вiчнiсть"; 4 травня в бiблiотецi проведено годину пам'ятi
"Нiхто не забутий, на попiл нiхто не зiйшов". В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 2-12
травня представлена тематична поличка "Свята вода" до святкування хрещення Русi; 3-14
травя - представлено книжкову виставку-пам'ять "Пам'ять не знає сивини" та креативну
книжкову виставку з аксесуарами "Пам'ятаєш, земле, сорок п'ятий?".
100.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 6 квiт.
3-20 квiтня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проводиться виставка-спогад "Правда
життя" до Мiжнародного дня визволення в'язнiв фашистських концтаборiв; 4 квiтня пiдготовлено експрес-iнформацiю "Релiгiйнi традицiї українцiв - джерело духовностi" до
1025-рiччя Хрещення Русi. В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представлено книжкову
виставку "Здоровому все здорово" до Всесвiтнього дня здоров'я.'
101.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 8 черв.
5 червня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi органiзовано екскурсiї бiблiотекою
"Посмiхнись менi, дитинство!" та дiє естетична виставка "Симфонiя кольору" про
видатних живописцiв свiту; 6-16 червня в бiблiотецi представлена виставка-роздум "Жити
в гармонiї з природою" до Всесвiтнього дня навколишнього середовища. Упродовж
червня в юнацькiй бiблiотецi представлено журнальну виставку-мозаїку перiодичних
видань для дiтей "Из сумки почтальйона Печкина" та книжкову виставку з народознавства
"Свята сонячного циклу", а також органiзовано соцiологiчне дослiдження серед юнацтва
"Патрiотизм у розумiннi сучасної молодi".
102.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 8 черв.
10-25 червня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi дiє виставка-вшанування "На пам'ять
не накладено табу" до Дня скорботи i вшанування пам'ятi жертв вiйни в Українi.

Упродовж червня в бiблiотецi представлена тематична поличка "Письменникам-ювiлярам
присвячено".
103.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 9 берез.
В рамках реалiзацiї конвенцiї ООН про права дитини у Лозiвськiй мiськiй
бiблiотецi 6 березня пiдготовлено годину спiлкування "Пустощi та кримiнальна
вiдповiдальнiсть"; 7 березня пiдготовлено лiтературну годину "Тарасовi слова – то правда
жива". 6-10 березня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi органiзовано виставку-вiтання з
аксесуарами "Жiнка – одвiчна загадка природи" та представлено книжкову виставкуперсоналiю до вшанування Т. Шевченка "Корифей української лiтератури".
104.Мiсто Лозова: подiї та факти //Голос Лозiвщини.- 2012.- 23 берез.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 20 березня оформлено краєзнавчий куточок
"Лозова - перлина степового краю"; 20-24 березня – пiдготовлено книжкову виставку iз
циклу "Здоровий спосiб життя!" "Знати, дiяти, жити!"; 23 березня до Всесвiтнього дня
поезiї для учнiвської молодi проведено вечiр поезiї "Зупинилось небо у вiкнi". 21 березня
у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проведено годину цiкавого "Бiблiя - визначна пам'ятка
культури" до 1025-рiччя хрещення Русi; 22 березня пройшов урок моралi "Хай оживає
iстина стара – людина починається з добра".
105.Мiсто Лозова: подiї та факти Голос Лозiвщини.- 2012.- 25 трав.
18-26 травня до Дня пам'ятi жертв полiтичних репресiй в Лозiвськiй юнацькiй
бiблiотецi представлена книжкова виставка "У фокусi - тоталiтаризм"; 22 травня - до дня
перепоховання Т.Г. Шевченка вiдбувся поетичний перформанс "Проща до Тараса"; 22-26
травня - до Дня слов'янської писемностi в юнацькiй бiблiотецi пiдготовлено вiдкритий
перегляд лiтератури "Спадщина Кирила i Мефодiя" та тематичну поличку "Человек
обширной учености" до дня народження українського письменника й iсторика М.
Костомарова; 22-31 травня - проведено бесiду-застереження "Тютюнопалiння як свiтова
проблема" до Всесвiтнього дня без тютюну; 25 травня вiдбувся iнформацiйний
калейдоскоп "Життєвий проект старшокласника" (профорiєнтацiя).
106.Мiсто Лозова: подiї та факти Голос Лозiвщини.- 2012.- 25 трав.
24 травня в Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi представлено бiблiографiчний покажчик
"Закон. Право. Обов'язок" у рамках реалiзацiї конвенцiї ООН iз захисту дiтей.
107.Мiсто Лозова: подiї та факти Голос Лозiвщини.- 2012.- 27 сiч.
З 24 сiчня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi органiзовано екскурсiї з вiкториною
"Задзеркалля Льюїса Керрола" до 180-рiччя вiд дня народження письменника; 24-28 сiчня
в бiблiотецi пiдготовлено iнформацiйний стенд "Понад Крутами вiчнiсть у сурми сурмить"
до Дня пам'ятi боїв пiд Крутами. У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 25 сiчня пiдготовлено
лiтературну годину "Вiрнiсть дитинству" до 75-рiччя з дня народження В. Кави; 27 сiчня
до Мiжнародного дня Голокосту пiдготовлено урок-подорож "Пам'ять засторога вiд
помилок, запорука миру", 29 сiчня у мiськiй бiблiотецi пiдготовлена хвилина повiдомлень
"Крути - приклад духовностi й звитяги".
108.Мiсто Лозова: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2012.- 10 лют.
8 лютого у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi до 175-рiччя вiд дня смертi О.С. Пушкiна
(1799-1837) проведено захiд "Поезiя в колi друзiв "Негаснуче сонце поезiї"; 10-18 лютого
в бiблiотецi пiдготовлено поличку-знайомство "Французький прозаїк, поет та драматург"
до дня народження В. Гюго (1802-1885).
109.Макаренко Н. По життю - з посмiшкою! / Н. Макаренко // Голос Лозiвщини.2012.- 13 квiт.- (У бiблiотеках району).
До Дня смiху Лозiвська центральна дитяча бiблiотека разом з учнями початкової
школи ЗНЗ-ДНЗ N 10 провела хвилинку-веселинку "Чарiвник смiху" за творчостi
письменника-сатирика, ювiляра року П.П. Глазового.
110.Матющенко О. Бестселери - до сiльських бiблiотек / О. Матюшенко // Красная
звезда (Чугуевский р-н).- 2012.- 31 марта.- (Культура).

Книжковi фонди бiблiотечних закладiв Чугуївського району поповнилась новими
книгами вiдомого росiйського письменника, iсторика-публiциста Миколи Старiкова.
111.Мельникова Т. Великий українець Тарас Шевченко / Т. Мельникова // Вiстi
Красноградщини.- 2012.- 9 берез.
У Красноградськiй районнiй бiблiотецi 9 березня вiдбудеться лiтературний вечiр
"Ти в моєму серцi, Україно, думою Шевченка гомониш".
112.Меркулова Т. Бiблiотеки Змiївщини: новий крок назустрiч сучасностi / Т.
Меркулова // Вiстi Змiївщини.- 2012.- 6 сiч.- (Культура i час).
З сiчня 2012 року 5 бiблiотек Змiївського району почали надавати своїм читачам
нову послугу - користування Iнтернет-мережею. Усе необхiдне для цього обладнання
Змiївська ЦБС одержала за перемогу в другому турi конкурсу "Органiзацiя нових
бiблiотечних послуг з використанням вiльного доступу до Iнтернету" в рамках програми
"Бiблiомiст".
113.Миколенко Р. "Живи i розквiтай, наш рiдний край" / Р. Миколенко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2012.- 7 квiт.- (Вiстi з бібліотек).
На пiдтримку районної програми "Зробимо наш район квiтучим" Гаврилiвська
бiблiотека Дергачiвського району провела лiтературно-музичний вечiр "Живи i розквiтай
наш рiдний край".
114.Мороз Н. Бiблiотечний урок / Н. Мороз // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 18 лют.(Нам пишуть).
У Дергачiвськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi було проведено бiблiотечний урок
"Про цiкаве на планетi читай в журналi i газетi".
115.Мороз Н. Цiкава екскурсiя / Н. Мороз // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 9 черв.(Вiстi з бiблiотек).
У Дергачiвськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi вiдбулась вiртуальна екскурсiя
"Гомiльшанськi лiси".
116.Мудрак Н. Вiчна казка кохання / Н. Мудрак // Голос Лозiвщини.- 2012.- 21
лют.- (Наша iсторiя й нашi свята).
Акцiєю для молодi "Це прикольно! Признач побачення в бiблiотецi" бiблiотекарi
Лозiвської центральної районної бiблiотеки розпочали святкування Дня святого
Валентина, на юнацькому абонементi органiзували виставку-сюрприз "Мелодiя двох
сердець".
117.На Харкiвщинi створено єдиний бiблiотечно-iнформацiйний простiр // Вiстi
Змiївщини.- 2012.- 3 лют.- (Культура).
27 сiчня у Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для дiтей вiдбулась урочиста церемонiя
вiдкриття Регiонального сайту дитячих бiблiотек Харкiвської областi "Бiблiомiстечко дитячий простiр". Створення цього сайту стало можливим завдяки гранту, який виграла
бiблiотека у квiтнi 2011 року в рамках програми "Бiблiомiст".
117.Нам пишуть // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 28 квiт.
Дитячий аматорський ляльковий театр "Казка", який займається постановкою
лялькових спектаклiв при Козачолопанськiй бiблiотецi-фiлiї N 6 Дергачiвської ЦБС,
завiтав до ДНЗ "Сонях" з ляльковою виставою-казкою "Допоможiть Дракошi".
118.Новикова З. "Не дамо засохнути родовому дереву" / З. Новикова // Вiстi
Дергачiвщини.- 2012.- 7 квiт.- (Вiстi з бібліотек).
В Дворiчнокутянськiй бiблiотецi-фiлiї N 13 Дергачiвської ЦБС, в рамках конкурсу
на кращий масовий захiд з популяризацiї культурної спадщини, пройшов масовий захiд
"Село i люди. Подiї i факти", в якому взяли участь читачi бiблiотеки, учнi
Дворiчнокутянської школи, аматори Мануїлiвського сiльського клубу.
119.Новикова З. Зустрiч з вiдомими земляками / З. Новикова // Вiстi
Дергачiвщини.- 2012.- 30 черв.- (Вiстi з бiблiотек).
Безрукiвська бiблiотека-фiлiя N 1 Дергачiвської ЦБС взяла участь у районному
конкурсi на кращий масовий захiд з популяризацiї культурної спадщини.

120.Новикова З. Страна твоей мечты / З. Новикова // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 9
черв.- (Вiстi з бiблiотек).
Русько-Лозiвська бiблiотека-фiлiя N 21 Дергачiвського району пiдготувала свято
дозвiлля i хобi, яке вiдбулося в примiщеннi сiльського клубу спiльними зусиллями
читацького активу, сiльського клубу i членiв клубу за iнтересами "Досуг", який дiє при
бiблiотецi. В залi були представленi виставки робiт майстрiв i книжкова виставка "В
помощь умельцам".
121.Новикова З., Марченко С. "Духовна скарбниця" / З. Новикова, С. Марченко //
Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 30 черв.- (Вiстi з бiблiотек).
Полiвська бiблiотека-фiлiя N 17 Дергачiвської ЦБС запросила жителiв села на
зустрiч, присвячена культурнiй спадщинi українського народу. В фойє сiльського клубу,
де проводився захiд, демонструвалася розгорнута виставка "Духовна скарбниця".
122.Новикова З., Стеблак О. Конкурс серед бiблiотек / З. Новикова, О. Стеблак //
Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 26 трав.- (Вiстi з бiблiотек).
В рамках конкурсу серед бiблiотек Дергачiвської ЦБС по популяризацiї культурної
спадщини вiдбувся захiд, який органiзували Цупiвська (зав. Павлюк Г.П.) та Дубiвська
(зав. Зарiцька В.I.) бiблiотеки-фiлiї. Козачолопанська бiблiотека-фiлiя N 6 запросила на
усний журнал "Пiд чаром рiдної землi", що розпочався виставою лялькового театру
"Казка", що дiє при бiблiотецi.
123.Носко Н. Доля книги / Н. Носко // Радянський патрiот (Великобурлуцький рн).- 2012.- 18 лют.
Про поповнення фонду абонементу Великобурлуцької центральної районної
бiблiотеки.
124.Носова М. Селищна рада - господарство: дiєва спiвпраця / М. Носова // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2012.- 27 сiч.- (Резонанс).
Шарiвська сiльська бiблiотека Богодухiвського району, яка знаходилася в
неопалюваному примiщеннi, переведена у вiльне примiщення, де було проведено
косметичний ремонт.
125.О жiнко! Загадка одвiчна, водночас сильна i тендiтна! // Вiстi Водолажчини.2012.- 10 берез.
У переддень свята 8 Березня ювiлейною медаллю "20 рокiв незалежностi України"
була нагороджена завiдувачка Просянською сiльською бiблiотекою-фiлiєю Г.М. Кулик.
126.От сердца к сердцу // Харьк. известия.- 2012.- 29 марта.- (Регіон).
Харкiвська обласна бiблiотека для дiтей з 19 березня до 2 квiтня проводить
благодiйний марафон "От сердца к сердцу", присвячений Всеукраїнському тижню
дитячого читання та Мiжнародному дню дитячої книги.
127.Павленко А. Красноградськi бiблiотеки отримали 170 нових книжок / А.
Павленко // Слобiд. край.- 2012.- 7 лют.- (Суспiльство).
У рамках Програми з розвитку росiйської мови, яка розпочалася на Харкiвщинi у
2007 роцi, до вже iснуючих у бiблiотеках Балаклiйського, Валкiвського, Вовчанського,
Золочiвського районiв кабiнетiв "Русский мир", додався такий кабiнет i у Красноградi.
Бiблiотечний фонд району поповнили 170 книжкових видань i комплекс мультимедiйних
матерiалiв. Зiбравшихся на урочисте вiдкриття кабiнету гостей привiтав ансамбль
"Берестяночка" iз села Берестове.
128.Павленко А. Культура "одужує" вiд хворобливих процесiв / А. Павленко //
Слобiд. край.- 2012.- 11 лют.- (Культура).
Про створення нової вертикалi управлiння з установами культури Харкiвської
областi, про подолання кризи у театрально-концертнiй сферi, про пiдтримку сiльських
будинкiв культури i бiблiотек розповiдав на прес-конференцiї начальник Головного
управлiння культури i туризму Дмитро Кузнєцов.
129.Павленко О. Замела дороги заметiль, i дерева всi стоять у срiблi... / О.
Павленко // Вiстi Змiївщини.- 2012.- 10 лют.- (Поетичне рандеву).

У читальному залi дитячої бiблiотеки сел. Комсомольського на Змiївщинi
вiдбулося перше у цьому роцi засiдання клубу "Поетичне рандеву".
130.Пархоменко Н. "Веснянi сюрпризи жiнцi" / Н. Пархоменко // Голос
Лозiвщини.- 2012.- 13 квiт.- (У бiблiотеках району).
В Новоiванiвськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвського району пройшла лiричномузична година "Веснянi сюрпризи жiнцi". Читачам була запропонована квiлт-виставка,
на якiй, окрiм книг та перiодики, були представленi подарунки мамам, зробленi дiтьми
членами читацького клубу за iнтересами "Умiйко".
131.Петровська Г. Ветерани книжкових морiв / Г. Петровська // Вiстi Змiївщини.2012.- 13 сiч.- (До ювiлею дитячої бібліотеки).
Про ювiлей Змiївської дитячої бiблiотеки та про людей, якi багато рокiв
присвятили роботi з книгою: Василину Iванiвну Немченко, Нiну Тимофiївну Кришталь,
Ганну Iванiвну Загоруйко.
132.Плетньова Л. "Я своїм вiршам дарую крила" / Л. Плетньова // Радянський
патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2012.- 31 берез.- (Зустрічi).
У Великобурлуцькiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулося лiтературне свято
"Я своїм вiршам дарую крила", присвячене Всесвiтньому дню поезiї, що вiдзначається
щорiчно 21 березня.
133.Подiї у фотооб'єктивi // Краєвид (Шевченкiвський р-н).- 2012.- 24 берез.
У Шевченкiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi пройшов захiд на честь рiчницi
Т.Г. Шевченка.
134.Подорож сторiнками улюблених казок // Вiстi Водолажчини.- 2012.- 24 берез.
15 березня бiблiотекарi Нововодолазької гiмназiї Л.О. Хiльченко та Л.А. Цимбал
запросили школярiв-першокласникiв до участi в лiтературно-казковому турнiрi "У свiтi
казки чарiвної".
135.Поезiя - то щирiсть душ..." // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2012.- 20 квiт.- (У
бiблiотеках району).
До Всесвiтнього дня поезiї у Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi пройшла
зустрiч мiсцевих поетiв з учнями 5-А та 5-Б класiв лiцею N 3.
136.Поздравляем с юбилеем! // Время.- 2012.- 14 февр.
85-летний юбилей отмечает библиотекарь лицея "Автодорожник" Валерия
Ивановна Ломакина.
137.Полякова О. "Успiх - це свiт, у якому кожен може себе знайти" / О. Полякова
// Голос Лозiвщини.- 2012.- 2 берез.- (Минулi й майбутнi свята).
У дискоклубi Перемозької бiблiотеки Лозiвського району пройшов захiд "Успiх –
це свiт, у якому кожен може себе знайти".
138.Попова О. История семьи - история земли / О. Попова // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н).- 2012.- 21 квiт.- (Память).
В Харьковской центральной районной библиотеке в г. Южном состоялась
презентация книги Маргариты Бирюковой "Борьба за счастье".
139.Посвята у читачi // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 7 квiт.- (Вiстi з бібліотек).
Завiдуюча бiблiотеки Козачолопанського НВК Дергачiвського району пiдготувала
невелике свято з нагоди посвяти першокласникiв у читачi мiсцевої бiблiотеки.
140.Проект "VIP-персона без галстука" // Харьк. известия.- 2012.- 14 июня.(Общество).
В Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для дiтей вiдбулась автограф-сесiя iз
заступником голови Харкiвської облдержадмiнiстрацiї, депутатом мiської ради Євгеном
Савiним "VIP-персона без галстука". Пiд час зустрiчi задавати питання мали змогу як
безпосереднi гостi бiблiотеки, так i читачi рiзного вiку з Чугуївського, Змiївського,
Зачепилiвського i Дергачiвського районiв за допомогою скайп-зв'язку.
141.Рєзнiк О. Свiт чарiвної казки в дитячiй бiблiотецi / О. Рєзнік // Дворiчанський
край.- 2012.- 7 квiт.

В рамках Тижня дитячої та юнацької книги Дворiчанська районна дитяча
бiблiотека провела декiлька чудових лiтературних свят, серед яких: вiкторина-презентацiя
"Сказки дедушки Корнея"; лiтературно-iгрова програма "У свiтi казки чарiвної".
142.Рєзнiк О. У днi зимових канiкул / О. Рєзник // Дворiчанський край.- 2012.- 21
сiч.
У днi зимових канiкул Дворiчанська дитяча бiблiотека запропонувала своїм
читачам декiльна традицiйних заходiв. Один iз них - новорiчний ранок "Подорож казкою".
143.Савран А. "Мистецький десант" лозiвчан / А. Савран // Голос Лозiвщини.2012.- 27 берез.
Автори з Лозiвського лiтературно-творчого клубу "Лiгос" побували 15 березня на
зустрiчi в лiтературно-музичнiй вiтальнi "Слобожанщина", яка вже майже 20 рокiв iснує
при Центральнiй мiськiй бiблiотецi iм. В.Г. Бєлiнського мiста Харкiв.
144.Святий Миколай, до нас завiтай! // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2011.24 груд.
У Близнюкiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей було проведено святковий захiд
"Святий Миколай, до нас завiтай!".
145.Семiнар бiблiотечних працiвникiв // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2012.- 20
квiт.- (У бiблiотеках району).
У Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi вiдбувся семiнар для працiвникiв
сiльських бiблiотек на тему: "Роль бiблiотеки у формуваннi позитивної мотивацiї на
здоровий спосiб життя".
146.Сергеева В. Харьковчане бережно хранят старинные рушники / В. Сергеева //
Веч. Харьков.- 2012.- 7 апр.- (Инициатива).
В харкiвськiй бiблiотецi N 22 вiдкрилась незвичайна виставка. Свої сiмейнi релiквiї
– iкони, рушники, картини, керамiку для експозицiї принесли самi читачi.
147.Сєрiк Т., Євтушенко М. Подорож у країну добра i ввiчливостi / Т. Сєрiк, М.
Євтушенко // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 26 трав.- (Вiстi з бiблiотек).
Працiвники Подвiрської бiблiотеки-фiлiї N 9 Дергачiвської ЦБС та мiсцевого клубу
запросили жителiв села на весняну театральну виставу "Подорож у країну ввiчливостi i
добра".
148.Сиротенко Л. На пiдтримку районних проектiв / Л. Сиротенко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2012.- 14 квiт.- (Вiстi з бібліотек).
На пiдтримку реалiзацiї районних проектiв "Разом до Євро-2012" та "Зробимо наш
край квiтучим" в Солоницiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 10 Дергачiвської ЦБС провели
конкурс малюнкiв серед учнiв 4-5 класiв, вiкторину "Iсторiя Чемпiонатiв Європи по
футболу" та мiнi-фестиваль "Квiти рiдного краю".
149.Скачко Н. Iванiвська бiблiотека-фiлiя виграла мiжнародний грант / Н. Скачко
// Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2012.- 3 марта.- (Здобутки).
Завдяки участi у конкурсi "Поповнення сiльських бiблiотек та активацiя їх
культурно-просвiтницької роботи з дiтьми i молоддю", який проводиться Мiжнародним
фондом "Вiдродження" та Iнститутом Вiдкритого Суспiльства "(Нью-Йорк – Будапешт),
Iванiвська бiблiотека-фiлiя Чугуївського виграла поповнення книжного фонду новими
книгами та перiодичними виданнями.
150.Слатiна О. Культура - скарбниця людського досвiду / О. Слатіна // Вiстi
Дергачiвщини.- 2012.- 26 трав.- (Вiстi з бiблiотек).
Вiльшанська бiблiотека для дорослих та Вiльшанська дитяча бiблiотека
Дергачiвської ЦБС органiзували та провели тематичний вечiр, присвячений культурнiй
спадщинi минулих поколiнь вiльшанцiв.
151.Слив'як В. Росiйськi книги - для валкiвчан / В. Слив’як // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2012.- 26 трав.
У Валкiвськiй районнiй бiблiотецi урочисто вiдкрито кабiнет Фонду "Русский
Мир", який працює на Харкiвщинi за сприяння Генерального консульства Росiйської

Федерацiї й обласного керiвництва. Фонд кабiнету складають переданi "Русским Миром"
двi рiзножанровi добiрки росiйськомовних видань i мультимедiйних матерiалiв.
152.Соборнiсть України: вiд iдеї до життя // Нове життя (Близнюкiвський р-н).2012.- 28 сiчн.- (Державнi свята).
19 сiчня у примiщеннi Близнюкiвської дитячої бiблiотеки вiдбулася науковотеоретична конференцiя з нагоди Дня злуки i свободи України.
153.Спом'янемо славу Крутiв" // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2012.- 4 лют.
У Близнюкiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей вiдбулася iнформацiйна година
"Спом'янемо славу Крутiв".
154.Стеблак О. Година пам'ятi / О. Стеблак // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 14 сiч.
Завiдуюча Козачолопанською бiблiотекою-фiлiєю N 6 Дергачiвської ЦБС
пiдготувала книжкову виставку "Минуле волає до нас", присвячену 70-м роковинам вiд
початку розстрiлiв харкiв'ян-євреїв у Дробицькому яру.
155.Стеблак О. Казковий свiт / О. Стеблак // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 7 квiт.(Вiстi з бібліотек).
До 130-рiччя вiд дня народження росiйського письменника Корнiя Iвановича
Чуковського була приурочена лiтературна година для учнiв 4-А класу Козачолопанського
НВК Дергачiвського району, яку пiдготувала i провела завiдуюча бiблiотекою-фiлiєю N 6.
156.Стеблак О. Нам пишуть / О. Стеблак // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 28 квiт.
На пiдтримку районної програми "Зробимо наш район квiтучим" та з нагоди Дня
довкiлля завiдувачка Козачолопанської бiблiотеки-фiлiї N 6 Дергачiвської ЦБС разом з
дiтьми, читачами-активiстами, впорядкували клумбу перед вiкнами бiблiотеки.
157.Ступка Ю. Окремi бiблiотеки районної ЦБС будуть пiдключенi до мережi
Iнтернет / Ю. Ступка // Вiстi Водолажчини.- 2012.- 3 берез.- (Актуально).
П'ять бiблiотек Нововодолазької ЦБС взяли участь в останньому етапi конкурсу
"Органiзацiя нових бiблiотечних послуг з використання вiльного доступу до Iнтернету" в
рамках технологiчного проекту "Бiблiомiст" i увiйшли до четвiрки переможцiв
Харкiвської областi.
158.Ступка Ю. Урок пам'ятi / Ю. Ступка // Вiстi Водолажчини.- 2012.- 25 лют.
Працiвники Нововодолазької районної бiблiотеки пiдготували i провели Урок
пам'ятi, присвячений виводу радянських вiйськ iз Афганiстану, для учнiв 7-го класу
Нововодолазького лiцею.
159.Сургай Н. Книги вiд "Русского мира" / Н. Сургай // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2012.- 17 сiч.- (Мистецька свiтлиця).
Фонд "Русский Мир" передав Валкiвськiй районнiй бiблiотецi колекцiю
росiйськомовних видань i мультимедiйних матерiалiв. Книги поповнять фонд "Кабiнету
"Русского Мира".
160.Тарасова О. Масляна в бiблiотецi / О. Тарасова // Голос Лозiвщини.- 2012.- 24
лют.- (Вiстi звідусіль).
До свята Масляної в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi розгорнута виставка, на якiй
представленi книжки з народознавства, що знайомлять читачiв iз традицiями святкування
Масляної на Українi.
161.Тарасова О. На екскурсiю - до бiблiотеки! / О. Тарасова // Голос Лозiвщини.2012.- 8 черв.
В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пiд час лiтнiх канiкул проходять екскурсiї для
школярiв.
162.Телемiст iз заступником голови облдержадмiнiстрацiї Є. Савiним // Вiстi
Дергачiвщини.- 2012.- 30 черв.- (Вiстi з бiблiотек).
У червнi у Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для дiтей вiдбувся телемiст iз
заступником голови обласної державної адмiнiстрацiї Євгеном Савiним. Поспiлкуватися з
заступником губернатора мали змогу також й читачi ЦБС Чугуївського, Змiївського,

Зачепилiвського та Дергачiвського районiв, з якими за допомогою Skype було
органiзовано вiдеоконференцiю.
163.Ткачева Т. Книга - лучший помощник / Т. Ткачева // Красная звезда
(Чугуевский р-н).- 2012.- 11 февр.- (Школьные новости).
С начала года библиотеки общеобразовательных учебных заведений Чугуевского
района пополнились наборами серии классиков украинской и мировой литературы.
164.Ткаченко Н. "Я - майбутнє твоє, Україно" / Н. Ткаченко // Нове життя
(Близнюкiвський р-н).- 2012.- 9 трав.
До Мiжнародного дня захисту дiтей у Близнюкiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей
вiдбувся цiкавий та пiзнавальний святковий ранок "Я - майбутнє твоє, Україно".
165.Токаренко I. Щира вдячнiсть всiм, хто нам допомагав! / І. Токаренко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2012.- 2 берез.
Дворiчнокутянська, Полiвська та Мануїлiвська бiблiотеки, Мануїлiвський та
Полiвський клуби Дергачiвського району забезпечували проведення державних свят,
масових заходiв, аматорськi колективи яких виступали на районних та обласних
фестивалях i конкурсах.
166.У Попiвськiй бiблiотецi – новi книги // Вiстi Красноградщини.- 2012.- 24 лют.(Коротко).
Фонд Попiвської сiльської бiблiотеки Красноградського району поповнився
кiлькома сотнями нових видань.
167.Фiлiпська Л., Чернецька Г. Свято рiдної мови / Л. Фiлiпська, Г. Чернецька //
Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 17 берез.- (Нам пишуть).
Вiльшанськi бiблiотеки на Дергачiвщинi вiдзначили Мiжнародний день рiдної мови
святом для учнiв 5 класiв, на якому виступив ансамбль "Червона калина".
168.Фахiвець, не байдужий до всьго нового, iнновацiйного // Вiстi Змiївщини.2012.- 13 квiт.- (Ювiлей).
16 квiтня святкуватиме свiй ювiлейний день народження Любов Вiталiївна Хомiк завiдуюча вiддiлом обслуговування Змiївської центральної бiблiотеки, який вона очолює
17 рокiв поспiль.
169.Федорченко Я. "Вiчне слово Кобзаря" / Я. Федорченко // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2012.- 6 квiт.- (Конкурс).
За iнiцiативи працiвникiв Богодухiвського районного будинку культури,
централiзованої бiблiотечної системи у читальнiй залi Богодухiвської центральної
районної бiблiотеки вiдбувся мiський конкурс читцiв "Вiчне слово Кобзаря", присвячений
творчостi українського поета Тараса Григоровича Шевченка.
170.Фоменко Л. Завжди радi / Л. Фоменко // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 7 квiт.(Вiстi з бібліотек).
У Лiснянськiй бiблiотецi Дергачiвського району до уваги вiдвiдувачiв працюють
рiзноманiтнi виставки: малюнкiв юних художникiв Родiона i Марiї Мендрiних, вишиванок
Мачехiної Лiдiї Петрiвни, Шабалтас Параски Андрiївни та Юрченко Наталiї Василiвни.
Демонструється виставка стародавнiх рушникiв, серветок, дорiжок "З бабусиної скринi".
171.Хто вмирає в боротьбi - в серцях живе навiки" // Нове життя (Близнюкiвський
р-н).- 2012.- 23 черв.
13 червня з нагоди дати пам'ятi i скорботи - дня початку вiйни в читальному залi
Близнюкiвської ЦРБ вiдбулася зустрiч Близнюкiвського лiцею з ветеранами Великої
Вiтчизняної вiйни М. Волком, I. Шевченком, I. Перепелицею пiд назвою "Хто вмирає в
боротьбi - в серцях живе навiки".
172.Церковна Н. I бiблiотекар, i волонтер / Н. Церковна // Маяк (Богодухiвський рн).- 2012.- 20 квiт.- (У бiблiотеках району).
Про завiдуючу Павлiвською сiльською бiблiотекою Богодухiвського району Олену
Олексiївну Горбенко.

173.Чернецька Г. Свято поезiї у Вiльшанах / Г. Чернецька // Вiстi Дергачiвщини.2012.- 7 квiт.- (Вiстi з бібліотек).
До Всесвiтнього Дня поезiї, який вiдзначався 21 березня працiвники Вiльшанської
школи та бiблiотеки на Дергачiвщинi пiдготували i провели зустрiч учнiв 8-9 класiв з
мiсцевими поетами.
174.Чигрин В. Фiлософiя краєзнавства / В. Чигирин // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н).- 2012.- 25 лют.- (Вiстi Передмістя).
Активiсти клубу "Краєзнавець" Харкiвського районного Центру дитячої та
юнацької творчостi побували на засiданнi круглого столу "М.В. Ломоносов – свiточ
наукової думки", що проводився в Харкiвськiй державнiй науковiй бiблiотецi iм. В.Г.
Короленка.
175.Шило А. Господиня книжкового дому / А. Шило // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2012.- 14 квiт.
Про Зою Григорiвну Iонiнау, яка багато років завiдувала Валкiвською дитячою
бiблiотекою.
176.Шляхами iсторичного минулого // Вiстi Красноградщини.- 2012.- 3 лют.
Урочистий захiд iз нагоди Дня Соборностi та Свободи України вiдбувся у
примiщеннi Хрестищенської сiльської бiблiотеки Красноградського району.
177.Щеглова О. "Книжкова країна - найкраща у свiтi!" / О. Щеглова // Голос
Лозiвщини.- 2012.- 7 лют.- (Про все звідусіль).
Працiвники Лозiвської центральної дитячої бiблiотеки органiзували зустрiч учнiв
других класiв ЗНЗ-ДНЗ N 10 з землячкою – письменницею Зоєю Михайлiвною Скiпiною.
178.Щукiна А. До Великодня / А. Щукіна // Голос Лозiвщини.- 2012.- 20 квiт.- (У
бiблiотеках району).
У Бунакiвськiй сiльськiй бiблiотецi Лозiвського району вiдбулося засiдання клубу
за iнтересами "Мозаїка" до Великодня пiд назвою "Свiтле Христове Воскресiння".
179.Ялинковi прикраси - власними руками // Трибуна трудящих (Харкiвський рн).- 2012.- 7 сiч.- (Святковий калейдоскоп).
У Коротичанськiй селищнiй бiблiотецi Харкiвського району розгорнуто виставку
пiд назвою "Чарiвне свято", експонатами якої стали не лише пiдiбрана лiтература та
свiтлини, що розповiдають про найпопулярнiшi народнi свята українцiв, а й багато
виробiв, художнiх композицiй, аплiкацiй та iграшок, виготовлених постiйними
вiдвiдувачами i читачами бiблiотеки.

Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації з питань
культури та мистецтва.

БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
(Анотований тематично-бібліографічний список
за ІІІ квартал 2012 року).
Професійна періодика
1.Асєєв Г. Вiтрини даних - необхiдна ланка в концепцiях побудови сховищ даних /
Г. Асєєв // Вiсник Книжкової палати.- 2012, N 7.- (Iнформацiйнi ресурси).
У статтi завiдувача кафедри iнформацiйних технологiй ХДАК, доктора технiчних
наук, професора Г. Асєєва розглянутi вiтрини даних, що створюються для iнформацiйного

забезпечення аналiтичних завдань конкретних управлiнських пiдроздiлiв компанiї чи
органiзацiї. Висвiтленi питання застосування багаторiвневих рiшень у СУБД сховищ
даних. Проаналiзована iдея поєднання концепцiї сховища i вiтрини даних в однiй
реалiзацiї та можливостi використання сховища даних як єдиного джерела iнтегрованих
даних усiх вiтрин даних.
2.Васильченко М. Органiзацiйно-функцiональнi трансформацiї архiву як
структури системи соцiальних комунiкацiй / М. Васильченко // Вiсник Книжкової палати.2012, N 6.- (Полiтика. Культура. Мистецтво).
У статтi аспiранта кафедри документознавства та книгознавства ХДАК, викладача
ОКЗ "Харкiвське училище культури" М. Васильченка окресленi основнi теоретикометодологiчнi засади дослiдження архiву як структури системи соцiальних комунiкацiй,
процеси його органiзацiйно-функцiональних трансформацiй у сучасному соцiальнокомунiкацiйному середовищi.
3.Грабар Н. Мультимедiйнi технологiї та їхнiй вплив на комунiкацiю в освiтi / Н.
Грабар // Вiсник Книжкової палати.- 2012, N 6.- (Iнформацiйнi ресурси).
Стаття доцента кафедри культури ХДАК, головного бiблiографа бiблiотеки
Харкiвського нацiонального технiчного унiверситету сiльського господарства iменi Петра
Василенка, кандидата соцiальних наук Н. Грабар присвячена тому, що у сучасних умовах
глобальної iнформатизацiї надзвичайно популярними стають мультимедiйнi комунiкацiї.
З'ясовуються їхнi особливостi та вплив на розвиток медiаосвiти.
4.Макеєва I. Органiзацiя системи пiдвищення квалiфiкацiї спiвробiтникiв бiблiотек
вищих навчальних закладiв України: iсторiя та сучасний стан / І. Макєєва // Вiсник
Книжкової палати.- 2012, N 6.- (Бiблiотечна справа).
У статтi провiдного методиста Наукової бiблiотеки Днiпропетровського
нацiонального унiверситету iм. О. Гончара I. Макеєвої висвiтюються основнi завдання
функцiонування структури пiдвищення квалiфiкацiї спiвробiтникiв бiблiотек вищих
навчальних закладiв України, яка являє собою комплексну систему додаткової освiти, що
дає бiблiотекарям змогу оперативно адаптуватися до соцiальних та виробничих змiн,
одержувати новi знання та розширювати наявнi. Значну роль у пiдвищеннi квалiфiкацiї
взяла на себе Асоцiацiя сучасних iнформацiйних бiблiотечних технологiй (АСIБТ) м.
Харкова, яка в пiдвищеннi квалiфiкацiї та пiдготовцi кадрiв вiдiграє роль професiйного
об'єднання, формуючи гнучкi за тематикою, формами органiзацiї постiйно дiючi семiнари,
практикуми тощо.
5.Маркова В. Вiд автора i читача до користувача / В. Маркова // Вiсник Книжкової
палати.- 2012, N 6.- (Видавнича справа).
У статтi доцента кафедри бiблiографознавства та iнформацiйно-бiблiографiчної
дiяльностi ХДАК, доктора наук iз соцiальних комунiкацiй В. Маркової розглянутi
трансформацiї, якi вiдбуваються з авторською та читацькою дiяльнiстю в умовах нової
комунiкативної реальностi.
6.Массовер Г. Родина Алчевських на бiблiотечнiй та видавничiй нивi / Г. Массовер
// Вiсник Книжкової палати.- 2012, N 6.- (Iсторичнi розвідки).
Стаття наукового спiвробiтника вiддiлу наукового редагування бiблiографiчної
iнформацiї Книжкової палати України Г. Массовер присвячена яскравим представникам
землi харкiвської - подружнiй парi Христинi Данилiвнi i Олексiю Кириловичу
Алчевським.
7.Пiчугiна Ю. Цензура як бар'єр у соцiально-комунiкацiйних каналах / Ю.
Пічугіна // Вiсник Книжкової палати.- 2012, N 6.- (Полiтика. Культура. Мистецтво).
У статтi аспiрантки кафедри бiблiотекознавства та соцiальних комунiкацiй ХДАК
Ю. Пiчугiної розглянуто змiни, якi сталися з цензурою в добу формування єдиного
iнтеграцiйного комунiкацiйного простору. Акцентовано на документнiй та електроннiй
комунiкацiях i на проявi комунiкацiйних бар'єрiв у них. Встановлено мiсце сучасної
цензури в системi соцiальних комунiкацiй.

8.Хащина Х. Проблеми iнформатизацiї архiвних ресурсiв в органах державної
влади (на прикладi Харкiвщини) / Х. Хащина // Вiсник Книжкової палати.- 2012, N 6.(Iнформацiйнi ресурси).
У статтi аспiрантки ХДАК, головного спецiалiста Адмiнiстрацiї Дзержинського
району Харкiвської мiської ради Х. Хащиної проведено аналiз проблем iнформатизацiї
архiвних ресурсiв у сферi державного управлiння, зокрема на прикладi Харкова та
Харкiвської областi; визначено шляхи та способи їхнього вирiшення.
9.Швецова-Водка Г., Богатирьов В. До 125-рiччя вiд дня народження Леся
Курбаса / Г. Швецова-Водка, В. Богатирьов // Вiсник Книжкової палати.- 2012, N 7.(Рецензії).
Рецензiя на бiблiографiчний покажчик, пiдготовлений i виданий спiвробiтниками
бiблiотеки i кафедри режисури Харкiвської державної академiї культури до 125-рiччя вiд
дня народження видатного дiяча української культури, театрального режисера Леся
Курбаса.
Регіональні періодичні видання
1.Анничев А. Леонард Гиршман: Врач и Гражданин / А. Анничев // Время.- 2012.15 авг.
Працiвники Харкiвської державної наукової медичної бiблiотеки провели "круглий
стiл", присвячений пам'ятi видатного окулiста Леонарда Леопольдовиса Гiршмана –
професора.
2.Всеукраїнський день бiблiотек // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 29 верес.- (Хронiка
тижня).
26 вересня до Дергачiвської центральної районної бiблiотеки завiтали з
привiтаннями з нагоди Всеукраїнського дня бiблiотек лiтературна студiя "Суголосся" та
представницi народного аматорського вокального колективу "Зоряночка".
3.Дiє фольклорний ансамбль // Вiстi Красноградщини.- 2012.- 13 лип.- (На часi).
Бiблiотекар с. Тишенкiвка Красноградського району Наталiя Коваленко стала
ініціатором ідеї створення при мiсцевому закладi культури музичного фольклорного
ансамблю "Тишенкiвськi зорi".
4.Зинченко М. О любви к книгам / М. Зинченко // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 29
верес.- (30 сентября - Всеукраинский день библиотек).
О работе Пересечанской библиотеки Дергачевского района.
5.Зозуля О. "Моя країна неозора" / О. Зозуля // Голос Лозiвщини.- 2012.- 4 верес.
(У бiблiотеках району).
Напередоднi Дня незалежностi України в Катеринiвськiй сiльськiй бiблiотецi
Лозiвського району вiдбулося святкове засiдання клубу за iнтересами "Друзi бiблiотеки".
Пiд час свята "Моя країна неозора" гостi бiблiотеки взяли участь у вiкторинах, конкурсах,
iграх "Великi українцi", "Українець чи нi", "Iноземнi гостi", "Моя країна - Україна" тощо.
6.Iгнатова Т. Знай i вивчай iсторiю рiдного краю / Т. Ігнатова // Голос Лозiвщини.2012.- 25 верес.- (Про все звідусіль).
До дня селища Краснопавлiвка Лозiвського району бiблiотекарi Краснопавлiвської
бiблiотеки-фiлiї N 2 органiзували для членiв клубу "Кругозiр" вiдвiдування
Краснопавлiвського краєзнавчого музею.
7.Її слова грiють душу... // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2012.- 28 верес.- (З нагоди
свята).
33 роки працює бiблiотекарем у Богодухiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi
Людмила Iванiвна Ковальчук.
8.Как тебя не любить, Харьков мой // Харьк. известия.- 2012.- 28 авг.- (Город).
До дня мiста в Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для юнацтва вiдкрилася виставка
картин молодого художника-графiка Ярослава Овчаренка.
9.Кантемир Л. "Сiм'я – прекрасне, закладене з дитинства" / Л. Кантемир // Вiстi
Дергачiвщини.- 2012.- 14 лип.- (Бiблiотечнi вiстi).

В рамках районного конкурсу з популяризацiї культурної спадщини Мало- та
Великопроходівська бiблiотеки Дергачiвської ЦБС провели тематичний вечiр.
10.Книги для всех // Веч. Харьков.- 2012.- 27 сент.- (Книги для всех).
В Харковi вперше пройде "Нiч в бiблiотецi". Акцiя відбудеться 29 вересня з 18.00
до 23.00 у Харкiвськiй обласнiй унiверсальнiй науковiй бiблiотецi. В програмi:
бiблiоквест, концерт живої музики, уроки бальних танцiв, театральна майстерня, iгри та
змагання "Людина-комп'ютер. Закiнчиться "Нiч в бiблiотецi" показом чорно-бiлих
комедiй.
11.Линдюк Л. Небайдужа та скромна людина / Л. Линдюк // Вiстi Дергачiвщини.2012.- 14 лип.- (Нашi земляки).
Завiдуюча Солоницiвською селищною бiблiотекою Дергачiвської ЦБС Лiдiя
Петрiвна Грудина запросила мешканців селища до клубу на захiд про нащадкiв рiдної
землі.
12.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2012.- 10 лип.
2 липня в Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi проведено семiнар для
працiвникiв бiблiотечних установ району за темою "Складовi успiшної дiяльностi
бiблiотеки".
13.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 10 серп.
10-23 серпня до Дня Державного прапора України в Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi
представлена тематична поличка "Благословеннi кольори української долi". Упродовж
серпня в мiськiй бiблiотецi пiдготовлено iнформацiйний стенд "Державнi та народнi
символи України" до 1025-рiччя Хрещення русi. В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 10-31
серпня дiє книжкова виставка "Нацiональнi символи" до Дня незалежностi України та
органiзовано бiблiографiчний куточок "Хай щастю дитини не буде кiнця" в рамках
реалiзацiї конвенцiї ООН про права дитини; дiє книжкова екологiчна виставка-вiсник
"Екологiчна Лозiвщина".
14.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 17 серп.
14-31 серпня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представлена тематична поличка
"Цiлющi квiти рiдного краю"; 16-23 серпня в бiблiотецi відкрито рекомендований огляд
лiтератури "Ти i твоє здоров'я"; 18 серпня - пiдготовлена народознавча хвилинка
повiдомлень "Спас - Бог земного достатку". У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пiдготовлено
куточок народознавства "Свято Спаса святкуємо, радість всiм даруємо".
15.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 31 серп.
1-10 вересня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пiдготовлено книжкову виставку
"Вiзьми в бiблiотецi цiлий свiт". 10-31 вересня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi дiє
книжкова виставка "Нацiональнi символи" до Дня незалежностi України та
бiблiографiчний куточок "Хай щастю дитини не буде кiнця" до реалiзацiї конвенцiї ООН
про права дитини.
16.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 6 лип.
3-15 липня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представлена книжкова виставкаiнформацiя "СНIД i законодавство". Упродовж липня в Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi
представлено iнформацiйну книжкову виставку "Україна - Батькiвщина, мати роду
українського".
17.Макаренко Н. "Абетка безпеки вiд бiблiотеки" / Н. Макаренко // Голос
Лозiвщини.- 2012.- 14 серп.- (В бiблiотеках району).
Програма цьогорiчних занять в клубi за iнтересами "Книжковi посиденьки у кота
Читанi", який вже 5 рокiв дiє в Лозiвськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi, називається
"Абетка безпеки вiд бiблiотеки". Читачi бiблiотеки вiдвiдали валеологiчно-довiдкове бюро
"Азбука твого здоров'я", побували на заняттi, присвяченому протипожежнiй безпецi. До
Всесвiтнього дня здоров'я для членiв клубу бiблiотека пiдготувала валеологiчний урок
"Про себе треба знати, про себе треба дбати".

18.Макаренко Н. Книжкове лiто / Н. Макаренко // Голос Лозiвщини.- 2012.- 26
черв.
До лiтнiх канiкул Лозiвська центральна дитяча бiблiотека й сiльськi бiблiотеки
району приготували та провели заходи, насиченi iгровими елементами: конкурснорозважальнi програми, iгри-подорожi, вiкторини, години змiстовного дозвiлля тощо.
19.Мокроусова А., Бараш С. А в серцi тiльки ти, єдина, моя кохана Україно! / А.
Мокроусова, С. Барабаш // Голос Лозiвщини.- 2012.- 31 серп.
До Дня незалежностi України в Краснопавлiвськiй бiблiотецi N 2 Лозiвського
району пройшли ряд заходiв, серед яких: урок державностi "Символи моєї України";
презентацiя книжкової виставки "Iсторiя України на сторiнках художнiх творiв". Разом з
учасниками художньої самодiяльностi БК "Днiпро" в терцентрi пройшла лiтературномузична композицiя "Україно моя, я для тебе живу!".
20.Мудрак Н. Лiто, лiто - книгами зiгрiте / Н. Мудрак // Голос Лозiвщини.- 2012.24 серп.
Для змiстовного, цiкавого та корисного дозвiлля старших школярiв працiвники
Лозiвської центральної районної бiблiотеки пiдготували книжковi виставки: "Вiдчуй
радiсть читання", "Парад новинок" та "Увесь свiт на монiторi". Читачi бiблiотеки стали
учасниками лiтературно-мистецької гри "Естетикознавча веселка" та презентацii журнали
"Just Teen". 22 серпня в бiблiотецi вiдбувся банк iсторичних фактiв "Україно, ти для мене
диво"; 23 серпня пройшов слайд-показ "Наш стяг - пшениця у степах пiд голубим
сплетiнням неба".
21.Пархоменко Н. Традицiї українського народу / Н. Пархоменко // Голос
Лозiвщини.- 2012.- 31 серп.
19 серпня для читачiв Новоiванiвської бiблiотеки-фiлiї Лозiвського району було
проведено свято Спасу й меду, де присутнi змогли дiзнатися про прикмети, притаманнi
цьому святу, переглянути книги на книжковiй виставцi "Краса моя, безсмертна Україно!",
скуштувати яблука з медом та подивитися театралiзований виступ активiстiв бiблiотеки.
22.Пирлик I. Як пiдняти сiльську бiблiотеку: приклад фаната своєї справи / І.
Пирлик // Слобiд. край.- 2012.- 29 вересня.- (Суспiльство).
Про роботу Сомiвської сiльської бiблiотеки Зачепилiвського району розповiдає
Ольга Василiвна Кравцова. Пiсля її приходу в бiблiотецi з'явився краєзнавчий куточок,
комп'ютери з пiдключенням до Iнтернету, люди в бiблiотецi вiдзначають свята.
23.Полякова О. Лiто з книгою / О. Полякова // Голос Лозiвщини.- 2012.- 17 лип.(Про все звідусіль).
З 1 по 31 серпня юнi читачi Перемозької бiблiотеки-фiлiї Лозiвського району
братимуть участь у конкурсi "Лiто з книгою". Найкращого читача лiта 2012 буде
визначено у вереснi.
24.Посохов П. В библиотеке - танцы и кино / П. Посохов // Сегодня.- 2012.- 26
сент.- (Ночь в читальне. Харьковчане будут соревноваться в ловкости).
29 сентября в Харьковской областной универсальной научной библиотеке пройдет
акция "Ночь в библиотеке". Посетителей ожидает разнообразная программа: библиоквест;
сражение между книгами и компьютером; уроки танцев, актерского мастерства и сеанс
черно-белого кино.
25.Рєзнiк О. Дитинства свiт чарiвний / О. Рєзник // Дворiчанський край.- 2012.- 9
черв.
До Мiжнародного дня захисту дiтей працiвники Дворiчанської районної дитячої
бiблiотеки провели свято "Чарiвний свiт дитинства". Члени гуртка "Витiвник" пiдготували
театралiзоване дiйство.
26.Рєзнiк О. До Дня хрещення Київської Русi / О. Рєзник // Дворiчанський край.2012.- 4 серп.
В рамках пiдготовки до святкування 1025-рiччя хрещення Русi 26 липня в
Дворiчанськiй дитячiй бiблiотецi провели iсторичний екскурс "Подорож в глибiнь вiкiв".

27.Рєзнiк О. Захiд i пiзнавальний, i виховний / О. Рєзник // Дворiчанський край.2012.- 26 трав.
У Дворiчанськiй районнiй дитячiй бiблiотецi до Дня Європи пройшла пiзнавальноiгрова година "Європа - наш спiльний дiм".
28.Рибалко I. Культпрацiвники Дворiчанщини набули базових навичок у правовiй
допомозi населенню / І. Рибалко // Дворiчанський край.- 2012.- 19 трав.
У примiщеннi бiблiотеки селища Дворiчна вiдбувся семiнар на тему: "Базовi
навички у правовiй допомозi населенню та пiдвищення його соцiальної активностi,
iнформування сiльського населення про їх права, необхiдностi та можливостi їх захисту".
У заходi взяли участь культпрацiвники Дворiчанського району - двадцять бiблiотечних та
двадцять клубних працiвникiв.
29.Руденко Р. "Грими набатом, 45-й рiк!" / Р. Руденко // Дворiчанський край.2012.- 19 трав.
В Дворiчанськiй районнiй бiблiотецi для дiтей до Дня Перемоги пройшла година
пам'ятi "Грими набатом, 1945-й рiк!" для учнiв 9-х та 10-х класiв Дворiчанської
загальноосвiтньої школи.
30.Стеблак О. Пiзнавальна екскурсiя / О. Стеблак // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 29
верес.- (30 сентября - Всеукраинский день библиотек).
Завiдуюча Козачолопанської бiблiотеки-фiлiї N 6 Дергачiвської ЦБС Стеблак О.
провела для дiтей Козачолопанського ДНЗ "Сонях" невеличку пiзнавальну екскурсiю.
31.Сурженко Т. "Не хлiбом єдиним" / Т. Сурженко // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.14 лип.- (Бiблiотечнi вiстi).
Малоданилiвська бiблiотека Дергачiвської ЦБС в рамках районного конкурсу
провела лiтературний вечiр, на який зiбралася лiтературна елiта селища.
32.Тарасова О. "Купайло прийде у вiнку..." / О. Тарасова // Голос Лозiвщини.2012.- 13 лип.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбулося народознавче пре-патi для школярiв
"Купайло прийде у вiнку...".
33.Тарасова О. Бiблiотечне мiстечко на святi Незалежностi України / О. Тарасова
// Голос Лозiвщини.- 2012.- 31 серп.
Лозiвська юнацька бiблiотека до загальномiського святкування Дня незалежностi
України провела акцiю "Читальний зал пiд вiдкритим небом".
34.«Хто багато читає, той бiльше знає» // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 29 верес.- (30
сентября - Всеукраинский день библиотек).
Завiдуюча селищної Пересiчанської бiблiотеки Карелiна Т.В. та бiблiотекар
Пономаренко I.С. провели для учнiв 2-х класiв свято "Посвята в читачi".
35.Чигрин В. Книга, яку не переписуватимуть / В. Чигирин // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н).- 2012.- 8 верес.
У читальнiй залi центральної районної бiблiотеки у мiстi Пiвденному вiдбулася
презентацiя документально-краєзнавчої книги Лiдiї Ключко "Моя рiдна Березiвка!".
36.Чудик О. Пам'ятi Тараса Шевченка / О. Чудик // Печенiзький край.- 2012.- 17
берез.- (У сiльськiй бібліотеці).
7 березня в Мартiвськiй сiльськiй бiблiотецi Печенiзького району проведено усний
журнал "Великий син великого народу" для читачiв-учнiв 8-10 класiв Мартiвської ЗОШ IIII ст. Також увазi користувачiв бiблiотеки представлена книжкова виставка "Свого поетаКобзаря сiм'я шанує вiльна, нова". Заходи присвяченi пам'ятi великого Кобзаря - Т.Г.
Шевченка.
37.Щербакова С. Тиждень книги у бiблiотецi / С. Щербакова // Радянський патрiот
(Великобурлуцький р-н).- 2012.- 7 квiт.
У Великобурлуцькiй районнiй дитячiй бiблiотецi пройшов тиждень дитячої та
юнацької книги пiд назвою "Чарiвний ланцюг казок".

38.Яковенко С. Iванiвська бiблiотека виграла мiжнародний грант / С. Яковенко //
Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2012.- 18 авг.- (Перемога).
Iванiвська бiблiотека Чугуївського району. виграла мiжнародний грант вiд
Мiжнародного фонду "Вiдродження" - це так звана безкорислива субсидiя українськiй
глибинцi з метою поповнення фондiв сiльських бiблiотек та активiзацiї їх культурнопросвiтницької роботи.

Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації з питань
культури та мистецтва.

БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ
ПЕРІОДИЧНИХВИДАНЬ
(Анотований тематично-бібліографічний список
за IV квартал 2012 року).
Професійна періодика
1.Бакуменко Л. Корпоративнi iнституцiональнi репозитарiї бiблiотек вищих
навчальних закладiв: вiдкритий доступ до наукових публiкацiй /Л. Бакуменко // Вiсник
Книжкової палати.- 2012, N 10.- (Бiблiотечна справа).
У статтi аспiрантки ХДАК, заступника директора Наукової бiблiотеки
Харкiвського державного унiверситету харчування та торгiвлi Л. Бакуменко аналiзується
зарубiжний та нацiональний досвiд створення корпоративних бiблiотечних тематичних та
iнституцiональних електронних архiвiв (репозитарiїв), розглядаються перспективи їхнього
розвитку в Українi.
2.Безпала Г. Науково-культурне "посольство" Австрiї в Українi (до 20-рiччя
заснування Австрiйської бiблiотеки у НБУВ) / Г. Безпала // Бiблiотечний вiсник.- 2012, N
6.- (Ювiлеї).
В Українi працює п'ять австрiйських бiблiотек, i одна з них у Харковi, при
Державнiй науковiй бiблiотецi iм. В. Короленка. У статтi дослiджуються передумови
створення Австрiйської бiблiотеки у складi вiддiлу мiжнародної iнформацiї та зарубiжних
зв'язкiв Нацiональної бiблiотеки України iменi В.I. Вернадського, розкривається її
дiяльнiсть, спрямована на популяризацiю iсторiї, культури, науки, сучасного життя
Австрiї.
3.Букшина Т. Вiдображення галузевої науково-реферативної iнформацiї в УРЖ
"Джерело": кооперативна взаємодiя освiтянських бiблiотек / Т. Букшина // Вiсник
Книжкової палати.- 2012, N 12.- (Бiблiотечна справа).
У статтi наукового спiвробiтника вiддiлу наукової реферативної iнформацiї ДНПБ
України iм. В.О. Сухомлинського Т. Букшиної розглянуто питання активiзацiї
формування реферативних ресурсiв, зокрема з питань педагогiки, психологiї, освiти, через
iнтеграцiю i налагодження кооперативної взаємодiї та координацiї робiт з їхнього
створення. Наголошено на значеннi реферування наукових праць та їхньому розмiщеннi у
загальнодержавнiй реферативнiй базi даних "Українiка наукова" та її паперовому варiантi
УРЖ "Джерело" як першому кроцi до вирiшення проблеми цитування праць вiтчизняних
учених у межах України та на мiжнародному рiвнi. В контекстi згадуються Харкiвська

Українська iнженерно-педагогiчна академiя, Харкiвський нацiональний педагогiчний
унiверситет iм. Г.С. Сковороди, Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна.
4.Вилегжанiна Т. Українськi публiчнi бiблiотеки: партнерство - запорука успiху
розвитку бiблiотечної справи / Т. Вилегжанiна // Бiблiотечна планета.- 2012, N 4.(Колонка головного редактора).
У статтi генерального директора Нацiональної парламентської бiблiотеки України,
заслуженого працiвника культури України Т. Вилегжанiної розповiдається про один з
найважливiший напрямок дiяльностi публiчних бiблiотек - координацiї роботи i
партнерства, зокрема бiблiотек Харкiвської областi.
5.Дригайло С. Сучасний стан роботи з газетними фондами в провiдних бiблiотеках
України / С. Дригайло // Вiсник Книжкової палати.- 2012, N 8.- (Бiблiотечна справа).
У статтi молодшого наукового спiвробiтника НБУВ Сергiя Дригайла розкрито
значення газетних фондiв у життi суспiльства, їхнє формування, органiзацiя, Збереження,
реклама, використання, впровадження iнформацiйних технологiй у бiблiотеках, де
проводилось опитування, зокрема, у Харкiвськiй державнiй науковiй бiблiотецi iм. В.Г.
Короленка та Харкiвськiй обласнiй унiверсальнiй науковiй бiблiотецi.
6.Калiберда Н., Попик В., Василенко О. Iнновацiйнi трансформацiї бiблiотечноiнформацiйної дiяльностi / Н. Калiберда, В. Попик, О. Василенко // Бiблiотечний вiсник.2012, N 6.- (Хронiка наукових подiй).
Упровадженню iнновацiй бiблiотеками України та їх трансферу було присвячено
доповiдь-презентацiю проф. Харкiвської державної академiї культури, д-ра наук iз
соцiальних комунiкацiй Г.В. Шемаєвої на мiжнароднiй науковiй конференцiї "Iнновацiйна
модель наукової бiблiотеки ХХІ столiття", проведенiй Нацiональною бiблiотекою України
iменi В.I. Вернадського спiльно з Асоцiацiєю бiблiотек України, Iнформацiйнобiблiотечною радою НАН України, Радою директорiв наукових бiблiотек та
iнформацiйних центрiв академiй наук - членiв Мiжнародної асоцiацiї академiй наук у
жовтнi 2012 р.
7.Курбанов А., Казыми П. Азербайджанское библиотековедение как научная
школа профессора А.А. Халафова / А. Курбанов, П. Казыми // Бiблiотечний форум
України.- 2012, N 3.- (Досвiд зарубiжних країн).
У квiтнi 2012 р. у Центральнiй науковiй бiблiотецi Харкiвського нацiонального
унiверситету iменi В.Н. Каразiна вiдбувся вiртуальний круглий стiл з Науковою
бiблiотекою Бакинського державного унiверситету (БДУ).
8.Кушнаренко Н. I.I. Срезневський - нове бiблiографiчне дослiдження харкiв'ян /
Н. Кушнаренко // Бiблiотечний форум України.- 2012, N 4.- (Постать в iсторiї).
У статтi проректора з наукової роботи, завiдувача кафедри документознавства та
книгознавства Харкiвської державної академiї культури, доктора педагогiчних наук,
професора, заслуженого працiвника культури України, дiйсного члена Мiжнародної
академiї iнформатизацiї при ООН Н. Кушнаренко надається рецензiя на новий
бiблiографiчний покажчик: "Iзмаїл Iванович Срезневський (до 200-рiччя вiд дня
народження): бiобiблiогр. покажч.".
9.Кушнаренко Н., Соляник А. Видатний педагог, талановитий учений,
непересiчна особистiсть / Н. Кушнаренко, А. Соляник // Бiблiотечний форум України.2012, N 4.- (Вiтаємо ювiляра).
У статтi доктора педагогiчних наук, професора, проректора з наукової роботи,
завiдувача кафедри документознавства та книгознавства, заслуженого працiвника
культури України, дiйсного члена Мiжнародного академiї iнформатизацiї при ООН Н.
Кушнаренко та доктора педагогiчних наук, професора, декана факультету
бiблiотекознавства та iнформатики Харкiвської державної академiї культури А. Соляник
висвiтлюється життєвий i творчий шлях вiдомого українського бiблiотекознавця Валерiї
Костянтинiвни Удалової з нагоди 65-рiччя вiд дня народження.

10.Льовшина Л., Бакуменко Л. Науковiй бiблiотецi Харкiвського державного
унiверситету харчування та торгiвлi - 45 рокiв / Л. Льовшина, Л. Бакуменко //
Бiблiотечний форум України .- 2012, N 4.- (Ювiлеї бiблiотек).
У жовтнi 2012 року Науковiй бiблiотецi Харкiвського державного унiверситету
харчування та торгiвлi виповнюється 45 рокiв. У статтi директора Л. Льовшиної та
заступника директора бiблiотеки Л. Бакуменко розповiдається про iсторiю, сьогодення та
перспективи розвитку бiблiотеки.
11.Любовець Н., Попик В. Бiографiчна iнформацiя в сучасному освiтньому,
науковому, культурному iнформацiйному просторi / Н. Любовець, В. Попик //
Бiблiотечний вiсник.- 2012, N 6.- (Хронiка наукових подiй).
Важливим напрямом роботи публiчних бiблiотек Харкова стала, зокрема,
пiдготовка ними бiблiографiчних та бiобiблiографiчних покажчикiв, описiв i путiвникiв по
рукописних фондах та особових архiвних фондах вчених, дiячiв освiти i культури.
Розгорнулося наповнення електронних ресурсiв бiблiотек власними iнтелектуальними
продуктами у галузi бiографiки та бiобiблiографiї.
12.Малолєтова Н., Полякова О. Централiзоване комплектування зарубiжними
перiодичними виданнями бiблiотек мережi НАН України: iсторичний огляд / Н.
Малолєтова, О. Полякова // Бiблiотечний вiсник.- 2012, N 6.
У статтi висвiтлюються основнi етапи розвитку та нинiшнiй стан централiзованого
коплектування бiблiотеки мережi НАН України зарубiжними перiодичними виданнями як
найбiльш оперативного джерела iнформацiї. Зокрема згадується, про науково-дослiднi
установи АН УРСР з Харкова, якi входили до списку централiзованого комплектування.
13.Мар'їна О. Бiблiотеки та соцiальнi медiа: технологiя взаємодiї / О. Мар’їна //
Вiсник Книжкової палати.- 2012, N 8.- (Бiблiотечна справа).
Стаття викладача кафедри бiблiотекознавства та соцiальних комунiкацiй ХДАК,
кандидата наук iз соцiальних комунiкацiй Олени Мар'їної присвячена дослiдженню
новiтнiх вiртуальних форм соцiальної активностi бiблiотек у мережному середовищi.
Запропоновано низку рекомендацiй щодо їхнього просування у сферi соцiальних медiа.
14.Муха Л., Потшебнiцка Є., Затока Л. Новiтнi технологiї збереження
бiблiотечних фондiв / Л. Муха, Є. Потшебнiцка, Затока Л. // Бiблiотечний вiсник.- 2012, N
6.- (Хронiка наукових подiй).
У рамках мiжнародної наукової конференцiї "Iнновацiйна модель наукової
бiблiотеки ХХI столiття" вiдбулося засiдання круглого столу "Новiтнi технологiї
збереження бiблiотечних фондiв", на якому виступив з доповiддю "Дослiдження i
збереження пам'яток ХIХ столiття" зав. сектору Центральної наукової бiблiотеки
Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна Г.В. Штан.
15.Полiщук О. Рекаталогiзацiя фонду: труднощi та переваги процесу /О. Полiщук
// Бiблiотечний форум України.- 2012, N 4.- (Автоматизацiя бiблiотечних процесiв).
Стаття завiдувача вiддiлу наукової обробки документiв i органiзацiї алфавiтних
каталогiв Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка О. Полiщук має
на метi показати основнi проблеми, що виникають у процесi внесення ретроспекцiї
дореволюцiйних видань до електронного каталогу, та розкриває можливостi використання
цих даних.
16.Стрiлець Н. Проблеми архiвного збереження документiв в українських
бiблiотеках / Н. Стрiлець // Вiсник Книжкової палати.- 2012, N 12.- (Iнформацiйнi
ресурси).
У статтi аспiрантки ХДАК Н. Стрiлець розглядаються проблеми органiзацiї та
реалiзацiї процесiв архiвного збереження документiв, нагромаджених у провiдних
українських бiблiотеках.
17.Тiщенко А. Роль та значення книги у життi вченого-природознавця Володимира
Iвановича Вернадського / А. Тiщенко // Бiблiотечний форум України.- 2012, N 3.- (Постать
в iсторiї).

У статтi магiстра з книгознавства, бiблiотекознавства та бiблiографiї Харкiвської
державної академiї культури Антонiни Тiщенко вчений-природознавець В.I. Вернадський
розкривається як любитель книги та бiблiотеки. Наводяться фактичнi даннi, що ранiше
були мало вiдомi, стосовно книжкових уподобань академiка.
18.Тишевська-Шапошник О. Теоретичнi основи сучасного соцiальнокомунiкативного знання /О. Тишевська-Шапошник // Вiсник Книжкової палати.- 2012, N
9.- (Iнформацiйнi ресурси).
Стаття викладача кафедри менеджменту соцiокультурної дiяльностi ХДАК О.
Тишевської-Шапошник
присвячена
аналiзовi
теоретичних
основ
соцiальнокомунiкативного знання у сучасному суспiльствi. Розглядається необхiднiсть вивчення
комунiкативних процесiв у всiх сферах дiяльностi людини, здiйсненi певнi науковi
узагальнення у межах розроблення теорiї соцiальної комунiкацiї.
19.Фiлiпова Л. Аналiз контенту веб-сайтiв українських центрiв науково-технiчної
iнформацiї з точки зору використання iнтернет-сервiсiв / Л. Фiлiпова // Вiсник Книжкової
палати.- 2012, N 10.- (Iнформацiйнi ресурси).
У статтi доктора педагогiчних наук, професора, декана факультету
документознавства та iнформацiйної дiяльностi ХДАК Л. Фiлiпової описано результати
порiвняльного
якiсно-кiлькiсного
аналiзу
контенту
веб-сайтiв
регiональних
iнформацiйних центрiв системи НТI України за критерiєм стану використання сервiсiв
Iнтернету.
20.Фiлiпова Л., Олiйник О. Еволюцiйний шлях розвитку iнформатизацiї бiблiотек
США / Л. Філіпова, О. Олійник // Бiблiотечний форум України.- 2012, N 3.- (Досвiд
зарубiжних країн).
У статтi декану факультету документознавства та iнформацiйної дiяльностi,
доктора педагогiчнгих наук, професора Людмили Фiлiпової та доцента кафедри iноземних
мов, кандидата наук iз соцiальних комунiкацiй Харкiвської державної академiї культури
Ольги Олiйник розглядаються еволюцiйнi тенденцiї впровадження iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй у дiяльнiсть бiблiотек США.
21.Цурiна I. Кращi бiблiотеки України 2012 року / I. Цурiна // Бiблiотечна
планета.- 2012, N 4.- (Конкурс "Бiблiотека року").
Харкiвська державна наукова бiблiотека iм. В.Г. Короленка представляла свiй
проет "Фестиваль науки", метою якого є популяризацiя наукової дiяльностi, на
загальнонацiональний конкурс "Бiблiотека року", який з 2008 р. проводиться за iнiцiативи
Української бiблiотечної асоцiацiї. Серед 10 публiчних бiблiотек, представивших свої
проекти на конкурс, кращою бiблiотекою України 2012 р. з проектом "Бiблiотека
згуртовує громаду" стала Центральна мiська бiблiотека iм. Т.Г. Шевченка м.
Днiпродзержинська.
22.Чернявский Г. Фундаментальное культурологическое исследование / Г.
Чернявский // Вiсник Книжкової палати.- 2012, N 9.- (Рецензiї).
Рецензия доктора исторических наук, профессора Университета им. Джонса
Гопкинса (Балтимор-Вашингтон, США) Г. Чернявского на монографию В.М. Шейко
"Культура України в глобалiзацiйно-цивiлiзацiйному вимiрi (iст.-метод. аспекти)".
Регіональні періодичні видання
1.Акцiю "Зроби добру справу - подаруй книгу!" розпочато // Голос Лозiвщини.2012.- 5 жовт.
У рамках акцiї "Зроби добру справу - подаруй книгу!" з 5 по 15 жовтня у
Лозiвському районному Будинку культури, загальноосвiтнiх навчальних закладах
Лозiвського району буде органiзовано прийом художньої лiтератури для територiального
центру соцiального обслуговування населення та шкiльних бiблiотек.
2.Бiблiотекар - це талант i творчiсть, це мистецтво спiлкування // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2012.- 2 жовт.- (Вiдлуння свята).

Напередоднi професiйного свята - Всеукраїнського дня бiблiотек - працiвникiв
Богодухiвської ЦБС нагородили почесними грамотами.
3.Бiловол Л. Поет з Країни дитинства / Л. Біловол // Голос Лозiвщини.- 2012.- 20
листоп.- (Про все звiдусiль).
У Чернiгiвськiй сiльськiй бiблiотецi Лозiвського району була проведена
лiтературна гра "Поет з Країни дитинства", присвячена 125-рiччю вiд дня народження
росiйського письменника Самуїла Яковича Маршака.
4.Багата Близнюкiвщина талантами // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2012.25 серп.- (Вiстi з бiблiотек).
У читальному залi Близнюкiвської районної бiблiотеки органiзовано виставку з
нагоди Дня Незалежностi України.
5.Бакай В. Лiто з книгою / В. Бакай // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2012.- 29
верес.- (30 вересня - Всеукраїнськiй день бiблiотек).
В Добровiльськiй сiльськiй бiблiотецi Близнюкiвського району був органiзований
захiд "Лiто з книгою".
6.Бондаренко О. Чудеса живого свiту / О. Бондаренко // Голос Лозiвщини.- 2012.30 жовт.
На черговому засiданнi клубу за iнтересами "Пiзнайко", який дiє при Садiвськiй
бiблiотецi Лозiвського району, пройшла година цiкавих повiдомлень, присвячена Дню
захисту тварин.
7.В библиотеке - факиры с огнем и черно-белое кино // Сегодня.- 2012.- 2 октяб.(Ночь в читальне).
29 сентября в Харьковской областной универсальной научной библиотеке провели
акцию "Ночь в библиотеке". Посетители, а их было более 100 человек, играли в
занимательные квесты, ища ответы на вопросы в Интернете и книгах, танцевали,
смотрели кино и зажигательное файер-шоу.
8.Викторова Н. Отец пап-теста / Н. Викторова // Харьк. известия.- 2012.- 6 нояб.(Культура).
В Центральнiй науковiй бiблiотецi iм. Каразiна вiдкрилася планшетна
фотовиставка "Великий даритель жизни - Георгиос Папаниколау", присвячена 130-рiччю
вiд дня народження i 50-рiччя вiд дня смертi грецького медика i вченого, пiонера цитологiї
i ранньої дiагностики раку.
9.Виставна О. Поважаймо права та закони / О. Виставна // Голос Лозiвщини.2012.- 25 грудня.- (У бiблiотеках району).
В Лозiвськiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв N 3 класним керiвником Н.I.
Смахтiною та завiдувачем бiблiотеки О.I. Виставною для учнiв 5-х класiв проведено
вiдкриту годину спiлкування "Поважаймо права та закони".
10.Все життя - бiблiотечнiй справi // Вiстi Змiївщини.- 2012.- 23 листоп.
26 листопада вiдзначає свiй ювiлей директор Змiїiвської централiзованої
бiблiотечної системи Олена Iванiвна Слєпченко.
11.Вшанування хранителiв бiблiотек // Вiстi Водолажчини.- 2012.- 6 жовт.
3 жовтня в малому залi Нововодолазького РБК вiдбулись урочистостi з нагоди
Всеукраїнського дня бiблiотек. Музичнi вiтання присутнiм дарували учасники художньої
самодiяльностi районного Будинку культури Iнна Дегтяренко, Олена Волошенко та
вихованцi школи мистецтв: вокальний дует у складi Алiни Червоної та Валерiї
Кондратенко, ансамбль "Спiваночки", Ольга Погребiщенко, Дмитро Бiлоусов.
12.Гайворонская Ю. Как пройти в библиотеку / Ю. Гайворонская // Время.- 2012.28 сент.
Центральной детской библиотеке Ленинского района Харькова исполняется 75 лет.
13.Гайдар Л. Свято козацтва в Тихопiллi / Л. Гайдар // Голос Лозiвщини.- 2012.- 26
жовт.

В Тихопiльськiй сiльськiй бiблiотецi Лозiвського району до свята українського
козацтва була органiзована книжково-iлюстративна виставка "Козацькому роду нема
переводу".
14.Головiнова Н. Вiдсьогоднi я - читач / Н. Головінова // Вiстi Водолажчини.2012.- 13 жовт.
28 вересня в бiблiотецi Нововодолазької гiмназiї бiблiотекар Л.О. Хiльченко
провела для учнiв 2-В класу екскурсiю по царству книги.
15.Гречаний О. Бути гiдними пам'ятi героя / О. Гречаний // Слобiдський край.2012.- 1 лист.- (Остання сторiнка).
Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для дiтей, яка вiдзначатиме своє 75-рiччя, хочуть
присвоїти iм'я Героя Радянського Союзу Iвана Сипала, який очолював заклад в 1966-1973
роках. Чому саме цю постать вирiшили увiковiчнити в назвi бiблiотеки, розповiла
нинiшнiй директор закладу Галина Трохименко.
16.Гудзь I. Пiд час благодiйної акцiї зiбрали раритетнi книжки / І. Гудзь // Слобiд.
край.- 2012.- 13 жовт.- (Пiдсумки).
У рамках акцiї "Зроби добру справу - подаруй книгу!" для бiблiотек Харкiвщини
зiбрали бiльше нiж 2000 книжок, серед яких було передано й такi унiкальнi раритетнi
видання як "Новый Завет. Псалтырь" 1906 року видання, "Рассказы" Гусєв-Оренбурзького
1906 року та iншi. Цi "раритети" незабаром передадуть до Харкiвської наукової бiблiотеки
iм. В.Г. Короленка та до Мiської спецiалiзованої музично-театральної бiблiотеки iм. К.С.
Станiславського.
17.Гурська О. Дiти знайомилися iз українським козацтвом / О. Гурська //
Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2012.- 20 жовт.
До Дня українського козацтва Великобурлуцька районна бiблiотека для дiтей
провела мандрiвку в iсторичне минуле Запорiзької Сiчi "Дзвiн шабель, пiснi, походи, воля
соколина". У читальному залi бiблiотеки була оформлена книжково-iлюстративна
виставка "Козацькому роду - нема переводу".
18.Гурська О. Даруючи дiтям книги, ви даруєте їм крила / О. Гурська //
Радянський патрiот (Велукобурлуцький р-н).- 2012.- 8 грудня.- (Акцiя "Поповнимо
бiблiотечний фонд").
Заступник директора
з
питань бiблiотечного обслуговування дiтей
Великобурлуцької районної бiблiотеки О. Гурська про акцiю "Поповнимо бiблiотечний
фонд".
19.Гурська О. Країна Правляндiя / О. Гурська // Радянський патрiот
(Великобурлуцький р-н).- 2012.- 22 грудня.
До Всеукраїнського тижня прав Великобурлуцька районна бiблiотека для дiтей
здiйснила подорож у свiт правових знань "Права людини починаються з прав дитини".
20.Гурська О. Народжене з любовi слово тече в рiку, що зветься Мова / О. Гурська
// Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2012.- 10 листоп.- (9 листопада - День
української писемностi та мови).
Напередоднi Дня української писемностi та мови у читальному залi
Великобурлуцької районної бiблiотеки для дiтей органiзована книжкова виставка
"Лiтературне сузiр'я Бурлуччини", на якiй представленi твори Ю. Паровая, Р. Баштан, К.
Оковитої, I. Калiберди, В. Антоненка та iнших.
21.До Дня українського козацтва // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2012.- 20
жовт.- (Вiстi з бiблiотек).
Напередоднi Дня українського козацтва 11 жовтня у Близнюкiвськiй районнiй
дитячiй бiблiотецi вiдбулася зустрiч старшокласникiв лiцею iз козаками Близнюкiвського
козацького полку.
22.Душа його жива, знялась вона i у вiчнiсть лине // Радянський патрiот
(Велукобурлуцький р-н).- 2012.- 8 грудня.

З нагоди 290-рiччя з дня народження Г.С. Сковороди Великобурлуцька районна
бiблiотека для дiтей разом iз краєзнавчим музеєм провели заходи, присвяченi життю та
дiяльностi українського фiлософа, гуманiста, поета. В бiблiотецi були представленi
експозицiя "Сковорода i Великий Бурлук" та книжкова виставка, на якiй були
представленi твори українського поета.
23.Ефанова М. Во время войны библиотеку снабжало книгами население / М.
Ефанова // Веч. Харьков.- 2012.- 15 дек.- (Книжная дата).
Харкiвська обласна бiблiотека для дiтей 14 грудня вiдзначила свiй 75-рiчний
ювiлей. Про iсторiю та сучасне життя бiблiотеки розповiдає директор Галина
Трофименко.
24.Євдокименко I. Як живе книжкова оселя / І. Євдокименко // Голос Лозiвщини.2012.- 23 жовт.- (У бiблiотеках району).
Читачi Миронiвської бiблiотеки-фiлiї Лозiвського району напередоднi свята
Всеукраїнського дня бiблiотек були запрошенi на екскурсiю по бiблiотецi "Як живе
книжкова оселя".
25.Євдокименко Н. Сонця i правди сурмач / Н. Євдокименко // Голос Лозiвщини.2012.- 13 листоп.- (До 100-рiччя вiд дня народження Андрiя Малишка).
До 100-рiччя вiд дня народження поета Андрiя Малишка, яке вiдзначається 14
листопада, в Лозiвськiй централiзованiй бiблiотечнiй системi органiзована пересувна
книжкова виставка "Сонця i правди сурмач" з роздiлами: "Малишковi дороги", "Стежками
Малишкових пiсень", "Чарiвник поетичного слова". Книги для виставки зiбранi з фондiв
Центральної районної бiблiотеки, районної дитячої та сiльських фiлiй району. Крiм книг,
тут представленi iлюстрованi матерiали, нотнi видання, перiодика. Виставка побуває у
найвiддаленiших селах Лозiвщини.
26.З редакцiйної пошти // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 5 жовт.
Пiсля тривалого ремонту вiдкрився Подвiрський сiльський клуб на Дергачiвщинi.
27.Завгородня I. Подяки / І. Завгородня // Нове життя (Близнюкiвський р-н).2012.- 7 лип.
У Бурбулатiвськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї Близнюкiвського району завдяки
матерiальнiй пiдтримцi сiльського голови К. Билим було зроблено поточний ремонт.
28.Зарiцька В. Його iм'я - пiдступний СНIД / В. Заріцька // Вiстi Дергачiвщини.2012.- 8 грудня.- (Бiблiотечнi вiстi).
У Дубiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 5 Дергачiвського району вiдбулась iнформацiйна
година "Його iм'я - пiдступний СНIД".
29.Заходи до Дня святого Миколая // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2012.- 15
грудня.
До Дня святого Миколая у Близнюкiвськiй дитячiй бiблiотецi пройде дитячий
ранок "Святий Миколай Чудотворець - захисник дiтей"; у сiльських бiблiотеках-фiлiях
запланованi дитячi ранки "Прийшов Миколай - дверi радощам вiдкривай".
30.Злобiна С. До бiблiотечної скарбнички / С. Злобіна // Радянський патрiот
(Великобурлуцький р-н).- 2012.- 13 жовт.
Бiблiотечний фонд бiблiотеки Мiловської ЗОШ Великобурлуцького району
поповнився новими книгами, отриманими у дарунок.
31.Змiївщина динамiчно розвивається // Вiстi Змiївщини.- 2012.- 31 серп.(Пiдсумки).
У Змiївському районi збiльшенi iнвестицiї у розвиток культури. Зокрема, про
надходження до Централiзованої бiблiотечної системи нової лiтератури, передплату
перiодичних видань та отримання ЦБС 15 комп'ютерiв з програмним забезпеченням.
32.Зустрiчi з ветеранами // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2012.- 22 верес.
Напередоднi Дня визволення Близнюкiвського району вiд фашистських
загарбникiв в бiблiотеках району вiдбулися заходи, присвяченi цiй датi. Зокрема у

читальному залi районної центральної бiблiотеки учнi лiцею зустрiлися з ветеранами,
свiдками тих подiй Iваном Савелiйовичем Шевченком та Михайлом Яковичем Волковим.
33.Iванченко Ю. Перша столиця - стратегiчне i трагiчне мiсто Другої свiтової / Ю.
Іванченко // Слобiд. край.- 2012.- 11 грудня.- (Пам'ять).
6 грудня в Харкiвськiй обласнiй унiверсальнiй науковiй бiблiотецi вiдбулася
презентацiя книги "Харкiв. Вогненнi роки 1941-1943" кадрового офiцера, iсторика i
дослiдника Петра Конюшенка. У заходi взяли участь ветерани Великої Вiтчизняної вiйни,
бiблiотечнi працiвники мiста й областi, читачi бiблiотеки. Наприкiнцi заходу автор
передав книги в подарунок бiблiотекам мiста й областi.
34.Iконнiкова В. Подарували книги для бiблiотеки / В. Іконнікова // Радянський
патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2012.- 7 лип.- (Життя територiальних громад).
Завiдувач Приколотнянської селищної бiблiотеки Великобурлуцького району В.
Iконнiкова про небайдужих людей, якi дарують книги для бiблiотеки.
35.Кiптiла С. Дарують людям вiчну мудрiсть / С. Кіптіла // Дворiчанський край.2012.- 29 верес.
Про роботу Дворiчанської районної централiзованої бiблiотечної системи
розповiдає директор С. Кiптiла.
36.Кiптiла С. Це моя Україна / С. Кіптіла // Дворiчанський край.- 2012.- 1 верес.
Лiтературно-патрiотичну годину до Дня Незалежностi України провела бiблiотекар
Дворiчанської дитячої бiблiотеки Т.В. Обрєзкова.
37.Кiч Т. Бiблiотека Короленка отримала раритетнi книги / Т. Кіч // Слобiд. край.2012.- 1 лист.- (Добра новина).
В рамках акцiї "Зроби добру справу - подаруй книгу!" Харкiвська державна
наукова бiблiотека iм. В.Г. Короленка 30 жовтня отримала чотири рiдкiснi дореволюцiйнi
видання. Це зiбрання творiв А.О. Писемського (1910-1911 рр.), твори П.I. Мельникова
(1909 р.), "Розповiдi" С. Гусєва-Оренбурзького (1906 р.) i роман "Звiльнилася!" А.
Вербицької (1906 р.).
38.Как пройти в библиотеку? // Харьк. известия.- 2012.- 8 дек. - (Общество).
7 грудня в Харкiвськiй державнiй науковiй бiблiотецi iм. В.Г. Короленка було
вiдкрито оновлений зал Австрiйської бiблiотеки.
39.Кантемир Л. Неординарна особистiсть / Л. Кантемир // Вiстi Дергачiвщини.2012.- 27 жовт.- (Бiблiотечнi вiстi).
У Дергачiвськiй центральнiй бiблiотецi пройшов захiд, на який завiтала Лiдiя
Михайлiвна Богатир, з метою подарувати колишнiм землякам книги, автором яких є її
чоловiк Вiктор Васильович Богатир, дипломат, перший Посол України в Республiцi
Казахстан.
40.Кантемир Л. Презентацiя книг / Л. Кантемир // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 3
листоп.- (Вiстi з бiблiотек).
У жовтнi у читальнiй залi Дергачiвської центральної бiблiотеки вiдбулась
презентацiя книг керiвника лiтературної студiї "Суголосся" Тетяни Очеретянової "Мой
Харьков начинался с Барабашки" та Нiни Лебеденко "Соломинка моя".
41.Карелiна Т. Краща електронна презентацiя бiблiотеки / Т. Кареліна // Вiстi
Дергачiвщини.- 2012.- 3 листоп.- (Вiстi з бiблiотек).
На святi "В країнi книжковiй, в країнi казковiй", яке вiдбулося у вереснi в
Пересiчанськiй бiблiотецi-фiлiї N 12 Дергачiвської ЦБС, були визначенi переможцi
конкурсу на кращу електронну презентацiю бiблiотеки. У конкурсi взяли участь учнi 5-11
класiв.
42.Карелiна Т. Подорож країною казок / Т. Кареліна // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.8 грудня.- (Бiблiотечнi вiстi).
У примiщеннi Пересiчанської бiблiотеки-фiлiї Дергачiвського району вiдбулося
свято казки, на яке завiтали учнi 2 та 4 класiв.

43.Карнаушенко В. Сурмач походiв, спiвець життя / В. Карнаушенко // Голос
Лозiвщини.- 2012.- 23 листоп.- (Про все звiдусiль).
До 100-рiччя ювiлею Андрiя Самiйловича Малишка в Плисiвськiй сiльськiй
бiблiотецi Лозiвського району дiяла пересувна книжкова виставка "Сонця i правди
сурмач", органiзована Лозiвською центральною бiблiотекою. До цiєї ювiлейної дати був
проведений масовий захiд - лiтературна година, присвячена великому поету, письменнику
Андрiю Малишку.
44.Киш С. В Харьков вернулся старообрядческий псалтырь /С. Киш // Веч.
Харьков.- 2012.- 18 окт.- (Ценный дар).
Таможенники пополнили культурный фонд Первой столицы: в Харьковский
исторический музей передано восемь медалей, в Художественый музей - икона святого
Серафима, а четыре редкие книги достались Харьковской государственной научной
библиотеке им. В.Г. Короленко.
45.Клочко О. Свої вiршi читали нам поети... / О. Клочко // Вiстi Красноградщини.2012.- 7 грудня.- (Мiсцевий колорит).
Iз метою популяризацiї друкованих видань Тетяна Дiхтяр та Iрина Шипакова
органiзували в кабiнетi "Русский мир" Красноградської районної бiблiотеки зустрiч учнiв
ЗОШ N 1 I-III ст. iм. О.I. Копиленка з поетом Юрiєм Касiловим.
46.Кожна зустрiч - незабутнiй досвiд // Вiстi Змiївщини.- 2012.- 13 листоп.(Пам'ять).
З нагоди вiдзначення 68-ї рiчницi визволення України вiд фашистських загарбникiв
24 жовтня спецiалiстами Змiївського районного центру соцiальних служб для сiм'ї, дiтей
та молодi в примiщеннi Змiївської центральної дитячої бiблiотеки було органiзовано
зустрiч молодого поколiння з учасником бойових дiй, ветераном органiв внутрiшнiх
справ, полковником у вiдставцi Михайлом Корнiйовичем Вергуном.
47.Коноваленко О. Бiблiотека органiзовує i береже / О. Коваленко // Обрiї
Iзюмщини.- 2012.- 5 жовт.
Про роботу Червоношахтарської сiльської бiблiотеки Iзюмського району
розповiдає бiблiотекар О. Коноваленко.
48.Куряча Л. Подорож країнами закону / Л. Куряча // Голос Лозiвщини.- 2012.- 18
грудня.- (У бiблiотеках району).
Напередоднi Дня захисту прав людини, проголошеного генеральною Асамблеєю
ООН, щорiчно, з 5 по 10 грудня, в Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi
проводиться тиждень правових знань. Цього року бiблiотекарi органiзували захоплюючу
"Подорож країнами Права й Закону".
49.Левченко В. Золочiвському "Книгограду" - 115 рокiв / В. Левченко // Зоря
(Золочiвський, Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2012.- 3 листоп.(Вiдгомiн подiї).
Працiвники Золочiвської центральної районної бiблiотеки вiдзначили 115-ту
рiчницю їхньої книгозбiрнi. Чудовий концерт до свята пiдготували учнi та педагоги
Золочiвської музичної школи та учасники художньої самодiяльностi Сковородинiвського
сiльського клубу.
50.Лещенко Н. Читаємо про рiдний край / Н. Лещенко // Вiстi Змiївщини.- 2012.14 серп.- (Бiблiотека iнформує, пропонує, запрошує).
Змiївська центральна бiблiотека пропонує новi видання, які надійшли до
бібліотечного фонду.
51.Лисаченко В. Бiблiотека - це дiалог мiж минулим i сучасним / В. Лисаченко //
Обрiї Iзюмщини.- 2012.- 28 верес.
Стаття директора Iзюмської ЦБС, заслуженого працiвника культури України В.
Лисаченко, про роль сiльської бiблiотеки у нашiй сучасностi.
52.Логвiна Т. Заграй менi мелодiю веселу / Т. Логвіна // Вiстi Змiївщини.- 2012.- 23
жовт.- (Культура i час).

18 лютого в Змiївськiй дитячiй бiблiотецi вiдбулася презентацiя шостої збiрки
знаної на Змiївщинi поетеси Нiни Гребiнник, яка вийшла в свiт пiд назвою "Заграй менi
мелодiю веселу".
53.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2012.- 13 листоп.
9 листопада в загальноосвiтнiх навчальних закладах та бiблiотечних закладах
Лозiвського району проведено низку тематичних заходiв з нагоди вiдзначення Дня
української писемностi та мови.
54.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2012.- 2 жовт.
26 вересня на базi Орiльської бiблiотеки N 1 Лозiвського району для молодих
спецiалiстiв бiблiотечних закладiв району вiдбулося навчання у Школi молодого
бiблiотекаря за темою "Новi форми масової роботи серед дiтей".
55.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2012.- 2 жовт.
У Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi 28 вересня вiдбулися урочистi заходи
з нагоди вiдзначення Всеукраїнського для бiблiотек.
56.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2012.- 20 листоп.
16 листопада у Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi проведено заняття
Школи молодого бiблiотекаря.
57.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2012.- 6 листоп.
29 жовтня у бiблiотечних закладах Лозiвського району проведено години пам'ятi
"Вiчно жива пам'ять" до Дня визволення України вiд нiмецько-фашистських загарбникiв.
58.Ляшенко I. Бажання i фантазiя породжують шедевр / І. Ляшенко // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2012.- 29 грудня.- (Свiт захоплень).
Завiдувач Максимiвською бiблiотекою-фiлiєю Богодухiвської ЦБС Iрина Юрiївна
Печаткiна розпочала займатися творчiстю з учнями 2-4 класiв.
59.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 16 листоп.
13-17 листопада в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi оформлено тематичну поличку
"Уроки любовi до рiдної мови" до 100-рiччя з дня народження А. Малишка; 14 листопада
в юнацькiй бiблiотецi проведено казкову подорож "Поки є дiти - будуть казки" до 105рiччя з дня народження А. Лiндгрен; 16 листопада в бiблiотецi вiдбулася зустрiч iз
мiсцевими поетами та письменниками "У синьому небi я висiяв час...". У Лозiвськiй
мiськiй бiблiотецi 14 листопада проведено поетичний калейдоскоп "Чарiвник поетичного
слова" до 100-рiччя з дня народження А. Малишка.
60.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 19 жовт.
16-31 жовтня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представлена виставка-порада
"Обираючи професiю, обираєш майбутнє"; 20 жовтня у бiблiотецi працюватиме
iнформацiйно-правознавчий лекторiй "Уроки права - уроки життя".
61.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 21 грудня.
18 грудня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбулася казкова вiкторина "Вас
запрошує Чебурашка" (до дня народження Е. Успенського); 18-22 грудня в бiблiотецi
пiдготовлено тематичну поличку "Великий протестант розстрiляного вiдродження" (до
120-річчя з дня народження М. Кулiша). У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 18 грудня
вiдбулася диспут-гра "Через поле, через гай йде до дiток Миколай".
62.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 23 листоп.
20-30 листопада в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi оформлено книжкову виставку
"Не залишайте поза увагою дiтей" до Всесвiтнього дня дитини й тематичну викладку книг
i перiодичних видань "Розкажи про скорботнi жнива" до вшанування роковин голодомору.
24 листопада в бiблiотецi проведена актуальна бесiда "Викрадач розуму - алкоголь" щодо
здорового способу життя.
63.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 26 жовт.
25 жовтня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пiдготовлено урок-подорож "Поринути у
вир давно минулих подiй" до Дня визволення України вiд нiмецько-фашистських
загарбникiв. 27 жовтня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбудеться поетично-музичний

вечiр-портрет "Смычок рождал магические звуки" до 230-рiччя з дня народження Нiколо
Паганiнi.
64.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 30 листоп.
27 листопада в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшов урок пам'ятi "У фокусi тоталiтаризм" до Дня пам'ятi жертв голодомору i полiтичнiх репресiй; в бiблiотецi
оформлено виставку-портрет "Благословеннi ви, слiди мандрiвника" до 290-рiччя з дня
народження Г. Сковороди; 29 листопада - експрес-iнформацiя "Iнтернет: еволюцiя i
перспективи". 1-8 грудня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройде виставка "На шляху в
безодню" до 2012 року - року спорту i здорового життя.
65.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 5 жовт.
2 жовтня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшов Єсенiнський вечiр-портрет
"Обнажённое сердце России"; вiдбулися акцiї "День милосердя", "Хай знову настануть
добрi часи - лiтня людина у бiблiотецi" i оформлено тематичну поличку "Секрет
бадьоростi" до Мiжнародного дня громадян похилого вiку.
66.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 9 листоп.
5-10 листопада у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi представлено калейдоскоп професiй
"У кожнiй професiї - слава i честь"; 8-10 листопада у бiблiотецi до Дня української
писемностi та мови демонструється книжково-журнальна викладка "Українська мова!
Душа моєї нацiї!". Упродовж листопада у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi до Дня пам'ятi
жертв голодомору i полiтичних репресiй в Українi пiдготовлена виставка-реквiєм
"Розп'ята душа на хрестi Всевишньої печалi" та виставка забутих книг "Класика iде до
нас!".
67.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2012.- 9 листоп.
7-30 листопада в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi дiє книжкова виставка "Українськi
письменники - дiтям" до Дня української писемностi та мови; 9 листопада в бiблiотецi
проведено лiтературний урок "Родна мова - корiння нацiї". Упродовж листопада в
бiблiотецi представлено перегляд лiтератури "Професiй - тисячi, одна - твоя".
68.Мiсто Лозова: подiї та факти. // Голос Лозiвщини.- 2012.- 12 жовт.
8-20 жовтня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi дiє iнформацiйна книжкова виставка
"Всi ми браття, козацького роду"; представлено куточок народознавства "Музей-свiтлиця"
до Дня Покрови Пресвятої Богородицi.
69.Мiсто Лозова: подiї та факти. // Голос Лозiвщини.- 2012.- 12 жовт.
9-20 жовтня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представленi книжковi виставки: "У
фокусi - тоталiтаризм" до Дня пам'ятi жертв голодомору i полiтичнiх репресiй, "Тiєї слави
козацької повiк не забути" до Дня українського козацтва та "Душа у паралельних свiтах"
до 120-рiччя з дня народження М. Цвєтаєвої. 13 жовтня у бiблiотецi вiдбудеться
iсторичний ярмарок "Козаки - мужнi лицарi України".
70.Мiсто Лозова: подiї та факти. // Голос Лозiвщини.- 2012.- 5 жовт.
До Мiжнародного дня людей похилого вiку у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi
пройшла година спiлкування "Переберемо в пам'ятi роки". Упродовж жовтня в бiблiотецi
тривала iнформацiйна книжкова виставка "Всi ми, браття, козацького роду".
71.Макаренко Н. Вересневi зустрiчi / Н. Макаренко // Голос Лозiвщини.- 2012.- 9
жовт.- (У бiблiотеках району).
У вереснi в бiблiотеках Лозiвської ЦБС проводяться для найменших читачiв дошкiльнят та учнiв 1-х класiв - вересневi екскурсiї до бiблiотеки.
72.Максименко Т. Знаю вас, потомки запорожцiв / Т. Максименко // Обрiї
Iзюмщини.- 2012.- 26 жовт.- (Люди. Подiї. Факти).
Працiвники Iзюмської центральної районної бiблiотеки пiдготували та провели для
своїх молодих читачiв iсторико-краєзнавчу годину "Українське козацтво: вiдгомiн вiкiв".

73.Мануйленко К. Чарiвник поетичного слова / К. Мануйленко // Голос
Лозiвщини.- 2012.- 13 листоп.- (До 100-рiччя вiд дня народження Андрiя Малишка).
100-рiччя вiд дня народження Андрiя Самiйловича Малишка вiдзначили в
бiблiотецi Краснопавлiвського Будинку культури "Днiпро" Лозiвського району. На
полицях бiблiотеки розмiщеннi виставки книг про життєвий i творчий шлях Андрiя
Малишка "Малишковi дороги", "Серця i правди сурмач", "Чарiвник поетичного слова",
"Пiсенна скарбниця поета".
74.Мороз Н. "Нашi улюбленцi" / Н. Мороз // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 8 грудня.(Бiблiотечнi вiстi).
Пiзнавальний урок "Нашi улюбленцi" пройшов у Дергачiвськiй центральнiй
дитячiй бiблiотецi для третьокласникiв Дергачiвської гiмназiї N 3.
75.Мудрак Н. На Лозiвщинi повернулися в епоху козацтва / Н. Мудрак // Слобiд.
край.- 2012.- 18 жовт.- (Вiдлуння свята).
Масовi заходи, присвяченi Дню Українського козацтва пройшли в усiх бiблiотеках
Лозiвського району. Так у Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi пройшли козацькi
розваги "Козак - душа правдива" та була пiдготовлена виставка-експозицiя "Слава
козацька вiчно жива". У Катеринiвськiй бiблiотецi-фiлiї пройшов аукцiон цiкавих знань
"Лицарi українських степiв"; у Краснопавлiвськiй бiблiотецi N 1 вiдбулися розваги
"Козацькому роду нема переводу".
76.Нам пишуть // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 20 жовт.
До Всеукраїнського дня бiблiотек у Прудянськiй школi Дергачiвського району
вiдбулася святкова лiнiйка, на якiй пролунала ода бiблiотекарю.
77.Не тiльки хлiбом живе Наталине // Вiстi Красноградщини.- 2012.- 5 жовт.
Напередоднi Всеукраїнського дня бiблiотек в Наталиному Красноградського
району вiдбулося свято з приводу вiдкриття примiщення книгозбiрнi.
78.Невская Т. О притягательности оркестрового музицирования. И не только /Т.
Невская // Харьк. известия.- 2012.- 11 дек.- (Эксклюзив).
В Харкiвськiй музично-театральнiй бiблiотецi iм. Станiславського пройшла
фотовиставка, присвячена В.А. Комаренко - людинi, яка створила перший в Українi
професiйний оркестр народних iнструментiв. Iнтерв'ю з директором дитячої школи
мистецтв N 2 iм. П.I. Чайковського Ларисою Сотнiковою.
79.Непревзойденная сила искусства // Харьк. известия.- 2012.- 20 октяб.(Культура).
Харкiвська обласна бiблiотека для юнацтва провела для старшокласникiв
загальноосвiтньої школи N 98, вчителiв i творчої молодi електронну презентацiю "Загадки
нестареющих картин". Завiдуюча вiддiлом наукової пропаганди Харкiвського художнього
музея Iрина Сидєльова розповiла про iсторiю художнього музея, про цiкавi випадки, якi
вiдбувалися у ньому, про видатних художникiв, дiяльнiсть яких була пов'язана з
Харковом. Художник Микола Павленко органiзував виставку своїх картин.
80.Нехорошева В. Його пiснi живуть i нинi / В. Нехорошева // Голос Лозiвщини.2012.- 13 листоп.- (До 100-рiччя вiд дня народження Андрiя Малишка).
19 жовтня в Орiльськiй мiськiй бiблiотецi N 1 Лозiвського району вiдкрилася
пересувна книжкова виставка "Сонця й правди сурмач", присвячена 100-рiччю вiд дня
народження А.С. Малишка. Виставку супроводжував вечiр-портрет поета-лiрика
"Малишковi дороги".
81.Новикова З. "Криниця мого дитинства" / З. Новикова // Вiстi Дергачiвщини.2012.- 13 жовт.- (Вiстi з бiблiотек).
Солоницiвська бiблiотека-фiлiя N 10 Дергачiвської ЦБС (завiдувач Сиротенко Л.В.)
разом з бiблiотекою Солоницiвського колегiуму (завiдувач Саєнко Т.В.) пiдготували та
провели урок народознавства "Криниця мого дитинства".

82.Новикова З. Шанують за океаном, шанують на Слобожанщинi / З. Новикова //
Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 1 грудня.- (До 290-рiччя з Дня народження Григорiя
Сковороди).
В Дергачiвськiй центральнiй бiблiотецi до 290-рiчного ювiлею Григорiя Савича
Сковороди пройшов тематичний вечiр "Сократ чолом, дитина - серцем". В програму
вечора ввiйшли лiтературна година "Стоїк - фiлософ, Харкiвський Дiоген", огляд
лiтератури "Шанують за океаном, шанують на Слобожанщинi". Новiтнi технологiї
дозволили побувати на вiртуальнiй екскурсiї до музею Г. Сковороди в с. Сковородинiвка.
83.Новини коротко // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2012.- 1 грудня.
24 листопада бiблiотекарями абонементу Близнюкiвської районної бiблiотеки О.
Бакай та О. Шевченко була проведена iнформацiйна хвилина "1933 - трагедiя голоду".
Захiд був присвячений пам'ятi безневинних жертв найбiльшої трагедiї українського
народу - штучного голодомору 1932-1933 рокiв.
84.Новоселье библиотеки // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 1 верес.- (Наши земляки).
19 августа в селе Русская Лозовая Дергачсвского района состоялось торжественное
открытие нового помещения библиотеки.
85."О, мово моя, душа голосна!" // Вiстi Водолажчини.- 2012.- 17 листоп.
У Нововодолазькому районному Будинку культури пройшов захiд "О, мово моя,
душа голосна!", присвячений Дню української писемностi та мови. Про тернистий шлях
розвитку української мови розповiли працiвники районної бiблiотеки. Перед присутнiми iз
своїми поетичними творами виступили люди творчої думки, члени лiтературно-музичного
об'єднання "Веселка", члени Конгресу лiтераторiв України Нiна Калiнiна та Катерина
Несмiян.
86.Ольгiна Т. Сакральний свiт ляльки-мотанки / Т. Ольгіна // Голос Лозiвщини.2012.- 30 листоп.- (Про все звiдусiль).
В Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi бiблiотекар О. Тарасова проводить цикл урокiв iз
народознавства, присвячених традицiйнiй народнiй iграшцi, зокрема, ляльцi-мотанцi. На
урок "Сакральний свiт ляльки-мотанки" завiтали учнi ЗОШ N 3.
87.Основнi заходи Новорiчних i Рiздвяних свят у райцентрi // Радянський патрiот
(Велукобурлуцький р-н).- 2012.- 15 грудня.
19 грудня у Великобурлуцькiй районнiй дитячiй бiблiотецi вiдбудеться
лiтературно-релiгiйне свято, присвячене Дню Миколая: "Святий небесний Отче Миколаю,
до тебе дiти прибiгають".
88.Пiзнавальна подорож // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 3 листоп.- (Вiстi з
бiблiотек).
Господиня оновленої Русько-Лозiвської сiльської бiблiотеки Дергачiвського району
Iгнатова Свiтлана розповiла учням 7-Б класу про книжковий фонд бiблiотеки, навчила
користуватися каталогом, показала найстарiшу книжку бiблiотеки та провела з дiтьми
конкурсну програму.
89.Пархоменко Н. Що треба знати про право й закон? / Н. Пархоменко // Голос
Лозiвщини.- 2012.- 25 грудня.- (У бiблiотеках району).
Напередоднi Мiжнародного дня прав людини в Новоiванiвськiй сiльськiй
бiблiотецi-фiлiї Лозiвського району вiдбувся захiд пiд назвою "Що треба знати про право
й закон?".
90.Петренко В. Вiрнi друзi книгозбiрнi / В. Петренко // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2012.- 16 жовт.
Завiдуюча бiблiотекою с. Баранове Валкiвського району В. Петренко про
мешканцiв села, що дарують книги до фондiв бiблiотеки.
91.Петренко Л. Кожна книга знайде читача / Л. Петренко // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2012.- 8 грудня.
В рамках Всеукраїнського проекту "Україна читає" в селi Черемушна Валкiвського
району побували представники харкiвського осередку "Молодої Просвiти". Органiзатори

акцiї привезли сiльськiй та шкiльнiй бiблiотекам близько 500 примiрникiв книг, та
пiдготували культурно-мистецький захiд, присвячений пам'ятi письменницi з Валкiвщини
Марусi Вольвачiвни.
92.Печаткiна I. Веселi канiкули максимiвських школярiв / І. Печаткіна // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2012.- 20 листоп.
Молодшi учнi Максимiвської школи Богодухiвського району весело i з користю
провели свої осiннi канiкули в сiльськiй бiблiотецi. У бiблiотецi було проведено блiцтурнiр "Все про бiблiотеку i книгу", вiдкрилася виставка "Осiнь у малюнках".
93.Пирлик I. Будинок культури з традицiєю / І. Пирлик // Слобiд. край.- 2012.- 17
листоп.- (Районне життя).
Про роботу Новоосинiвського будинку культури в Куп'янському районi та про
сiльську бiблiотеку, яка працює в його примiщеннi.
94.Пирлик I. У 35 життя бiблiотеки тiльки починається / І. Пирлик // Слобiд. край
.- 2012.- 8 грудня.- (Свято).
3 грудня Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для юнацтва виповнилося 35 рокiв. Цiкавi
екскурсiї та насичену концертну програму для запрошених на ювiлей пiдготували
працiвники закладу. Також у бiблiотецi вiдбувся благодiйний аукцiон, на якому лотами
були роботи дiтей - вихованцiв iнтернатiв. 23 грудня в бiблiотецi вiдбудеться перший тур
гри "Book-квест", присвячений традицiям святкування новорiчних свят у рiзних країнах
свiту.
95.Плетньова Л. "Та вже слов'янство здобулось на право подарувати нам
Сковороду" / Л. Плетньова // Радянський патрiот (Велукобурлуцький р-н).- 2012.- 8
грудня.
Великобурлуцька центральна районна бiблiотека провела тематичний захiд "Та вже
слов'янство здобулось на право подарувати нам Сковороду", присвячений 290-й рiчницi з
дня народження Г.С. Сковороди.
96.Подаруй бiблiотецi книгу! // Вiстi Дергачiвщини.- 2012.- 20 жовт.- (Нам
пишуть).
Щорiчно у Великопроходiвськiй загальноосвiтнiй школi Дергачiвського району
проводиться акцiя "Подаруй бiблiотецi книгу!".
97.Раритеты библиотеке // Харьковские известия.- 2012.- 1 нояб.- (Город).
Начальник управления по делам прессы и информации Харьковской ОГА
Виктория Маренич передала Харьковской государственной научной библиотеке им. В.Г.
Короленко ряд книг издания начала ХХ века, собранных в рамках акции "Сделай доброе подари книгу!".
98.Рєзнiк О. Зi спортом по життю / О. Рєзнік // Дворiчанський край.- 2012.- 20
жовт.
У Дворiчанськiй дитячiй бiблiотецi вiдбувся iнформацiйний калейдоскоп,
присвячений вiдзначенню в Українi 2012 року - року спорту та здорового способу життя.
99.Руденко Н. Молодi та талановитi / Н. Руденко // Нове життя (Близнюкiвський рн).- 2012.- 7 лип.- (Вiстi з бiблiотек).
До Дня молодi в читальному залi Близнюкiвської центральної районної бiблiотеки
вiдбулася зустрiч з творчою молоддю пiд назвою "Молодiсть - час надiй та мрiй
прекрасних", на яку були запрошенi молодi люди з творчими здiбностями.
100.Серiк О. Не за службовим обов'язком - за покликом серця / О. Серік // Вiстi
Змiївщини.- 2012.- 16 листоп.- (Пам'ять).
У Комсомольськiй бiблiотецi-фiлiї N 31 Змiївського району 30 жовтня пройшов
вечiр пам'ятi Сергiя Закора, iменем якого названа вулиця в селищi.
101.Синенко Г. Святилище пiзнання i добра / Г. Синенко // Вiстi Водолажчини.2012.- 29 верес.- (До Всеукраїнського дня бiблiотек).
Про роботу Нововодолазької централiзованої бiблiотечної системи розповiдає її
директор Людмила Iллiвна Сучкова.

102.Склярова Л. У царствi книг / Л. Склярова // Радянський патрiот
(Великобурлуцький р-н).- 2012.- 6 жовт.
З нагоди професiйного свята - Всеукраїнського Дня бiблiотек у Великобурлуцькiй
центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулися урочистостi, на якi з'їхалися завiдуючi
закладами.
103.Слєпченко О. Цей дивосвiт - бiблiотека / О. Слєпченко // Вiстi Змiївщини.2012.- 28 верес.- (30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).
Про досягнення Змiївської централiзованої бiблiотечної системи розповiдає її
директор О. Слєпченко.
104.Слив'як В. Спiвець заповiдного / В. Слив’як // Сiльськi новини (Валкiвський
р-н).- 2012.- 3 листоп.- (До 75-рiччя В.П. Гамана).
До 75-рiччя вiдомого українського письменника, уродженця Ков'яг Вiктора
Пантелiйовича Гамана, у Валкiвськiй районнiй бiблiотецi та книгозбiрнях району вiдкрито
виставки та перегляди творiв ювiляра. На них широко представленi вже добре вiдомi
видання i новинки, книги про життєвий i творчий шлях письменника - лауреата
мiжнародних премiй iменi В. Вернадського та iменi В. Винниченка, премiї iменi I. НечуяЛевицького, кандидата фiлологiчних наук.
105.Совместный проект: театр в библиотеке // Харьк. известия.- 2012.- 24 нояб.(Город).
У Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для юнацтва вiдбулося вiдкриття спiльного
проекту з Харкiвським театром для дiтей та юнацтва. В рамках проекту пройшо
театралiзоване дiйство "Театр это феерия жизни".
106.Стеблак О. Ми роду козацького нащадки / О. Стеблак // Вiстi Дергачiвщини.2012.- 27 жовт.- (Бiблiотечнi вiстi).
"Ми роду козацького нащадки" - пiд такою назвою пройшли козацькi розваги,
присвяченi Дню українського козацтва, для хлопчикiв - читачiв Козачолопанської
бiблiотеки-фiлiї N 6 Дергачiвської ЦБС.
107.Стрельник И. Нашим детям навязывается мнение телезвезд / И. Стрельник //
Веч. Харьков.- 2012.- 4 дек.- (Гость редакции).
Про заходи, якi запланованi до святкування 35-рiччя Харкiвської обласної
бiблiотеки для юнацтва i не тiльки, розповiдає гiсть "Прямої телефонної лiнiї" директор
Харкiвської обласної бiблiотеки для юнацтва Маргарита Жарова. Святковi заходи
розпочалися 3 грудня пiдведення пiдсумкiв вiдкритого фотоконкурсу "Время Ч...". 4
грудня до бiблiотеки завiтають працiвники культури, колеги з iнших бiблiотек. Родзинкою
свята стане благодiйний аукцiон, на якому можна придбати вироби ручної роботи,
картини, сувенiри. На 7 грудня запланованi "Святковi вечорницi". Завершиться святковий
марафон 12 грудня святом для молодi з конкурсами, iграми, розвагами, музичними
подарками вiд гостей i нагородженням переможцiв конкурсiв "Кращий читач року" та
"Время Ч...".
108.Стрельник И. Свидание с юностью обернулось новой дружбой / И. Стрельник
// Веч. Харьков.- 2012.- 1 дек.- (Признание народа).
3 декабря 2012 года Харьковской областной библиотеке для юношества
исполняется 35 лет. Своими впечатлениями от встречи с библиотекой делится в своем
письме читательница "Вечернего Харькова" Светлана Бацамут.
109.Сурженко Т. Переможцi районного конкурсу / Т. Сурженко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2012.- 13 жовт.- (Вiстi з бiблiотек).
На святi, присвяченому Всеукраїнському дню бiблiотек, яке вiдбулося в
Дергачiвськiй ЦБС, вiдзначали переможцiв у районному конкурсi на кращий масовий
захiд з популяризацiї культурної спадщини. Перше мiсце зайняли Вiльшанська бiблiотекафiлiя для дорослих та Вiльшанська дитяча бiблiотека-фiлiя.
110.Сучкова Л. П'ять бiблiотек району пiдключенi до мережi Iнтернет / Л. Сучкова
// Вiстi Водолажчини.- 2012.- 22 грудня.

3 грудня 5 бiблiотек Нововодолазької ЦБС: Центральна та районна дитяча,
Просянська, Просянська N 1 та Ватутiнська, що взяли участь у конкурсi "Органiзацiя
нових бiблiотечних послуг з використанням вiльного доступу до Iнтернету II" в рамках
проекту "Бiблiомiст", отримали 15 комп'ютерiв, 15 комплектiв мiкрофонiв з веб-камерами
та навушниками i 4 багатофункцiональнi пристрої принтер, сканер, ксерокс, та були
пiдключенi до мережi Iнтернет.
111.Табачун Л. "Сковородинiвськi читання" / Л. Табачун // Вiстi Водолажчини.2012.- 15 грудня.
3 грудня, у день 290-рiччя вiд дня народження Григорiя Савича Сковороди (17221794), українського просвiтителя, гуманiста, фiлософа, поета i музиканта, в
Нововодолазькому лiцеї члени суспiльно-гуманiтарної кафедри Л.I. Табачун - завiдуюча
бiблiотекою, керiвник клубу "Дiлова жiнка", i В.В. Груба вчитель української мови та
лiтератури, заступник керiвника кафедри, якi спiвпрацюють з Харкiвським нацiональним
педагогiчним унiверситетом iменi Григорiя Савича Сковороди, разом iз членами
лiтературного товариства "Ерудит", провели "Сковородинiвськi читання" для учнiв 9-х
класiв, а також пiдготували лiтературно-музичну композицiю "Свiт ловив мене, але не
пiймав".
112.Тарасова О. "Миколай, Миколай, наших дiток привiтай!" / О. Тарасова //
Голос Лозiвщини.- 2012.- 25 грудня.- (У бiблiотеках району).
19 грудня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi святкували День святого Миколая. Для
маленьких читачiв провели новорiчнi розваги "Миколай, Миколай, наших дiток
привiтай!".
113.Теницька Г. Тих, голодних 30-х, грiх замолю / Г. Теницька // Обрiї
Iзюмщини.- 2012.- 7 грудня.
Сiльський бiблiотекар Г. Теницька про урочистостi, якi вiдбулися 23 листопада
бiля пам'ятного Хреста в селi Бугаївка Iзюмського району, з нагоди пам'ятi жертв
голодомору i полiтичних репресiй.
114.Тиждень правової освiти // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2012.- 20
жовт.- (Вiстi з бiблiотек).
У Близнюкiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей пройшов тиждень правової освiти,
який стартував у районi 8 жовтня. Розпочався вiн з коментованої виставки "Є право значить є надiя".
115.Ткаченко В. Гуляй, село / В. Ткаченко // Вiстi Водолажчини.- 2012.- 6 жовт.(Вiстi з сiльських рад).
22 вересня у Рокитному Нововодолазького району святкували День села, а саме
313-ту рiчницю його заснування. У святковому концертi взяли участь артисти сiльського
Будинку культури, серед яких особливо яскравим був виступ ансамблю "Чисте джерело".
116.Токар А. Як живеш, бiблiотеко? / А. Токар // Нове життя (Близнюкiвський рн).- 2012.- 29 верес.- (Нашi iнтерв'ю).
Iнтерв'ю з директором Близнюкiвської централiзованої бiблiотечної системи
Надiєю Михайлiвною Руденко.
117.Хоменко Т. Багатий ужинок нових творiв / Т. Хоменко // Вiстi Змiївщини.2012.- 18 верес.- (Зустрiчi).
Кожну першу п'ятницю мiсяця у дитячiй бiблiотецi селища Комсомольського
Змiївського району вiдбувається "Поетичне рандеву", на яке збираються вчителi-ветерани,
поети, композитори з Харкова, Змiєва, Комсомольського.
118.Це моя Україна // Дворiчанський край.- 2012.- 1 верес.
В Дворiчанськiй центральнiй бiблiотецi для дорослих пройшла лiтературна година,
присвячена Дню Незалежностi України та розгорнута книжкова виставка "Україна становлення держави".
119.Шевченко I. Ремонт бiблiотеки вкрай необхiдний / І. Шевченко // Обрiї
Iзюмщини.-2012.- 21 верес.

Примiщення, в якому знаходиться Iзюмьска центральна районна бiблiотека,
негайно потребує ремонту.
120.Шуняєва С. Стань учаником акцiї "Подаруй бiблiотецi книгу" / С. Шуняєва //
Вiстi Красноградщини.- 2012.- 7 грудня.- (Мiсцевий колорит).
Про акцiю "Подаруй бiблiотецi книгу", яка була цьогорiч започаткована у
Красноградськiй мiськiй бiблiотецi.

Матеріал підготувала: Стародубцева Я.В. – редактор сектору інформації з питань
культури та мистецтва ХОУНБ

