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Професійна періодика
1.Бiлик О. Вiдображення методичної дiяльностi публiчних бiблiотек в
українському сегментi Iнтернету // Бiблiотечна планета.- 2010, N 4.(Сторiнка методиста).
У статтi доктора фiлософiї, головного бiблiотекаря Державного закладу
"Нацiональна парламентська бiблiотека України" О. Бiлик вiдзначена робота
Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка як одного iз
найбiльших регiональних методичних центрiв. Також вiдзначено роботу
Харкiвської ОУНБ, яка розмiстила на сайтi тематико-бiблiографiчнi списки
"Бiблiотечна тема на сторiнках перiодичних видань", починаючи з 2002 року.
2.Гареев К., Шалыганова А. Музей научной библиотеки как фонд
исследования ее истории // Бiблiотечний форум України.- 2010, N 4.(Бiблiотекознавство).
В статье библиотекаря I категории научно-исследовательского отдела
библиотековедения и библиографоведения Камиля Гареева и заведующей
сектором истории Харьковской государственной научной библиотеки им.
В.Г. Короленко Аллы Шалыгановой представлены основные теоретические
вопросы создания музея в библиотеке, освещены подходы к организации
музея в Харьковской государственной научной библиотеке им. В.Г.
Короленко к 125-летию ее основания.
3.Iванова I. Наукова бiблiотека Харкiвського нацiонального медичного
унiверситету: етапи розвитку // Бiблiотечний форум України.- 2010, N 4.(Ювiлеї бiблiотек).
У статтi директора Наукової бiблiотеки Харкiвського нацiонального
медичного унiверситету Iзабелли Iванової висвiтлюється iсторичний шлях
становлення i розвитку Наукової бiблiотеки Харкiвського нацiонального
медичного унiверситету, якiй виповнилось 90 рокiв.
4.Мохонько В. Iсторичнi традицiї Центральної наукової бiблiотеки
Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна // Бiблiотечний
форум України.- 2010, N 4.- (Ювiлеї бiблiотек).
Стаття заступника директора з основної дiяльностi Центральної
наукової бiблiотеки Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н.
Каразiна Валентини Мохонько присвячена 205-рiччю вiд дня вiдкриття
бiблiотеки i 150-рiччю вiд дня народження видатного українського i
росiйського бiблiотекознавця К.I. Рубинського, який 36 рокiв свого життя
присвятив цiй бiблiотецi (1894-1930).
5.Павленко Т. Сучаснi тенденцiї розвитку бiблiотек вищих навчальних
закладiв // Бiблiотечний форум України.- 2010, N 4.- (Мережа бiблiотек).

На досвiдi Наукової бiблiотеки Харкiвського нацiонального медичного
унiверситету в статтi заступника директора з iнформацiйних технлогiй
Наукової бiблiотеки Харкiвського нацiонального медичного унiверситету
Тетяни Павленко розглянутi особливостi сучасного стану бiблiотек вищих
навчальних закладiв України.
Регіональні періодичні видання
1.Анничев А. Красивые люди в красивом интерьере // Время.- 2011.19 января.
Директор Харьковской специализированной музыкально-театральной
библиотеки им. К.С. Станиславского Ирина Авакумова рассказывает о
недавно завершенном капитальном ремонте и дальнейшей работе
библиотеки.
2.Бабiч О. Бiблiотеки без бар'єрiв // Красная звезда (Чугуевский р-н).2011.- 1 января.- (Новi технологiї).
На повну потужнiсть працює Чугуївський бiблiотечний центр-Iнтернет,
який був першим вiдкритий у Харкiвськiй областi в рамках програми
"Бiблiомiст".
3.Библиотеки выходят в интернет-пространство // Вечерний Харьков.2011.- 13 января.- (Инновации).
В харьковских библиотеках начали открываться компьютерные классы
со свободным доступом в Интернет. Областной учебный центр, оснащенный
компьютерами, открылся в Харьковской областной универсальной научной
библиотеке, открылись несколько компьютерных классов с доступом к сети
Интернет в библиотеках Купянского и Чугуевского районов.
4.Бузька В. З мистецьких джерел землякiв // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2011.- 26 березня.
Валкiвська районна дитяча бiблiотека провела для п'ятикласникiв
лiцею iменi О.С. Масельського ранок, присвячений українським вишитим
рушникам. А у восьмикласникiв лiцею вiдбулась зустрiч з лiричною поезiєю
на лiтературному ранку "Мелодiї закоханих сердець", який для них теж
пiдготували працiвники дитячої бiблiотеки.
5.Вiд небайдужих українцiв // Зоря (Золочiвський, Богодухiвський,
Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2011.- 19 березня.
26 лютого в селi Феськи вiдбулося вiдкриття сьомого кроку Акцiї
"Подаруй українську книжку". Акцiя проводиться в рамках КультурноIнформацiйного Проетку "Україна читає" i має на метi залучити українську
громадськiсть до наповнення занедбаних сiльських бiблiотек сучасними
українськими книжками.
6.Вiкторова Л. Тепло вiд свята // Печенiзький край.- 2011.- 19 березня.
(Пiслямова).
Завiдуюча П'ятницькою сiльською бiблiотекою Печенiзького району Є.
Шматько стала органiзатором i сценаристом святкового заходу, присвяченого
святу 8 Березня.

7.Вiкторова Л. Читач i книга // Печенiзький край.- 2011.- 19 березня.(Фестивалi, конкурси, змагання).
11 березня у Печенiзькiй районнiй дитячiй бiблiотецi пройшов
районний етап конкурсу "Найкращий читач-2011".
8.“Герої Крут - нiхто не забутий" // Нове життя (Близнюкiвський р-н).2011.- 5 лютого.- (Новини з бiблiотеки).
З нагоди рiчницi iсторичних подiй у боях пiд Крутами у
Близнюкiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi вiдбулася iнформацiйна година
"Герої Крут - нiхто не забутий".
9.Горбацевич К. Поетичний голос Лесi Українки // Голос Лозiвщини.2011.- 25 березня.
Методистами Лозiвської центральної бiблiотеки на базi Орiльської
бiблiотеки-фiлiї N 2 проведено показовий масовий захiд для бiблiотекарiвпочаткiвцiв "Поетичний голос Лесi Українки".
10.Город художественного образования // Харьковские известия.2011.- 22 марта.- (Культура).
В Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для юнацтва вiдбувся вечiр-зустрiч з
аспiрантом Харкiвської академiї дизайну i мистецтв Вiкентiєм Пухаревим.
Гiсть розповiв про харкiвську художню освiту за перiод з середини XVIII
столiття до кiнця ХХ.
11.Домнiч О. "Диво лiсу" та "Краєвиди нашого села" // Вiстi
Дергачiвщини.- 2011.- 26 березня.- (Твої люди, Дергачiвщино).
З 1 лютого у примiщеннi Черкасько-Лозiвської бiблiотеки
Дергачiвського району виставлені картини, саморобки iз коряг та "бансай"
мiсцевого митця Володимира Шевченка.
12.Домнiч О. Бенефiс читача, або Бiблiотечнi посиденьки // Вiстi
Дергачiвщини.- 2011.- 22 сiчня.- (Вiстi з бiблiотек).
12 сiчня у примiщеннi Черкасько-Лозiвської бiблiотеки Дергачiвського
району вiдбувся конкурс-свято "Бенефiс читача "Кращий читач року-2010".
13.Дрижаног Л. "Солов'їна, барвiнкова українська рiдна мова" //
Промiнь (Краснокутський р-н).- 2011.- 5 березня.
У Мурафськiй сiльськiй бiблiотецi на Краснокутщинi було проведене
свято "Солов'їна, барвiнкова українська рiдна мова".
14.Живагiн А. Щедра скарбниця народної творчостi // Голос
Лозiвщини.- 2011.- 29 березня.- (Нашi свята).
23 березня з нагоди Всеукраїнського дня працiвникiв культури та
аматорського мистецтва у Лозiвському районному Будинку культури
зiбралися керiвники культосвiтнiх закладiв, художнiх колективiв,
бiблiотекарi, самодiяльнi артисти з усiх куточкiв Лозiвщини.
15.Журавлева Е. Памяти Эльвиры Ивановны Чуищевой // Красная
звезда (Чугуевский р-н).- 2011.- 5 февраля.- (Помним).
В выставочном зале культурного центра "Имидж" собрались читатели
и работники центральной библиотеки, студийцы поэтического клуба "Свеча",
родные и близкие, знакомые и друзья, почитатели литературного творчества
Эльвиры Ивановны Чуищевой, на вечер, посвященный ее памяти.

16.Зеленина Е. "Жизневорот" Григоря Долуханова // Время.- 2011.- 18
января.
18 сiчня в Харкiвськiй обласнiй унiверсальнiй науковiй бiблiотецi
вiдбудеться презентацiя книги Григорiя Долуханова "Жизневорот".
17.Игнатова С. // Вiстi Дергачiвщини.- 2011.- 5 березня.- (Естафета
культури-2011).
19 февраля в клубе с. Русская Лозовая Дергачсвского района прошсл
отчстный концерт, посвященный 20-летию Независимости Украины. На
выставке творческих работ былы представлены произведения постоянных
читателей сельской библиотеки.
18.I знову про новорiчнi свята // Вiстi Змiївщини.- 2011.- 21 сiчня.(Свята тривають).
13 сiчня представники Лиманського Будинку культури привiтали
змiївчан iз усiма зимовими святами. А працiвники Змiївської районної
дитячої бiблiотеки 12 сiчня провели для п'ятикласникiв Змiївського лiцею N 1
захiд пiд назвою "Зимовий калейдоскоп".
19.Калюжний М. // Обрiї Iзюмщини.- 2011.- 11 лютого.- (Новини
коротко).
Працiвники Iзюмської центральної районної бiблiотеки провели
iсторико-лiтературну подорож сторiнками книг та перiодичних видань "Ще й
досi в серцi вiдлуння вiйни", присвячену подiям 1941-1943 рр. на територiї
Iзюмщини. В рамках заходу було оформлено виставку "Священна пам'ять
про героїв".
20.Кантемир Л. Перемога бiблiотек // Вiстi Дергачiвщини.- 2011.- 26
березня.- (Новини).
Малоданилiвська, Пересiчанська, Дергачiвська центральна дитяча та
Дергачiвська центральна бiблiотеки взяли участь у конкурсi "Органiзацiя
нових бiблiотечних послуг з використанням вiльного доступу до Iнтернету" в
рамках програми "Бiблiомiст" i здобули перемогу.
21.Карелiна Т. На вiчнiм шляху до Шевченка // Вiстi Дергачiвщини.2011.- 12 березня.- (До роковин Т.Г. Шевченка).
9 березня у Пересiчанськiй бiблiотецi Дергачiвського району пройшла
традицiйна лiтературно-музична композицiя до Дня народження Т.Г.
Шевченка.
22.Кобець Н. Визначено кращих читачiв // Нове життя
(Близнюкiвський р-н).- 2011.- 26 березня.- (Вiстi з бiблiотек).
У другому етапi конкурсу дитячого читання "Кращий читач України2011" у Близнюкiвському районi взяли участь дев'ятнадцять учнiв
загальноосвiтнiх шкiл району.
23.Коло друзiв книги збiльшується // Перемога (Зачепилiвський р-н).2011.- 22 сiчня.
Працiвники Зачепилiвської центральної районної бiблiотеки раз на
мiсяць, у примiщеннi комунального пiдприємства "Леб'яже" обслуговують
мешканцiв села Нагiрне.

24.Коломiєць О. Книга в духовному життi людини // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2011.- 29 березня.
Завiдуюча Шарiвською бiблiотекою Богодухiвського району О.
Коломiєць про заходи, якi проводяться у бiблiотецi.
25.Котелевська Л. Шевченкiвськi днi на Краснокутщинi // Промiнь
(Краснокутський р-н).- 2011.- 12 березня.
9 березня у примiщеннi бiблiотеки Краснокутської гiмназiї вiдбулася
лiтературна презентацiя фонду "Великий син великого народу", проведена
центральною дитячою бiблiотекою спiльно з бiблiотекою гiмназiї,
присвячена 197-й рiчницi вiд дня народження Тараса Шевченка.
26.Крамаренко О. Iнтернет - безпосередньо в бiблiотеках // Обрiї
Iзюмщини.- 2011.- 18 березня.- (Послуги).
Бiблiотеки м. Iзюм та Iзюмського району стали переможцями в
конкурсi з органiзацiї нових бiблiотечних послуг iз використанням вiльного
доступу до Iнтернету за програмою "Бiблiомiст".
27.Криворучко Л. А що в бiблiотецi? // Печенiзький край.- 2011.- 19
березня.- (Фестивалi, конкурси, змагання).
Поетичне панно "А слово - струм, а слово - зброя", присвячене 140рiччю з дня народження видатної української поетеси Лесi Українки,
пройшло в Печенiзькiй районнiй бiблiотецi для дорослих.
28.Криворучко Л. Злагоджено i конструктивно // Печенiзький край.2011.- 12 березня.
Лiквiдується сiльський бiблiотечний заклад с. Гарашкiвка Печенiзького
району, фонд лiквiдованої бiблiотеки буде передано до Борщiвської сiльської
бiблiотеки.
29.Левченко В. Господарка книгозбiрнi // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2011.- 12 березня.
Бiльше 16 рокiв працює в бiблiотецi Шарiвської загальноосвiтньої
школи Богодухiвського району Оксана Василiвна Захарчук.
30.Лисянський М. Кращий читач України живе у Змiєвi //
Слобiдський край.- 2011.- 31 березня.- (Суспiльство).
Користувач Змiївської дитячої районної бiблiотеки, учениця 7-го класу
Змiївської загальноосвiтньої школи N 2 Марiам Сатуєва стала переможцем
Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач України-2011".
31.Логвiна Т. Змiївська ЦБС отримає 15 комп'ютерiв за перемогу по
програмi "Бiблiомiст" // Вiстi Змiївщини.- 2011.- 11 березня.- (Культура i час).
Програма "Бiблiомiст" визначила групу українських публiчних
бiблiотек, що пройшли вiдкритий конкурсний вiдбiр i стали переможцями
другого раунду конкурсу з органiзацiї нових бiблiотечних послуг iз
використанням вiльного доступу до Iнтернету. У другому раундi конкурсу з
Харкiвської областi взяли участь 17 централiзованих бiблiотечних систем, 11
з яких стали переможцями i отримають набори комп'ютерного обладнання. В
їх числi - Змiївська ЦБС.
32.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2011.- 18
сiчня.

13 сiчня працiвниками клубних та бiблiотечних закладiв Лозiвського
району проведено колядування та щедрування "Добрий вечiр, щедрий вечiр,
добрим людям на здоров'я".
14 сiчня у 34 бiблiотечних закладах Лозiвського району вiдбулися
фольклорнi посиденьки за темою "Щедрий вечiр, добрий вечiр".
33.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2011.- 25
сiчня.
22 сiчня у бiблiотечних закладах Лозiвського району органiзовано та
проведено пiзнавально-iсторичнi години, години державностi за темою
"Задзвенiли срiбнi дзвони в Українi" до Дня Соборностi України.
34.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2011.- 1
лютого.
У 34 бiблiотечних закладах та 26 загальноосвiтнiх навчальних закладах
Лозiвського району пройшли тематичнi заходи за темою "Спом'янiмо їх
славу" до Дня пам'ятi героїв Крут.
35.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2011.- 22
лютого.
15-16 лютого в бiблiотечних закладах Лозiвського району проведено
години пам'ятi, вечори-реквiєми, години мужностi до Дня вшанування
учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав.
36.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2011.- 15
березня.
7-11 березня у закладах освiти та бiблiотечних закладах Лозiвського
району проведено Шевченкiвськi днi з нагоди 197-ї рiчницi вiд дня
народження Т.Г. Шевченка.
У Лозiвськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi проведено II тур
Всеукраїнського конкурсу "Кращий читач України 2011".
37.Лозiвський район: подiї тижня. // Голос Лозiвщини.- 2011.- 29
березня.
22 березня у Лозiвськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi розважальноiгровою програмою "Здрастуй, книжковий день" розпочато Всеукраїнський
тиждень дитячого читання.
38.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 7 сiчня.
28 грудня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдкрита книжковоiлюстративна виставка "Ходить свiтом коляда", де представленi книги про
українськi звичаї, обряди, свята в зимовий перiод.
39.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 4 лютого.
До 1025-рiччя хрещення Русi в Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi
оформлено виставку "Лiтературна подорож святими мiсцями України", в
юнацькiй - виставку-iлюстрацiю "Православ'я України-Русi". 2-8 лютого у
Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi оформлено тематичну поличку з
профорiєнтацiї "Нове тисячолiття - новi професiї". 4 лютого у мiськiй
бiблiотецi пiдготовлено бiблiографiчну iнформацiю "Образи жiнок-полiтикiв
у художнiй лiтературi".
40.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 25 лютого.

25 лютого у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшов лiтературний вечiр
до 140-рiччя з дня народження Л. Українки "Я жива, я буду вiчно жити...". У
Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi оформлено книжкову виставку "Тiєї слави
козацької повiк не забути" до Дня захисника Вiтчизни.
41.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 4 березня.
3-15 березня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi працювала виставкапривiтання "Ти - жiнка, королева Березня". У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi
5 березня, до вшанування пам'ятi Т. Шевченка вiдкрито виставку-персоналiю
"Незбагненний апостол", а також огляд книг письменниць-жiнок "Жiночi
голоси в лiтературi".
42.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 11
березня.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 9 березня пройшла iнформацiйна
година "Мистецька спадщина Шевченка"; у юнацькiй бiблiотецi вiдбулась
лiтературна година "Ми тебе не забудемо, Тарасе", в рамках конкурсу юних
лiтераторiв-знавцiв творчостi Шевченка. В юнацькiй бiблiотецi оформлено
книжкову виставку "Я починаюсь з отчої землi".
43.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 18
березня.
15-30 березня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла виставкакалейдоскоп "Ми тi, що славлять Ураїну в роботi, в творчостi, в життi".
44.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 25
березня.
26 березня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбулися лiтературнi
посиденьки "Голос жiночої лiри" до Дня поезiї.
45.Макаренко Н. II тур Всеукраїнського конкурсу дитячого читання
"Кращий читач - 2011" // Голос Лозiвщини.- 2011.- 25 березня.
10 березня у Лозiвськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi пройшов другий
тур Всеукраїнського конкурсу "Кращий читач України-2011".
46.Махiненко Н. "Єдина навiки рiдна країна" // Голос Лозiвщини.2011.- 25 сiчня.
З нагоди Дня Соборностi України в бiблiотечних закладах Лозiвського
району та Краснопавлiвському краєзнавчому музеї пройшли тематичнi
виставки лiтератури та експозицiй, в яких вiдбито шлях України до
возз'єднання.
47.Меркулова Т. "Найкращий читач України - 2011" // Вiстi
Змiївщини.- 2011.- 15 березня.- (Конкурс).
10 березня в Змiївськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi вiдбувся другий
етап конкурсу "Найкращий читач України - 2011". Кращими читачами
Змiївщини було визнано двох дiвчат: Марiам Сатуєву та Юлiю Солдатенко.
48.Меркулова Т. Марiам Сатуєва - найкращий читач Харкiвщини //
Вiстi Змiївщини.- 2011.- 29 березня.- (Знай наших!).
22 березня в Харкiвськiй дитячiй обласнiй бiблiотецi вiдбувся третiй
етап Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач України-2011", в якому
взяли участь i представницi Змiївського району Марiам Сатуєва та Юлiя

Солдатенко. Марiам Сатуєва посiла перше мiсце та отримала можливiсть
поїхати до Львова на заключний етап змагань!
49.Меркулова Т. Обери для себе правильний шлях! // Вiстi
Змiївщини.- 2011.- 15 лютого.- (В об'єктивi - дiти).
9 лютого у Змiївськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi вiдбувся захiд для
дев'ятикласникiв пiд назвою "Наркотикам - нi!".
50.Можейко I. Життєворот Григорiя Долуханова // Слобiдський край.2011.- 13 сiчня.- (Книжкова полиця).
Частину тиражу своєї нововї книги "Жизневорот" вiдомий харкiвський
i московський журналiст, удостоєний в цьому роцi лiтературної премiї iменi
О.С. Масельського, Григорiй Долуханов передав у бiблiотеки областi.
51.Мудрак Н. Задзвенiли срiбнi дзвони в Українi // Голос Лозiвщини.2011.- 1 лютого.
Працiвники Лозiвської центральної районної бiблiотеки запросили
членiв клубу "Епiцентр" взяти участь у конкурсi "Якi українськi пiснi ви
знаєте?".
52.“Надiя" святкує Рiздво // Перемога (Зачепилiвський р-н).- 2011.- 15
сiчня.- (Сiльська громада: добрi справи).
Завiдуюча Чернещинською сiльською бiблiотекою З.М. Iванова та
завiдуюча Новоселiвською сiльською бiблiотекою Т.Г. Лiскевич
Зачепилiвського району пiдготували свято "Святкування Рiздва на Українi".
53.Найкращий читач року // Маяк (Богодухiвський р-н).- 2011.- 25
березня.
10 березня в Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi пройшов
другий етап Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач 2011 року".
54.“Найкращий читач України" // Обрiї Iзюмщини.- 2011.- 18 лютого.(Конкурс).
З 1 лютого розпочався Конкурс дитячого читання "Найкращий читач
України - 2011".
Перший (вiдбiрковий) етап конкурсу в Iзюмi буде проводитись на базi
дитячих бiблiотек мiста.
55.“Найкращий читач України-2011" // Колос (Сахновщинський р-н).2011.- 5 лютого.- (Конкурс).
1 лютого 2011 р. розпочинається конкурс дитячого читання
"Найкращий
читач
України-2011",
започаткований
Громадською
органiзацiєю "Форум видавцiв" та Нацiональною бiблiотекою України для
дiтей, спiворганiзатором якого є Українська бiблiотечна асоцiацiя. Конкурс
проводиться серед дiтей 12-13 рокiв в чотири етапи.
56.Народжена з талантом бiблiотекаря // Вiстi Водолажчини.- 2011.- 18
сiчня.
У сiчнi Валентина Iванiвна Жижера, завiдуюча Нововодолазькою
районною дитячою бiблiотекою, вiдзначає свiй життєвий ювiлей.
57.“Наш край людьми багатий i красивий" // Нове життя
(Близнюкiвський р-н).- 2011.- 12 лютого.- (Вiстi з бiблiотек).

У читальному залi Близнюкiвської центральної районної бiблiотеки
вiдбулася iсторико-краєзнавча година "Наш край людьми багатий i
красивий".
58.Новикова З. Любiть свiй край - джерело натхнення // Вiстi
Дергачiвщини.- 2011.- 26 лютого.- (Новини освiти).
У примiщеннi Малоданилiвської бiблiотеки-фiлiї Дергачiвського
району вiдбувся тематичний вечiр "Любiть свiй край - джерело натхнення".
Гостями були знаменитi земляки - Микола Iванович Чумак та В'ячеслав
Олексiйович Сухарльов.
59.Новини Харкiвщини // Печенiзький край.- 2011.- 15 сiчня.
Про розвиток бiблiотечної мережi областi розповiв начальник
управлiння культури та туризму Харкiвської облдержадмiнiстрацiї Дмитро
Кузнєцов.
60.Новини. Коротко // Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2011.- 1
сiчня.
16 грудня в селищi Пересiчна Дергачiвського району вiдбулося
нагородження переможцiв обласного огляду-конкурсу "Краща сiльська
бiблiотека Харкiвщини". В номiнацiї Краща робота з дiтьми та юнацтвом"
перемогу виборола Олексiївська сiльська бiблiотека Близнюкiвської ЦБС,
завiдуюча бiблiотекою Коростiй Iнна Олександрiвна.
61.Орищенко С. I на тiм рушниковi... // Нове життя (Близнюкiвський
р-н).- 2011.- 26 березня.- (Вiдроджуємо народнi традицiї).
"I на тiм рушниковi..." - пiд такою назвою у читальному залi
Близнюкiвської центральної районної бiблiотеки вiдбулася народознавча
година для учнiв 9 класу лiцею.
62.Осин А. Владеющий информацией - владеет миром // Красная
звезда (Чугуевский р-н).- 2011.- 5 февраля.- (Культура).
В Чугуевском районе начали реализовывать план по возрождению
централизованной библиотечной системы. Центральная районная библиотека
отныне базируется в поселке Эсхар. Ее филиалами станут 25 библиотек,
функционирующих в большинстве населенных пунктов.
63.Павленко П., Павленко В., Павленко В. Засiдання клубу "Шелудок"
// Вiстi Змiївщини.- 2011.- 1 березня.- (Культура i час).
У Шелудькiвськiй сiльськiй бiблiотецi Змiївського району вiдбулось
засiдання клубу сiмейного вiдпочинку пiд назвою "Шелудок".
64.Пархоменко С. Районнi бiблiотеки комп'ютеризуються //
Слобiдський край.- 2011.- 13 сiчня.- (Актуально).
Начальник управлiння культури та туризму Харкiвської обласної
державної адмiнiстрацiї Дмитро Кузнєцов розповiв про розвиток бiблiотечної
мережi областi, особливо наголосивши про комп'ютеризацiю у районних i
сiльських бiблiотеках.
65.Пасiчник С. Душа, мов книга, добра i вiдкрита // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2011.- 26 лютого.
85-рiчний ювiлей вiдзначила Надiя Федорiвна Радзевич, яка багато
рокiв пропрацювала у бiблiотечнiй системi Валкiвського району.

66.Пасiчник С. Книга завжди буде з нами // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2011.- 26 березня.
10 березня у Валкiвськiй центральнiй бiблiотецi пройшов другий етап
конкурсу "Найкращий читач України-2011".
67.Пеглiванян О. Згубним звичкам - нi! // Вiстi Дергачiвщини.- 2011.19 березня.- (Новини з бiблiотек).
Великопроходiвська бiблiотека-фiлiя Дергачiвської ЦБС (завiдувачка
Пеглiванян О.М.) разом зi шкiльною бiблiотекою завiдувачка Латишева
Дарина Iгорiвна) та класним керiвником 4 класу Великопроходiвської школи
Надолишною Юлiєю Юрiївною провели годину спiлкування "Серйозно про
несерйозне".
68.Перець С. Книга - то мудрiсть // Колос (Сахновщинський р-н).2011.- 19 березня.- (Конкурс).
У Сахновщинськiй районнiй дитячiй бiблiотецi вiдбувся II-й етап
конкурсу "Найкращий читач України-2011", у якому взяли участь 13 читачiв
з 8 шкiл району.
69.Плетньова Л. Невмируща пам'ять Кобзаря // Радянський патрiот
(Великобурлуцький р-н).- 2011.- 26 березня.
У Великобурлуцькiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбувся
лiтературний вечiр, присвячений Шевченкiвським дням, була розгорнута
книжково-iлюстративна виставка "Шевченкова вiчнiсть та лiтературна
експозицiя "Ще одна Тарасова весна".
70.Полтева Т. "Ренессанс" презентуют в столице // Красная звезда
(Чугуевский р-н).- 2011.- 26 марта.- (Культура).
В рамках проекту "Ярмарок iнновацiйних послуг" студiя "Ренесанс",
яка була створена художником Юлiєю Прокопчук при Чугуївськiй юнацькiй
бiблiотецi, буде презентувати свою дiяльнiсть 10 квiтня в Києвi. У цiй студiї
дiтей безкоштовно навчають комп'ютерному дизайну.
71.Прес-центр райдержадмiнiстрацiї // Маяк (Богодухiвський р-н).2011.- 25 сiчня.
21 сiчня працiвники Богодухiвської районної дитячої бiблiотеки для
широкого кола читачiв органiзували книжкову виставку-екскурс "Тобi
Україно, присягу складем, що роду не зрадим, з путi не зiйдем" i книжкову
виставку-бесiду "Рiшучий крок до об'єднання" до Дня Соборностi України.
72.Рiзниченко В. Щедрий вчинок // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2011.- 5 березня.(Хороша справа).
300 екземплярiв книг рiзної тематики привiз у дарунок Золочiвськiй
районнiй бiблiотецi Микола Володимирович Колiсник.
73.Руденко Н. "Подаруй бiблiотецi книгу" // Нове життя
(Близнюкiвський р-н).- 2011.- 5 лютого.- (Доброчинна акцiя).
Протягом року в бiблiотеках Близнюкiвського району буде
проводитися доброчинна акцiя "Подаруй бiблiотецi книгу!".

74.Рябова Л. Бiблiотеки Лозiвщини - у проектi "Бiблiомiст" // Голос
Лозiвщини.- 2011.- 4 березня. Про участь бiблiотек Лозiвщини у конкурсi в
рамках програми "Бiблiомiст".
75.Седунова О. Драматург, який шукав щастя // Слобiдський край.2011.- 26 березня.- (Культура).
З нагоди 95-рiччя вiд дня народження вiдомого українського
драматурга Аркадiя Школьника у Харкiвськiй спецiалiзованiй музичнотеатральнiй бiблiотецi iм. К.С. Станiславського вiдкрилася виставка, що
висвiтлює шлях митця.
76.Сєрiк О. Вечiр поезiї, музики та душевного спiлкування // Вiстi
Змiївщини.- 2011.- 4 лютого.
У сiчнi вiдбулось чергове засiдання "Лiтературної свiтлицi" при
Комсомольськiй дитячiй бiблiотецi Змiївського району. Темою лiтературномузичного вечора стали новорiчнi народнi звичаї.
77.”Соборнiсть України: вiд iдеї до сьогодення” // Нове життя
(Близнюкiвський р-н).- 2011.- 29 сiчня.
В Близнюкiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей вiдбувся урок
iсторичної пам'ятi "Соборнiсть України: вiд iдеї до сьогодення" для учнiв 9-Б
класу Близнюкiвського лiцею.
78.Стечишина Г. Є така професiя "захищати Вiтчизну" // Вiстi
Дергачiвщини.- 2011.- 5 березня.- (Вiдгомiн подiй).
Завiдувачка Дворiчнокутянської бiблiотеки-фiлiї Г. Стечишина та
художнiй керiвник Мануїлiвського клубу Бредiхiна О.О. Дергачiвського
району, разом iз учнями школи провели тематичний вечiр "Є така професiя
захищати Вiтчизну".
79.Стрельник I. "З дитинства iду до Тараса" // Обрiї Iзюмщини.- 2011.25 березня.- (Пам'ятi Кобзаря).
В Малокомишуваськiй школi Iзюмського району вiдбувся лiтературний
урок до Шевченкiвських днiв, який пiдготували шкiльний бiблiотекар Н.М.
Соболь та сiльський бiблiотекар I.I. Стрельник.
90.Сурженко Т. "Читач року - 2011" // Вiстi Дергачiвщини.- 2011.- 19
березня.- (Новини з бiблiотек).
У Дергачiвськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi пройшов другий етап
конкурсу "Найкращий читач України".
91.Тихий Р. Медична бiблiотека стане електронною? // Слобiдський
край.- 2011.- 10 лютого.- (Актуально).
У Харкiвськiй областi планується створити електронну медичну
бiблiотеку i ведуться пошуки шляхiв вирiшення питання розмiщення
Харкiвської медичної наукової бiблiотеки.
92.Фiлiпська Л., Чернецька Г. "Без надiї сподiваюсь" // Вiстi
Дергачiвщини.- 2011.- 12 березня.- (140 рокiв з Дня народження).
У Вiльшанськiй бiблiотецi Дергачiвського району пройшла
лiтературно-музична композицiя "Без надiї сподiваюсь", яка була присвячена
видатнiй українськiй поетесi, письменницi i громадськiй дiячцi Лесi Українцi.
93.Факти одним рядком // Вiсник Куп'янщини.- 2011.- 17 березня.

9 березня в читальному залi Куп'янської мiської бiблiотеки N 2 до 150рiччя з дня смертi Т.Г. Шевченка для юнацтва та дорослого населення була
проведена книжкова виставка "Шевченкова слава України".
94.Харьковские библиотеки оснащаются компьютерами // Вечерний
Харьков.- 2011.- 5 марта.- (Инициатива).
Объявлены результаты второго раунда конкурса "Организация новых
библиотечных услуг с использованием свободного доступа к Интернету",
который стартовал 5 октября 2010 года в рамках программы "Библиомост".
95.Ципченко О. "Любви все возрасты покорны!" // Голос Лозiвщини.2011.- 15 лютого.
До Дня святого Валентина в закладах культури та освiти Лозiвського
району вiдбуваються урочистi дiйства. Так, колектив районного Будинку
культури 18 лютого проведе в Петропiльському сiльському клубi дискотеку
"Мелодiя двох сердець". В Орiльськiй мiськiй бiблiотецi N 1 пройде захiд
"Валентинiв день".
96.Чайка С. Немеркнуче слово Кобзаря // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2011.- 22 березня.
У Валкiвськiй районнiй бiблiотецi районним конкурсом юних читцiв
"Iду душею до Тараса", завершилися традицiйнi Шевченкiвськi читання,
приуроченi до рiчницi народження Великого Кобзаря.
97.Чайка С. Поповнення краєзнавчих фондiв // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2011.- 22 березня.- (Мистецька свiтлиця).
У Валкiвськiй районнiй бiблiотецi вiдбулась презентацiя регiонального
видання вiдомого лiтературознавця, енциклопедиста i дослiдника I.М.
Лисенка, яке вiн присвятив рiдному селу Черемушнiй, її минувшинi i
сьогоденню.
98.Чигрин В. Книга стала раритетною // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н).- 2011.- 29 сiчня.- ("Золоте кiльце" Передмiстя).
У примiщеннi Мереф'янської мiської бiблiотеки для дорослих
вiдбулась презентацiя книги Олександра Сергiєнка "Православнi храми
Мерефи".
99.Чигрин В. Рiздво з благодiйною ялинкою // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н).- 2011.- 12 сiчня.- (Традицiї).
До Новорiчних i Рiздвяних свят у Коротичанськiй бiблiотецi
встановили ялинку, iграшки для якої виготовленi руками мiсцевих лiцеїстiв активних читачiв бiблiотеки.
100.Шевченко - в каждый дом // Харьковские известия.- 2011.- 12
марта.- (Культура).
Все районные и городские библиотеки Харьковской области получили
уникальное издание произведений Тараса Шевченко. Эта книга включает в
себя всю прозу и поэзию Кобзаря, а также его рисунки.
101.Шевченко I. З бабусиної скриньки // Обрiї Iзюмщини.- 2011.- 4
лютого.- (Iз життя бiблiотек).
У читальнiй залi Пiщанської бiблiотеки для дорослих Iзюмського
району з'явилась нова виставка "Iз бабусиної скриньки". На поличках

розмiщенi рiзноманiтнi витвори народних умiльцiв минулого i навiть
позаминулого столiть: вишиванi сорочки i рушнички, солонки, гiрчичницi та
iншi череп'янi речi, ляльки, виготовленi iз соломки i тряпчанi.
102.Шевченко I. Пам'ятi Володимира Висоцького // Обрiї Iзюмщини.2011.- 11 лютого.- (Для широкого загалу).
В Iзюмському мiському терцентрi, працiвники центральної Iзюмської
районної бiблiотеки та члени ветеранського клубу "Не старiємо душею"
пiдготували i провели тематичний лiтературно-музичний вечiр "Мить i
вiчнiсть на срiбних струнах", присвячений пам'ятi Володимира Висоцького.
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації
з питань культури та мистецтва.
БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
(Анотований тематично-бібліографічний список
за ІІ квартал 2011 року)
Професійна періодика
1.Березюк Н. Бiблiотекознавець Костянтин Рубинський: життя i доля //
Вiсник Книжкової палати.- 2011, N 4.- (Видатнi дiячi та визначнi подiї).
Стаття головного бiблiографа Центральної наукової бiблiотеки
Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна Нiни Березюк
присвячена бiблiотекознавцю, чиє iм'я було добре вiдоме на початку ХХ
столiття, а у 20-тi рр. пiшло у непам'ять i дотепер маловiдоме широкому
бiблiотечному загалу - Костянтину Рубинському.
2.Боброва М. К опыту реконструкции личной библиотеки Е.И.
Станевича (1775-1835) в фонде Центральной научной библиотеки
Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина //
Бiблiотечний форум України.- 2011, N 1.- (Бiблiотечно-iнформацiйнi ресурси
бiблiотек).
В статье заведующей отделом книжных памятников, ценных изданий и
рукописей Центральной научной библиотеки Харьковского национального
университета им. В.Н. Каразина Марины Бобровой представлена
исследовательская деятельность библиотеки по выявлению личной
библиотеки Е.И. Станевича из общего фонда Центральной научной
библиотеки Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.
3.Васильченко М. Бiблiотечна справа: методологiчнi основи //
Бiблiотечний форум України.- 2011, N 1.- (Бiблiотекознавство).
У статтi доцента кафедри книгознавства Харкiвської державної
академiї культури, кандидата педагогiчних наук Миколи Васильченко
висвiтлюється функцiонування загальнонаукових законiв у бiблiотечнiй
справi.

4.Грабар Н. Комунiкативнi властивостi гри в процесi взаємодiї з
читачами в бiблiотецi вищого навчального закладу // Вiсник Книжкової
палати.- 2011, N 1.- (Бiблiотечна справа).
У статтi доцента кафедри культури Харкiвського нацiонального
технiчного унiверситету сiльського господарства iменi Петра Василенка,
кандидата наук iз соцiальних комунiкацiй Наталiї Грабар розкривається
можливiсть використання в бiблiотецi вищого навчального закладу гри в
процесi взаємодiї з читачами. Встановлюється склад комунiкативних навичок
бiблiтекаря пiд час використання технiк iгрової дiяльностi.
5.Кобєлєв О. Бiблiометрiя як метод iнформацiйно-аналiтичної
дiяльностi бiблiотек // Вiсник Книжкової палати.- 2011, N 3.- (Бiблiотечна
справа).
У статтi докторанта ХДАК, кандидата педагогiчних наук, доцентра
Олексiя Кобєлєва розглядаються сутнiсть та можливостi бiблiометрiї у
визначеннi
наукової
продуктивностi.
Аналiзуються
особливостi
використання та перспективи бiблiометричного аналiзу в iнформацiйноаналiтичнiй дiяльностi бiблiотек.
6.Коваленко I. Система комунiкацiйних засобiв формування правової
культури бiблiотечних фахiвцiв // Вiсник Книжкової палати.- 2011, N 3.(Iнформацiйнi ресурси).
Стаття викладача ХДАК Iрини Коваленко присвячена аналiзу системи
комунiкацiйних засобiв, що сприяють пiдвищенню ефективностi й
результативностi формування правової культури бiблiотечних фахiвцiв.
7.Кононенко И. Первые поступления в фонд Центральной научной
библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина:
личности и книжные собрания // Бiблiотечний форум України.- 2011, N 1.(Бiблiотечно-iнформацiйнi ресурси бiблiотек).
В статье главного библиотекаря отдела книжных памятников, ценных
изданий и рукописей Центральной научной библиотеки Харьковского
национального университета имени В.Н. Каразина Ирины Кононенко
представлены сведения об уникальных коллекциях, редких и ценных
изданиях и исследовательской деятельности библиотеки по выявлению
раритетных изданий и изучению их истории.
8.Костюкевич Т. Скарбниця бiблiотеки: унiкальнi колекцiї у фондi //
Бiблiотечний форум України.- 2011, N 1.- (Бiблiотечно-iнформацiйнi ресурси
бiблiотек).
У статтi завiдувачки вiддiлу органiзацiї i зберiгання фонду наукової
лiтератури Наукової бiблiотеки Харкiвського нацiонального медичного
унiверситету Тетяни Костюкевич розкривається дослiдницька робота щодо
вивчення унiкальних колекцiй Наукової бiблiотеки Харкiвського
нацiонального медичного унiверситету, проведена напередоднi 90-рiччя
закладу.
9.Кушнаренко Н., Соляник А. Вiдомий український дослiдник,
педагог, бiблiограф // Бiблiотечний форум України.- 2011, N 1.- (Вiтаємо
ювiляра).

У статтi проректора з наукової роботи Наталiї Кушнаренко та декана
факультету бiблiотекознавства та iнформатики Алли Соляник Харкiвської
державної академiї культури висвiтлюється життєвий i професiйний шлях
вiдомої української дослiдницi, педагога, бiблiографа Нiни Михайлiвни
Березюк з нагоди 75-рiччя вiд дня народження.
Регіональні періодичні видання
1.Акименко В. "Вистава тривалiстю життя" // Голос Лозiвщини.2011.- 31 травня.
В рамках огляду-конкурсу дiяльностi бiблiотек у Царедарiвськiй
бiблiотецi Лозiвського району був продемонстрований захiд "Вистава
тривалiстю життя" та оформлена книжкова виставка "Театр! Театр!".
2.Андрєєва Д. Пам'ятi трагедiї присвячується // Печенiзький край.2011.- 30 квiтня.- (До 25 рiчницi Чорнобильської катастрофи).
У Печенiзькiй районнiй бiблiотецi для дорослих пройшов лiтературний
вечiр-реквiєм "Вiдгомiн чорної бiди", присвячений 25-й рiчницi
Чорнобильської катастрофи.
3.Базирь Л., Сiвоконь Т. "Я - громадянин України i пишаюсь цим" //
Вiстi Дергачiвщини.- 2011.- 4 червня.- (Вiстi з бiблiотек).
Малоданилiвська бiблiотека-фiлiя Дергачiвської ЦБС провела для учнiв
3-А класу Малоданилiвського лiцею усний журнал "Я - громадянин України i
пишаюсь цим!".
4.Бугай Л. Яскрава жiнка // Зоря (Золочiвський, Богодухiвський,
Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2011.- 23 квiтня.- ("Зоря" в Качалiвцi).
Про директора Китченкiвського будинку культури Краснокутського
району та бiблiотекаря в однiй особi - Тамару Вiкторiвну Тимченко.
5.“В гостинах у казки" // Вiстi Дергачiвщини.- 2011.- 25 червня.- (Вiстi
з бiблiотек).
Найактивнiшi читачi молодшого вiку Дубiвської бiблiотеки
Дергачiвського району разом iз її завiдувачкою В.I. Зарiцькою провели
дитячий ранок "В гостинах у казки".
6.Виставна О. "Довiдкова лiтература. Вiд iсторiї до сучасностi" //
Голос Лозiвщини.- 2011.- 15 квiтня.- (Про все звiдусiль).
В Лозiвськiй ЗОШ I-III ст. N 3 пройшов бiблiографiчний урок за темою
"Довiдкова лiтература. Вiд iсторiї до сучасностi".
7.Вовк С. "Я не уявляю собi життя без книги" // Голос Лозiвщини.2011.- 15 квiтня.- (Про все звiдусiль).
Лозiвська центральна районна бiблiотека отримала у дарунок зiбрання
книг вiд подружжя Червонюкiв.
8.Горбацевич К. Пiсня буде помiж нас // Голос Лозiвщини.- 2011.- 17
травня.
У Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулося свято зустрiчi з
українською пiснею. Цим заходом стартував у районi щорiчний оглядконкурс дiяльностi бiблiотек пiд назвою "Книга. Мистецтво. Натхнення".

9.Горбачова Н. Музика моєї душi // Голос Лозiвщини.- 2011.- 24
травня.- (Бiблiотеки в роботi).
Завiдуюча Краснопавлiвської бiблiотеки-фiлiї N 10 О.I. Паламаренко
провела разом з учнями музичної школи для учнiв Краснопавлiвської школи
N 1 вечiр "Музика моєї душi".
10.Грудина Л. Лiтературно-музичний вечiр // Вiстi Дергачiвщини.2011.- 11 червня.- (Вiстi з бiблiотек).
Гаврилiвська бiблiотека-фiлiя Дергачiвської ЦБС у примiщеннi
сiльського клубу провела лiтературно-музичний вечiр "Благословенна вiчно
будь, Берегине-мати". У фойє була оформлена книжкова виставка "Рiдна
мати моя".
11.Грузiнова Л. Бiблiотеку пiдтримують читачi // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2011.- 30 квiтня.
В Аполлонiвськiй сiльськiй бiблiотецi Сахновщинського району не
перший рiк проходить акцiя "Подаруй бiблiотецi книгу".
12.Гурська О. Книга - добрий, мудрий друг // Радянський патрiот
(Великобурлуцький р-н).- 2011.- 9 квiтня.- (У свiтi книг).
Про участь шкiльних бiблiотек Великобурлуцького району у конкурсi
дитячого читання "Найкращий читач України-2011" розповiдає завiдувач
районною бiблiотекою для дiтей О. Гурська.
13.Завгородня I. Мандрiвка в космос // Нове життя (Близнюкiвський рн).- 2011.- 23 квiтня.
До 50-рiччя польоту першої людини в космос у Бурбулатiвськiй школi
Близнюкiвського району для учнiв 7-9 класiв було проведено захiд
"Мандрiвка в космос". Бiблiотекарем була пiдготовлена книжкова викладка,
учнi представили свої малюнки та реферати на цю тему.
14.Зимогляд О. "Книга - мудрий, старий друг, книга знає все навкруг"
// Промiнь (Краснокутський р-н).- 2011.- 9 квiтня.- (У школах району).
Усi заходи, якi пройшли в Слобiдськiй ЗОШ I-III ступенiв
Краснокутського району, в рамках Всеукраїнського тижня дитячої та
юнацької книги, пiдготували шкiльний бiблiотекар Iванова Наталiя Iванiвна
та сiльський бiблiотекар Божко Валентина Iванiвна.
15.Игнатова С. "Книга - твой друг" // Вiстi Дергачiвщини.- 2011.- 14
травня.
Русько-Лозiвська бiблiотека-фiлiя Дергачiвської ЦБС на базi сiльського
клубу провела усний журнал "Книга - твiй друг".
16.Iконнiкова В. Бiблiотечне краєзнавсто // Радянський патрiот
(Великобурлуцький р-н).- 2011.- 9 квiтня.- (У свiтi книг).
Про краєзнавчу роботу у Великобурлуцькiй селищнiй бiблiотецi.
17.Iконнiкова В. Свято для дiтей // Радянський патрiот
(Великобурлуцький р-н).- 2011.- 11 червня.
Бiблiотекарi
Приколотнянської
селищної
бiблiотеки
Великобурлуцького району взяли участь в органiзацiї свята з нагоди
Мiжнародного дня захисту дiтей.

18.Кiчiкова Т. В гостях у казки // Вiсник Куп'янщини.- 2011.- 14
квiтня.
У Кирилiвськiй загальноосвiтнiй школi I-II ступенiв Куп'янського
району вiдбулось засiдання районного методичного об'єднання бiблiотекарiв.
Бiблiотекар Каверiна Л.Г. розробила сценарiй КВК "Запрошуємо у казку".
19.Калюжний М. Happy birthday, Izyum! // Обрiї Iзюмщини.- 2011.- 17
червня.- (Мiсто вiдзначило своє 330-рiччя).
В Iзюмi вiдзначали 330-рiччя мiста. У пiдготовцi свята взяли участь
працiвники краєзнавчого музею i мiської бiблiотеки, якi пiдготували
поетичну свiтлицю.
20.Китченко Н. Кожному читачевi - своя книга // Промiнь
(Краснокутський р-н).- 2011.- 9 квiтня.
Про роботу Качалiвської сiльської бiблiотеки Краснокутського району.
21.“Клянусь тобi, мати роду людського!" // Колос (Сахновщинський рн).- 2011.- 21 травня.
До Дня матерi у Жовтнi силами працiвникiв Сахновщинської районної
бiблiотеки, Жовтневої школи було органiзовано святковий вечiр для матерiв
села.
22.Користiна I. Тиждень у культурi району // Вiсник Куп'янщини.2011.- 28 квiтня.
11 квiтня в Нацiональному центрi "Український дiм" вiдбувся Ярмарок
iнновацiйних бiблiотечних послуг та електронного врядування. Серед
запрошених була директорка Куп'янської централiзованої бiблiотечної
системи Подкопаєва I.М.
23.Косолапова А. Пропусти Чорнобиль крiзь серце // Голос
Лозiвщини.- 2011.- 24 травня.- (Бiблiотеки в роботi).
Лозiвська центральна районна бiблiотека органiзувала й провела вечiрреквiєм "Пропусти Чорнобиль крiзь серце".
24.Костырко А. "Наши пернатые друзья" // Вiстi Дергачiвщини.2011.- 16 квiтня.- (Природа i ми).
До Мiжнародного дня птахiв у Малопроходiвськiй бiблiотецi-фiлiї
Дергачiвської ЦБС органiзували i провели тематичний вечiр "Наши пернатые
друзья".
25.Криворучко Л. Свято дитинства, веселощiв i розваг // Печенiзький
край.- 2011.- 4 червня.
У освiтнiх та культурних закладах Печенiзького району відбулись
заходи, присвяченi Мiжнародному дню захисту дiтей: у Печенiзькiй районнiй
бiблiотецi для дiтей пройшов мiтинг казкових героїв "Вiдгадай улюбленого
героя"; у Центрi дитячої та юнацької творчостi - розважальна програма
"Стартує лiто".
26.Криворучко Л. Тиждень дитячого читання // Печенiзький край.2011.- 9 квiтня.- (У бiблiотецi).
В Печенiзький районнiй дитячiй бiблiотецi в рамках Всеукраїнського
тижня дитячого читання пройшов день казки "Чарiвний дивосвiт".

27.Кузнєцова К. Чорнобиль - трагедiя, подвиг, пам'ять // Вiстi
Дергачiвщини.- 2011.- 30 квiтня.- (До 25-рiччя аварiї на ЧАЕС).
Дворiчнокутянська бiблiотека-фiлiя Дергачiвської ЦБС органiзувала та
провела вечiр вшанування учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської
трагедiї. Оформленi книжкова виставка "Дзвони Чорнобиля" та виставка
дитячих малюнкiв.
28.Кучер Н. "Її величнiсть - Жiнка" // Дворiчанський край.- 2011.- 12
березня.
У Дворiчанськiй центральнiй бiблiотецi для дорослих пройшов
лiтературно-тематичний вечiр "Її величнiсть - Жiнка" до свята 8 Березня.
29.Ланевська Т. Любiть книгу - джерело знань // Вiсник Куп'янщини.2011.- 19 травня.
З метою виховання культури читання, залучення учнiв до пошуку
необхiдної iнформацiї, виховання у дiтей навичок самоосвiти та
самореалiзацiї у Куп'янськiй ЗОШ N 6 бiблiотекарем Олiйник З.П.
проводяться бiблiотечнi уроки.
30.Лаптєва Н. За буднями приходять i свята // Вiстi Красноградщини.2011.- 1 квiтня.- (Акценти).
У селi Хрестище Красноградського району мешканцi власними силами
вiдремонтували двi кiмнати у примiщеннi колишнього дитсадка i одну
вiдвели пiд сiльську бiблiотеку.
31.Лаптєва Н. Про хлiб насущний... i духовний // Вiстi
Красноградщини.- 2011.- 1 квiтня.- (На часi).
Питання розвитку бiблiотечної справи в районi розглядалося серед
iнших на спiльному засiданнi колегiї Красноградської райдержадмiнiстрацiї i
зборах адмiнiстративно-господарського активу району.
32.Левченко В. Книга не втрачає популярностi // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2011.- 23 квiтня.
Про роботу Губарiвської бiблiотеки, що на Богодухiвщинi та її
господиню - Iрину Олексiївну Тризну.
33.Лимар Г. Цiлий тиждень iсторiї // Колос (Сахновщинський р-н).2011.- 4 червня.- (Традицiї).
В Огiївськiй бiблiотецi сiмейного читання Сахновщинського району
вiдбувся тиждень краєзнавства "Рiдний край, ти серцю дорогий".
34.Лисянський М. Лiто - час читати // Слобiдський край.- 2011.- 30
червня.- (Конкурс).
Про конкурс"Лiтнi читання" у Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для
дiтей .
35.Ляхова Н. На хвилях поезiї i музики // Вiстi Красноградщини.2011.- 6 травня.- (Таланти Красноградщини).
У Красноградськiй районнiй бiблiотецi пройшов авторський вечiр
Наталiї Добрiнченко "Гори, гори, моя свеча". Саме так називається i перша
збiрка поезiй талановитої красноградчанки.
36.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 8 квiтня.

5 квiтня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi оформлено книжкову
виставку до Великодня "Свята сонячного циклу", а 9 квiтня вiдбувся
iсторичний екскурс для юнацтва "Вставайте. Князь до рiчки кличе!" до
святкування 1025-рiччя Хрещення Русi.
37.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 19 квiтня.
До Всесвiтнього дня авiацiї та космонавтики й Дня довкiлля у
бiблiотечних закладах Лозiвського району проведено низку заходiв.
38.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 6 травня.
7 травня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбудеться година
iсторичної пам'ятi "Вогонь вiйни у пам'ятi народнiй".
Упродовж травня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi триває виставкаспогад "Iз книжок про вiйну, про бої ми читаємо" до Дня Перемоги, в мiськiй
бiблiотецi - книжкова виставка "Полеглим в боях вiчна пам'ять i слава!".
39.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 13 травня.
11-17 травня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройде виставка-порада
"Родина - мiй дiм, мiй оберiг" до Мiжнародного дня сiм'ї.
12 травня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбувся бенефiс
письменникiв-учасникiв Великої Вiтчизняної вiйни "Рядки, обпаленi
вiйною".
40.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 20 травня.
З 17 травня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi органiзовано книжкову
iлюстративну виставку "Подорожуємо Європою" та iнформацiйний стенд
"Європа майбутнього" до Дня Європи.
21 травня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбудеться вiкторина
"Галопом по Європi" .
41.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 27 травня.
24 травня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi органiзовано вiдкритий
перегляд лiтератури "Спадщина братiв Кирила i Мефодiя" до Дня
слов'янської писемностi.
26 травня в Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi органiзовано виставку
"Пам'ятати, щоб жити..." до дня початку Великої Вiтчизняної вiйни та
виставку-конкурс малюнкiв за темою "Моє майбутнє" до Мiжнародного дня
захисту дiтей.
42.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 10 червня.
8 червня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбулася командна гравiкторина "Я - людина, ми - родина, дiм наш - Україна". Упродовж червня в
бiблiотецi триває книжкова виставка "Свята сонячного циклу" до свята
Трiйцi.
43.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 24 червня.
23 червня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi органiзовано пiзнавальну
годину "Кориснi тi книги, що змушують нас замислюватися".
25 червня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi органiзовано iсторичний
екскурс для юнацтва до 1025-рiччя хрещення Русi "Вставайте, князь до рiчки
кличе".

44.Макаренко Л. Пригоди в країнi Свiтлофорiя // Голос Лозiвщини.2011.- 31 травня.
У Лозiвськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi 25 травня вiдбулась
навчально-розважальна гра "Пригоди в країнi Свiтлофорiя".
45.Меркулова Т. "Хочу намалювати кожен куточок рiдного села..." //
Вiстi Змiївщини.- 2011.- 24 травня.- (Культура i час).
18 травня у Змiївськiй районнiй дитячiй бiблiотецi мешканка с. Лиман
Тетяна Пархоменко презентувала виставку своїх картин.
46.Мороз А. На хвилях поезiї // Голос Лозiвщини.- 2011.- 15 квiтня.(Про все звiдусiль).
Члени клубу "Велика сiм'я", який засновано читачами при
Смирнiвськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвського району, вiдзначили День поезiї.
47.Морозова С. Традицiї та обради // Красная звезда (Чугуевский р-н).2011.- 7 мая.- (Свято).
В Чугуївськiй центральнiй районнiй бiблiотецi пройшов захiд
"Великоднi традицiї та обряди".
48.М'ячина Т. Духовнiсть - це внутрiшнiй свiт людини // Вiстi
Водолажчини.- 2011.- 19 квiтня.
У бiблiотецi Нововодолазької ЗОШ I-III ступенiв N 2 пiд час Тижня
дитячої та юнацької книги пройшла лiтературно-музична година "О музо,
будь благословенна".
49.“Навiки в пам'ятi народнiй вiйной обпаленi роки" // Нове життя
(Близнюкiвський р-н).- 2011.- 14 травня.- (Жива iсторiя).
У читальному залi Близнюкiвської центральної районної бiблiотеки
вiдбулася зустрiч учасникiв бойових дiй Великої Вiтчизняної вiйни з учнями
лiцею.
50.Несвiтайло О. Переможцi конкурсу // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2011.- 11 червня.
До Дня Незалежностi України Харкiвська обласна бiблiотека для
юнацтва провела серед юнацьких пiдроздiлiв конкурс на кращий сценарiй
масового заходу на тему: "Моєї юностi свята країна, моє життя й майбутнє Україна". Золочiвськi сiльськi бiблiотечнi фiлiали та районна бiблiотека взяли
найактивнiшу участь у цьому конкурсi i посiли призовi мiсця.
51.Новикова З. Свято книги // Вiстi Дергачiвщини.- 2011.- 11 червня.(Вiстi з бiблiотек).
Бiблiотекарi Цупiвської та Дубiвської фiлiй Дергачiвської ЦБС провели
у лiтньому таборi "Ромашка" Свято книги.
52.Обрєзкова Т. "Рядки, обпаленi вiйною..." // Дворiчанський край.2011.- 14 травня.
У Дворiчанськiй районнiй бiблiотецi для дiтей пройшов патрiотичний
урок пiд назвою "Рядки, обпаленi вiйною...".
53.Пiдопригора Л. Новий погляд на життя // Вiстi Змiївщини.- 2011.12 квiтня.- (Культура i час).

31 березня в Шелудькiвськiй сiльськiй бiблiотецi Змiївського району
вiдбулось засiдання круглого столу на тему "Чи любите ви грошi? Що таке
кохання? Новий погляд на життя".
54.Писанка - символ нового життя, Воскресiння Божого // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2011.- 22 квiтня.
У Богодухiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi пройшла виставка
"Пасхальна писанка".
55.“Подаруй бiблiотецi книгу" // Нове життя (Близнюкiвський р-н).2011.- 7 травня.- (Вiстi з бiблiотек).
У Близнюкiвському районi з початку року триває акцiя "Подаруй
бiблiотецi книгу". За цей час близнюкiвцi поповнили бiблiотечний фонд ЦРБ
майже на чотириста екземплярiв.
56.Рiзниченко В. Iз власних книгозбiрень // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2011.- 11 червня.(Подаруй книгу бiблiотецi).
Читачi Золочiвської районної бiблiотеки активно беруть участь в акцiї
"Подаруй книгу бiблiотецi!".
57.Рєзнiк О. "Леся Українка - дiтям" // Дворiчанський край.- 2011.- 5
березня.
“Леся Українка - дiтям" - саме так називалася лiтературна година,
органiзована i проведена дитячою бiблiотекою в Дворiчанськiй ЗШ для учнiв
4-х класiв.
58.Рєзнiк О. Конкурс книголюбiв // Дворiчанський край.- 2011.- 19
березня.
У Дворiчанськiй дитячiй районнiй бiблiотецi вiдбувся II етап конкурсу
"Найкращий читач України-2011".
59.Рєзнiк О. Щоб вiдпочинок дiтей був змiстовним // Дворiчанський
край.- 2011.- 25 червня.
Бiблiотеки Дворiчанщини пiд час лiтнiх канiкул проводять багато
заходiв для дiтей. Так, дитяча районна бiблiотека запропонувала своїм
читачам конкурсно-розважальну програму "Подорож у Країну Гри"; чудове
дитяче свято пiд назвою "Золоте дитинство" пiдготувала завiдуюча
Колодязненською сiльською бiблiотекою, тощо.
60.Рубан Н. Поэтовы музы // Харьковские известия.- 2011.- 5 мая.(Город).
В бiблiотецi Московського району пройшов лiтературно-музичний
вечiр "Шевченкова муза". Студенти Нацiонального унiверситету iм.
Котляревського кафедри акторської майстерностi, артисти Харкiвської
фiлармонiї пiдготували дiйство про кохання Кобзаря.
61.Савченко Л. Пiзнаємо свiт разом // Промiнь (Краснокутський р-н).2011.- 18 червня.- (Дитяче дозвiлля).
Працiвники Краснокутської центральної дитячої бiблiотеки на чолi iз
заступником директора централiзованої бiблiотечної системи Ольгою
Павлюк постiйно проводять рiзноманiтнi цiкавi пiзнавальнi заходи. Так, у

День захисту дiтей була проведена ситуацiйна гра "З героями казок по
статтях Конвенцiї".
62.Свiтайло Л. Умови однаковi, результат - рiзний // Вiстi
Водолажчини.- 2011.- 21 травня.
Просянська сiльська бiблiотека Нововодолазького району вiдкрила свої
дверi для відвідувачів пiсля ремонту.
63.Свiтайло Л. Центр духовної культури // Вiстi Водолажчини.- 2011.30 квiтня.
Про роботу Винникiвської сiльської бiблiотеки Нововодолазького
району, якою завiдує Наталiя Iванiвна Цяцька.
64.Сирова О. Подорож на казковому зорельотi // Голос Лозiвщини.2011.- 8 квiтня.- (Про все звiдусiль).
Пiд час Всеукраїнського тижня дитячого читання маленькi читачi
шкiльної та сiльської бiблiотек с. Яковлiвка Лозiвського району здiйснили
"Подорож на казковому зорельотi".
65.Сиротенко Л., Євтушенко М. "Їх нiжнi руки i серця" // Вiстi
Дергачiвщини.- 2011.- 21 травня.- (Днi Матерi i сiм'ї).
12 травня в Солоницiвськiй бiблiотецi Дергачiвського району було
проведено захiд "Їх нiжнi руки i серця", присвячений Дню матерi.
66.Стрельник I. "З дитинства iду до Тараса" // Обрiї Iзюмщини.- 2011.25 березня.- (Пам'ятi Кобзаря).
В Малокомишуваськiй школi Iзюмського району вiдбувся лiтературний
урок до Шевченкiвських днiв, який пiдготували шкiльний бiблiотекар Н.М.
Соболь та сiльський бiблiотекар I.I. Стрельник.
67.Фiлiпова А. Пам'ять... нетлiнна i вiчна // Дворiчанський край.2011.- 14 травня.
Працiвники Дворiчанської центральної бiблiотеки для дорослих та
краєзнавчого музею пiдготували i провели iсторичну годину, присвячену
Дню Перемоги.
68.Федорченко Я. "Моєї юностi свята країна..." // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2011.- 1 квiтня.
24 березня у Богодухiвськiй районнiй центральнiй бiблiотецi було
проведено урок "Моєї юностi свята країна, моє життя в майбутнє України",
присвячений Дню Незалежностi України.
69.Художник жизнерадостной и светлой палитры // Харьковские
известия.- 2011.- 28 апреля.- (Культура).
В Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для юнацтва вiдкрилась виставка
картин харкiвського художника Вадима Гутникова.
70.Чигрин В. "Серце повниться журбою..." // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н).- 2011.- 27 квiтня.- (Травневий настрiй).
У найбiльшому мiстi Харкiвського району Мерефi пiдготували
наймасштабнiшi культурологiчнi акцiї до 25-рiччя Чорнобильської трагедiї та
до Дня Перемоги у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi. У фойє та читальних залах
мiських бiблiотек експонуються тематичнi виставки, присвяченi великiй

Перемозi. У мiськiй бiблiотецi для дiтей органiзовано лiтературно-художню
виставку "Подвиг великий i вiчний".
71.Чигрин В. На святковiй хвилi // Трибуна трудящих (Харкiвський рн).- 2011.- 7 травня.- (Афiша).
У населених пунктах Передмiстя вiдбудуться урочистi заходи та великi
концерти, присвяченi 66-iй рiчницi Великої Перемоги. У сiльськiй бiблiотецi
с. Липцi з 6 по 10 травня вiдбудуться розгорнутi тематичнi виставки пiд
назвою "Низький уклiн за Перемогу, ветерани!". 8 травня пройде
лiтературно-художнiй вечiр "Троянда кольору розлуки".
72.Чигрин В. Святковий кошик... з кроликом // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н).- 2011.- 6 квiтня.- (Вiстi Передмiстя).
Бiблiотечна система Харкiвського району одна з найкращих на
Харкiвщинi. I пiдтвердження цьому - досягнення бiблiотекарiв Передмiстя на
обласному рiвнi. Так, Пiсочинський бiблiотечний фiлiал на чолi з
Валентиною Iльїною нещодавно визнано переможцем обласного
спецiалiзованого огляду-конкурсу в номiнацiї "Бiблiотека - центр громади".
73.Читачiв стало бiльше // Вiстi Красноградщини.- 2011.- 15 квiтня.(Iз приводу).
Директор Красноградської ЦБС Тетяна Мельнiкова про проблему, яка
стоїть перед бiблiотеками - обмеженiсть книжкового фонду, який практично
не оновлюється.
74.Шмадченко Ю., Круглiкова А. Вишивка - свiт краси та фантазiї //
Голос Лозiвщини.- 2011.- 27 травня.- (Акценти тижня).
Бiблiотекар С.О. Бараш органiзувала для читачiв у Герсеванiвськiй
бiблiотецi Лозiвського району зустрiч з українською вишивкою. Свої
незвичайно рiзноманiтнi вишивки панно, iкони, вишитi рушники, картини представили мiсцевi вишивальницi А.О. Волiченко, Л.А. Топунова та Н.О.
Бекетова.
75.Щербакова С. Свято, яке в серцях i душах дiтей // Радянський
патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2011.- 9 квiтня.- (У свiтi книг).
У Великобурлуцькiй районнiй дитячiй бiблiотецi проходить
Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги. Оформлена книжкова
виставка "Барвистий свiт дитячої книги", представленi малюнки дiтей про
казкових героїв.
76.Юр'єва Н. I рушник вишиваний на щастя, на долю дала... // Вiстi
Красноградщини.- 2011.- 8 квiтня.
У рамках пiдготовки до 280-рiччя з дня заснування Краснограда мiська
бiблiотека на базi районного центру дитячої та юнацької творчостi
влаштувала "Свято українських ремесел".
77.Яценко В. Вiршi про вiйну - у виконаннi школярiв // Нове життя
(Близнюкiвський р-н).- 2011.- 14 травня.- (Конкурси).
Напередоднi дня Великої Перемоги в Близнюкiвськiй районнiй
бiблiотецi проходив конкурс читцiв, присвячений 66-й рiчницi Перемоги над
нiмецько-фашистськими загарбниками.

Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації з
питань культури та мистецтва.
БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
(Анотований тематико-бібліографічний список
за ІІІ квартал 2011 року)
Професійна періодика
1.Васильченко М. Управлiння ризиками в бiблiотецi / М. Васильченко
// Бiблiотечний форум України.- 2011, N 2.- (Бiблiотекознавство).
Стаття
кандидата
педагогiчних
наук,
доцента
кафедри
документознавства та книгознавства Харкiвської державної академiї
культури Миколи Васильченко визначає основнi засади та деякi механiзми
управлiння ризиками в бiблiотечнiй справi.
2.Коваленко I. Правова соцiалiзацiя як процес формування правової
культури / І. Коваленко // Вiсник Книжкової палати.- 2011, N 6.- (Полiтика.
Культура. Мистецтво).
У статтi викладача кафедри телерепортерської майстерностi ХДАК I.
Коваленко розкривається сутнiсть процесу правової соцiалiзацiї, його рiвнi,
об'єктивнi та суб'єктивнi чинники, рацiональний та емоцiйний компоненти
правового виховання. Автор пiдкреслює, що наслiдком правової соцiалiзацiї
є формування правової культури.
3.Лупiка Л. Бiблiотека Харкiвського нацiонального технiчного
унiверситету сiльського господарства iменi Петра Василенка на пульсi часу /
Л. Лупіка // Бiблiотечний форум України.- 2011, N 2.- (Ювiлеї бiблiотек).
У своїй статтi провiдний бiблiограф-методист Бiблiотеки Харкiвського
нацiонального технiчного унiверситету сiльського господарства iменi Пета
Василенка Людмила Лупiка розповiдає про значну роль бібліотеки у
дiяльностi закладу, яка разом з унiверситетом восени 2010 року вiдзначила
свiй 80-рiчний ювiлей.
4.Сосновська Т., Ярошик В. Директори Харкiвської державної
наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка: штрихи до портретiв / Т. Сосновська,
В. Ярошик // Бiблiотечний форум України.- 2011, N 2.- (Ювiлеї бiблiотек).
Стаття завiдувачки сектора Тетяни Сосновської та бiблiотекаря,
заслуженого працiвника культури України Харкiвської державної наукової
бiблiотеки iм. В.Г. Короленка Валентини Ярошик продовжує публiкацiї з
iсторiї дiяльностi однiєї з найбiльших книгозбiрень на Сходi України Державного закладу "Харкiвська державна наукова бiблiотека iм. В.Г.
Короленка" з нагоди її 125-рiччя.
5.Трохименко Г. Формування правової компетенцiї пiдростаючого
поколiння / Г. Трохименко // Бiблiотечний форум України.- 2011, N 2.(Мережа бiблiотек).

У статтi директора Харкiвської обласної бiблiотеки для дiтей Галини
Трохименко розкрито роль сучасної дитячої бiблiотеки у становленнi
правової компетенцiї пiдростаючого поколiння, визначено основнi напрямки
роботи бiблiотек щодо формування правової культури дiтей.
6.Шейко В., Канiстратенко М., Кушнаренко Н. Пiдготовка науковопедагогiчних кадрiв вищої квалiфiкацiї в Харкiвськiй державнiй академiї
культури / В. Шейко, М. Канiстратенко, Н. Кушнаренко // Вiсник Книжкової
палати.- 2011, N 6.- (Пiдготовка кадрiв).
У статтi ректора ХДАК, доктора iсторичних наук, професора В. Шейко,
першого проректора ХДАК, кандидата iсторичних наук М. Канiстратенко i
проректора з наукової роботи ХДАК, доктора педагогiчних наук, професора
Н. Кушнаренко висвiтлюються здобутки та перспективи пiдготовки науковопедагогiчних кадрiв вищої квалiфiкацiї в Харкiвськiй державнiй академiї
культури.
Регіональні періодичні видання
1.Бiблiотекар - це талант, творчiсть, це мистецтво спiлкування // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2011.- 30 верес.- (З нагоди свята).
Про новi напрямки роботи Богодухiвської ЦБС розповiдає директор
К.О. Козловська.
2.Бугай Л. I у бiблiотек свої "вiруси" / Л. Бугай // Зоря (Золочiвський,
Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2011.- 17 верес.("Зоря" в Полковiй Микитiвцi).
Про роботу сiльської бiблiотеки в Полковiй Микитiвцi Богодухiвського
району розповiдає бiблiотекар Марина Анатолiївна Дюбко.
3.Бугай Л. Бiблiотекам тиша не потрiбна! / Л.Бугай // Зоря
(Золочiвський, Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2011.13 серп.
Про роботу бiблiотеки в селi Сорокове Краснокутського району
розповiдає завiдуюча Лiдiя Григорiвна Пiсна.
4.Букатар В. I центр культури та мистецтв, i виставкова зала / В.
Букатар // Колос (Сахновщинський р-н).- 2011.- 10 верес.- (Пошта "Колоса").
В бiблiотецi села Новоолександрiвка Сахновщинського району
вiдбувся захiд пiд назвою "Хлiб на вишиванiм рушнику".
5.Веретiльник Л. Петрiвське свято / Л. Веретільник // Зоря
(Золочiвський, Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2011.6 серп.- (У сiльських громадах).
До дня народження села Петрiвка Золочiвського району завiдуюча
бiблiотекою Г.Д. Гавренко написала вiрш, у концертнiй програмi взяли
участь жiночi ансамблi "Калина", "Джерело", "Горлиця".
6.Горбацевич К. "Книга. Мистецтво. Натхнення" / К. Горбацевич //
Голос Лозiвщини.- 2011.- 1 лип.- (Вiстi звiдусiль).
Пiдведено пiдсумки огляду-конкурсу сiльських бiблiотек Лозiвського
району, який проходив цього року пiд назвою "Книга. Мистецтво.
Натхнення". Поряд з традицiйними формами масової пропаганди книги

успiшно запроваджувалися новi: ярмарка мистецтв, мистецька вiтальня,
вiртуальна подорож по музеях, засiдання клубу за iнтересами та iншi.
7.Ефанова М. Библиотекари ждут сюрприза от известного ученого / М.
Ефанова // Веч. Харьков.- 2011.- 11 окт.- (Юбилей).
До свого 125-лiтнього ювiлею, який вiдзначається 11 жовтня,
Харкiвська державна наукова бiблiотека iм. В.Г. Короленка презентувала
декалька новинок: вiдкрито оновлений кабiнет бiблiотекознавства, якому
присвоєно iм'я Любовi Хавкiної; створена iсторична фотогалерея.
8.Зозуля И. Библиотекари вышли за рамки / И. Зозуля // Веч. Харьков.2011.- 1 окт.
У Харкiвськiй обласнiй унiверсальнiй науковiй бiблiотецi провели
акцiю - майданчик перед бiблiотекою перетворився на "вулицю людей, що
читають" - стелажi iз книгами розмiстилися пiд вiдкритим небом. Пiд час
акцiї перехожi мали змогу не тiльки погортати книги, якi їх зацiкавили, але й
записавшись до бiблiотеки, забрати на тиждень додому.
9.Iваненко О. Канiкули, а ми читаємо / О. Іваненко // Нове життя
(Близнюкiвський р-н)- 2011.- 18 черв.
У Близнюкiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi для учнiв Башилiвської
школи вiдбувся пiзнавальний захiд "Книжка - духовна скарбниця людства".
10.Iллiчiвський М. Пiсня душу звеселила / М. Іллічівський // Обрiї
Iзюмщини.- 2011.- 2 верес.- (До Дня Незалежностi).
Працiвники Iзюмської центральної районної бiблiотеки пiдготували i
провели тематичний ранок, присвячений Дню Незалежностi України, у
територiальному центрi мiста.
11.Iльканич I. "Подаруй бiблiотецi книгу" / І. Ільканич // Нове життя
(Близнюкiвський р-н).- 2011.- 9 лип.
У бiблiотеках Близнюкiвського району триває акцiя "Подаруй
бiблiотецi книгу". Понад 50 книг з сiмейної бiблiотеки принесла до
Радгоспiвської сiльської бiблiотеки постiйна читачка Ольга Скрипник.
12.Калюжний М. На досвiдi вчаться / М. Калюжний // Обрiї
Iзюмщини.- 2011.- 16 верес.- (Справи бiблiотечнi).
Iзюмська центральна районна бiблiотека в рамках програми по
пiдвищенню квалiфiкацiї бiблiотечних працiвникiв на базi Капитолiвської
сiльської бiблiотеки провела семiнар-нараду.
13.Левченко В. Книга нашого життя! / В. Левченко // Зоря
(Золочiвський, Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2011.24 верес.- ("Зоря" в Ульянiвцi).
Про роботу Ульянiвської сiльської бiблiотеки Богодухiвського району
розповiдає завiдуюча Раїса Абдрахманiвна Карiмова.
14.Лисаченко В. Сучаснi технологiї не замiнять людинi книгу / В.
Лисаченко // Обрiї Iзюмщини.- 2011.- 30 верес.- (Всеукраїнський день
бiблiотек).
Директор Iзюмської районної ЦБС, Заслужений працiвник культури
України В. Лисаченко про досягнення, новi напрямки роботи ЦБС.

15.Лисянський М. 35 дитячих бiблiотек: яка ж найкраща? / М.
Лисянський // Слобiд. край.- 2011.- 16 серп.- (Конкурс).
1 червня стартував обласний огляд-конкурс "Краща дитяча бiблiотека
Харкiвщини". Про умови конкурсу розповiла "СК" директор Харкiвської
обласної бiблiотеки для дiтей Галина Трохименко.
16.Лисянський М. Маленьким зачепилiвцям розповiли про туристичнi
дива їхнього краю / М. Лисянський // Слобiд край.- 2011.- 29 верес.
В Інтернет-центрi центральної районної бiблiотеки Зачепилiвського
району вiдбулася зустрiч з учнями старших класiв Зачепилiвського лiцею,
присвячена Всесвiтньому дню туризму.
17.Логвiна Т. Хто сказав, що бiблiотека - це лише книги? / Т. Логвіна //
Вiстi Змiївщини.- 2011.- 27 верес.- (30 вересня - Всеукраїнський день
бiблiотек).
Змiївська ЦБС цьогорiч стала переможцем програми "Бiблiомiст" i в
якостi гранта наприкiнцi жовтня - на початку листопада має отримати 15
комп'ютерiв та лiцензiйне обладнання для об'єднання в мережу, по 4
принтери та сканери, 15 комплектiв вебкамер та 5 скайпiв. Бiблiотекарi
пройшли навчання у Харкiвському регiональному тренiнговому центрi.
18.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2011.- 30 серп.
У 34 бiблiотечних закладах Лозiвського району проведено низку
тематичних заходiв з нагоди вiдзначення Дня Державного прапора.
19.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2011.- 6 верес.
2 вересня у Лозiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi проведено
семiнар-нараду бiблiотечних працiвникiв району з питання пiдготовки до
роботи бiблiотечних закладiв в осiнньо-зимовий перiод.
20.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 1 лип.
28 червня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проведено тематичне
iнформацiйне досьє "Основний Закон країни".
1-2 липня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi органiзовано
бiблiографiчний куточок "Важливi книги про дитяче життя".
21.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 8 лип.
4-7 липня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi до 120-рiччя з дня
народження Петра Панча органiзовано тематичну поличку "Лицар свободи".
4 липня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi органiзовано бiблiографiчний
куточок "Важливi книги про дитяче життя".
5-9 липня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi органiзовано
бiблiографiчний куточок "Мiжнароднi законодавчi акти про права дiтей" до
реалiзацiї конвенцiї ООН про права дитини. 7 липня у юнацькiй бiблiотецi
пiдготовлено годину цiкавих повiдомлень для юнацтва "Нiч, коли зацвiтає
папороть". 9 липня - органiзовано iнформацiйний анонс "Читай - пiзнаєш
свiт". Протягом липня у бiблiотецi проводяться бесiди "Давайте всiм
розповiмо про себе".
22.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 15 лип.
12 липня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi органiзовано виставкупораду для старшокласникiв "Ми виходимо життю назустрiч". 13 липня у

Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проведено бiблiотечний урок "Що читати як
читати?". Упродовж липня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi представлено
експозицiю нової книги "Стiй! Зупинись! На нову книжку подивись!", в
юнацькiй бiблiотецi дiє книжкова виставка "Рiдне мiсто моє - Лозова".
23.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 22 лип.
19-26 липня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi органiзовано вiдкритий
перегляд лiтератури "Шануємо народне наше - не позичене"; 19-30 - до Дня
незалежностi у бiблiотецi оформлено тематично-iнформацiйний стелаж
"Україна! Ти прекрасна, багата i вiльна"; 24 липня у мiськiй бiблiотецi
вiдбудеться диспут "Чверть години на роздуми "Конституцiя, держава,
стабiльнiсть".
19-23 липня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представлено тематичну
поличку "Здоров'я - найвище благо", а 23 липня - органiзовано коментований
перегляд лiтератури "Перечитаємо вiйну".
24.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 29 лип.
26 липня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi до Дня вшанування роковин
Голодомору оформлено тематичну поличку "Свiдчення про недавнє минуле",
а до Дня Хрещення Київської Русi 28 липня органiзовано коментований
огляд лiтератури "Як Русь охрестилася".
25.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 12 серп.
13 серпня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi до Дня незалежностi
України для молодших школярiв пiдготовлено iсторичну подорож "Шлях до
правди й волi вказали тобi й Богдан, i велична Софiя". 13-18 серпня в
бiблiотецi пiдготовлено iнформацiйний стенд до 240-рiччя з дня народження
Вальтера Скотта "Життя письменника - не в бiлому мармурi"; 13-20 серпня дiє книжкова етнографiчна виставка "А вже Спас".
26.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 19 серп.
16-18 серпня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi органiзовано подорож
сторiнками книг "Таємницi планети фантастики та пригод", виставку-пораду
для старшокласникiв "Професiй в свiтi є чимало, їх вистачить на всiх". 16-25
серпня до Дня Державного прапора України в бiблiотецi представлено
тематичну поличку "Наш український прапор i герб". 19 серпня проведено
народознавчу хвилинку "Свято Спаса святкуємо - радiсть всiм даруємо"; до
святкування Хрещення Русi 20 серпня вiдбудеться коментований огляд
лiтератури "Вибiр вiри". Упродовж серпня в бiблiотецi дiє виставка нових
надходжень "Увага! Нова книга!".
27.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 19 серп.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 16-28 серпня пiдготовлено виставкухронографiю "Моя Україно, живи й процвiтай для миру, для щастя, любовi й
добра!". Упродовж серпня в бiблiотецi представлено книжково-журнальну
викладку "В твоє майбутнє вiримо, Україно, бажаємо, щоб щасливим був
твiй шлях".
28.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 26 серп.
22 серпня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi органiзовано iнформацiйну
годину "Краса та велич символiв державних" до Дня Державного прапора

України; 23 серпня проведено iсторичну годину спогадiв "Нинi свято нашого
народу! Свято України, її роду!".
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 22 серпня пiдготовлено тематичну
поличку "Наш український прапор i герб" до Дня Державного прапора
України; 23-30 серпня в бiблiотецi дiє книжкова виставка-мозаїка "Сiм чудес
України" до Дня незалежностi України.
29.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 2 верес.
30 серпня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представлено тематичну
поличку "Собою керувати вмiй" до впровадження здорового способу життя
та профiлактики шкiдливих звичок, органiзовано бiблiографiчний куточок
"Дiти в iнформацiйному просторi" до реалiзацiї Конвенцiї ООН про права
дитини.
Упродовж вересня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi дiє виставка-спогад
"Голокост у творчостi українських письменникiв" до 70-ої рiчницi подiй
Бабиного Яру.
30.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 9 верес.
6-10 вересня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пiдготовлено
народознавчу мозаїку "Слобожанський побут", 9 вересня - вiдбулася казкова
вiкторина "Якi щасливi очi у казок". У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 9 вересня
пiдготовлено розповiдь про життєвий шлях людини-патрiота О.С.
Масельського "До останнього служити людям" з нагоди 75-рiччя з дня
народження.
31.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 23 верес.
20 вересня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбувся екскурс в iсторичне
минуле партизанських об'єднань Великої Вiтчизняної вiйни "Живi у пам'ятi
народнiй"; 22 вересня у бiблiотецi вiдбувся дiалог-диспут "Два крила милосердя i доброта" щодо реалiзацiї конвенцiї ООН про права дитини; 23
вересня у мiськiй бiблiотецi проведено експрес-iнформацiю "Бабин Яр трагедiя народу України" до 70-ої рiчницi подiй Бабиного Яру. 24 вересня у
Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi буде проведено День iнформацiї "1933 трагедiя голоду".
32.Майстренко I. "Барвистий вiнок Українi" / І. Майстренко // Голос
Лозiвщини.- 2011.- 26 серп.
19 серпня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi для наймолодших
вiдвiдувачiв - вихованцiв дитячого садочка N 14 - вiдбулося свято
Батькiвщини, присвячене Дню незалежностi України.
33.Макаренко Н. Подорож до Книжкового мiстечка / Н. Макаренко //
Голос Лозiвщини.- 2011.- 23 верес.
У Лозiвськiй центральнiй дитячiй бiблiотецi щороку на початку
вересня вiдбувається знайомство найменших вiдвiдувачiв, дошкiльнят та
учнiв 1-х класiв, з правилами користування бiблiотекою, книжковим фондом
i все це у цiкавiй iгровiй формi з вiкторинами, загадками, конкурсами.
34.Оновлена бiблiотека чекає вiдвiдувачiв // Вiстi Красноградщини.2011.- 12 серп.- (Коротко).

У Мартинiвцi Красноградського району провели косметичний ремонт у
примiщеннi бiблiотеки.
35.Павлюченко О. Надiйнi друзi бiблiотеки / О.Павлюченко // Сiльськi
новини (Валкiвський р-н).- 2011.- 12 лип.- (Мистецька свiтлиця).
Про роботу Снiжкiвської сiльської бiблiотеки-фiлiї Валкiвського
району розповiдає її завiдуюча О. Павлюченко.
36.Паламаренко О. Книгу - дiтям / О Паламаренко // Голос
Лозiвщини.- 2011.- 8 лип.
Про роботу Краснопавлiвськоє мiськоє бiблiотеки N 1 Лозiвського
району.
37.Педорченко Н. Сiльськi клуби й бiблiотеки - зберегти! / Н.
Педорченко // Промiнь (Краснокутський р-н).- 2011.- 23 лип.- (На часi).
На черговому засiданнi районного штабу з пiдготовки закладiв
культури до нового опалювального сезону, що вiдбувся 8 липня, йшлося про
стан справ у СБК та бiблiотеках Краснокутського району.
38.Полях Н. Знаємо свої права, виконуємо свої обов'язки / Н. Полях //
Вiстi Дергачiвщини.- 2011.- 2 лип.
В Безрукiвськiй бiблiотецi-фiлiї Дергачiвської ЦБС вiдбулася
лiтературно-правова година "Знаємо свої права, виконуємо свої обов'язки",
присвячена Дню Конституцiї.
39.Про дiтей i дорослих // Вiстi Красноградщини.- 2011.- 22 лип.
Бiблiотека в Ленiнському Красноградського району перебралася в
опалювальне примiщення - у мiсцевому навчальному закладi видiлили
спецiальну кiмнату.
40.Савченко Л. Пiзнаємо свiт разом / Л. Савченко // Промiнь
(Краснокутський р-н).- 2011.- 18 черв.- (Дитяче дозвiлля).
Працiвники Краснокутської центральної дитячої бiблiотеки на чолi iз
заступником директора централiзованої бiблiотечної системи Ольгою
Павлюк постiйно проводять рiзноманiтнi цiкавi пiзнавальнi заходи. Так, у
День захисту дiтей була проведена ситуацiйна гра "З героями казок по
статтях Конвенцiї".
41.Склярова Л. Хвилинка для краси / Л. Склярова // Радянський
патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2011.- 17 верес.
У читальному залi Великобурлуцької районної дитячої бiблiотеки
вiдбулася виставка-презентацiя творчих робiт вчительки Наталiї Леонiдiвни
Перепелицi iз Великобурлуцької школи.
42.Сургай Н. Обласнi вiдзнаки кращим / Н. Сургай // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2011.- 27 верес.
Книгозбiрнi у Високопiллi i Барановому Валкiвського району були
вiдзначенi в числi кращих за пiдсумками обласного конкурсу сiльських
бiблiотек.
43.Сурженко Т. Лiто - час читати / Т. Сурженко // Вiстi Дергачiвщини.2011.- 8 лип.- (Вiстi з бiблiотек).
Про роботу Дергачiвської центральної дитячої бiблiотеки пiд час лiтнiх
канiкул.

44.Фiлiпова Л. Ой на Iвана, ой на Купала / Л.Філіпова // Дворiчанський
край.- 2011.- 9 лип.
В Дворiчанськiй центральнiй бiблiотецi вiдбулося народознавче свято
"На Купала нiчка мала".
45.Федорченко Я. Бiблiотека - скарбниця знань / Я. Федорченко //
Маяк (Богодухiвський р-н).- 2011.- 19 серп.- (З 20-рiччям!).
1 вересня Богодухiвськiй зведенiй районнiй дитячiй бiблiотецi
виповнюється 20 рокiв.
46.Федорченко Я. Бiблiотекар - це стан душi / Я. Федорченко // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2011.- 30 верес.
Сорок один рiк присвятила бiблiотечнiй справi Тамара Микитiвна
Белiнська у Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi.
47.Черниш Н. "Подаруй книгу бiблiотецi" / Н.Черниш // Голос
Лозiвщини.- 2011.- 23 серп.
Бiблiотекар Краснопавлiвської мiської бiблiотеки Н. Черниш про
перебiг в бiблiотецi акцiї "Подаруй книгу бiблiотецi".
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації
з питань культури та мистецтва.

БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНИХ
ВИДАНЬ
(Анотований тематико-бібліографічний список
за ІV квартал 2011 року).
Професійна періодика
1.Мохонько В. Про нормативну документацiю: кому i якi потрiбнi
положення, правила, iнструкцiї? / В. Мохонько // Бiблiотечний форум
України.- 2011, N 3.- (Законодавче регулювання галузi культури).
У статтi заступника директора з основної дiяльностi Центральної
наукової бiблiотеки Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н.
Каразiна В. Мохонько подається аналiз, якi нормативнi документи для
бiблiотек потрiбно розробити i затвердити.
2.Муха Л., Затока Л. Збереження бiблiотечних фондiв у процесi
формування електронних бiблiотечних ресурсiв / Л. Муха, Л. Затока //
Бiблiотечний вiсник.- 2011, N 6.- (Мiжнародна наукова конференцiя
"Формування i розвиток бiблiотечного електронного середовища").
5 жовтня 2011 р. в рамках мiжнародної наукової конференцiї
"Формування i розвиток бiблiотечного електронного середовища" пройшло
засiдання круглого столу "Збереження бiблiотечних фондiв у процесi
формування електронних бiблiотечних ресурсiв". В обговореннi завдань

збереження бiблiотечних фондiв у процесi формування електронних
бiблiотечних ресурсiв, координацiї дiяльностi та спiвпрацi наукових,
спецiальних та спецiалiзованих бiблiотек України для створення єдиної
iнформацiйної бiблiотечної системи "Бiблiотека - ХХI" взяли участь
науковцi, фахiвцi з найбiльших бiблiотек України, серед яких директор
Центральної наукової бiблiотеки Харкiвського нацiонального унiверситету
iм. В.Н. Каразiна.
3.Погребняк Н. Прижизненные нотные издания дореволюционного
периода: их отображение в электронном каталоге Харьковской
государственной научной библиотеки им. В.Г. Короленко / Н. Погребняк //
Бiблiотечний форум України.- 2011, N 3.- (Автоматизацiя бiблiотечних
процесiв).
В статье заведующей секторой научной обработки нотных изданий и
реконверсии каталогов отдела научной обработки фондов и организации
алфавитных каталогов Харьковской государственной научной библиотеки
им. В.Г. Короленко Н. Погребняк акцентируется внимание на нотных
изданиях дореволюционного периода, которые вышли в свет при жизни
композиторов, а также указываются особенности их отражения в
электронном каталоге библиотеки.
4.Подошовка
Н.
Значення
лiнгвiстичного
забезпечення
автоматизованих iнформацiйно-бiблiотечних систем та проблеми унiфiкацiї
iнформацiйно-пошукових мов для розвитку корпоративної каталогiзацiї / Н.
Подошовка // Бiблiотечний форум України.- 2011, N 3.- (Автоматизацiя
бiблiотечних процесiв).
У статтi завiдувачки вiддiлу наукової систематизацiї, предметизацiї та
органiзацiї систематичних каталогiв Харкiвської державної наукової
бiблiотеки iм. В.Г. Короленка Н. Подошовки представленi напрацювання
Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка з органiзацiї
електронного каталогу та розглядаються питання лiнгвiстичного
забезпечення АIБС для iнтеграцiї iнформацiйно-бiблiотечних ресурсiв.
5.Ракитянська В. Харкiвськiй державнiй науковiй бiблiотецi iм. В.Г.
Короленка - 125 рокiв / В. Ракитянська // Бiблiотечна планета.- 2011, N 4.(Ювiлеї та ювiляри).
11-14 жовтня в Харкiвськiй державнiй науковiй бiблiотецi iм. В.Г.
Короленка пройшли урочистостi, присвяченi 125-рiчному ювiлею бiблiотеки.
Основною професiйною подiєю ювiлейних заходiв була Мiжнародна
науково-практична конференцiя "Вiд ХIХ до ХХI ст.: трансформацiя
бiблiотек у контекстi розвитку суспiльства", в якiй взяли участь працiвники
бiблiотечної галузi України, Росiйської Федерацiї та далекого зарубiжжя.
6.Шейко В., Канiстратенко М., Кушнаренко Н. Iдентифiкацiя
наукових шкiл культурологiчно-мистецького та бiблiотечно-iнформацiйного
профiлю: постановка проблеми / В. Шейко, М. Канiстратенко, Н.
Кушнаренко // Вiсник Книжкової палати.- 2011, N 9.- (Полiтика. Культура.
Мистецтво).

У статтi ректора ХДАК, доктора iсторичних наук, професора В. Шейко,
першого проректора ХДАК, кандидата iсторичних наук, професора М.
Канiстратенко i проректора з наукової роботи ХДАК, доктора педагогiчних
наук, професора Н. Кушнаренко представленi результати дослiдження по
визначенню рiвня та динамiки розвитку наукових шкiл Харкiвської
державної академiї культури, для чого було використано комплекс
формальних бiблiометричних даних: наявнiсть самобутнього наукового
напряму; iснування наукових лiдерiв, на працi яких посилаються; їхнiй
науковий i професiйний статус; рiк заснування наукової школи; її
досягнення.
Регіональні періодичні видання
1.Адамович Т. Обитель знаний и духовности / Т. Горобець //
Харьковские известия.- 2011.- 13 окт.- (Город).
Харкiвська державна наукова бiблiотека iм. В.Г. Короленка вiдзначила
свiй 125-рiчний ювiлей.
2.Анничев А. В поисках "харьковского" Юрия Олеши / А. Анничев //
Время.- 2011.- 22 нояб.
В конференц-залi спецiалiзованої бiблiотеки iм. К.С. Станiславського
за iнiцiативи Харкiвського об'єднання творчої iнтелiгенцiї "Круг" вiдбулась
презентацiя аудiодиска "Мускулистый ветер", присвячений видатному
письменнику Юрiю Олєшi.
3.Богдан О. Библиотечный "мостик" в будущее / О. Богдан // Время.2011.- 3 дек.
Харьковскую государственную научную библиотеку им. В.Г.
Короленко посетил профессор Королевской школы библиотековедения и
информатики (Копенгаген, Дания) Ханс Эльбесхаузен. Директор
Дергачевской центральной библиотечной системы Людмила Кантемир о
работе Библиомоста на Дергачевщине.
4.Бондаренко О. Спiльний iнформацiйний ресур об'єднає дитячi
бiблiотеки областi / О. Бондаренко // Слобiд. край.- 2011.- 11 жовт.(Культура).
Харкiвська обласна бiблiотека для дiтей виграла грант вiд програми
"Бiблiомiст" за пiдтримки Фонду Бiлла та Мелiнди Гейтс на створення нового
веб-порталу, який об'єднає зусилля дитячих бiблiотек областi. Про проект
"Бiблiомiстечко - дитячий простiр" розповiдає його керiвник, завiдувачка
вiддiлом iнновацiй Харкiвської обласної бiблiотеки для дiтей Тетяна
Лебединець.
5.Борщ Ю. "Сiльський максимум": освiта, медицина, культура
отримають бiльше коштiв / Ю. Борщ // Слобiд. край.- 2011.- 12 лист.(Крупним планом).
У селi Бердянка Зачепилiвського району пройшла реконструкцiя
Будинку культури, а сiльська бiблiотека, розмiщена в клубi, планує у
наступному роцi долучитися до всесвiтньої мережi Інтернету, для чого
подано заявку для участi у програмi "Бiблiомiст".

6.Борщ Ю. Бiблiотеки областi поповняться росiйськими книжками /
Ю.Борщ // Слобiд. край.- 2011.- 24 груд.- (Суспiльство).
У Будинку рад вiдбулась урочиста церемонiя передачi навчальнометодичної лiтератури, мультимедiйних матерiалiв у власнiть бiблiотек
областi, в яких було вiдкрито Кабiнети росiйської лiтератури фонду "Русский
мир": районних бiблiотек Балаклiйського, Валкiвського, Вовчанського,
Золочiвського, Красноградського районiв та в Iзюмi.
7.Быкова А. Настоящая история донского казачества / А. Быкова //
Харьк. известия.- 2011.- 27 дек.- (Культура).
23 декабря в Харькове презентовали новое издание известного романа
Михаила Шолохова "Тихий Дон", посвященное 85-летию работы автора над
книгой. Оно вышло в серии книг "Библиотека В.С. Черномырдина" и было
напечатано в Харькове на книжной фабрике "Глобус". Весь первый тираж в
количестве 500 экземпляров будет передан в библиотеки высших учебных
заведений города, а также в районные и сельские библиотеки Харькова и
области.
8.Вiдповiдальнiсть - невiд'ємна складова життя // Вiстi Водолажчини.2011.- 3 груд.
1 грудня вiдсвяткувала свiй ювiлей завiдувачка Нововодолазькою
мiською бiблiотекою-фiлiєю Зоя Вiкторiвна Хруст.
9.Вивчайте, любiть рiдну мову! // Вiстi Змiївщини.- 2011.- 15 лист.(До Дня української писемностi та мови).
До Дня української писемностi та мови в Змiївськiй центральнiй
бiблiотецi 9 листопада була вiдкрита книжково-iлюстративна виставка
"Слов'янська писемнiсть для всiх i для кожного".
10.Вогонь вiйни у пам'ятi навiчно // Нове життя (Близнюкiвський рн).- 2011.- 24 верес.
14 вересня у читальному залi Близнюкiвської ЦРБ та у районнiй
дитячiй бiблiотецi пройшли зустрiчi старшокласникiв Близнюкiвського лiцею
з ветеранами Великої Вiтчизняної вiйни Михайлом Волковим, Анатолiєм
Синицею та Iваном Шевченко.
11.Горобець Ю. Найцiннiшi книги бiблiотеки ім. В.Г. Короленка / Ю.
Горобець // Слобiдський край.- 2011.- 1 жовт.- (Ювілей).
У вiддiлi рiдкiсних книг бiблiотеки iм. В.Г. Короленка зберiгаються
найцiннiшi, старовиннi книги i рукописи.
12.Гурська О. День українського козацтва / О. Гурська // Радянський
патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2011.- 22 жовт.- (Добрi новини).
У День святкування українського козацтва у читальному залi
Великобурлуцької дитячої бiблiотеки було проведено екскурс "Ми нащадки
твої, кошовий отамане, мужнiх лицарiв Дикого поля".
13.Добрi новини // Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2011.22 жовт.
До Дня українського козацтва у читальному залi Великобурлуцької
районної бiблiотеки для учнiв 8 класу було проведено захiд "Козацькiй славi
жити у вiках".

14.Дудниченко А. В гостях у казки / А. Дудниченко // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 2011.- 22 лист.
День бiблiотеки провела для п'ятикласникiв мiсцевої школи
Високопiльська книгозбiрня Валкiвського району.
15.Ефанова М. Математик шьет картины из шелка / М.Ефанова // Веч.
Харьков.- 2011.- 3 дек.- (Выставка).
У бiблiотецi Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н.
Каразiна проходить виставка творiв Iрини Фомiної, яка створює свої картини
у стилi арт-квiлтiнг.
16.Жидкова С. Бiблiотекарi навчаються / С. Жидкова // Вiстi
Змiївщини.- 2011.- 28 жовт.- (Правовий лiкнеп).
21 жовтня на базi Змiївської центральної дитячої бiблiотеки вiдбулась
виробнича нарада бiблiотечних працiвникiв району.
17.Життя - освячене книгою // Вiстi Водолажчини.- 2011.- 1 жовт.(Коли робота в радість).
Про бiблiотекаря старшого абонементу Нововодолазькоїрайонної
дитячої бiблiотеки Валентину Анатолiївну Струкову.
18.З редакцiйної пошти // Вiстi Дергачiвщини.- 2011.- 22 жовт.
За словами завiдувачки Вiльшанських бiблiотек для дорослих Г.П.
Чернецької та дитячої бiблiотеки Л.В. Фiлiпської, в їхнiх книгозбiрнях
обслуговують всi категорiї читачiв.
19.Зозуля О. Привiтали бiблiотеку й книголюбiв / О. Зозуля // Голос
Лозiвщини.- 2011.- 28 жовт.- (Про все звiдусiль).
До Всеукраїнського Дня бiблiотек у Катеринiвськiй сiльськiй бiблiотецi
Лозiвського району пiдготували конкурсно-розважальну програму
"Iнтелектуальний тир".
20.Икона из-под резца // Харьк. известия.- 2011.- 25 окт.- (Город).
У Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для юнацтва вiдбулась презентацiя
виставка картин i iкон Євгена Кролевця. На зустрiч з художником прийшли
учнi 58-ї школи.
21.Калюжний М. Iнтернет розширює можливостi / М.Калюжний //
Обрiї Iзюмщини.- 2011.- 28 жовт.- (Зхiд).
З нагоди створення центрiв публiчного доступу до Iнтернету та
початку надання нових сервiсних послуг 21 жовтня в Iзюмській районній та
мiській центральних бiблiотеках вiдбулися урочистостi.
22.Кантемир Л. Значна подiя / Л. Кантемир // Вiстi Дергачiвщини.2011.- 12 лист.- (Бiблiотечнi новини).
Дев'ятого листопада в центральнiй i дитячiй бiблiотеках Дергачiв, а
також у Малоданилiвськiй та Пересiчанськiй фiлiях урочисто вiдкрились
пункти безкоштовного доступу до мережi Iнтернет.
23.Кантемир Л. Хранителi безцiнних скарбiв / Л. Кантемир Л. // Вiстi
Дергачiвщини.- 2011.- 1 жовт.- (30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек).
У Дергачiвськiй централiзованiй бiблiотечнiй системi проходив
конкурс на кращу книжкову виставку. Всi книгозбiрнi оформили книжковi
виставки, присвяченi 20-рiччю Незалежностi України.

24.Карелiна Т. День української писемностi та мови / Т. Кареліна //
Вiстi Дергачiвщини.- 2011.- 12 лист.- (Бiблiотечнi новини).
У Пересiчанськiй бiблiотецi-фiлiї Дергачiвської ЦБС 9 листопада
вiдзначили День української писемностi та мови.
25.Карелiна Т. Найактивнiший читач бiблiотеки / Т. Кареліна // Вiстi
Дергачiвщини.- 2011.- 22 жовт.- (Вiдгомiн подiй).
Iз 30 березня по 30 вересня у Пересiчанськiй селищнiй бiблiотецi
Дергачiвського району проходив конкурс "Найактивнiший читач бiблiотеки",
присвячений Всеукраїнському дню бiблiотек.
26.Кацюра Н. "Вечные духовные ценности человека" / Н. Кацюра //
Вiстi Дергачiвщини.- 2011.- 12 лист.- (Природа i ми).
Завiдуючi бiблiотекой-фiлiєю Дергачiвської ЦБС Пегливанян Е.Н. i
шкiльної - Латишева Д.I. iз с. Великi Проходи органiзували i провели урок
спiлкування "Вечные духовные ценности человека".
27.Когут О. У рiдному краї i небо безкрає.. / О. Когут // Вiстi
Змiївщини.- 2011.- 6 груд.
Комсомольська селищна бiблiотека для дорослих, яку нещодавно
об'єднали з колишньою профспiлковою бiблiотекою Змiївської ТЄС, знову
запросила читачiв, тепер - до Палацу культури.
28.Королех Н. Iз книгою - на все життя / Н. Королех // Вiстi
Красноградщини.- 2011.- 7 жовт.
На базi Березiвської ЗОШ I-III ст. Красноградського району працiвники
бiблiотечних установ вiдзначили своє професiйне свято.
29.”Краща дитяча бiблiотека Харківщини” // Вiстi Дергачiвщини.2011.-10 груд.
Переможцем обласного огляду-конкурсу "Краща дитяча бiблiотека
Харкiвщини" визнана Дергачiвська центральна дитяча бiблiотека.
30.Лаптєва Н. Нiхто не забутий, нiщо не забуто... / Н. Лаптєва // Вiстi
Красноградщини.- 2011.- 4 лист.
У Красноградськiй центральнiй районнiй бiблiотецi було проведено
урок пам'ятi та надiї "Нiколи, нiколи не буде Вкраїна рабою фашистських
катiв", присвячений черговiй датi визволення України вiд нiмецькофашистських загарбникiв, якою вважається 28 жовтня 1944 року.
31.Левченко В. Де мудрiсть тисяч поколiнь / В. Левченко // Зоря
(Золочiвський, Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2011.1 жовт.
Про роботу та бiблiотекарiв Золочiвської центральної районної
бiблiотеки.
32.Левченко В. Сiльська городянка / В. Левченко // Зоря
(Золочiвський, Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2011.10 груд.
З 2003 року працює бiблiотекарем у Максимiвськiй сiльськiй бiблiотецi
Богодухiвського району Iрина Юрiївна Печаткiна.
33.Лещенко Н. Допитливим на замiтку / Н. Лещенко // Вiстi
Змiївщини.- 2011.- 8 лист.- (Бiблiотека iнформує).

Перелік нових видань, що надійшли до Змiївської центральної
бiблiотеки.
34.Лисаченко В. "Бiблiомiст" - через комп'ютерну мережу / В.
Лисаченко // Обрiї Iзюмщини.- 2011.- 21 жовт.- (Новi послуги).
Колективи Iзюмської центральної районної бiблiотеки, Кам'янської,
Капитолiвської, Бугаївської та Червонооскiльських сiльських бiблiотек стали
одними iз переможцiв Всеукраїнського проекту "Бiблiомiст" i отримали
комп'ютери.
35.Лисаченко В. Iнформацiйний простiр сучасної бiблiотеки / В.
Лисаченко // Обрiї Iзюмщини.- 2011.- 18 лист.- (Шлях до духовностi).
Завдяки Всеукраїнськiй програмi "Бiблiомiст" Iзюмська центральна
районна бiблiотека та сiльськi бiблiотеки Капитолiвки, Червоного Оскола,
Бугаївки, Кам'янки отримали сучаснi ком'ютери з додатковим обладнанням.
Аби мати навички у користуваннi цiєю технiкою бiблiотекарi пройшли
навчальнi курси в регiональному тренiнговому центрi при Харкiвськiй
обласнiй унiверсальнiй науковiй бiблiотецi.
36.Лозiвський район: подiї тижня // Голос Лозiвщини.- 2011.- 15 лист.
11 листопада на базi Комсомольської сiльської бiблiотеки-фiлiї
Лозiвського району вiдбулася презентацiя проекту "Органiзацiя нових
бiблiотечних послуг з використанням вiльного доступу до Iнтернет-програми
"Бiблiомiст".
37.Лозiвський район: подiї тижня. // Голос Лозiвщини.- 2011.- 13 груд.
8 грудня делегацiя у складi працiвникiв бiблiотечних закладiв
Лозiвського району взяла участь в урочистому пiдбиттi пiдсумкiв обласного
огляду-конкурсу "Краща дитяча бiблiотека Харкiвщини" (м. Дергачi).
38.Лукашова Л. Урок мужностi разом iз чорнобильцями / Л. Лукашова
// Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2011.- 17 груд.
З нагоди Дня вшанування учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на
Чорнобильськiй АЕС у Великобурлуцькiй центральнiй районнiй бiблiотецi
вiдбувся урок мужностi, на який були запрошенi лiквiдатори аварiї на ЧАЕС,
учнi молодших класiв школи селища Великий Бурлук.
39.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 14 жовт.
14 жовтня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пiдготовлено лiтературну
вiкторину "Козаки - мужнi лицарi України"; у мiськiй бiблiотецi проходить
урок-подорож "Iсторична колиска козацтва".
40.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 16 груд.
16 грудня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбулась хвилина
народознавства "Прийшов Миколай - подарунки приймай!". До Дня
вшанування учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС в
бiблiотецi пройшов коментований огляд творiв Ю. Щербак та В. Яворського
"I сум, i бiль...". Упродовж грудня в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi триває
книжкова кулiнарна виставка "Щедра скатертина для всiєї родини".
41.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 18 лист.
17 листопада у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проведено годину пам'ятi
"Не мовчимо! Бо нас тепер багато!", а в юнацькiй бiблiотецi годину

iнформацiї "I не рiк, а криваве клеймо" до вшанування пам'ятi жертв
голодомору в Українi. Упродовж листопада у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi
тривають книжковi виставки: "Жнива скорботи" на вшанування пам'ятi жертв
голодомору в Українi та "Рiзнобарвний свiт професiй".
42.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 2 груд.
До Всесвiтнього дня боротьби зi СНIДом у Лозiвськiй мiськiй
бiблiотецi дiє поличка-застереження "СНIД - знак бiди", в юнацькiй
бiблiотецi проведено пiзнавальну годину "Сходи, що ведуть униз". До
Мiжнародного дня iнвалiдiв у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представлено
тематичну поличку "Право на радiсть". 2-7 грудня у мiськiй бiблiотецi дiє
iнформацiйна виставка "Уроки доброти та чуйностi" до 80-рiччя вiд дня
народження Г. Тютюнника.
43.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 21 жовт.
20 жовтня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла година пiзнань "Як i
де охрещували князя Володимира Великого?" до 1025-рiччя Хрещення
Київської Русi. Упродовж жовтня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi тривала
книжкова виставка "Розкажи про скорботнi жнива" на вшанування роковин
Голодомору в Українi.
44.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 28 жовт.
25-30 жовтня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представлена книжкова
виставка "Як Русь охрестилася" до святкування 1025-рiччя Хрещення Русi. 27
жовтня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проведено бiблiотечний урок "Вiчне
диво, iм'я якому - книга".
45.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 4 лист.
2-15 листопада у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi триває виставкаекспозицiя "Рабство за власним бажанням" (боротьба зi СНIДом).
46.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2011.- 7 жовт.
4 жовтня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбувся вечiр поезiї
"Спiвець i громадянин" до дня народження С. Єсенiна, а до дня народження
М.Цвєтаєвої оформлено книжкову виставку "...Душа родилась крылатой"; 5
жовтня в бібліотецi до Дня художника вiдкрилась книжкова виставка
"Мистецтва свiт прекрасний". У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi до Дня людей
похилого вiку проведено годину спогадiв "Скарби мудростi – нащадкам".
47.Маник I. "Вiрю в майбутнє твоє, Україно!" / І.Маник // Нове життя
(Близнюкiвський р-н).- 2011.- 15 жовт.- (Конкурси).
Вiрю в майбутнє твоє, Україно!" - пiд такою назвою з нагоди Дня
української писемностi та мови 7 жовтня у Близнюкiвськiй районнiй дитячiй
бiблiотецi вiдбувся районний етап Х обласного конкурсу ораторського
мистецтва серед учнiв 10-11 класiв.
48.Меркулова Т. "Храм книги" крокує в ногу з часом / Т. Меркулова //
Вiстi Змiївщини.- 2011.- 21 жовт.- (22 жовтня - Мiжнародний день шкiльних
бiблiотек).
Шкiльною бiблiотекою Змiївської ЗОШ N 2 завiдує Олена
Олександрiвна Костенко.

49.Меркулова Т. Змiївська дитяча бiблiотека - одна з кращих в областi
/ Т.Меркулова // Вiстi Змiївщини.- 2011.- 16 груд.- (Конкурс).
Змiївська районна дитяча бiблiотека посiла почесне III мiсце в
обласному оглядi-конкурсi "Краща дитяча бiблiотека Харкiвщини".
50.Насєдкiна О. Свято для тата / О. Насєдкіна // Голос Лозiвщини.2011.- 7 жовт.
23 вересня в рамках Всеукраїнської акцiї "Я пишаюся, я – тато"
працівники другої фiлiї Краснопавлiвської бiблiотеки (завiдуюча
А.В.Мокроусова, бiблiотекар О.В.Вєсєлкова) Лозiвського району провели в
Краснопавлiвському багатопрофiльному лiцеї захiд, присвячений Дню
батька.
51.Несвiтайло О. "Зустрiч" дарує радiсть / О. Несвітайло // Зоря
(Золочiвський, Богодухiвський, Краснокутський, Дергачiвський р-ни).- 2011.1 жовт.- (Дозвiлля).
При Золочiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi дiє жiночий клуб за
iнтересами "Зустрiч".
52.Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2011.- 15 жовт.
У Близнюкiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей вiдбулася зустрiч
восьмикласникiв лiцею з отаманом Близнюкiвського козацького полку Ю.
Харитоновим та його заступником Т. Осипою. Захiд пiд назвою "За синє
небо, за жовте колосся боротися треба, щоб краще жилося" був присвячений
Дню українського козацтва.
53.Овчинникова С. Микола фон Дiтмар: незаслужено забутий
засновник харкiвських заводiв та iнститутiв / С.Овчинникова // Слобiд. край.2011.- 3 груд.- (Культура).
Правнучка засновника заводу "Свiтло шахтаря" та НДI патологiї хребта
та суглобiв iм. М.I. Ситенка Миколи Федоровича фон Дiтмара Наталiя
Папкова у 2011 роцi вперше приїхала до Харкова i завiтала привiтати
Харкiвську державну наукову бiблiотеку iм. В.Г. Короленка зi 125-рiччям.
54.Огородня Т. Бiблiотеки Зачепилiвщини приєдналися до Всесвiтньої
мережi / Т. Огородня // Слобiд. край.- 2011.- 10 груд.- (Районнi буднi).
У примiщеннi Зачепилiвської центральної районної дитячої бiблiотеки
у листопадi вiдбулися урочистостi з нагоди вiдкриття пунктiв публiчного
доступу до Iнтернету.
55.Огородня Т. Сiльська бiблiотека: унiверсальний солдат культури /
Т. Огородня // Слобiдський край.- 2011.- 1 жовт.- (Свято).
На Харкiвщинi працюють 857 публiчних бiблiотек, з них 626 - у
сiльськiй мiсцевостi. На селi бiблiотеки традицiйно виконують роль закладiв
культури, де регулярно проводять рiзноманiтнi заходи: облаштовують
книжковi виставки та тематичнi полицi до свят, органiзовують масову роботу
з читачами - конкурси, вiкторини тощо.
56.Олександрова Ю. Бiблiотекам областi роздали комп'ютери: кому
саме i за що? / Ю. Олександрова // Слобiд. край.- 2011.- 3 лист.(Суспiльство).

28 жовтня в Центральнiй мiськiй бiблiотецi iм. В.Г. Белiнського мiста
Харкова, яка увiйшла до 11 бiблiотек Харкiвської областi - переможцiв
цьогорiчного конкурсу всеукраїнської програми "Бiблiомiст", вiдбулося
урочисте вiдкриття Iнтернет-залу.
57.Орищенко С. "Скорботний бiль i пам'ятка живим" / С. Орищенко //
Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2011.- 3 груд.
У читальному залi Близнюкiвської ЦРБ було проведено захiд
"Скорботний бiль i пам'ятка живим", присвячений Дню пам'ятi жертв
голодомору.
58.Орищенко С. "Я маю в серцi те, що не вмирає..." / С. Орищенко //
Нове життя (Близнюкiвський р-н).- 2011.- 10 груд.
30 листопада у читальному залi Близнюкiвської центральної районної
бiблiотеки вiдбулася зустрiч майстрiв народної творчостi Близнюкiвщини.
59.Павленко А. Книга, яка об'єднує народи / А. Павленко // Слобiд.
край.- 2011.- 29 груд.- (Культура).
Нове видання роману Михайла Шолохова "Тихий Дон", презентацiя
якого вiдбулася в Харкiвському нацiональному унiверситетi iм. В.Н.
Каразiна, поступить у кожну бiблiотеку Харкова і області, а також бiблiотеки
шкiл, вищих навчальних закладiв, коледжiв, лiцеїв.
60.Плетньова Л. "О слово рiдне! Українське слово!" / Л. Плетньова //
Радянський патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2011.- 12 лист.
У Великобурлуцькiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулося свято
"О слово рiдне! Українське слово!", присвячене Дню української писемностi i
мови, що вiдзначається 9 листопада.
61.Полякова О. "День толерантностi... Хто ти є, Людино?" / О.
Полякова // Голос Лозiвщини.- 2011.- 2 груд.- (Про все звiдусiль).
До Всесвiтнього дня толерантностi в Перемозькiй сiльськiй бібліотеціфiлiї Лозiвського району була органiзована книжкова виставка-роздум "День
толерантностi... Хто ти є, Людино?".
62.Посохова Л. За кращу роботу з дiтьми / Л. Посохова // Радянський
патрiот (Великобурлуцький р-н).- 2011.- 17 груд.
В обласному оглядi-конкурсi "Краща дитяча бiблiотека Харкiвщини",
пiдсумки якого були оголошенi пiд час урочистих заходiв у м. Дергачi 8
грудня, Великобурлуцька районна дитяча бiблiотека була визнана
переможцем у номiнацiї "За кращу роботу з дiтьми з особливими потребами".
63.Рябова Л. Безкоштовний Iнтернет у бiблiотецi / Л. Рябова // Голос
Лозiвщини.- 2011.- 13 груд.- (На теренах творчостi).
Про участь у проектi "Бiблiомiст" Лозiвської централiзованої
бiблiотечної системи.
64.Рябова Л. Всеукраїнський день бiблiотек / Л. Рябова // Голос
Лозiвщини.- 2011.- 7 жовт.- (Професiйнi свята).
У Харкiвськiй обласнiй фiлармонiї вiдбулось свято до Всеукраїнського
дня бiблiотек, на якому серед запрошених була i Лозiвська ЦБС. Про новi
напрямки роботи Лозiвської ЦБС розповiдає її директор Л. Рябова.
65.Свято української мови // Харьк. известия.- 2011.- 10 нояб.- (Город).

"О, книго! Божа ти рабине!" - пiд такою назвою пройшло чергове
засiдання лекторiю "Слово рiдне, мова рiдна" у Харкiвськiй обласнiй
бiблiотецi для юнацтва до Дня української писемностi та мови, що
вiдзначається в Українi 9 листопада.
66.Солошенко Л. Бiблiотечний калейдоскоп / Л. Солошенко // Маяк
(Богодухiвський р-н).- 2011.- 2 груд.
У листопадi у Богодухiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi пройшли
рiзноманiтнi заходи, серед яких: година доброти "Доброта - найвища
цiннiсть", година спiлкування "Мрiї про професiю", краєзнавча мандрiвка "З
глибини тисячолiть", заочнi вiдвiдини ювiлею росiйського письменника Є.I.
Чарушина та iншi.
67.Степкова В. О ценностях духовных, и не только / В. Степкова //
Трибуна трудящих (Харкiвський р-н).- 2011.- 19 лист.- (Культура).
У Харкiвськiй центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбувся методичний
семiнар, присвячений одразу двум подiям - ЦРБ виграла конкурс проектiв
"Добрi справи" вiд благодiйного фонду "Общественные инициативы" i
працiвниця бiблiотеки зайняла I мiсце у регiональному конкурсi читцiв
"Вiчне слово Кобзаря".
68.Сула В. Даруймо радiсть людям / В. Сула // Радянський патрiот
(Великобурлуцький р-н).- 2011.- 22 жовт.- (Добрi новини).
Юнi i дорослi читачi Великобурлуцької дитячої бiблiотеки дарують у
фонд бiблiотеки свої книжки.
69.Сурженко Т. Програма "Бiблiомiст" / Т. Сурженко // Вiстi
Дергачiвщини.- 2011.- 1 жовт.- (30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек).
Дергачiвська центральна бiблiотека для дорослих, центральна дитяча
бiблiотека, Пересiчанська та Малоданилiвська бiблiотеки-фiлiї одержали
сучасне комп'ютерне обладнання з доступом до Iнтернету, завдяки участi в
програмi "Бiблiомiст".
70.Тарасенко Я. "Приманка" для книголюбов / Я. Тарасенко // Время.2011.- 1 окт.
Во Всеукраинский день библиотек в Харьковской областной
универсальной научной библиотеке провели день открытых дверей, но
совершенно по-новому - вынесли шесть стеллажей с самыми популярными
ныне изданиями на улицу и стали зазывать новых читателей на "Улицу
читающих людей".
71.Тарасова О. "Розкажи про скорботнi жнива..." / О. Тарасова // Голос
Лозiвщини. 2011.- 2 груд.- (Про все звiдусiль).
25 листопада в Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi було проведено годину
пам'ятi "Голодний рiк, голодний вiк", присвячену Дню пам'ятi жертв
голодомору 1932-33 рокiв i сталiнських репресiй.
72.Терещенко В. Моє село - моя краса i сила / В. Терещенко // Слобiд.
край.- 2011.- 18 жовт.- (Пошта "СК").
Вирує культурне життя в селi Огiївка Сахновщинського району. I
центром його є Огiївська бiблiотека сiмейного читання.

73.Фiлiпська Л. "По землi ходила казка" / Л.Філіпська // Вiстi
Дергачiвщини.- 2011.- 17 груд.
У Вiльшанськiй дитячiй бiблiотецi Дергачiвського району для
другокласникiв місцевої школи вiдбувся казковий вечiр "По землi ходила
казка".
74.Федорченко Я. Книг для вiдвiдувачiв вистачає / Я. Федорченко //
Маяк (Богодухiвський р-н).- 2011.- 25 лист.
Про роботу Сухининської бiблiотеки-фiлiї Богодухiвського району.
75.Чернецька Н. Поезiя - музика душi / Н. Чернецька // Вiстi
Дергачiвщини.- 2011.- 17 груд.
Завiдуюча Вiльшанською бiблiотекою для дорослих Дергачiвського
району Г.П. Чернецька органiзувала зустрiч учнiв 11-Б класу зi Слатiною
О.М., жителькою селища, автором вiршiв, головою клубу любителiв поезiї,
що діє при бiблiотецi.
76.Щаслива доля на бiблiотечнiй нивi // Вiстi Водолажчини.- 2011.- 19
лист.
Вiдзначає свiй ювiлей завiдуючий вiддiлом обслуговування
Нововодолазької центральної районної бiблiотеки Станiслав Юрiйович
Чандера.
77.Як у Харковi книгомiсто будували // Слобiд. край.- 2011.- 10 лист.(Свято).
9 листопада вiдбулося чергове засiдання пiд назвою "О, книго! Божа ти
рабине!", лекторiю "Слово рiдне, мово рiдна" у Харкiвськiй обласнiй
бiблiотецi для юнацтва.
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації
з питань культури та мистецтва.

