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1.Анничев А. Интернет объединяет // Вечерний Харьков.- 18 февраля.(Сегодня).
18 лютого у Центральній науковій бібліотеці Харківського
національного університету ім. В.Каразіна відбудеться урочисте відкриття
Iнтернет-центру за участю посла США в Україні Карлоса Паскуаля.
2.Анничев А. Станиславка // Вечерний Харьков.- 4 февраля.- (Мир
книги).
Беседа с директором музыкально-театральной библиотеки им.
К.Станиславского Ириной Аввакумовой.
3.Анничев А. Харьков и Станиславский // Вечерний Харьков.- 21
января.- (Выставки).
У музично-театральній бібліотеці ім. К.Станіславського розгорнуто
виставку, присвячену 140-річчю від дня народження реформатора театру
К.С.Станіславського.
4.Багатогранний світ мистецтва // Вісті Балаклійщини.- 2002.- 24
грудня.- (Інформаційна колонка).
В актовому залі центральної районної бібліотеки відбулася зустріч
талановитих земляків, майстрів поетичного слова, художників, музикантів зі
своїми шанувальниками.
5.”Барвінкове - рідне, чароване місто" // Вісті Барвінківщини.- 22
лютого.- (Віншуймо міста ювілей).
У районній бібліотеці відкрилася чергова виставка "Джерела пам'яті",
присвячена пам'ятним датам історії краю.
6.Библиотека чудес // Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2002.- 9
ноября.- (Жизнь села).
О работе Зарожненской сельской библиотеки.
7.Верещака К. Надії та труднощі бібліотеки // Трудова слава
(Борівський р-н).- 1 січня.
Про роботу районної дитячої бібліотеки. У 2002 році вона відзначила
50-річний ювілей.
8.Вікторов Ю. Урок "строкатої" історії // Вісті Барвінківщини.- 1
лютого.
Працівники центральної бібліотеки провели у міській школі N 3 захід,
присвячений Дню соборності України.
9.Володимирова Т. Любителі книги // Вісті Красноградщини.- 22
березня.- (23 березня - День працівників культури і аматорів мистецтва).
До створення клубу любителів книги приступили працівники
абонентів юнацької та районної бібліотек.

10.Вся земля шанує... // Трибуна трудящих (Харківський р-н).- 5
березня.-(Вдячна пам'ять нащадків).
До 189-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка у центральній бібліотеці
Харківського району приурочено виставку "Поет великий! Вся моя земля
тебе шанує з гордістю сьогодні".
11.Гацуцова М. Її захоплення - пейзажі // Вісті Барвінківщини.- 29
березня.
У Червонівській сільській бібліотеці відкрита виставка художніх робіт
учениці 11 класу Олени Стець.
12.Головченко Л. Привітали селянок // Обрії Iзюмщини.- 29 березня.
"Вогник" для жінок-ветеранів провели завідуючі Донецьким клубом і
бібліотекою.
13.Гутнік О. Увага, нові книги! // Краєвид (Шевченківський р-н).- 8
березня.- (У бібліотеці).
Шевченківська центральна бібліотека інформує студентів про нові
надходження літератури.
14.Дугіна О. Естетика - поняття багатогранне // Сільські новини
(Валківський р-н).- 11 лютого.
Чергове засідання Валківського райметодоб'єднання заступників
директорів загальноосвітніх шкіл району було проведено разом із
бібліотекарями. Тема його - "Про спільну роботу школи, позашкільних
закладів та закладів культури з розвитку естетичних смаків школярів".
15.Журавлева Е. Пройди стихами по сердцам // Красная звезда
(Чугуевскийр-н).- 8 февраля.- (В клубе любителей поэзии "Свеча").
Январская встреча в клубе любителей поэзии "Свеча" (центральная
библиотека) посвящалась чугуевской поэтессе Любови Сурковой.
16.Захарченко С. "Це було в сорок третьому році в розлютованих
жорнах війни..." // Краєвид (Шевченківський р-н).- 8 лютого.- (Пам'ять).
У центральній бібліотеці відбувся урок мужності "Немає подвигів
забутих".
17.Їх місія - нести людям духовні цінності // Вісті Дергачівщини.- 1
березня.- (Єдиний день інформування населення).
У рамках участі обласних керівників в єдиному дні інформування
населення начальник обласного управління культури
Л.Г.Морозко
зустрілася із працівниками Дергачівського РБК, районної мережі бібліотек,
завідуючими сільських клубів.
18.Кіян А. На крилах любові // Трудова слава (Борівський р-н).- 1
березня.- (Свята).
У Борівській центральній бібліотеці відбувся “Розважальний турнір
лицарів і прекрасних дам”, присвячений дню закоханих.
19.Коваль Л. "Таємниці новорічного настрою" // Вісті Барвінківщини.11 січня.- (Відгомін свята).
У центральній дитячій бібліотеці було проведено
літературнорозважальну гру "Казкові герої українського новоріччя".

20.Коваль Л. В гостях у Шарля Перро // Вісті Барвінківщини.- 1
лютого.
У центральній дитячій бібліотеці було влаштовано літературноказкову подорож "Мудрий і добрий казкар Ш.Перро".
21.Коваль Л. Розвивати читацький інтерес // Вісті Барвінківщини.- 8
лютого.- (Досвід).
Бібліотекарі ЦБС перебувають у постійному пошуку нових форм
роботи, розвивають читацький інтерес.
22.Коваль Л. Як живеш, бібліотеко? // Вісті Барвінківщини.- 2002.- 9
листопада.- (Будні культури).
Це питання було предметом серйозної розмови на нараді бібліотечних
працівників району.
23.Колос Т. Подбаймо разом про бібліотеку // Вісті Красноградщини.22 січня.- (Актуально!).
Про стан роботи бібліотек розповідає методист ЦБС Тетяна Хлівецька.
24.Коротко // Обрії Iзюмщини.- 5 квітня.
У рамках заходів по обговоренню законопроекту щодо змін в
Конституції України діяльно працюють бібліотекарі.
25.Крамаренко О. Бібліотекам міста - бути // Обрії Iзюмщини.- 15
березня.- (Iзюмські новини).
З 1 січня 2003 року в Iзюмі розпочала роботу бібліотечна система. На
доукомплектування фондів бібліотек у цьому році міськвиконком виділив 5
тис. грн. Була зроблена передплата на періодичні видання.
26.Крамаренко О. За рідний край, за рідне місто // Обрії Iзюмщини.11 лютого.- (Сторінки історії).
У січні нинішнього року в Iзюмі організовано централізовану
бібліотечну систему. Перша нарада її працівників була присвячена
подальшому удосконаленню роботи міських бібліотек.
27.Краснокутська Н. Світ не без добрих людей // Вісті Зміївщини.- 8
січня.- (Культура і час).
Працівники Черемушнянської бібліотеки вдячні людям, які подарували
багато цікавих книг, допомагають у проведенні заходів.
28.Крилова Л. Поезія з піснями обнялась // Вісті Зміївщини.- 1
березня.- (Культура і час).
У приміщенні Комсомольської дитячої бібліотеки (Зміївський р-н)
було проведено зустріч поетів і піснярів, приурочену до Дня закоханих.
29.Липневий С. Бібліотека- це не лише книги, тепер тут буде й
лекторій // Вісті Балаклійщини.- 2002.- 16 жовтня.- (Добра новина).
У Балаклійській центральній бібліотеці організовано постійно діючий
лекторій.
30.Лисаченко В. "Сонця вистачить усім..." // Обрії Iзюмщини.- 25
лютого.-(З життя бібліотек).
Про роботу ЦБС району.
31.Літературні читання // Вісті Барвінківщини.- 22 лютого.- (День за
днем).

Районна дитяча бібліотека провела літературні читання "Світ очима
героїв Жюля Верна".
32.Логвиненко Л. Бібліотека створює імідж // Слобідський край.- 21
січня.- (Проекти).
Директор Обласної універсальної наукової бібліотеки В.Д.Ракитянська
розповідає про роботу закладу, про новий проект
"Губернаторська
бібліотека".
33.Миколаєва I. Сільський бібліотекар // Вісті Барвінківщини.- 22
березня.- (Гість номера).
Про бібліотекаря Євгенію Барабаш, яка стала переможцем конкурсу
"Жінка року" у номінації "Жінка - працівник культури".
34.Олексенко Л., Здоровець Ю. Хвилююча зустріч // Обрії
Iзюмщини.- 18 лютого.- (Ніхто не забутий, ніщо не забуто).
В Кам'янській бібліотеці Iзюмського району підготовлено виставку
"Ніхто не забутий, ніщо не забуто", присвячену 60-річчю визволення м.
Iзюма від фашистської окупації.
35.Панченко Л. Нудьгувати не довелось // Красная звезда (Чугуевский
р-н).- 22 января.
Iванівська сільська бібліотека підготувала різноманітну програму для
школярів на канікулах.
36.Підтекстовка // Вісті Балаклійщини.- 21 березня.- (До професійного
свята).
Про бібліотекаря дитячої районної бібліотеки I.О.Самойленко.
37.Підтекстовка // Вісті Балаклійщини.- 25 лютого.
Про бібліотекаря Міловського БК Надію Балеру.
38.Підтекстовка // Вісті Барвінківщини.- 25 січня.- (Віншуймо міста
ювілей).
У приміщенні центральної бібліотеки організована виставка виробів з
кори берези бібліотекаря Наталії Амеліної.
39.Пісня єднає і зближує // Вісті Балаклійщини.- 24 січня.(Інформаційна колонка).
У Балаклійській районній бібліотеці з нагоди Дня соборності України
відбувся концерт.
40.Плотникова Т. Наш спільний скарб // Вісті Дергачівщини.- 8
березня.
З нагоди Міжнародного дня рідної мови у Дергачівській районній
бібліотеці відбувся захід, у якому брали участь прихильники мовознавства.
А центральна дитяча бібліотека гостинно відчинила двері, запрошуючи
учнів на свято рідної мови.
41.Подкопаєва I. "Бринить, співає наша мова" // Вісник Куп'янщини.20 березня.- (Шевченківські дні).
Під такою назвою у центральній районній бібліотеці було проведено
конкурс на кращого читця творів українських поетів.
42.Присвячується Шевченку // Вісті Балаклійщини.- 18 березня.(Iнформаційна колонка).

Працівники центральної районної бібліотеки та РБК провели захід "Ми
тебе не забудем, Тарасе".
43.Приходько Т. Що? Де? Коли? // Радянський патріот
(Великобурлуцький р-н).- 22 лютого.- (Дозвілля).
Зустріч юних ерудитів пройшла у Великобурлуцькій бібліотеці.
44.Рєзнік О. Літературний ранок у дитячій бібліотеці // Дворічанський
край.- 8 березня.
До 90-річчя від дня народження російського письменника Сергія
Михалкова Дворічанська районна дитяча бібліотека спільно із шкільною
бібліотекою підготували літературний ранок.
45.Селезень I. Вільний час - книзі // Перемога (Зачепилівський р-н).- 4
січня.
Про Сомівську бібліотеку та її завідуючу А.А.Магамедрагімову.
46.Селезень I. Добре, коли є де почитати // Перемога (Зачепилівський
р-н).- 12 лютого.
Про бібліотеку в селі Зіньківщина та її господарку Тамару Бабенко.
47.Слєпченко О. Життєдайні ліки нашої душі // Вісті Зміївщини.- 22
березня.- (23 березня - День працівників культури).
Про роботу ЦБС району.
48.Тимченко В. Приємно, що люди допомагають бібліотеці // Вісті
Зміївщини.- 4 січня.- (Культура і час).
Про людей, які допомагають Зідьківській бібліотеці.
49.Тинова Н., Пау В. Книгам стыдно за людей // Время.- 1 февраля.(Регион: события и факты).
В этом году 89 харьковских библиотек получат из городского бюджета
90 тыс. грн. на пополнение фондов.
50.Толстая С. Міськрайонка буде у бібліотеці // Обрії Iзюмщини.- 28
грудня.
Депутат міськради С.Малярчук допоміг передплатити на 2003-й рік
необхідні для бібліотеки N 1 газети.
52.Уткіна В., Данильченко Т. У "Гостинній етикету" // Печенізький
край.-15 березня.- (Будні і свята бібліотек).
При Печенізькій дитячій районній бібліотеці відкрила свої двері
"Гостинна етикету". Протягом місяця проходили заняття, діяла книжковоілюстративна виставка "Норми спілкування".
Своєрідною перевіркою
набутих знань став брейн-ринг під гаслом "Сьогодні - дитина, завтра - народ
України".
53.Хранителі мудрості // Трудова слава (Борівський р-н).- 2002.- 12
жовтня.- (Культура).
У Борівській районній бібліотеці відбувся святковий вечір- вогник
“Хранителі мудрості”, присвячений Всеукраїнському дню бібліотек.
54.Цапенко В. Мистецтво - це її життя // Дворічанський край.- 8
березня.
Про бібліотечного працівника, співачку і акторку К.М.Яковлєву.

55.Чаговець А., Синиця Н. Свято книги // Трибуна трудящих
(Харківський р-н).- 19 березня.
У Кулиничівській ЗОШ відбувся семінар шкільних бібліотекарів.
56.Чайка С. Один народ - одна держава // Сільські новини
(Валківський р-н).- 21 січня.
Напередодні Дня соборності України в читальному залі районної
бібліотеки в рамках постійно діючої виставки "Хай буде світлим твій день,
Україно!" відкрився розділ "Один народ - одна держава".
57.Чебаненко Л. Будем з періодикою // Промінь (Краснокутський рн).- 11 січня.- (Благодійність).
Завдяки благодійності земляків Козіївська бібліотека може
запропонувати своїм читачам найпопулярніші періодичні видання.
58.Чумак Л., Данильченко Т. До кожного - окремий підхід //
Печенізький край.- 15 березня.- (Будні і свята бібліотек).
В Печенізькій районній бібліотеці в Тетянин день відбувся святковий
вогник "Що в імені твоєму?", а напередодні свята 8 Березня - поетичний
вогник "А жінка в світ приходить для кохання".
59.Шевченко I. Стенд, присвячений ювілею // Обрії Iзюмщини.- 1
лютого.- (До 60-річчя визволення міста від фашистських загарбників).
У читальному залі бібліотеки N 2, що на Пісках, представлено стенд,
захисників та
де розміщено різноманітну літературу про Iзюм, про
визволителів міста.
60.Шелехова Л. Свято спілкування і творчості // Перемога
(Зачепилівський р-н).- 12 березня.
У читальному залі Зачепилівської районної бібліотеки для пенсіонерів
було проведено захід "Шульженко голос легендарный опять звучит в душе
моей".
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. - зав. сектором інформації з
питань культури та мистецтва.
БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНИХ
ВИДАНЬ
(Тематико-бібліографічний список за матеріалами преси
за ІІ квартал 2003 року).
1.Андрієнко Н. "Збережемо землю голубою і зеленою" // Вісті
Барвінківщини.- 14 червня.
З нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища у
Барвінківській центральній дитячій бібліотеці відбувся захід під назвою
"Збережемо Землю голубою і зеленою".
2.Андрійчук Т. Культосвітні заклади району на службі людям //
Промінь (Краснокутський р-н).- 3 червня.

Мережа закладів культури Краснокутського району складає 52
установи: 26 будинків культури та сільських клубів, 26 бібліотек і дитяча
музична школа. Про роботу.
3.Андрійчук Т. Культпрацівники визначилися // Промінь
(Краснокутський р-н).- 5 квітня.
28 березня у РБК
відбувся “круглий стіл” для працівників
культосвітніх закладів району по обговоренню законопроекту “Про внесення
змін до Конституції України”. Практичним наслідком обговорення
законопроекту стало те, що культпрацівники дійшли спільної думки: в
кожному осередку культури, в кожній бібліотеці оформити стенди з
відповідними матеріалами.
4.Атоян Ю. Бесценная пыль веков // Событие.- 22-28 мая.- (Перед
юбилеем).
О Центральной научной библиотеке ХНУ им. В.Каразина.
5.Берест М. А вогник же палає ... і не тільки в тітки Насті // Вісник
Куп'янщини.- 19 червня.- (Культура і життя).
Про Петропавлівську сільську бібліотеку.
6.Білих Л. Живи, книго! // Обрії Iзюмщини.- 15 квітня.
З метою виховання в учнів бережливого ставлення до навчальної
книги у ЗОШ с. Студенок Iзюмського району проходять операція "Живи,
книго!", методичні тижні по збереженню фонду, бібліотечні уроки.
7.Бірюкова К., Дранко Л. Спілкування і відпочинок // Перемога
(Зачепилівський р-н).- 5 квітня.
У читальному залі Зачепилівської районної бібліотеки знову, в
черговий раз, клуб "Надія" зібрав своїх прихильників. Присутні
ознайомилися з життям і творчістю російського поета Сергія Єсеніна.
8.Бузька В. Зустріч в бібліотеці // Сільські новини (Валківський р-н).31 травня.
Валківська центральна дитяча бібліотека проводить різноманітні
заходи морально-етичного спрямування.
9.Варкентін I. Бібліотечний фонд // Перемога (Зачепилівський р-н).- 21
травня.
Працівники Зачепилівської ЦБС у пошуках виходу із складної ситуації
обмеження бюджетного фінансування книгозбірень додають значних зусиль
для забезпечення життєдіяльності бібліотек району. Один з них - це
запровадження платних послуг.
10.Верещака К. Надії та труднощі бібліотеки // Трудова слава
(Борівськийр-н).- 1 січня.
2002 рік став ювілейним для районної дитячої бібліотеки - 50 років
тому вона почала своє існування.
11.Відкрито політклуб // Вісті Барвінківщини.- 5 квітня.- (Подія
тижня).
2 квітня започаткував роботу політичний клуб, який функціонуватиме
на базі Барвінківської районної бібліотеки. Тут вестимуться дискусії,
обговорюватимуться важливі політичні події в житті країни. На першому

засіданні політклубу розглядалося питання проведення політичної реформи
в Україні, обговорення президентських ініціатив.
12.Вікторов Ю. Підтримується зв'язок поколінь // Вісті
Барвінківщини.- 14 червня.
Про Гаврилівську сільську бібліотеку.
13.Ганзбург Г. "Моїх благань не відкидай..." // Слобідський край.- 28
травня.- (Вперше в Харкові).
У Харківській науковій бібліотеці ім. В.Короленка вийшов друком
каталог виставки "Франц Шуберт", що стала першою в серії виставок
"Європейський музичний романтизм".
14.Гацуцова М. // Вісті Барвінківщини.- 3 травня.- (Фотоматеріал).
Два місяці в Архангельській сільській бібліотеці, де завідуючою
Н.В.Літвінова, експонувалась виставка виробів-вишиванок "Все на землі від
материнських рук".
15.Гацуцова М. "Смолоскип у руках у бережливих ..." // Вісті
Барвінківщини.- 17 травня.- (Лист у номер).
дня
Архангелівська сільська бібліотека відзначила 50-річчя від
заснування.
16.Година поезії // Вісті Зміївщини.- 26 квітня.
Традицією вже стали засідання літературно-музичної вітальні "Книга і
музика" центральної районної бібліотеки. Нещодавно годину поезії разом із
співробітниками ЦРБ тут проводила учитель початкових класів Зміївської
другої школи. Темою засідання була творчість поетів Зміївщини.
17.Гудименко Т. Не хлібом єдиним // Вісті Красноградщини.- 11
червня.- (Обрії сільської культури).
Про роботу ЦБС Красноградського району.
18.Давидова Л. Щоб життя ставало кращим // Сільські новини
(Валківський р-н).- 17 травня.
Звіт депутата Л.I. Давидової перед виборцями. Зокрема, центральна
районна бібліотека отримала комп'ютерну техніку, народному дому "Iскра"
надана фінансова допомога для проведення новорічних свят, оновлено
костюми жіночому хору.
19.Дроботенко О. Любов до книги і читання // Вісті Зміївщини.- 10
червня.- (Не дрібниці життя).
Про роботу Костянтинівської бібліотеки.
20.Егоров А. "Пушкинская библиотека" // Вечерний Харьков.- 1
апреля.- (Выставки).
"Пушкінська бібліотека" - так називається мега-проект Центральної
наукової бібліотеки ХНУ ім. В.Каразіна, присвячений 200-річчю від дня
народження поета. Його мета - надати допомогу у комплектуванні бібліотек
новими російськими виданнями, сприяти розвитку бібліотечних систем. На
виставці-перегляді представлено 800 видань.
21.Жикол О. Не основні, але необхідні // Трибуна трудящих
(Харківськийр-н).- 11 червня.- (Хорошівські горизонти).
Про бібліотекаря Хорошівської ЗОШ Т. Штефан.

22.Жикол О. Обирай книги, спорт чи музику // Трибуна трудящих
(Харківський р-н).- 11 червня.- (Хорошівські горизонти).
Про роботу Хорошівського Будинку культури, бібліотеки N 22, фонд
якої сьогодні налічує 9,4 тис. книг.
23.Iванцова О. День народження книги // Краєвид (Шевченківський рн).- 26 квітня.- (Свята).
Відзначаючи Всесвітній день книги, бібліотекарі Шевченківської
центральної дитячої бібліотеки запросили на екскурсію першокласників
селищної школи N2.
24.Калін Н. Зустріч з прекрасним // Вісті Барвінківщини.- 7 червня.- (З
редакційної пошти).
Працівники Червонополянської сільської бібліотеки провели
екскурсію для своїх маленьких читачів.
25.Катеренюк В. Iз засідання райдержадміністрації // Дворічанський
край.-7 червня.
Централізована бібліотечна система району об'єднує 23 сільських
бібліотеки, центральну районну та дитячу бібліотеки. На
жаль, їх
фінансування не задовольняє існуючих потреб. Про це йшла мова на
засіданні колегії РДА.
26.Кашуба Н. ...I ожили казкові герої // Дворічанський край.- 12 квітня.
Бібліотекар Топільської ЗОШ
розробила план проведення
книжкового тижня, який традиційно проходить в кінці березня.
27. Кіріяченко С. Краща бібліотека у районі. I не тільки // Вісті
Барвінківщини.- 19 квітня.
Бібліотека міської ЗОШ N 2 визнана кращою серед установ сільських
районів. Такий підсумок обласного етапу Всеукраїнського огляду бібліотек.
28.Кіян А. На крилах любові // Трудова слава (Борівський р-н).- 1
березня.- (Свята).
У Борівській центральній бібліотеці відбувся розважальний турнір
лицарів і прекрасних дам.
29.Ключко А. Читайте, завидуйте - есть экземпляр // Слобода.- 30 мая.(Даты).
30 травня у Харкові проходить науково-практична конференція
"Вітчизняні колекції пам'яток писемності та друку: проблеми формування,
збереження, розкриття". Присвячена вона століттю відділу рідкісних видань
і рукописів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка.
30.Книги на радость детям // Знамя труда (Первомайский р-н).- 8
апреля.-(2003 - год России в Украине).
Школьные библиотеки Харькова и области получили в дар книги от
правительства России.
31.Ковальчук Г., Стогній О. Позабюджетне фінансування - пошук
джерел // Бібліотечна планета.- N2(20),2003.- (Публічні бібліотеки: аспекти
діяльності).
Отримання грантів є вагомим джерелом позабюджетних коштів для
багатьох бібліотек. Значні кошти отримала від міжнародних благодійних

фондів Харківська ОУНБ: МВФ фінансовано проект "Сприяння розвитку
Iнтернету", Відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні проект "Розширення центру Iнтернет у бібліотеці". ХДНБ ім. Короленка
отримала кошти на фінансування
такого важливого гранту, як
"Мікрокопіювання рідкісних та цінних документів - гарант їхнього захисту і
інтенсивного використання" (Iнститут "Відкрите суспільство").
32.Ковтун Л. Активно, у дискусійній формі // Дворічанський край.- 26
квітня.- (Обговорюємо проект політичної реформи).
У бібліотеках Дворічанського району обладнані виставки періодичних
видань під назвою "Політична реформа: обговорюємо проект".
33.Колодяжна Т. Оживає в полотнах історія // Сільські новини
(Валківський р-н).- 17 травня.- (Завтра - Міжнародний день музеїв).
Валківським краєзнавчим музеєм у приміщенні районної бібліотеки
розгорнута виставка, присвячена творчості самодіяльного художника М.
Минка.
34.Крамаренко О. Свято книги // Обрії Iзюмщини.- 1 квітня.
На весняних канікулах у дитячих бібліотеках міста проходив Тиждень
дитячої та юнацької книги.
35.Курочка В. "Дитинство - пора золота" // Вісті Балаклійщини.- 6
червня.
У Балаклійській районній дитячій бібліотеці за доброю традицією
проводився комплекс заходів, присвячений Міжнародному дню захисту
дітей "Дитинство - пора золота".
36.Кучугура С. Сьогодні зекономимо на культурі, а завтра... (Думки
вголос) // Краєвид (Шевченківський р-н).- 19 квітня.- (Я вам пишу...).
Про роботу та проблеми Гетьманівської бібліотеки.
37.Лисаченко В. Поривання серця молодого // Обрії Iзюмщини.- 6
травня.- (Колега про колегу).
Про молодого бібліотекаря Капитолівської сільської бібліотеки
Т.I.Котяхову.
38.Лисунів М. "Круг" на початку століття // Слобідський край.- 6
травня.
Фотовиставку "Круг" на початку століття" організовано у музичнотеатральній бібліотеці ім. Станіславського відомим об'єднанням творчої
інтелігенції "Круг".
39.Лукашова Л. Професійне свято працівників культури // Радянський
патріот (Великобурлуцький р-н).- 29 березня.- (Дозвілля).
З нагоди Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва у
центральній районній бібліотеці відбулися урочистості.
40.Любченко О. Подорож до країни знань // Краєвид (Шевченківський
р-н).-3 травня.- (Дозвілля).
В районну бібліотеку для дітей поступили нові надходження.
41.Маленька бібліотека - великі справи // Перемога (Зачепилівський рн).- 21 травня.

Про роботу Сомівської бібліотеки. Зокрема тут було проведено свято
до Дня матері, яке мало назву "Святе слово - рідна мати".
42.Мальована Д. Безцінний дар // Новости Чугуева.- 28 июня.(Книжкова полиця).
Близько семи десятків примірників художньої, критичної та довідкової
літератури передала в дар дитячій бібліотеці працівниця музею I.Ю. Рєпіна
В.О.Родіонов, частий гість бібліотеки,
К.С.Бойко. А місцевий поет
подарував більше ста примірників української, зарубіжної класики, чимало
своїх поетичних збірок та видань поетів Харківщини.
43.Маслова В. Родинне свято у моєму селі // Обрії Iзюмщини.- 15
квітня.
В Олександрівській сільській бібліотеці разом із школою проведено
родинне свято "Iменини в родині".
44.Мосунова О. Свято із свят // Перемога.- 3 травня.
Читачі центральної районної бібліотеки були запрошені на урок
народознавства "Великдень - свято воскресіння".
45.Науменко Н. "Пока горит свеча" // Перемога (Зачепилівський р-н).24 травня.
Свято під такою назвою пройшло у Семенівській сільській бібліотеці.
46.Науменко Н. Відроджуються традиції // Перемога (Зачепилівський
р-н).-23 квітня.
У Семенівській бібліотеці зібралися сельчани на тематичний вечір,
присвячений проводам до лав Збройних Сил України.
47.Науменко Н. Зустріч напередодні Великодня // Перемога.- 30
квітня.
У Семенівській сільській бібліотеці відбувся тематичний вечір
"Великдень на порозі".
48.Ніколаєва Л. Краща шкільна бібліотека // Обрії Iзюмщини.- 22
квітня.- (Світло знань - книга).
Бібліотеки загальноосвітніх закладів міста Iзюма взяли участь у
Всеукраїнському огляді бібліотек. Переможцем міського огляду визнано
бібліотеку ЗОШ N3.
49.Олешко М. Центри інформації та культури // Трибуна трудящих
(Харківський р-н).- 9 квітня.- (Шляхами політичних реформ).
У Центральній районній бібліотеці в Південному обладнано виставку
“Шляхами політичних реформ в Україні”. У бібліотеках району
систематично проходять огляди періодичних видань.
50.Онищенко О. Круг не только фигура // Слобода.- 22 апреля.(Выставки).
У залі музично-театральної бібліотеки ім. К.Станіславського
проходить виставка фоторобіт президента об'єднання творчої інтелігенції
Iрини Слєти.
51.Освітній процес на більш високий якісний рівень // Вісті
Дергачівщини.- 12 червня.

У Харківській зооветеринарній академії відбулася Міжнародна
науково-практична конференція керівників бібліотек аграрних вищих
навчальних закладів I - IV рівнів акредитації на тему
"Створення
корпоративної системи інформаційних ресурсів галузі: шляхи взаємодії". У
роботі форуму взяли участь керівники Tempus-проекту Євросоюзу та
інформаційно-бібліотечних закладів Німеччини, Франції, Болгарії, Росії та
України.
52.Пасічник С. Дітям про Великдень //Сільські новини (Валківський рн).- 26 квітня.
Працівники районної бібліотеки для дітей запросили настоятеля
Свято-Преображенського храму протоієрея Івана Пилипіва на зустріч із
школярами. Після бесіди діти ознайомились з книжковою виставкою
“Ввійди у храм духовності”.
53.Патока В. Сучасні літературознавчі бібліографічні посібники - одне
з важливих науково-інформаційних джерел з питань філології // Бібліотечна
планета. Iнформаційний бюлетень.- N2(20),2003.
Найвагоміший внесок у створення посібників літературознавчої
тематики зробили НПБ України, в тому числі ХДНБ ім. В.Г. Короленка.
54.Петровська Г. Витоки // Вісті Зміївщини.- 27 травня.- (До вершин
духовності).
Про християнські обряди, про загальнолюдські цінності в житті йшла
мова на зустрічі з настоятелем Свято-Троїцького храму священиком
Олександром дітей ЗЗОШ N 1, яка відбулась у Зміївській центральній
дитячій бібліотеці.
55.Підгорна В., Марченко Н. Світ книги // Вісті Красноградщини.- 11
червня.- (З редакційної пошти).
На базі Берестовеньківської ЗОШ відбулося методичне об'єднання
шкільних бібліотекарів, на якому було розглянуте питання "Прищеплення
любові до книги, спільна робота бібліотекаря і вчителя-предметника".
56.Подарунок для бібліотеки // Трудова слава (Борівський р-н).- 9
травня.- (Події, факти, ситуації).
Районній бібліотеці для дітей виповнилось 50 років. На цю подію
відгукнувся приватний підприємець В.I. Виноградський. Він подарував
закладу магнітофон-радіо.
57.Подольська Є. Книги - моє життя // Вісті Красноградщини.- 23
квітня.- (23 квітня - Всесвітній день книги і авторського права).
Про бібліотекаря юнацького відділу районної бібліотеки О.В.
Пікалову. Iнтерв'ю.
58.Поетичне знайомство // Краєвид (Шевченківський р-н).- 7 червня.(Культура).
Година поезії, приурочена року Росії в Україні, була проведена в
Шевченківській центральній районній бібліотеці.
59.Пойдюк Т. Немає друга, кращого за книгу // Сільські новини
(Валківський р-н).- 31 травня.
В актовому залі районної ради відбулося районне свято книги.

60.Рєзнік О. Дітям - про віру і духовність // Дворічанський край.10травня.
Наприкінці квітня відбувся районний семінар
бібліотечних
працівників, присвячений патріотичному і духовному вихованню дітей. В
рамках цього семінару в дитячій бібліотеці пройшов ранок, приурочений до
свята Пасхи.
61.Свято книги // Дворічанський край.- 12 квітня.
Веукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги був відзначений у
районній дитячій бібліотеці. Про нього розповідає заступник директора по
роботі з дітьми О.В. Рєзнік.
62.Свято матері у Маліївці // Трудова слава (Борівський р-н).- 24
травня.- (Події, факти, ситуації).
Його організували та провели бібліотека та вчителі місцевої школи.
Свято пройшло під назвою "Матусі присвячую".
63.Селезень I. Так працює сільська бібліотека // Перемога
(Зачепилівськийр-н).- 21 червня.
Розмова з бібліотекарем села Залінійне Н.В. Корнєвою.
64.Склярова Л. Берегиня // Вісті Барвінківщини.- 27 травня.
Дню сім'ї було присвячене свято, яке пройшло у приміщенні районної
бібліотеки.
65.Танатар Н. Бібліотеки України - у дзеркалі преси (Контент-аналіз
газетних публікацій, липень-вересень 2002 року) // Бібліотечна планета.N2(20),2003.- (Бібліотека і суспільство).
Регіональні газети більше цікавляться станом справ у бібліотеках, ніж
центральні. Видання, в тому числі Харківської області (10 публікацій), часто
розглядали на своїх сторінках актуальні питання українських книгозбірень.
У пошуках джерел поповнення фондів новими документами бібліотеки
Харкова беруть участь у книжкових фестивалях, ярмарках, проводять
благодійні акції "Подаруй бібліотеці книгу". Шукають додаткові кошти для
передплати періодичних видань.
66.Тимченко В. Світле свято Великодня // Вісті Зміївщини.- 10
травня.- (Відлуння свята).
У Зідьківській бібліотеці було проведено "Світле свято Великдень",
метою якого стало більш детальне ознайомлення учнів молодших класів із
великодніми звичаями, традиціями і обрядами.
67.Уткіна В. Гостинно відчинені двері дитячої бібліотеки //
Печенізький край.- 3 травня.
Про роботу Печенізької дитячої районної бібліотеки.
68.Уткіна В., Данильченко Т. У "Гостинній етикету" // Печенізький
край.-15 березня.- (Будні і свята бібліотек).
При Печенізькій дитячій районній бібліотеці відкрила свої двері
"Гостинна етикету". Протягом місяця тут проходили заняття,
діяла
книжково-ілюстративна виставка "Норми спілкування".
Своєрідною
перевіркою набутих знань став брейн-ринг під гаслом "Сьогодні - дитина,
завтра - народ України".

69.Фотоматеріал // Вісті Дергачівщини.- 22 травня.
Про роботу Прудянської бібліотеки.
70.Харченко А. Чверть віку на службі краєзнавству // Слобідський
край.-10 червня.- (Подія).
У травні цього року клуб "Краєзнавець", що діє при Харківській
державній науковій бібліотеці ім. Короленка, відзначив свій 25-річний
ювілей.
71.Чайковський П. З бібліотеки - до вузу // Вісник Куп'янщини.- 1
травня.- (Освітянські новини.)
Читацьку картку N1 - першу картку в історії новоствореної міської
бібліотеки в Ківшарівці отримав Андрій Реуцький, нині
студент
автомобільно-дорожного інституту. Про те, щоб зберегти цей заклад для
куп'янчан, подбав куп'янський міськвиконком - бібліотека вже на балансі
міського бюджету.
72.Чепкий М. Для поповнення бібліотеки // Обрії Iзюмщини.- 7
червня.
Заступник голови Харківської облдержадміністрації з гуманітарних
питань О.Л. Сидоренко побував у селі Студенок і передав місцевій
бібліотеці нову літературу.
73.Чумак Л., Данильченко Т. До кожного - окремий підхід //
Печенізькийй.- 15 березня.- (Будні і свята бібліотек).
В Печенізькій районній бібліотеці в Тетянин день відбувся святковий
вогник "Що в імені твоєму?", а напередодні свята 8 Березня - поетичний
вогник "А жінка в світ приходить для кохання".
74.Штонда Г. Сияйте, улыбки! // Вечерний Харьков.- 3 июня.(Культура. Выставки).
Напередодні Міжнародного дня захисту дітей обласна дитяча
бібліотека оголосила конкурс на кращий малюнок "Сяйте, посмішки, сонцем
зігріті". В бібліотеці було проведено також свято "Дивна країна Дитинство".
75.Штонда Г. Сяйте посмішки, сонцем зігріті! // Слобідський край.- 5
червня.- (Акція).
Неординарною подією стало проведення в Харківській обласній
бібліотеці для дітей свята "Дивовижна країна дитинства". Ініціатором його
проведення було управління культури Харківської облдержадміністрації.
Свято ставило за мету зробити книгу
доступною кожній дитині та
підтримати сільські бібліотеки області.
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. - зав. сектором інформації з
питань культури та мистецтва ХОУНБ.

БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНИХ
ВИДАНЬ
(Тематико-бібліографічний список за матеріалами преси
за ІІІ квартал 2003 року).
1.Анничев А. Мы знаем, как надо, но... // Слобода.- 4 июля.(Библиотека).
Директор Центральной научной библиотеки ХНУ Ирина Левченко
вернулась из Хельсинки, где находилась в командировке по научному
обмену опытом библиотечного дела.
2.Бабкіна Г. Екскурсія до бібліотеки // Вісті Барвінківщини.- 28
червня.
Учні молодших класів Подолівської школи завітали до місцевої
бібліотеки, де їм були запропоновані бібліографічний екскурс і гравікторина.
3.Березюк Н. Будем помнить! // Библиотековедение.- N 3.(Библиотека и время).
О судьбе библиотеки Харьковского университета в годы Великой
Отечественной войны.
4.Гудименко Т. Ці дивні мелодії на полотні // Вісті Красноградщини.25 червня.- (Світ захоплень).
Заслужений майстер народної творчості України, вишивальниця Віра
Роїк подарувала районній бібліотеці ілюстровану книгу "Мелодії" на
полотні".
5.Давидченко Н. ...На попіл ніхто не згорів // Вісті Барвінківщини.- 28
червня.- (Пам'ять).
До 22 червня, Дня скорботи, РБК разом з працівниками райбібліотеки
провели спільний захід.
6.Добко Т. Використання електронних інформаційних ресурсів у
довідково-бібліографічному обслуговуванні // Вісник Книжкової палати.- N
6.
Значний інформаційний потенціал електронних ресурсів представлено
на сайті Харківської наукової бібліотеки ім. В.Короленка.
7.Доля і покликання // Трибуна трудящих (Харківський р-н).- 9 липня.(Про людей хороших).
Про керівника Харківської ЦБС В.Халімонову, яка днями відзначає
свій ювілей.
8.Еременко Н. Случайная поэтическая встреча // Событие.- 3-9 июля.(Литература).
У музично-театральній бібліотеці ім. Станіславського пройшов
літературний вечір поета Леоніда Дрознера та перекладача Марини Соріної.
9.Капустіна Н. З історії створення відділу бібліотекознавства
Харківської громадської бібліотеки // Вісник Книжкової палати.- N 7.
До 100-річчя створення першого відділу бібліотекознавства в Україні.

10.Колос Т. Книги для маленьких читачів // Вісті Красноградщини.- 16
липня.- (Ваш вільний час).
Про роботу районної дитячої бібліотеки.
11.Лагунова Т. Полеты во сне и наяву // Событие.- 3-9 июля.(Литература).
Об имидже библиотеки и новаторском подходе к рекламе ее работы
шла речь в беседе с директором Харьковской областной библиотеки для
юношества Александром Усенко.
12.Минаков С. Святая из Богданивки // Событие.- 17-23 июля.(История).
У музично-театральній бібліотеці ім. Станіславського пройшла
презентація фільму "Катерина Білокур. Послання" відомого київського
режисера Ольги Самолевської. Зустріч режисера з глядачами допомогла
провести президент товариства "Круг" Iрина Слєта.
13.Науменко Н."Україна і світ - два крила мого лету" // Перемога
(Зачепилівський р-н).- 3 вересня.
Напередодні Дня незалежності в Семенівській сільській бібліотеці
були проведені українські вечорниці.
14.Науменко Н. Пісня - душа народу // Перемога (Зачепилівський рн).- 26 липня.
У Семенівській сільській бібліотеці проведено фольклорний вечір
"Пісня - душа народу".
15.Нестеренко Н. Бережіть книгу // Вісті Барвінківщини.- 19 липня.(Iнформація).
До цього закликала зустріч з молодшими читачами, що пройшла у
Мечебилівській сільській бібліотеці.
16.Павленко Е. Детишки и книжки // Вечерний Харьков.- 29 июля.(Читальный зал).
О
литературных
предпочтениях
детворы
и
возможностях
удовлетворить их запросы рассказывают сотрудники Харьковской областной
библиотеки для детей.
17.Питя И., Грищук И. Заходите в виртуальную библиотеку! //
Время.- 13 сентября.- (Регион: события и факты).
19 вересня у державній науковій бібліотеці ім. В.Короленка
відкриється Iнтернет-центр.
18.Підтекстовка // Перемога (Зачепилівський р-н).- 9 липня.
Про завідуючу Залінійнівською сільською бібліотекою Н.В.Корнєву.
19.Пусть хранят Вас годы! // Новости Чугуева.-9 августа.- (Наши
юбиляры).
О заведующей библиотекой для детей О.Н.Соколюк.
20.Савченко Н. Година пам'яті // Промінь (Краснокутський р-н).- 9
серпня.- (60 років визволення району).
До 60-річчя визволення Краснокутщини центральна районна
бібліотека влаштовує годину пам'яті під назвою "I вас і подвиги ваші в
серцях своїх збережем".

21.Синцов С. Любимому городу // Слобода.- 19 августа.- (Подарок).
14 серпня книжковий "Клуб сімейного дозвілля" за підтримки
Головного управління з гуманітарних та соціальних питань міськради у
рамках благодійної акції "Подарунок рідному місту" передав у дарунок
бібліотечному фонду Центральної міської бібліотеки ім. В.Бєлінського,
бібліотекам-філіям Дзержинського району м. Харкова книги на суму понад
40 тис. грн.
22.Тимченко В. З думкою про рідне селище // Вісті Зміївщини.- 12
серпня.-(Культура і час).
Подяка добрим людям за увагу до Зідьківської бібліотеки.
23.Хоменко Т. "Гроздья рябины" Людмили Отроші // Зміївський
кур'єр.-14-20 липня.- (Презентація).
У приміщенні Зміївської центральної дитячої бібліотеки відбулася
презентація збірки віршів "Гроздья рябины" місцевої поетеси, члена
літературно-художнього об'єднання "Поетична світлиця" Людмили Отроші.
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. - зав. сектором інформації з
питань культури та мистецтва ХОУНБ.

БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНИХ
ВИДАНЬ
(Тематико-бібліографічний список за матеріалами преси
за ІV квартал 2003 року).
1.Андрiєнко I. "Жах безкровної вiйни" // Вiстi Барвiнкiвщини.- 6
грудня.- (З редакцiйної пошти).
Так називався захiд, проведений у Барвінківській дитячiй бiблiотецi до
рiчницi голодомору.
2.Анничев А. У одних на полках книги, у других - зубы // Время.- 30
сентября.- (Сегодня - Всеукраинский день библиотек).
О работе некоторых харьковских библиотек.
3.Бахмет Т. "Володарка дум та сердець харкiвцiв": Євлалiя Кадмiна
//Слобiдський край.- 30 вересня.- (Не хлiбом єдиним).
1 жовтня виповнюється 150 рокiв вiд дня народження вiдомої
харкiвської актриси Євлалiї Павлiвни Кадмiної. В музично-театральнiй
бiблiотецi iм. К.Станiславського вiдкрито виставку, присвячену цiй датi. На
нiй представленi книги та статтi про актрису, спогади, рiдкiснi фотографiї та
документи з особистих архiвiв харкiвських колекцiонерiв.
4.Бойко Н. Професiя бiблiотекаря - суто жiноча // Перемога
(Зачепилiвський р-н).- 27 вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день
бiблiотек).
Про кращих бiблiотекарiв ЦРБ.

5.Бондар Н. Храм мудростi // Промiнь (Краснокутський р-н).- 11
листопада.
Про роботу Краснокутської центральної дитячої бiблiотеки.
6.В тему // Новости Чугуева.- 22 ноября.- (22 листопада – День пам'ятi
жертв голодомору та полiтичних репресiй).
У Чугуївськiй центральнiй бiблiотецi вiдкрито перегляд лiтератури
"Жнива скорботи", присвячений Дню пам'ятi жертв голодомору.
7.Васюта Н. "Чеховцi" - 70 // Слобiдський край.- 3 жовтня.- (Ювiлеї).
Центральна бiблiотека Орджонiкiдзевського району iм. А.П.Чехова
вiдзначила 70-рiчний ювiлей.
8.Ветеран бiблiотечної справи // Вiстi Змiївщини.- 11 жовтня.(Ювiлеї).
Уже протягом 41-рiчної трудової дiяльностi бiблiотечною справою
займається завiдуюча Чемужiвською бiблiотекою М.Є.Шкиря.
9.Волкова О. "Я до тебе все молюся, мати всього свiту" // Трудова
слава (Борiвський р-н).- 25 жовтня.- (Школа. Культура).
Пiд такою назвою пройшло лiтературно-мистецьке свято у районнiй
дитячiй бiблiотецi.
10.Гацуцова М. Книги у подарунок вiд земляка // Вiстi
Барвiнкiвщини.- 4 жовтня.- (Iнформацiя).
20 найменувань книг з iсторiї нашої держави подарованi центральнiй
бiблiотецi спiвробiтником Iнституту українознавства iм. I.Крип'яновича
Нацiональної академiї наук України, земляком К.Є.Науменком.
11.Голуб О., Шило Н., Бєсєдiна Л. Великi збори бiблiотекарiв // Вiстi
Балаклiйщини.- 14 жовтня.- (Свято).
Про свято для шкiльних бiблiотекарiв на базi СШ N 5.
12.Господарка духовної скарбницi // Краєвид (Шевченкiвський р-н).27 вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).
Про бiблiотекаря Шевченкiвської селищної школи Валентину Колiй.
13.Гришина В. Шануймо мову калинову // Перемога (Зачепилiвський
р-н).- 3 грудня.
У Зачепилiвськiй бiблiотецi для дiтей було проведено урок
народознавства "Мово, ти Вiчнiсть, Добро, Правда i Краса мого народу".
14.Данильченко Т. Фундамент освiти // Печенiзький край.- 27
вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).
Про роботу дитячої районної бiблiотеки.
15.День библиотек // Слобода.- 3 октября.- (Поздравляем).
Накануне Всеукраинского дня библиотек в малом зале горисполкома
прошел торжественный прием в честь работников этой отрасли.
16.День за днем // Вiстi Барвiнкiвщини.- 18 жовтня.
У День українського козацтва працiвники районної дитячої бiблiотеки
влаштували тематичну годину "Хто не знає свого минулого, той не вартий
свого майбутнього".
16.”Джерела" в новому форматi // Слобiдський край.- 3 грудня.("Щойно з друку").

Презентацiю дванадцятого номера "Джерел", лiтературно-художнього
альманаху єврейських громадських органiзацiй м. Харкова, провiв у
науковiй бiблiотецi iм. В.Короленка видавець Григорiй Дубовiс.
17.До зими не готовi // Обрiї Iзюмщини.- 21 жовтня.- (Iнформує
санiтарно-епiдемiологiчна служба).
Не обладнанi опаленням, потребують ремонту бiблiотеки с. Червоний
Оскiл, Липчанiвка, Олександрiвка, Яремiвка, Вiрнопiлля, Глинське, а також
клуби в с. Кун'є, Олександрiвка, Червоний Оскiл, Глинське, Яремiвка,
Вiрнопiлля, Липчанiвка.
18.Жернова В. Берегиня знань // Обрiї Iзюмщини.- 4 жовтня.
Про завiдуючу бiблiотекою ЗОШ N 6 Н.М.Прокопенко.
19.Жикол О. Хранителi мудростi // Трибуна трудящих (Харкiвський рн).- 1 жовтня.- (До Всеукраїнського дня бiблiотек).
Розмова з директором ЦБС Харкiвського району В.О.Халiмоновою.
20.Жила В. Працюємо по-новому, мрiємо по-новому // Печенiзький
край.- 27 вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).
Про роботу ЦБС району.
21.Завгородня Н. Комп'ютер книги не замiнить // Коломацький край.1 листопада.
Бiблiотекарi Коломацької ЦБС звертаються до всiх громадян
допомогти дитячiй бiблiотецi лiтературою шкiльної програми.
22.Захватова Т. Хранителi мудростi поколiнь // Знамя труда
(Первомайский р-н).- 30 сентября.- (Сьогоднi - Всеукраїнський день
бiблiотек).
Про краєзнавчу роботу бiблiотек району.
23.Зиненко Ю. Магазины человеческих фантазий // Вечерний
Харьков.- 15 января.- (Услуги).
О работе харьковских библиотек.
24.Зорина Г. "Нi, я жива! Я буду вiчно жити!" // Новости Чугуева.- 29
ноября.- (Читальный зал).
24 ноября в читальном зале центральной библиотеки состоялся
литературный вечер, посвященный творчеству Леси Украинки.
25.I семiнар, i "Сватання на Гончарiвцi" // Слобiдський край.- 14
листопада.
У Харкiвськiй обласнiй бiблiотецi для дiтей пройшов одноденний
семiнар-нарада для заступникiв директорiв ЦБС по роботi з дiтьми "Творчий
розвиток особистостi дiтей та пiдлiткiв у бiблiотеках".
26.Iгнатенко В. Страшнi результати дослiджень // Трудова слава
(Борiвський р-н).- 22 листопада.- (До Дня пам'ятi жертв голодомору та
полiтичних репресiй).
Значна робота щодо вiдзначення в районi 70-рiччя голодомору в
Українi проведена бiблiотечними, клубними та освiтнiми закладами.
27.Iнтернет-центр у бiблiотецi Короленка // Слобiдський край.- 23
вересня.

У Харкiвськiй державнiй науковiй бiблiотецi iм. В.Г.Короленка було
вiдкрито Iнтернет-центр за участi офiцiйного представника Посольства
США Мiшель Солiнськi.
28.Iнтернет-центр у науковiй бiблiотецi // Слобiдський край.- 4
жовтня.
У науковiй бiблiотецi iм. В.Короленка вiдкрито Iнтернет-центр.
29.Кiлькома абзацами // Вiстi Красноградщини.- 1 жовтня.
Бiльше ста примiрникiв подарував центральнiй бiблiотецi мешканець
м. Краснограда В.М.Тоболь.
30.Кiрiяченко С. Кабiнет N 1 // Вiстi Барвiнкiвщини.- 1 листопада.- (2
листопада - Всеукраїнський день шкiльних бiблiотек).
Так називають шкiльну бiблiотеку учнi мiської ЗОШ N 2.
31.Крамаренко О. Покликання // Обрiї Iзюмщини.- 30 вересня.- (У
день професiйного свята).
Про завiдуючу мiською дитячою бiблiотекою-фiлiалом Л.В.Щербатюк.
32.Криворучко Л. Семiнар бiблiотечних працiвникiв району //
Печенiзький край.- 29 листопада.
Семiнар бiблiотечних працiвникiв району вiдбувся 25 листопада на базi
Печенiзької ЦБС i мав назву "Iнновацiйнi введення в обслуговування
користувачiв бiблiотек та забезпечення їх необхiдною iнформацiєю".
33.Курило М. Лiкарi людських душ // Вiсник Куп'янщини.- 25
вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).
Про роботу бiблiотечної системи району.
34.Лесiн В. Спiлкування з живим словом // Вiстi Балаклiйщини.- 30
вересня.- (Сьогоднi - Всеукраїнський день бiблiотек).
Про роботу бiблiотек ЦБС.
35.Лисаченко В. Слово про колег // Обрiї Iзюмщини.- 30 вересня.- (30
вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).
Про бiблiотекарiв центральної районної бiблiотеки Ю.Копiйку та
Л.Мартинович.
35.Лисунiв М. Вiд "Корабля дурнiв" до "Системи космосу" //
Слобiдський край.- 10 жовтня.- (Виставки).
У рамках Днiв європейського культурного надбання в Харкiвськiй
областi вiдбулася виставка "Пам'ятки європейської писемностi та книжкової
культури ХIХ-ХХ ст. у фондах ХДНБ iм. В.Г.Короленка".
36.Лихач К. Щоб молодь знайшла своє мiсце в життi // Обрiї
Iзюмщини.- 29 листопада.
Бiблiотеки Iзюмщини охоплюють всiх юних читачiв масовою роботою,
особливо дiтей зi складною долею i психiкою. їх девiз сьогоднi: "Здрастуй, я
- твоя бiблiотека!".
37.Любить книги дiтвора // Трудова слава (Борiвський р-н).- 25
жовтня.
Борiвська центральна дитяча бiблiотека може пишатися своєю
популярнiстю серед молодших школярiв.

38.Ляхова Н. I книги потребують допомоги // Вiстi Красноградщини.27 вересня.- (30 вересня - Всеукраїнський день бiблiотек).
Про роботу ЦБС району розповiдають бiблiотечнi працiвники.
39.Мiлкiн К. Вiдзнаки найкращим // Обрiї Iзюмщини.- 14 жовтня.
У центральнiй районнiй бiблiотецi вiдбулося святкове зiбрання з
нагоди Всеукраїнського дня бiблiотек.
40.Магомедрагiмова А. Екскурсiя була цiкавою i корисною //
Перемога (Зачепилiвський р-н).- 6 грудня.
Завiдуюча Сомiвською бiблiотекою органiзувала екскурсiю для дiтей
середнього вiку в Зачепилiвську дитячу бiблiотеку.
41.Мельник В. Провiдники в океанi знань // Слобiдський край.- 30
вересня .- (День бiблiотек).
Про професiю бiблiотекаря та про читачiв розповiдає директор
Харкiвської обласної унiверсальної наукової бiблiотеки,
заслужений
працiвник культури України В.Д.Ракитянська.
42.Мельник В. Як поповнити публiчнi бiблiотеки? // Слобiдський
край.- 8 жовтня.
Про розвиток публiчних бiблiотек у нашому регiонi, їхнi досягнення та
недолiки йшлося на щорiчному зiбраннi керiвникiв бiблiотек Харкiвщини,
що вiдбулося в стiнах Харкiвської обласної
унiверсальної наукової
бiблiотеки.
43.Муровейко М. Где взять мудрость // Событие.- 2-8 октября.
О
центральной
районной
библиотеке
им.
А.Чехова
в
Орджоникидзевском районе г. Харькова и музыкально-театральной
библиотеке им. К.Станиславского.
44.На селi - культурне зубожiння?. // Слобiдський край.- 12
листопада.- (Прошу слова).
Зав. бiблiотекою села Сосонiвка Нововодолазького району Наталiя
Колодяжна розповiдає у листi про занепад культури на селi.
45.Нестеренко Н. А у нас новосiлля // Вiстi Барвiнкiвщини.- 6 грудня.(Культурне життя).
Мечебилiвська сiльська бiблiотека перебралася у примiщення контори
господарства.
46.Нечепоренко Н. Радуйте своїх читачiв ще довго-довго // Вiстi
Змiївщини .- 4 жовтня.- (Поздоровлення).
Про завiдуючу Зiдькiвською селищною бiблiотекою В.М.Тимченко.
47.Новикова З. Подаруй бiблiотецi книгу // Вiстi Дергачiвщини.- 11
жовтня.
Центральна районна бiблiотека проводить акцiю "Подаруй бiблiотецi
книгу".
48.Новини Харкiвщини // Обрiї Iзюмщини.- 2 грудня.-. (Харкiвщина
широко вiдзначила 70-рiччя голодомору в Українi).
У закладах культури, музеях Харкова i областi проведено рiзноманiтнi
заходи. У бiблiотеках обладнано тематичнi книжковi виставки, огляди

лiтератури. Державним архiвом областi виявлено понад 300 документiв про
страхiття голодомору 1932-1933 року.
49.Олешко М. Тепло надворi i в душi // Трибуна трудящих
(Харкiвський р-н) .- 4 жовтня.
Бiблiотекарiв району було запрошено на професiйне свято до залу
райдержадмiнiстрацiї
50.”Осiнь золота" // Трудова слава (Борiвський р-н).- 11 жовтня.(Подiї, факти, ситуацiї).
Пiд такою назвою вiдбулося свято в Малiївцi. Його провели зав.
ciльською бiблiотекою та вчителi.
51.Осин А. Хранители книжных сокровищ // Красная звезда
(Чугуевский р-н) .- 27 сентября.- (30 сентября - Всеукраинский день
библиотек).
О библиотеках ЦБС и профессии библиотекаря.
52.Островерх О. Не забувай, якого ти роду // Вiстi Дергачiвщини.- 23
жовтня.
Автор подарував районнiй бiблiотецi книги з власного зiбрання з
нагоди професiйного свята.
53.Пiдтекстовка // Вiстi Барвiнкiвщини.- 1 листопада.- (Гiсть номера).
Про шкiльного бiблiотекаря В.О.Нiколаєнко.
54.Пам'ятний день // Вiстi Красноградщини.- 10 грудня.
У районнiй бiблiотецi за iнiцiативою художника Василя Скринника
вiдзначили день пам'ятi колишнього голови колгоспу, поета, художника
В.I.Красюка.
55.Пасiчник С. Дiтям про рятiвникiв // Сiльськi новини (Валкiвський
р-н) .- 18 листопада.
З нагоди Дня рятiвника у Валкiвськiй районнiй дитячiй бiблiотецi
проводився ранок "Хай вогонь в серцях палає, а пожеж хай не буває".
56.Перевозник С. Передноворiччя бiблiотеки // Обрiї Iзюмщини.- 27
грудня.
В Бабенкiвськiй сiльськiй бiблiотецi стало традицiйним присвоювати
рiзнi номiнацiї своїм читачам.
57.Погорiла I. Вогонь душi її яскравий // Слобiдський край.- 4 жовтня.(Люди i книги).
Про книгу "Слово про друга", присвячену пам'ятi харкiвського
бiблiотекаря В.Г.Трамбицької, видану за iнiцiативи Т.Раскiної та
I.Гольдфельд.
58.Подаруйте собi Париж // Сiльськi новини (Валкiвський р-н).- 23
грудня.
У Валкiвськiй районнiй бiблiотецi розгорнуто виставку "Спогади про
Париж", присвячену дням європейської культури в Українi.
59.Подкопаєва I. Щоб бiблiотека виконувала свою функцiю // Вiсник
Куп'янщини.- 2 жовтня.- (Свiт нашої духовностi).
Про роботу бiблiотек району.

60.Решетняк
Р.
Iнформацiйно-правовий
семiнар
//
Вiстi
Барвiнкiвщини.- 4 жовтня.- (Iнформацiя).
У читальному залi Барвiнкiвської районної бiблiотеки за iнiцiативи
обласної громадської органiзацiї "Українська соцiал-демократична молодь"
було проведено iнформацiйно-правовий семiнар пiд назвою "Контролюючi
органи та суб'єкти пiдприємницької дiяльностi".
61.Рими та ноти // Вiстi Балаклiйщини.- 16 вересня.- (Iнформацiйна
колонка).
У лiтературнiй свiтлицi Балаклiйської районної бiблiотеки пройде
творчий вечiр "Українськi поети в пiснях Сергiя Бурилова".
62.Романова Л. Скарбниця // Вiстi Барвiнкiвщини.- 1 листопада.
Про краєзнавчу роботу районної бiблiотеки.
63.Сергеев А. "Все бледнеет перед книгами..." // Красная звезда
(Чугуевский р-н).- 25 октября.- (Кладезь мудрости).
О библиотекаре в поселке Чкаловский Л.Д.Довгаль.
64.Скiльки ж рокiв Харкову? // Слобiдський край.- 17 грудня.(Сторiнки iсторiї).
Цiкавi експонати представленi на виставцi у Центральнiй науковiй
бiблiотецi ХНУ iменi В.Каразiна. Це майже двiстi артефактiв, знайдених
мiсцевими археологами пiд час двох недавнiх експедицiй у старiй частинi
мiста i його передмiстi.
65.Слєпченко О. Бiблiотеки - це сховище-обереги духовних та
iнтелектуальних надбань людства // Вiстi Змiївщини.- 4 жовтня.- (До
Всеукраїнського дня бiблiотек).
Про роботу ЦБС району.
66.Сорока Л. Комора мудростi // Коломацький край.- 27 вересня.- (30
вересня - День бiблiотек).
Про бiблiотеку та професiю бiблiотекаря.
67.Стесякова Е. Безсмертний талант музиканта // Перемога
(Зачепилiвський р-н).- 25 жовтня.
У клубi людей похилого вiку "Надiя", що дiє при районнiй бiблiотецi,
пройшов лiтературно-музичний вечiр, присвячений 110-рiччю з дня смертi
композитора П.I.Чайковського.
68.Столбова I. Новосiлля дитячого королiвства книг // Вiстi
Барвiнкiвщини .- 27 вересня.- (Професiйнi свята).
Дитяча бiблiотека нещодавно справила новосiлля.
69.Субота В. Є рiдкiсний примiрник // Культура i життя.- 24 вересня.
Вiддiлу рiдкiсних видань i рукописiв Харкiвської наукової бiблiотеки
iм. В.Короленка нещодавно виповнилося сто рокiв. У днi ювiлею пройшла
науково-практична конференцiя "Вiтчизнянi колекцiї пам'яток писемностi та
друку: проблеми формування, збереження, розкриття", в якiй взяли участь
провiднi iсторики, краєзнавцi, бiблiотекарi України.
70.Сургай Н. Одвiчнi мудростi джерела // Сiльськi новини
(Валкiвський р-н).- 30 вересня.- (Сьогоднi - Всеукраїнський день бiблiотек).
Про роботу ЦБС району.

71.Тимченко Л. Полiтика починається з людини // Вiстi
Дергачiвщини.- 2 жовтня.- (Актуальне iнтерв'ю).
Заступник голови райдержадмiнiстрацiї М.I.Бушев вiдповiдає на
питання про вiдродження i розвиток художньої самодiяльностi, роботу
музеїв та бiблiотек.
72.Тинова Н. Украинский библиотекарь смотрит в книгу, а видит... //
Время .- 25 сентября.- (Не соКРУшайтесь уж так).
Контрольно-ревизионное управление в Харьковской области
проверило три региональные библиотеки.
73.Халiмонова В. Є така думка... // Трибуна трудящих (Харкiвський рн).- 19 листопада.
Примiщення бiблiотек багатьох населених пунктiв сьогоднi мають
похмурий вигляд.
74.Халаїм Н. Семiнар на базi сiльського клубу // Перемога
(Зачепилiвський р-н).- 27 вересня.
На базi Скалонiвської сiльської бiблiотеки для завiдуючих сiльськими
бiблiотеками вiдбулося семiнарське заняття на тему "Бiблiотека на селi центр духовностi, просвiтництва та гостинний дiм для читача".
75.Халаїм Н. У пам'ятi народнiй збережеться навiки.. // Перемога
(Зачепилiвський р-н).- 26 листопада.
Про заходи в бiблiотеках ЦБС району до 70-рiччя голодомору на
Українi.
76.Шуклiнова А. Бiблiотека, де живуть казки // Слобiдський край.- 8
листопада.- (Вiчнi цiнностi).
Про роботу центральної дитячої бiблiотеки Московського району.
77.Я не сомневаюсь в искренности ваших чувств... // Время.- 25
декабря.- (Благодарность юбиляра).
У спецiалiзованiй бiблiотецi iм. К.Станiславського вiдбувся творчий
вечiр народного артиста України Бориса Табаровського.
78.Яна Токарева у бiблiотецi iменi К.С.Станiславського // Слобiдський
край.- 22 листопада.- (Лiтогляд).
У Харкiвськiй музично-театральнiй бiблiотецi iменi К.Станiславського
вiдбувся персональний вечiр росiйської поетеси, перекладача та прозаїка
Яни Токаревої.
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації
з питань культури та мистецтва ХОУНБ.

