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Професійна періодика
1.Бiлик О. Бiблiотеки Сходу та Пiвдня України отримають як
подарунок 500 комплектiв iсторичної лiтератури / О. Білик //
Бiблiотечна планета.- 2017, N 3.- (Подiї. Факти).
В рамках акцiї "Книжкова навала", яку у липнi 2017 р.
оголосила група "Iнформацiйний спротив", бiблiотеки 9 схiдних та
пiвденних областей України, зокрема Харкiвської, отримають як
подарунок 500 комплектiв iз 13 книжок iсторичної та вiйськової
тематики.
2.Бiлик О. Бiблiотеки України в контекстi євроiнтеграцiйних
процесiв / О. Білик // Бiблiотечна планета.- 2017, N 2.- (Конференцiї.
Семiнари. Читання).
Заступник начальника Управлiння культури i туризму
Харкiвської облдержадмiнiстрацiї Н. Плотнiк розкрила у своїй
доповiдi на Х Всеукраїнськiй науково-практичнiй конференцiї
"Бiблiотека i книга в контекстi часу", яка вiдбулася 6-7 квiтня 2017 р.
в Нацiональнiй бiблiотецi України iменi Ярослава Мудрого,
актуальнi проблеми дiяльностi бiблiотек в умовах децентралiзацiї, з
якими стикаються представники мiсцевих державних адмiнiстрацiй
на Харкiвщинi.
3.Березюк Н. Громадянський подвиг ученого-математика / Н.
Березюк // Вiсник Книжкової палати.- 2017, N 8.- (Видатнi дiячi та
визначнi події).
Стаття провiдного бiблiографа Центральної наукової
бiблiотеки Харкiвського нацiонального унiверситету Н. Березюк
присвячена невiдомiй бiблiографiчнiй спадщинi видатного

вiтчизняного математика, професора Харкiвського унiверситету М.
Тихомандрицького.
4.Глибицька С. Бiблiографiчнi та бiблiографознавчi працi
В.М. Грамми (до 80-рiччя вiд дня народження) / С. Глибицька //
Бiблiотечний форум: iсторiя, теорiя i практика.- 2017, N 3.- (Видатнi
бiблiотекарi, бібліографи).
Стаття головного бiблiографа Центральної наукової бiблiотеки
Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна
присвячена бiблiографiчнiй та бiблiографознавчiй дiяльностi
кандидата бiологiчних наук, природоохоронця та бiблiографа В.М.
Грамми.
5.Давидова I. Професiйна iнформацiйна дiяльнiсть: подальшi
шляхи когнiтивно-комунiкацiйного розвитку / І. Давидова // Вiсник
Книжкової палати.- 2017, N 7.- (Соцiокомунiкацiйнi технології).
У статтi доктора наук iз соцiальних комунiкацiй, професора,
завiдувача кафедри iнформацiйної, бiблiотечної та архiвної справи
ХДАК I. Давидової проаналiзовано становлення iнформацiйної
дiяльностi, визначено вектор її подальшого розвитку в
iнформацiйному суспiльствi.
6.Заклiнська Ю. Видавнича дiяльнiсть наукових бiблiотек
України: огляд лiтератури / Ю. Заклінська // Вiсник Книжкової
палати.- 2017, N 8.- (Бiблiотечна справа).
У статтi аспiранта Харкiвської державної академiї культури
Ю. Заклiнської наведено результати аналiзу лiтератури з питань
видавничої дiяльностi наукових бiблiотек України, зокрема
публiкацiй в збiрниках наукових праць, автореферати дисертацiй.
7.Ковальчук Г. Формування та розвиток системи
методичного забезпечення масових бiблiотек на теренах України у
1920-1940 роках / Г. Ковальчук // Бiблiотечний форум: iсторiя, теорiя
i практика.- 2017, N 4.- (Науково-методична дiяльнiсть бiблiотек).
У статтi методиста Харкiвської державної наукової бiблiотеки
iм. В.Г. Короленка Г. Ковальчук дослiджується досвiд формування
системи методичного керiвництва масовими бiблiотеками на теренах
України. Окреслено основнi дiї держави зi створення цiлiсної
системи.
8.Коржик Н. Архiви України в iнформацiйному просторi:
сучасний стан органiзацiї веб-сайтiв / Н. Коржик // Вiсник
Книжкової палати.- 2017, N 8.- (Архiвознавство та архiвна справа).
У статтi кандидата наук iз соцiальних комунiкацiй, старшого
викладача кафедри документознавства та книгознавства ХДАК Н.
Коржик розглянуто сучасний стан та проблеми функцiонування вебсайтiв архiвних установ України.

9.Коржик Н. Професiйнi компетенцiї бiблiотекаря ХХI
столiття / Н. Коржик // Вiсник Книжкової палати.- 2017, N 6.(Бiблiотечна справа).
У статтi кандидата наук iз соцiальних комунiкацiй, старшого
викладача кафедри документознавства та книгознавства ХДАК Н.
Коржик розглянуто обов'язковi фаховi компетентностi бiблiотекаря
як професiї майбутнього в Українi, окреслено шляхи трансформацiї
бiблiотечної освiти i напрями подальшого розвитку бiблiотечної
справи.
10.Маркова В. Фiлософiя збереження в контекстi
взаємовпливу книжкової та електронної комунiкацiй / В. Маркова //
Вiсник Книжкової палати.- 2017, N 8.- (Соцiокомунiкацiйнi
технології).
У статтi доктора наук iз соцiальних комунiкацiй, професора,
завiдувача кафедри журналiстики ХДАК В. Маркової розглянуто
трансформацiю концепту "збереження" в контекстi взаємовпливу
книжкової та електронної комунiкацiй i визначено його сучасне
розумiння.
11.Плотнiк Н. Децентралiзацiя на Харкiвщинi: перспективи
дiяльностi бiблiотек у нових умовах / Н. Плотнік // Бiблiотечна
планета.- 2017, N 2.- (Публiчнi бiблiотеки i реформа
децентралiзацiї).
У Харкiвськiй обласнiй унiверсальнiй науковiй бiблiотецi
активно ведеться консультативна робота у питаннi проведення
реформи децентралiзацiї. Так, на базi регiонального тренiнгового
центру Харкiвської ОУНБ провели низку заходiв (скайпконференцiї, скайп-семiнари, експертнi зустрiчi тощо), присвяченi
цьому питанню. Протягом 2016-го – на початку 2017 р. методичний
центр Харкiвської ОУНБ особливу увагу придiляв органiзацiї роботи
публiчних бiблiотек у новостворених ОТГ. 9 червня вiдбулося
засiдання обласного клубу професiйного та творчого спiлкування
директорiв ЦБС "Публiчна бiблiотека в реалiях реформи мiсцевого
самоврядування". Харкiвська обласна бiблiотека для юнацтва також
веде роботу у цьому напрямку.
12.Прокопенко Л. Особливостi викладання дисциплiни
"Теорiя документно-iнформацiйних потокiв" для пiдготовки
магiстрiв / Л. Прокопенко // Вiсник Книжкової палати.- 2017, N 6.(Соцiокомунiкацiйнi технології).
Серед базової лiтератури з дисциплiни "Теорiя документноiнформацiйних потокiв" студентам запропоновано серед iнших
навчальний посiбник: Соляник А.А. Документнi потоки та масиви:
навч. посiб. для вищ. навч. закл. культури i мистец. / А.А. Соляник;
Харк. держ. акад. культури. - Харкiв: ХДАК, 2002, 112 с. До списку

рекомендованої допомiжної
лiтератури
потрапив "Вiсник
Харкiвської державної академiї культури".
13.Ракитянська В., Соляник А. Хранитель пам'ятi,
дослiдник, поет, патрiот / В. Ракитянська, А. Соляник // Вiсник
Книжкової палати.- 2017, N 7.- (Видатнi дiячi та визначнi події).
Стаття директора Харкiвської державної наукової бiблiотеки
iменi В.Г. Короленка, заслуженого працiвника культури України В.
Ракитянської i доктора педагогiчних наук, професора, завiдувача
кафедри документознавства та книгознавства ХДАК А. Соляник
висвiтлює життєвий i творчий шлях вiдомого українського вченого
Iгоря Яковича Лосiєвського з нагоди 60-рiччя вiд дня народження.
14.Ростовцев С. Формування системи iнтернет-маркетингу в
бiблiотеках України / С. Ростовцев // Вiсник Книжкової палати.2017, N 6.- (Бiблiотечна справа).
У статтi викладача кафедри туристичного бiзнесу Харкiвської
державної академiї культури С. Ростовцева запропоновано
iнновацiйну модель системного запровадження бiблiотекою
iнтернет-маркетингу. Охарактеризовано основнi етапи формування
системи iнтернет-маркетингу.
15.Сафонова Т. Дитячi бiблiотеки України: соцiокультурний
аспект / Т. Сафонова // Вiсник Книжкової палати.- 2017, N 7.(Бiблiотечна справа).
У статтi кандидата наук iз соцiальних комунiкацiй, старшого
викладача кафедри бiблiотекознавства та iнформацiйно-аналiтичної
дiяльностi ХДАК Т. Сафонової розглянуто особливостi дiяльностi
сучасних дитячих бiблiотек України як одного з головних учасникiв
культурного процесу в суспiльствi. З'ясовано напрями розвитку
бiблiотек для дiтей i юнацтва у соцiокультурному аспектi.
16.Сищенко С. Фундаментальна бiобiблiографiя вченого / С.
Сищенко // Вiсник Книжкової палати.- 2017, N 6.- (Рецензiї).
Рецензiя кандидата педагогiчних наук, доцента кафедри
документознавства та книгознавства ХДАК С. Сищенко на
бiоблiографiчний покажчик "Шейко Василь Миколайович: (до 75рiччя вiд дня народження) iз серiї "Видатнi педагоги Харкiвської
державної академiї культури".
17.Соколов В. Дiяльнiсть бiблiотечних об'єднань в Українi в
1920-х рр. / В. Соколов // Бiблiотечна планета.- 2017, N 3.(Бiблiотечна справа в Українi).
У статтi кандидата iсторичних наук, головного бiблiотекаря
Нацiональної бiблiотеки України iменi Ярослава Мудрого В.
Соколова дослiджується дiяльнiсть бiблiотечних об'єднань в Українi
в 1920-х рр., якi дiяли зокрема у Харковi. При Харкiвськiй
громадськiй бiблiотецi було органiзовано Мiську бiблiотечну раду, а

згодом – Раду пересувних бiблiотек та Об'єднання дитячих бiблiотек
(1925).
18.Соколов В. Створення регiональних енциклопедичних
видань з бiблiотечної справи – важливий напрям розвитку
бiблiотечної полiтики регiонiв / В. Соколов // Бiблiотечний форум:
iсторiя, теорiя i практика.- 2017, N 3.- (Бiблiотекознавство).
У статтi охарактеризовано загальнi питання регiональної
енциклопедистики, зокрема про роботу у цьому напрямку на
Харкiвщинi, в Харкiвськiй державнiй науковiй бiблiотецi iм. В.Г.
Короленка.
19.Соцков О. Тренди для бiблiотек у соцiальних мережах / О.
Соцков // Бiблiотечний форум: iсторiя, теорiя i практика.- 2017, N 3.(Iнтернет-технологiї в бібліотеках).
У статтi методиста вiддiлу науково-методичної роботи
Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка О.
Соцкова розглядаються деякi елементи, функцiї та тренди
соцiального маркетингу, що допоможуть надати бiблiотечним
сторiнкам та спiльнотам додаткового поштовху в просуваннi
власного контенту.
20.Ходарєва Ю. Дослiдник за покликом душi: до ювiлею Н.I.
Капустiної / Ю. Ходарєва // Вiсник Книжкової палати.- 2017, N 6.(Видатнi дiячi та визначнi події).
До ювiлею Наталiї Iванiвни Капустiної, яка очолює кабiнет
бiблiотекознавства iменi Л.Б. Хавкiної Харкiвської державної
наукової бiблiотеки iменi В.Г. Короленка.
21.Чегринець М. Багатогранний талант бiблiотекарякерiвника: до 80-рiчного ювiлею Жанни Петрiвни Корнєвої / М.
Чегринець // Бiблiотечний форум: iсторiя, теорiя i практика.- 2017, N
4.- (Вiтаємо ювіляра).
В статтi головного бiблiотекаря вiддiлу наукової
систематизацiї, предметизацiї та органiзацiї систематичних каталогiв
Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка М.
Чегринець представлено життєвий i професiйний шлях завiдуючої
вiддiлом систематизацiї та органiзацiї систематичних каталогiв
Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка у 8090 роки ХХ ст., ветерана працi Жанни Петрiвни Корнєвої.
22.Шалыганова А. Время. Личность. История: к 150-летию со
дня рождения Председателя Правления Харьковской общественной
библиотеки А.Н. Анцыферова / А. Шалыганова // Бiблiотечний
форум: iсторiя, теорiя i практика.- 2017, N 4.- (Постать в історії).
В статье главного библиотекаря Харьковской государственной
научной библиотеки им. В.Г. Короленко А. Шалыгановой изложены
результаты исследования «История Харьковской государственной

научной библиотеки имени В.Г. Короленко» о деятельности
Правления Харьковской общественной библиотеки и его
Председателя А.Н. Анцыферова (1910-1918гг.).
Обласні періодичні видання
1.Адамович Т. Молодежь читает – Харьковщина процветает! /
Т. Адамович // Харьков. известия.- 2017.- 30 сент.
Акция "Молодежь читает – Харьковщина процветает!",
организованная Харьковской
областной
библиотекой
для
юношества, прошла 28 сентября перед ХНАТОБом, накануне
Всеукраинского дня библиотек.
2.Андреева Ю. Как выживать библиотекам / Ю. Андреева //
Веч. Харьков.- 2017.- 30 сент.
О
судьбе
библиотек
во
время
децентрализации
выссказываются эксперты: генеральный директор издательства
"Фолио" Александр Красовицкий и заместитель директора
библиотеки им. В.Г. Короленко Людмила Глазунова.
3.Бiблiотека-патрiарх крокує в ногу з часом // Слобiд. край. 2017.- 30 верес.
Про роботу найстаршої на Харкiвщинi бiблiотеки – бiблiотеки
Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна.
4.Громова О. Читали всi / О. Громова // Слобiд. край.- 2017.30 верес.
Про бiблiотеку як культурний центр, клуб за iнтересами для
книголюбiв, методичний центр.
5.Зорянська М. Креативнi iдеї вiд чугуївцiв / М. Зорянська //
Слобiд. край.- 2017.- 12 серп.
Про роботу Чугуївської мiської бiблiотеки для дiтей.
6.«Книжная клумба» – это место общения // Харьков.
известия.- 2017.- 15 июля.
Вблизи Харьковского литературного музея действует первая в
городе уличная библиотека – "Книжная клумба".
7.Михайлин И. ...и другой становится своим / И. Михайлин //
Харьков.известия.- 2017.- 4 июля.
Свое шестидесятилетие отметил Игорь Лосиевский – доктор
филологических наук, заведующий отделом редких книг и
рукописей Харьковской государственной научной библиотеки
имени В.Г. Короленко, поэт. К своему юбилею автор пришел с
новой книгой стихов.
8.Проценко М. Перша об'єднана / М. Проценко // Слобiд.
край.- 2017.- 15 лип.
Пiсля об'єднання на територiї Старосалтiвської громади
працюють сiм клубiв та стiльки ж бiблiотек.

Регіональні періодичні видання
1.Бiблiографiчний огляд // Голос Лозiвщини.- 2017.- 28 лип.
Бiблiографiчний огляд словникiв "Якщо знаю, що знаю мало –
читаю, щоб знати бiльше" пройшов 26 липня у Лозiвськiй мiськiй
бiблiотецi.
2.Вiдкриття Панютинської публiчної бiблiотеки // Голос
Лозiвщини.- 2017.- 1 верес.
1 вересня в смт Панютине Лозiвського району вiдбулась
урочиста церемонiя вiдкриття Панютинської публiчної бiблiотеки.
3.Вiннiк Т. "Чарiвнiсть рiдної землi" / Т. Віннік //
Дворiчанський край.- 2017.- 24 черв.
Богданiвською бiблiотечною фiлiїєю Дворiчанської ЦБС
проведено
еко-круїз
нацiональним
природним
парком
"Дворiчанський" для учнiв пришкiльного табору Богданiвської
ЗОШ.
4.Вдале декоративне рiшення // Промiнь (Краснокутський рн).- 2017.- 3 черв.
Про участь представникiв Краснокутського району в
щорiчному лiтературно-художньому конкурсi постерiв та книжкових
iлюстрацiй "Книга, що народжує мрiю", який проводила Харкiвська
обласна бiблiотека для юнацтва з 15 лютого по 28 квiтня 2017 року.
5.Виставка-експозицiя // Голос Лозiвщини.- 2017.- 11 серп.
9 серпня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла iсторична
виставка-експозицiя "Квiтуча щаслива моя Україна, найкраща
безцiнна i рiдна земля!" до Дня Незалежностi України.
6.Виховання любовi до України на основi народних традицiй
// Голос Лозiвщини.- 2017.- 21 лип.
Про заходи, якi пройшли у бiблiотеках Лозiвського району до
свята Iвана Купала.
7.Виховна година // Голос Лозiвщини.- 2017.- 29 верес. У
Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 26 вересня для учнiв 3-4 класiв провели
виховну годину "Осiнь – руда подруга" (фотовиставка).
8.Година iсторичного факту // Голос Лозiвщини.- 2017.- 8
верес.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 5 вересня пройшла година
iсторичного факту "Вiйна далеко, а пам'ять з нами" до закiнчення
Другої свiтової вiйни.
9.Горбацевич К. Лiто з бiблiотекою / К. Горбацевич // Голос
Лозiвщини.- 2017.- 21 лип.
Про роботу Плисiвської сiльської бiблiотеки Лозiвської ЦБС
пiд час лiтнiх канiкул.

10.Грузiнова Л. Не хлiбом єдиним / Л. Грузінова // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2017.- 30 верес.
Завiдуюча Аполлонiвською сiльською бiблiотекою-фiлiєю
Сахновщинської ЦБС Л. Грузiнова про участь бiблiотеки в
обласному конкурсi мiнi-проектiв "Разом в майбутнє".
11.«Державнi символи України» // Голос Лозiвщини.- 2017.18 серп.
До Дня Державного прапора України у Панютинськiй дитячiй
бiблiотецi Лозiвського району розмiщено куточок "Державнi
символи України".
12.«Дивосвiт iсторiї рiдного краю» // Голос Лозiвщини.2017.- 12 верес.
Краєзнавчий мiкс "Дивосвiт iсторiї рiдного краю" пройшов 6
вересня у Катеринiвськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiї Лозiвської ЦБС.
13.До 155-рiччя О. Генрi // Голос Лозiвщини.- 2017.- 15 верес.
До 155-рiччя з дня народження американського письменника
О. Генрi у Домаськiй бiблiотецi розмiщено тематичну поличку, а у
Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi пройшла виставка-персоналiя "Свiт
героїв О. Генрi".
14.До Дня миру // Голос Лозiвщини.- 2017.- 15 верес.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбувся вiдкритий перегляд
лiтератури "За мир у всьому свiтi, це значить за життя" до Дня миру.
15.До Дня партизанської слави // Голос Лозiвщини.- 2017.- 26
верес.
До Дня партизанської слави у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi
проведено iсторичний монолог "Хай вiчно горить вогонь пам'ятi".
16.Екологiчний книго-маршрут // Голос Лозiвщини.- 2017.16 черв.
14 червня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшов
екологiчний книго-маршрут "Ми всi господарi природи, то ж
бережемо її вроду" до Всесвiтнього дня охорони навколишнього
середовища.
17.«Жила-була бібліотека» // Голос Лозiвщини.- 2017.- 26
верес.
16 вересня в Лозiвськiй районнiй бiблiотецi для дiтей пройшов
казковий сторiтеллiнг "Жила-була бiблiотека".
18.«З любов'ю до України» // Вiсник Чугуївщини.- 2017.- 23
верес.
В Чугуївськiй районнiй ЦБС пройшов III районний конкурс
читцiв "З любов'ю до України", присвячений рiчницi Незалежностi
України.
19.«Закони лiтнього вiдпочинку» // Голос Лозiвщини.- 2017.21 лип.

18 липня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшло свято
читацького задоволення "Закони лiтнього вiдпочинку".
20.Заходи бiблiотек Лозiвської ЦБС // Голос Лозiвщини.2017.- 26 верес.
До Дня визволення Лозiвщини вiд фашистських загарбникiв в
бiблiотеках Лозiвської ЦБС проведенi книжковi виставки, тематичнi
викладки лiтератури про роки вiйни та визволення рiдного краю вiд
фашистiв.
21.Iллiчiвський М. Змiстовна екскурсiя до бiблiотеки / М.
Іллічівський // Обрiї Iзюмщини.- 2017.- 22 черв.
Учнi 1-4 класiв побували на екскурсiї в Iзюмськiй центральнiй
районнiй бiблiотецi.
22.Iллiчiвський М. Лiтературна подорож з вiдомими героями
/ М. Іллічівський // Обрiї Iзюмщини.- 2017.- 22 черв.
У рамках дiї лiтнього пришкiльного табору працiвники
Iзюмської центральної районної бiблiотеки провели лiтературну
подорож "В гостях у Всеволода Нестайка".
23.Iллiчiвський М. Пригорнутися душею до поезiї / М.
Іллічівський // Обрiї Iзюмщини.- 2017.- 22 черв.
В Iзюмськiй мiськiй дитячiй бiблiотецi вiдбулася зустрiч
п'ятикласникiв ЗОШ N 4 з авторкою збiрок "Збирала в пригорщi
слова" та "Що маю на душi" О.I. Садковою.
24.Iсторичний монолог // Голос Лозiвщини.- 2017.- 28 лип.
27-28 липня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi проведено
iсторичний монолог "Вустами iсторикiв про князя Володимира" до
Дня хрещення Київської Русi-України.
25.Кiптiла С. Лiто-лiтечко! / С. Кіптіла // Дворiчанський
край.- 2017.- 24 черв.
В Миколаївськiй бiблiотечнiй фiлiї Дворiчанської ЦБС
провели для малечi з пришкiльного табору вiдпочинку екскурсiю
бiблiотекою.
26.Кантемир Л. Бiблiотеки в епоху змiн / Л. Кантемир // Вiстi
Дергачiвщини.- 2017.- 30 верес.
Директор Дергачiвської централiзованої бiблiотечної системи
Л. Кантемир про роботу бiблiотек району.
27.Кас'ян Т. Мiй рiдний край – моя земля / Т. Кас’ян // Рiдний
Золочiв.- 2017.- 26 серп.
Про лiтературно-краєзнавчу роботу Золочiвської районної
бiблiотеки.
28.«Книги читай – свiт пiзнавай» // Голос Лозiвщини.- 2017.11 серп.
Панютинська дитяча бiблiотека Лозiвського району
представила книжкову виставку "Книги читай – свiт пiзнавай".

29.Книго-маршрут // Голос Лозiвщини.- 2017.- 28 лип.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 27 липня вiдбувся повчальний
книго-маршрут "Шлях до школи небезпечний, то ж обачним бути
доречно".
30.Книжкова виставка // Голос Лозiвщини.- 2017.- 12 верес.
Книжкову виставку "Хронiка комунiстичної iнквiзицiї" до 80-х
роковин масових полiтичних репресiй 1937-1938 рокiв вiдкрили 9
вересня у Домаськiй бiблiотецi Лозiвського району.
31.Книжкова виставка // Голос Лозiвщини.- 2017.- 15 верес.
15 вересня у Домаськiй бiблiотецi Лозiвського району до Дня
мiста розмiщено книжкову виставку "Лiтература рiдного краю".
32.Книжкова поличка // Голос Лозiвщини.- 2017.- 28 лип.
25 липня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi розмiщено
книжкову поличку "Четвертий мушкетер" до 215-ї рiчницi з дня
народження французького письменника Олександра Дюма.
33.«Книжковий Динопарк» // Голос Лозiвщини.- 2017.- 21
лип.
20 липня у Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi вiдбулася
електронна презентацiя "Книжковий Динопарк".
34.Книжково-документальна виставка // Голос Лозiвщини.2017.- 28 лип.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi розмiщено книжководокументальну виставку "Святої Русi священнi заповiти" до Дня
хрещення Київської Русi-України.
35.«Конституцiя України в малюнках» // Голос Лозiвщини.2017.- 16 черв.
Лозiвська мiська бiблiотека провела iсторичне знайомство
"Конституцiя України в малюнках" до Дня Конституцiї України.
36.Креативнiсть як необхiдний принцип роботи сучасного
бiблiотекаря // Голос Лозiвщини.- 2017.- 5 верес.
Пройшов семiнар працiвникiв бiблiотек Лозiвської ЦБС за
темою "Креативнiсть як необхiдний принцип роботи сучасного
бiблiотекаря". Бiблiотекарi взяли активну участь в обмiнi досвiдом
"Професiйнi дiалоги".
37.Кузьмiна В. "Найрiднiшi для нас – матерi" / В. Кузьміна //
Промiнь (Краснокутський р-н).- 2017.- 3 черв.
В Краснокутськiй центральнiй районнiй бiблiотецi проведенi
заходи з нагоди Всесвiтнього дня матерi.
38.Лiлiтко Г. "Передоза осенi" / Г. Лілітко // Голос
Лозiвщини.- 2017.- 22 серп.
Iнтерв'ю з працiвницею Лозiвської юнацької бiблiотеки,
членом художньої ради Харкiвського вiддiлення Всеукраїнської

творчої спiлки "Конгрес лiтераторiв України", поетесою Ольгою
Тарасовою.
39.Лiлiтко Г. У селищi Панютине вiдкрито публiчну
бiблiотеку / Г. Лілітко // Голос Лозiвщини.- 2017.- 8 верес.
1 вересня в примiщеннi Панютинської ЗОШ N 1 Лозiвського
району було вiдкрито Панютинську публiчну бiблiотеку.
40.Лавровська В. Районнi новини / В. Лавровська // Голос
Лозiвщини.- 2017.- 18 лип.
Аматори Перемозького сiльського будинку культури
Лозiвського району провели для жителiв с. Герсеванiвка захiд,
присвячений святу Iвана Купала. Ведуча заходу – завідувачка
Перемозької бiблiотеки-фiлiї О.М. Полякова.
41.Лихно М. Лiтературнi здобутки селища Пересiчне / М.
Лихно // Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 12 серп.
В актовiй залi Пересiчанської селищної ради Дергачiвського
району вiдбулася презентацiя лiтературних здобуткiв селища,
мiсцевої ради ветеранiв вiйни та працi та створеного при нiй
творчого об'єднання "Лiтературне мереживо", на яку були запрошенi
серед iнших гостi з Вiльшанської селищної бiблiотеки, при якiй
працює лiтературний гурток "Пегас".
42.Любов до книги плекаємо змалку // Голос Лозiвщини.2017.- 20 черв.
14 червня до Лозiвської центральної районної бiблiотеки
завiтали школярi iз закладу працi та вiдпочинку "Старшокласник"
ЛНВК "ЗНЗ-ДНЗ N 8".
43.«Мiй край – моя турбота» // Голос Лозiвщини.- 2017.- 11
серп.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi розмiщено цикл книжкових
виставок природоохоронної тематики "Мiй край – моя турбота".
44. Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2017.16 черв.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi проведено: екскурсiю до
бiблiотеки "До доброї казки запрошуємо вас!" – посвята в читачi,
майстер-класи "Майстерня вмiлих рученят", робота "Пункту
європейської iнформацiї Лозiвської юнацької бiблiотеки",
європейський куточок "Європа – наш спiльний дiм", констультарiум
з використанням електронних видань "Дiзнавайся про Європу разом
з нами".
В Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi представленi: виставкарекомендацiя "Молодь за здоровий спосiб життя", креативна
народознавча виставка "Зелена недiля у батькiвськiй хатi".
У Панютинськiй дитячiй бiблiотецi Лозiвського району
вiдкрили правовий куточок "Державнi символи України".

45.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2017.11 серп.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представленi: виставкапрезентацiя книг та журналiв про український старовинний одяг
"Генетичний код України", книжкова виставка "Смакуємо з
любов'ю" (страви нацiональної кухнi), тематичний стенд "Шляхи
євроiнтеграцiї Харкiвщини", консультарiум з використанням
електронних видань "Дiзнавайся про Європу разом з нами",
європейський куточок "Європа – наш спiльний дiм".
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдкрилися: викладказнайомство "Читай книги, що стали подiєю", виставка словникiв "Iз
скарбнички дiда Лiтературознавця", творчий калейдоскоп "Вишита
колоссям i калиною, Земля зачарована моя", лiтературний фуршет
"Свята жнив i врожаю" до серпневих обрядових свят.
46.Мiсто Лозова: подiї та факти // Голос Лозiвщини.- 2017.12 верес.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi представленi: книжкова
поличка "Мужнiсть партизанська" та вечiр-пам'ятi "Фронт за лiнiєю
фронту" до Дня партизанської слави; виставка-пам'ять "Без вини, без
вiйни..." до Дня пам'ятi жертв полiтичних репресiй; вулична акцiя
"Європейське обличчя рiдного мiста", книжкова виставка "Люби i
знай свiй рiдний край", виставка книг лозiвських письменникiв
"Лозова талантами багата", краєзнавчий куточок "Рiдне мiсто моє
Лозова" та бiблiотечнi замальовки "Чари рiдного краю" до Дня
мiста.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi представлена перiодична
викладка "Бойова слава землякiв" (присвячена воїнам АТО).
47.«Мед – дивовижний витвiр природи» // Голос Лозiвщини.2017.- 18 серп.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла година цiкавих
повiдомлень "Мед – дивовижний витвiр природи" до Дня меду.
48.Миколаєнко В. Тих днiв не змарнiє слава / В. Миколаєнко
// Обрiї Iзюмщини.- 2017.- 29 черв.
Працiвники Iзюмської центральної районної бiблiотеки у День
скорботи i вшанування пам'ятi жертв вiйни органiзували для читачiв
годину пам'ятi "Неоголошена вiйна проти народу".
49.Мисниченко I. Поiнформований – значить озброєний / І.
Мисниченко // Промiнь (Краснокутський р-н).- 2017.- 15 лип.
Харкiвська обласна бiблiотека для юнацтва, вiддiл культури,
молодi i спорту Краснокутської РДА та Краснокутська центральна
бiблiотека органiзували i провели у стiнах Краснокутського РБК
семiнар на тему "Робота закладiв культури в умовах децентралiзацiї
i мобiлiзацiї".

50.«Моя країна Україна» // Голос Лозiвщини.- 2017.- 18 серп.
У Лозiвськiй юнацькiй бiблiотецi 15 серпня вiдбувся перегляд
фiльму "Моя країна Україна" до Дня Державного прапора України.
51.«Немає переводу добрим звичаям народу» // Голос
Лозiвщини.- 2017.- 18 серп.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 17 серпня провели креативний
вiдкритий перегляд лiтератури "Немає переводу добрим звичаям
народу" до свята Спаса.
52.Нехай нiколи не гасне вогник у храмi-бiблiотецi! // Вiстi
Змiївщини.- 2017.- 29 верес.
Про Скрипаївську сiльську бiблiотеку Змiївського району та її
завiдуючу – Гордiєнко Надiю Михайлiвну.
53.Огляд-конкурс // Голос Лозiвщини.- 2017.- 19 верес.
Серед бiблiотек-фiлiй Лозiвської ЦБС проходив районний
огляд-конкурс патрiотичного спрямування "Всiм серцем любiть
Україну свою...", в якому взяли участь 22 бiблiотеки. Пiдсумки
конкурсу будуть оголошенi 30 вересня пiд час святкування
Всеукраїнського дня бiблiотек.
54.Перегляд лiтератури // Голос Лозiвщини.- 2017.- 16 черв.
У Панютинськiй дитячiй бiблiотецi Лозiвського району 13
червня пройшов перегляд лiтератури "Ура – канiкули". Лозiвська
мiська бiблiотека 16 червня представила вiдкритий перегляд
лiтератури "Всi ми велика родина i мати у нас Україна".
55.Петровська Г. Книга – наш вiрний друг / Г. Петровська //
Вiстi Змiївщини.- 2017.- 29 верес.
47 рокiв трудового стажу на бiблiотечнiй нивi має перша
завiдуюча Генiївської сiльської бiблiотеки Змiївської ЦБС Костенко
Мотя Дмитрiвна.
56.Помазан С. "Острiв дитинства на планетi Земля" / С.
Помазан // Обрiї Iзюмщини.- 2017.- 22 черв.
Бiблiотекарi Капитолiвської бiблiотеки Iзюмської ЦБС разом з
культпрацiвниками органiзували у Капитолiвськму дитсадочку захiд
"Острiв дитинства на планетi Земля".
57.Посохова Л. Нiхто не забутий, нiщо не забуто / Л.
Посохова // Вiсник Великобурлуччини.- 2017.- 1 лип.
22 червня у читальному залi Великобурлуцької центральної
районної бiблiотеки вiдбувся тематичний захiд "Нiхто не забутий,
нiщо не забуто", присвячений Дню скорботи i вшануванню пам'ятi
жертв вiйни в Українi.
58.Прес-дiалог // Голос Лозiвщини.- 2017.- 21 лип.
У Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi 20 липня проведено пресдiалог "Скiльки б книг не прочитав новiшого немає нiж журнал".

59.Районний огляд-конкурс // Голос Лозiвщини.- 2017.- 22
верес.
13 вересня завершився районний огляд-конкурс патрiотичного
спрямування серед бiблiотек-фiлiй Лозiвської ЦБС "Всiм серцем
любiть Україну свою...". В бiблiотеках району пройшли заходи, якi
були покликанi виховувати любов до рiдного краю.
60.Сiнiченко Л. Бiблiотека – давня i вiчно юна оселя
людського духу (до 90-рiччя утворення центральної бiблiотеки) / Л.
Сініченко // Колос (Сахновщинський р-н).- 2017.- 23 верес.
Iсторiя створення, розвитку i сьогодення Сахновщинської
районної бiблiотеки, яка вiдзначає своє 90-рiччя.
61.Свириденко Г. Бiблiотеки в епоху змiн / Г. Свириденко //
Вiстi Дергачiвщини.- 2017.- 30 верес.
Про мiсце бiблiотек в сучасному свiтi, та необхiднiсть змiн у
їхнiй роботi розповiдає директор наукової бiблiотеки Харкiвської
державної зооветеринарної академiї Г. Свириденко.
62.Сєрiк О. Казковi пригоди школярiв у бiблiотецi / О. Сєрік //
Вiстi Змiївщини.- 2017.- 16 черв.
В Слобожанськiй мiськiй бiблiотецi Змiївського району для
вихованцiв шкiльного табору "Дивосвiт" лiцею N 1 провели
пiзнавально-розважальну програму "Цiкавi розповiдi про бiблiотеку,
книги та казки".
63.Склярова Л. У царинi друкованого слова / Л. Склярова //
Вiсник Великобурлуччини.- 2017.- 30 верес.
Про
роботу
Черненської
сiльської
бiблiотеки
Великобурлуцького району та її берегиню – завідувача Валентину
Миколаївну Мєрко.
64.Славний гетьман України // Голос Лозiвщини.- 2017.- 15
серп.
До 360-рiччя iз дня смертi Богдана Хмельницького у
Лозiвськiй ЦРБ органiзована виставка-пам'ять пiд назвою "Схвальне
слово iсторичний книзi". В Краснопавлiвськiй бiблiотецi-фiлiї N 2
був проведений iсторичний ракурс "Славетний гетьман України",
присвячений життю та дiяльностi Б. Хмельницького.
65.Сучкова Л. Читали Пушкiна, Шевченка, дивились на
картини земляка / Л. Сучкова // Обрiї Iзюмщини.- 2017.- 22 черв.
2 червня в Iзюмськiй центральнiй та дитячiй мiських
бiблiотеках було проведено краєзнавчий квест "Вулицями рiдного
мiста".
66.Тренiнг // Голос Лозiвщини.- 2017.- 18 серп.
15 серпня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшов тренiнг:
виставка-гра для залучення дiтей до читання.

67.Тротченко С. Любiть книгу, друзi! / С. Тротченко // Рiдний
Золочiв.- 2017.- 26 серп.
Працiвники Золочiвської районної бiблiотеки виконують
замовлення читачiв, якi не мають змоги вiдвiдувати бiблiотеку
самостiйно i приносять книги їм додому.
68.«Український портал про країни та подорожi» // Голос
Лозiвщини.- 2017.- 29 верес.
27 вересня до Дня туризму у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi
вiдбулась вiртуальна подорож "Український портал про країни та
подорожi".
69.Урок безпеки // Голос Лозiвщини.- 2017.- 16 черв.
13 червня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшов урок
безпеки "В гостях у свiтлофора Моргайленка".
70.Урок мужностi // Голос Лозiвщини.- 2017.- 15 верес.
12 вересня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшов урок
мужностi "Їхнi iмена в iсторiї Лозової" до Дня мiста.
71.Флешбук // Голос Лозiвщини.- 2017.- 16 черв.
16 червня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi вiдбувся флешбук
"Лiтературна галактика".
72.Фоменко I. Робота бiблiотеки в лiтнiй час / І. Фоменко //
Дворiчанський край.- 2017.- 24 черв.
В Тавiльжанськiй бiблiотецi Дворiчанської ЦБС проведено
захiд "День вiрного друга".
73.Хвилина поезiї // Голос Лозiвщини.- 2017.- 26 верес.
20 вересня у Лозiвськiй мiськiй бiблiотецi пройшла хвилина
поезiї "За чисте небо на нашiй стомленiй землi".
74.Цiлiнська О. Про заходи до Дня визволення Лозiвщини вiд
фашистських загарбникiв / О. Цілінська // Голос Лозiвщини.- 2017.29 верес.
До Дня визволення Лозiвщини вiд фашистських загарбникiв,
який вiдзначають 16 вересня, в бiблiотеках Лозiвської ЦБС щороку
проводять рiзноманiтнi заходи. Так, цьогорiч, Лозiвська районна
бiблiотека для дiтей запросила своїх читачiв на краєзнавчу вiдеоподорож "Краю рiдний – життя мого основа".
У Катеринiвськiй бiблiотецi пiдготували героїко-патрiотичний
репортаж "Полум'яний подвиг Лозiвщини"; в Орiльськiй бiблiотецi
N 1 проведено годину iсторiї "Уклiн живим – загиблим слава!"; у
Краснопавлiвськiй бiблiотецi N 1 пройшло iсторичне вiконце "Над
Краснопавлiвкою небо голубiє" тощо.
75.«Щедрий Спас прийшов до нас» // Голос Лозiвщини.2017.- 25 серп.

12 серпня Лозiвська центральна районна бiблiотека до трьох
Спасiв пiдготувала народознавче повiдомлення "Щедрий Спас
прийшов до нас".

Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором
інформації з питань культури і мистецтва Харківської обласної
універсальної наукової бібліотеки

