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Професійна періодика
1.Березюк Н. Невтомний працівник на бібліографічній «ниві»:
Академік Дмитро Іванович Багалій / Н. Березюк // Бiблiотечний форум:
історія, теорія i практика. - 2018.- N 1.- С.59-63.
У статті провідного бібліографа Центральної наукової бібліотеки ХНУ
ім. В.Н.Каразіна Ніни Березюк розглядається історико-бібліографічний
аспект наукової діяльності патріарха української історії Д.І. Багалія.
2.Васьківська О. Книговидавнича справа в губерніях України у роки
визвольних змагань (1917 – 1920): тенденції розвитку / О. Васьківська //
Вісник Книжкової палати.- 2018.- №2.- С.38-48.
У статті досліджено характерні особливості книговидання в роки
визвольних змагань у дев’яти губерніях України, Харківській – у тому числі.
3.Косачова О. Проблема актуалізації книги в контексті теорії
журналістики / О. Косачова // Вісник Книжкової палати.- 2018.- №2.- С.12-16.
Соціокомунікативний феномен книги розглянуто з позиції теорії
журналістики; наголошено на соціальній значущості книги та потребі
процесу її актуалізації. Запропоновано критерії актуальності книги, що
виводять її на рівень журналістського твору. Виявлено перспективні напрями
процесу актуалізації книги силами фахівців інформаційно-бібліотечної
галузі.
4.Маркова В. Від реклами видання – до реклами читання / В. Маркова
// Вісник Книжкової палати.- 2018.- №2.- С.27-27.
Рецензія завідувача кафедри журналістики ХДАК Вікторії Маркової на
монографію Т. Булах «Рекламна комунікація в книжковій галузі».
5.Островська О. Мережа українських військових бібліотек: сучасний
стан та перспективи входження в соціокомунікаційний простір / О.
Островська // Бібліотечний вісник.- 2018.- №1.-С.9-18.
У статті досліджується мережа військових бібліотек України, у тому
числі бібліотеки Харківського національного університету Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба, розкриваються їхні функції, специфічні завдання,
охарактеризовано бібліотечні ресурси, колекції документів. Проаналізовано

сайти деяких сучасних військових книгозбірень та електронних бібліотек
військової літератури, обґрунтовано необхідність розроблення типового
сайта української військової бібліотеки.
Обласні періодичні видання
1.Библиотека, ставшая лучшей в стране // Харьков. известия.- 2018.- 4
янв.
Харьковская областная библиотека для детей получила Гран-при
Всеукраинского конкурса областных библиотек за систематическую работу с
переселенцами, воспитание патриотизма, формирование высокого уровня
мировоззрения и поддержку одаренных детей.
2.В городе создают новый музей // Харьков. известия.- 2018.- 3 апр.
В Харьковской областной библиотеке для детей коллектив и
администрация совместными усилиями создают собственный Музей АТО.
3.Живописные фантазии // Харьков. известия.- 2018.- 16 янв.
Харьковчанам представили выставку «Сказки, поговорки и пословицы
украинского народа: живописные фантазии». Мероприятие прошло в
Харьковской областной библиотеке для детей в формате выставки работ
детской студии изобразительного искусства «Сто фантазий».
4.Мультфильмы харьковчан покоряют Европу // Харьков. известия.2018.- 8 марта.
Недавно в одной из передач на Белорусском ТВ прошел сюжет о школе
мультипликации «Узнай город», которая действует при Харьковской
областной библиотеке для детей.
5.Стрельник И. Победители детских конкурсов успешны во взрослой
жизни / И. Стрельник // Вечер. Харьков.- 2018.- 23 янв.
Заведующая сектором прогнозирования и инновационной деятельности
Харьковской областной библиотеки для детей Валентина Лупицкая – гость
редакции «Вечернего Харькова», отвечает на вопросы читателей.
Регіональні періодичні видання
1.«Біла тура» збирає друзів // Нове життя (Близнюківський р-н).2018.- 31 берез.
У приміщенні Близнюківської районної бібліотеки пройшли заключні
ігри змагань з шахів серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів «Біла
тура».
2.«Мысли вслух» – книжка, за яку не соромно // Вісник
Дергачівщини.- 2018.- 26 січ.
Книгу віршів Сергія Стеценка, поета з смт Солоницівка, презентували у
Дергачівській районній бібліотеці на засіданні літературної студії
«Суголосся».
3.Арсенійчук І. Нові видання отримали бібліотеки району / І.
Арсенійчук // // Вісник Великобурлуччини.- 2018.- 17 лют.
У січні книжковий фонд бібліотек Великобурлуччини поповнився 714
примірниками, що безкоштовно надійшли з Харківської обласної
універсальної наукової бібліотеки за державною програмою «Щодо

здійснення придбання українських книг для поповнення фондів публічних
бібліотек».
5.Богдан В. До дня мови / В. Богдан // Зоря.- 2018.- 3 берез.
До Дня рідної мови працівники бібліотеки провели захід «Цілюща
криниця душі – рідна мова» для учнів Золочівської ЗОШ №2, а директор
районної бібліотека Н.В. Воскобойнікова запросила їх на наступну зустріч,
присвячену Шевченківським дням.
6.Бойко В. Не зупинятися на досягнутому / В. Бойко // Вісті
Дергачівщини.- 2018.- 27 січ.
У читальній залі Дергачівської ЦРБ на засіданні літстудії «Суголосся»
відбулася презентація другої збірки російськомовних віршів Сергія Стеценка
«Мысли вслух».
7.Буцький А. Лозівській центральній дитячій бібліотеці – 70! Внесок у
майбутнє / А. Буцький // Голос Лозівщини.- 2018.- 30 берез.
Про Лозівську центральну дитячу бібліотеку, якій у березні
виповнилось сімдесят років.
8.Введенская Н. Картинки с выставки / Н. Введенская // Трибуна
трудящих (Харківський р-н).- 2018.- 3 берез.
Височанська бібліотека-філія №1 – справжній культурний центр
селища. Нещодавно тут пройшла виставка художньо-ужиткових виробів
однієї із найактивніших читачок бібліотеки Любові Подлиняєвої.
9.Від Валентинок до поробок // Трибуна трудящих (Харківський р-н).2018.- 10 лют.
Практично в усіх бібліотеках-філіях ЦБС Харківського району до Дня
святого Валентина підготовлені тематичні виставки, експозиції, яскраві
стенди тощо.
10.Вікторина для малечі // Голос Лозівщини.- 2018.- 23 берез.
21 березня у Лозівській міській проведено вікторину для малечі
«Дозволено, заборонено» про правила дорожнього руху.
11.Вони згасли як зорі // Вісті Дергачівщини.- 2018.- 24 лют.
Дворічнокутянська бібліотека разом із завучем місцевої школи провела
для учнів 9, 10, 11-х класів годину-реквієм «Ріка нашої пам’яті», присвячену
трагічним подіям, які відбулись на Майдані у лютому 2014 року.
12.Година ліричної пісні // Голос Лозівщини.- 2018.- 2 берез.
28 лютого у міській бібліотеці проведено годину ліричної пісні
«Мелодії кохання» з клубом «Родовід».
13.Година поезії // Голос Лозівщини.-2018.- 4 трав.
3 травня 2018 року у Лозівській міській бібліотеці спільно з
літературним клубом «Лігос» проведено годину поезії «Слово матері»
14.Година-реквієм // Голос Лозівщини.-2018.- 4 трав.
5 травня 2018 року у Лозівській юнацькій бібліотеці проведено годинуреквієм «Пам’ять століть».
15.Годунко Л. Щоб добре знати рідну мову / Л. Годунко // Сільські
новини (Валківський р-н).- 2018.- 16 січ.

Бібліотечний урок-гру до Дня української писемності та мови провела
для учнів Шарівської ЗОШ сільський бібліотекар Ю.В. Боєва. Шкільний
бібліотекар Ю.В.Іванова представила виставку тематичної літератури.
16.Голубнича О. Книга – найкращий подарунок / О. Голубнича // Вісті
Зміївщини.- 2018.- 6 берез.
У Зміївському районі пройшла традиційна акція дарування книг
бібліотекам, присвячена Міжнародному дню дарування книги.
17.Голубнича О. Кращої, ніж рідної – мови не буває / О.Голубнича //
Вісті Зміївщини.- 2018.- 2 берез.
21 лютого в Зміївській районній бібліотеці відбувся захід з нагоди
Міжнародного дня рідної мови.
18.Горбань І. Диво-казка у бібліотеці / І. Горбань // Вісті
Красноградщини.- 2018.- 5 січ.
У Красноградській районній бібліотеці відбулася лялькова вистава
«Пригоди у казковому лісі». Її підготували учасники дитячого театру
«Казкарик», що діє під керівництвом провідного бібліотекаря Світлани
Шаповал.
19.День дарування книг // Нове життя (Близнюківський р-н).- 2018.- 24
лют.
День дарування книг – свято гідне нашої уваги і шанування. Учні
Криштопівської школи залюбки дарували книги до фонду бібліотеки.
Обмінюємось інформацією – обмінюємось знаннями.
20.Діалог з читачем // Голос Лозівщини.- 2018.- 23 лют.
23 лютого 2018 року відбувся діалог з читачем «Правда – служниця,
Воля – її дочка, Мир – її товариш» до Дня соціальної справедливості.
21.До Дня Святого Валентина // Голос Лозівщини.- 2018.- 16 лют.
13 лютого у Лозівській міській бібліотеці пройшло свято закоханих «Я
ворожу на ромашці…».
22.До Дня Соборності України // Голос Лозівщини.- 2018.- 19 січ.
19 січня у Лозівській міській бібліотеці для дітей 6-х класів проведено
урок державності «Майбутня доля мислилась соборно», діяла книжкова
виставка «Україна писанкова, Україна калинова. Ти навік моя!». До Дня
Соборності України у юнацькій бібліотеці: виставка-перегляд «Україна –
Соборна, вільна, сильна», година спілкування «Собором все поборем!»; у
Панютинській публічній бібліотеці – виставка-роздум «Моя Соборна,
суверенна».
23.Дригайло Т. Найкращий подарунок – гарний настрій / Т. Дригайло
// Сільські новини (Валківський р-н).- 2018.- 20 січ.
В бібліотеці с. Очеретове пройшла концертно-розважальна програма
«Новорічні сюрпризи», на яку зібрались діти і їх рідні.
24.Засідання клубу «Дозвілля» // Вісті Дергачівщини.- 2018.- 20 січ.
В Русько-Лозівській сільській бібліотеці пройшло чергове засідання
клубу за інтересами «Дозвілля». Для учасників клубу та читачів бібліотеки
було організовано майстер-клас з виготовлення новорічних іграшок.

25.Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні // Голос Лозівщини.- 2018.- 23
лют.
20 лютого 2018 року у Панютинській публічній бібліотеці пройшла
презентація книги Р. Неділько «Небесна варта», у Лозівській міській
бібліотеці – виховна година «Герої не вмирають, та краще, щоб були серед
живих!».
26.Іванкіна Я. Виставка до Дня соборності / Я. Іванкіна // Вісті
Водолажчини.- 2018.- 20 січ.
До Дня соборності України в читальній залі Нововодолазької
центральної районної бібліотеки функціонує книжкова виставка «Велична і
свята моя рідна Україна».
27.Історичний урок // Голос Лозівщини.- 2018.- 26 січ.
25 січня 2018 року в Лозівській міській бібліотеці для студентів
професійного ліцею проведено історичний урок «Перші кіборги» до 100річчя пам’яті Героїв Крут.
28.Кареліна Т. Шевченківськими днями / Т. Кареліна // Вісті
Дергачівщини.- 2018.- 31 берез.
Засідання у літературно-мистецькій вітальні, що пройшло у
Пересічанській бібліотеці шевченківськими днями, було присвячене
творчості Т.Г. Шевченка, як художника.
29.Книжкова виставка // Голос Лозівщини.- 2018.- 23 лют.
22 лютого у Панютинській публічній бібліотеці пройшла книжкова
виставка «Мандрівка в глибину народних звичаїв».
30.Книжкова виставка // Голос Лозівщини.-2018.- 4 трав.
5 травня 2018 року у Домаській бібліотеці проведено книжкову
виставку «Безсмертя полум’яних літ» до Дня пам’яті та примирення і до Дня
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
31.Ковток води із Стусових глибин // Вісті Дергачівщини.- 2018.- 27
січ.
У Дергачівській центральній бібліотеці пройшов вечір пам’яті
українського поета, борця за свободу України Василя Стуса. В читальній залі
оформлено книжкову виставку «Я воскрес, щоб з вами жити», яка розкриває
постать Стуса на тлі історії України – в житті, творчості, спогадах, оцінках.
32.Костова Т. Працювала господиня до самого ранку… // Т.Костова //
Трибуна трудящих (Харківський р-н).- 2018.- 14 лют.
У бібліотеці-філїї №50, що на Північній Салтівці, відбулась виставка
авторської
ляльки-мотанки
«Слобожанська
господиня-трудівниця»
майстрині-харків’янки Олени Кулі. Під час виставки вона провела майстерклас з учнями, який організувала бібліотекар Наталія Павленко.
33.Лисаченко В. Зерно таланту визріло з любов’ю до мистецтва / В.
Лисаченко // Обрії Ізюмщини.- 2018.- 4 січ.
Свою трудову діяльність директор районного організаційнометодичного центру при відділі культури і туризму Олена Вікторівна
Бурцева розпочинала у центральній районній бібліотеці.
34.Літературна веселка // Голос Лозівщини.- 2018.- 30 берез.

27 березня у Домаській бібліотеці проведено літературну годину
«Дітям іскринки з веселої скриньки» до тижня дитячої та юнацької книги.
35.Літературний вечір-реквієм // Голос Лозівщини.- 2018.- 26 січ.
26 січня 2018 року у Домаській бібліотеці пройшов літературний вечірреквієм «І пам’яттю не оминути останній бій…» до 100-річчя пам’яті Героїв
Крут.
36.Літературний екскурс // Голос Лозівщини.- 2018.- 16 лют.
13 лютого у Домаській бібліотеці пройшов літературний екскурс
«Свята спадщина» до 100-річчя затвердження Тризуба державним символом
УНР.
37.Літературний серпантин // Голос Лозівщини.- 2018.- 9 лют.
8 лютого 2018 року у Лозівській міській бібліотеці пройшов
літературний серпантин «Мандрівка до світу професій».
38.Літературний тест // Голос Лозівщини.- 2018.- 23 берез.
22 березня у Домаській бібліотеці проведено літературний квест «Ким
стати».
39.Літературний ярмарок // Голос Лозівщини.- 2018.- 16 берез.
15 березня у Домаській бібліотеці проведено літературний ярмарок
«Здорова їжа. Модний формат».
40.Майстер-клас // Голос Лозівщини.- 2018.- 23 берез.
21 березня у Лозівській юнацькій бібліотеці проведено майстер-клас з
плетіння ляльки-мотанки «Оберіг своїми руками» до Дня лялькаря.
41.Миколаєнко В. Удосконалюючи бібліотечну справу / В.
Миколаєнко // Обрії Ізюмщини.- 2018.- 15 берез.
У центральній районній бібліотеці відбувся семінар-нарада на тему
«Бібліотечне краєзнавство як фактор збереження історичних подій та
культурних традицій». У роботі семінару взяла участь начальник відділу
культури і туризму РДА Олена Рудь.
42.Місто Лозова: події та факти // Голос Лозівщини.- 2018.- 2 лют.
До Дня пам’яті Героїв Крут у Лозівській юнацькій бібліотеці пройшла
літературна година «Гірка доля нації»; у Панютинській бібліотеці – книжкова
виставка «Скорботна свічка пам’яті людської».
43.Місто Лозова: події та факти // Голос Лозівщини.- 2018.- 23 лют.
Протягом тижня у Лозівській юнацькій бібліотеці було розгорнуто
книжкову виставку до Дня Героїв Небесної Сотні «Витає дух нескореної
волі…».
44.Муковоз О. Бібліотекам сучасності бути! / О. Муковоз // Вісник
Богодухівщини.- 2018.- 2 лют.
Богодухівська центральна районної бібліотека отримала для бібліотек
району п’ять ноутбуків «ASUS». Їх вручили бібліотекарям керівники району
– голова Богодухівської районної ради С.Ф. Панов та голова Богодухівської
райдержадміністрації В.А. Шаров.
45.Муковоз О. Книгу не замінити / О. Муковоз // Вісник
Богодухівщини.- 2018.- 16 лют.

Понад сорок років працює у Богодухівській ЦБС Людмила Анатоліївна
Гуріна.
46.На гостини до митця // Голос Лозівщини.- 2018.- 16 берез.
16 березня у Лозівській юнацькій бібліотеці проведено літературний
подіум «На гостини до митця» до Всесвітнього Дня поезії.
47.Набродова К. / К. Набродова // Вісник Великобурлуччини.- 2018.27 січ.
З Нагоди Дня Соборності України у Великобурлуцькій центральній
районній бібліотеці діє книжково-ілюстративна виставка «Злука. Соборність.
Воля», у Великобурлуцькій районній бібліотеці для дітей – експрес-виставка
«Великий день злуки».
48.Набродова К. / К. Набродова // Вісник Великобурлуччини.- 2018.- 3
лют.
До 100-річчя подвигу Героїв Крут працівники Великобурлуцької
центральної районної бібліотеки підготували та провели урок історичної
пам’яті на тему «Їх слава буде пламеніти» для учнів 9-х класів
Великобурлуцької ЗОШ І – ІІІ ст.
49.Наступний тиждень району // Сільські новини (Валківський р-н).2018.- 17 берез.
19 березня у Валківській районній дитячій бібліотеці пройшла
екологічна година «Людино! Хто ти на землі?». 21 березня у Валківській ЦРБ
провели літературний вернісаж «Все, що душа довірила словам» та
оформили книжкову виставку «Поезія – ти сила чарівна». Цього ж дня у
районній дитячій бібліотеці відбувся перегляд літератури – «Мелодія
доброти».
50.Новикова З. «Серцю властиво любити» / З. Новикова // Вісті
Дергачівщини.- 2018.- 17 лют.
У Дергачівській центральній районній бібліотеці пройшов гурман-вечір
«Серцю властиво любити». Гості вечора – давні друзі, користувачі
бібліотеки, послухали притчі про кохання, цікаві факти із життя відомих
особистостей, вірші місцевої поетеси Г.С. Нікітіної, взяли участь у вікторині
«Все починається з любові».
51.Новикова З. Зимові зустрічі в бібліотеці / З. Новикова // Вісті
Дергачівщини.- 2018.- 20 січ.
З початком нового року розпочала свою діяльність літературномузична вітальня у Вільшанській бібліотеці для дорослих. Учасники
літературного клубу «Пегас» спільно із фольклорним гуртом «Натхнення» до
новорічно-різдвяних свят провели літературно-музичні вечори «Зимовий
калейдоскоп» та «Мереживо зимових свят».
52.Новини в один абзац // Голос Лозівщини.- 2018.- 9 берез.
6 березня 2018 року у Лозівській міській бібліотеці пройшло свято
матері «Жінка – одвічна загадка природи» з клубом «Родовід».
53.Остапенко С. Літературне засідання у Дергачах / С. Остапенко //
Вісті Дергачівщини.- 2018.- 31 берез.

24 березня 2018 року в Дергачівській центральній бібліотеці відбулося
чергове засідання районної літературної студії «Суголосся», присвячене
Всесвітньому Дню поезії.
54.Перегляд фільму // Голос Лозівщини.-2018.- 4 трав.
5 травня 2018 року у Лозівській юнацькій бібліотеці відбудеться
перегляд фільму «Бої на Лівобережжі» до Дня пам’яті та примирення і до
Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
55.Презентація // Голос Лозівщини.- 2018.- 9 лют.
6 лютого 2018 року у Лозівській міській бібліотеці пройшла
презентація «Улюблені книги родини».
56.Прес-діалог // Голос Лозівщини.- 2018.- 30 берез.
27 березня у Лозівській міській бібліотеці для учнів 6-х класів
загальноосвітньої школи №12 проведено прес-діалог «Новини – кожної
години».
57.Пріоритети районної бібліотеки // Вісті Красноградщини.- 2018.- 19
січ.
У Красноградській районній бібліотеці відтепер з’явилось більше
можливостей для надання інформаційних послуг різним верствам населення.
Тут реалізують проект «Бібліотека – новий подих».
58.Сєрік О. Свято творчості у бібліотеці / О. Сєрік // Вісті Зміївщини.2018.- 16 лют.
В читальному залі Слобожанської міської бібліотеки розгорнуто
виставку творчих робіт читачів бібліотеки «Майстри дивосвіту».
59.Сініченко Л. Допомога бібліотеці не словом, а ділом / Л. Сініченко
// Колос (Сахновщинський р-н).- 2018.- 24 лют.
Центральна районна бібліотека близько 30 років не мала можливості
придбати бібліотечний інвентар, матеріально-технічна база зносилася і
застаріла. Завдяки старанням А.М. Гіршфельда та матеріальній допомозі
були придбані стільці для читального залу бібліотеки. Колектив бібліотеки
висловлює щиру подяку народному депутату.
60.Скрипник О. «Вишенька» збирає подруг / О. Скрипник // Нове
життя (Близнюківський р-н).- 2018.- 10 берез.
Завідуюча бібліотекою с. Вишневе Т.І. Ільканич та вчителька
початкових класів Е.В. Штіллер організували у селі жіночий клуб
«Вишенька».
61.Стеблак О. Краю, мій оспіваний у віршах / О. Стеблак // Вісті
Дергачівщини.- 2018.- 31 берез.
15 березня 2018 року завідуюча Козачолопанської бібліотеки-філії №6
Дергачівської ЦБС провела для учнів 3-го класу місцевого НВК бібліоквест
«Краю, мій оспіваний у віршах».
62.Сургай Н. Незабутні зустрічі з прекрасним / Н. Сургай // Сільські
новини (Валківський р-н).- 2018.- 6 лют.
Вже рік існує у Валківській центральній районній бібліотеці і набуває
все більшої популярності у читачів клуб «Живинка», який відвідують люди

різних професій, об’єднані спільними захопленнями й уподобаннями. Про
роботу клубу.
63.Сурженко Т. В центральній бібліотеці пройшло чергове засідання
клубу за інтересами «Розрада» / Т. Сурженко // Вісті Дергачівщини.- 2018.31 берез.
В Дергачівській ЦРБ на засіданні клубу за інтересами «Розрада»
пройшов вечір-портрет «Поезія – це завжди неповторність», присвячений
творчості Ліни Костенко.
64.Тимошенко О. Трагедия любви в музыке / О. Тимошенко // Вісті
Дергачівщини.- 2018.- 3 берез.
24 февраля в Дергачевской РБ состоялась встреча любителей книги в
гостиной «Музыка и слово». Тема встречи «Балет «Ромео и Джульетта» С.
Прокофьева связана с юбилейной датой. В 2018 году исполняется 80 лет со
дня премьеры балета.
65.«У їхніх серцях жила Україна» // Вісті Водолажчини.- 2018.- 3 берез.
Для учнів Нововодолазького ліцею було проведено годину пам’яті «У
їхніх серцях жила Україна», присвячену найтрагічнішим подіям
Євромайдану та його героям – Небесній сотні. Директор Центральної
районної бібліотеки Ольга Цимбал та бібліотекар ЦРБ Станіслав Чандер
розпочали захід розповіддю про ті події, що сколихнули ввесь світ.
66.Угадай героя казки! // Голос Лозівщини.- 2018.- 2 берез.
27 лютого 2018 року у Лозівській міській бібліотеці проведено
казковий конкурс «Угадай героя казки!».
67.Урок історичної правди // Голос Лозівщини.- 2018.- 16 берез.
15 березня до Всесвітнього Дня поезії у Лозівській міській бібліотеці
проведено урок історичної правди «Світова велич Шевченка».
68.Урочистості до Дня Соборності України // Колос (Сахновщинський
р-н).- 2018.- 27 січ.
В районі пройшли заходи до Дня Соборності України. Зокрема, у
бібліотеках, в тому числі і у шкільних, оформлено виставки тематичної
літератури.
69.Фотофакт // Сільські новини (Валківський р-н).- 2018.- 3 лют.
На вшанування 100-річчя подій, що відбулись під Крутами 1918 року, у
Валківській районній бібліотеці розгорнуто книжкові виставки «Пам’яті 30ти» та «Згадаймо юність, що згоріла в Крутах», проведено тематичний день
інформації «Їх оплакують роси у лузі» та інформ-повідомлення «Крути
мужність і біль України».
70.Цимбал О. «Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний
дотик до душі…» / О. Цимбал // Вісті Водолажчини.- 2018.- 31 берез.
З нагоди Всесвітнього дня поезії в Нововодолазькій ЦРБ було
проведено літературно-музичну композицію «Поезія – це завжди
неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі…».

71.Чигрин В.Краща в країні бібліотека / В. Чигрин // Трибуна
трудящих (Харківський р-н).-2018.- 17 січ.
Харківська обласна бібліотека для дітей отримала Гран-прі
Всеукраїнського конкурсу обласних бібліотек для дітей.
72.Шеремет І. Різдвяний подарунок / І. Шеремет // Вісник
Великобурлуччини.- 2018.- 20 січ.
Вільхуватська сільська бібліотека на час зимових шкільних канікул
стає центром дозвілля для маленьких читачів.
73.Ялова А. Міжнародний день книгодарування / А. Ялова // Вісті
Дергачівщини.- 2018.- 17 лют.
Щороку 14 лютого Великопроходівська бібліотека філія №23
проводить День книгодарування. Тож, фонд бібліотеки поповнився
художньою літературою, як класикою, так і казками.
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