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Професійна періодика  

1.Бездольна Л. Години освіченості як складова культурно-

просвітницької роботи університетської бібліотеки / Л. Бездольна // 

Бiблiотечний форум: історія, теорія i практика. – 2018.- N 2.- С.19-22.  

У статті завідувача сектору Наукової бібліотеки Харківського 

національного технічного університету сільського господарства 

представлено інноваційний формат спілкування зі студентами – години 

освіченості, які входять до системи заходів з культурно-просвітницької, 

виховної роботи наукової бібліотеки вищого навчального закладу. 

2.Борисенко Н. Дозоване читання: історія спецфонду Харківської 

державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка / Н. Борисенко // 

Бiблiотечний форум: історія, теорія i практика. – 2018.- N 2.- С.48-54.  

У статті розповідається про формування жорстокої системи 

бібліотечної цензури в умовах панування тотального радянського режиму, 

про технологію і механізми вилучення забороненої літератури та створення 

спецфондів на прикладі Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. 

Короленка 

3.Добко Т. Впровадження УДК і ББК бібліотеками України: історичні 

паралелі і реалії сьогодення / Т. Добко // // Бібліотечний вісник.- 2018.- №2.-

С.10-24.  

Висвітлюється досвід упровадження бібліотечних класифікацій УДК, 

ББК у практику роботи бібліотек України.1 

4.Капустіна Н. Міжнародний проект «Бібліотекознавець Л.Б. Хавкіна 

поза часом і кордоном» / Н. Капустіна // Бібліотечна планета.- 2018.- №1.- 11-

15.  

З нагоди 125-річчя бібліотекознавчої діяльності (2015) та 145-річчя від 

дня народження (2016) Любові Борисівни Хавкіної працівники кабінету 

бібліотекознавства ХДНБ ім. В.Г.Короленка розпочали реалізацію 

міжнародного проекту «Бібліотекознавець Л.Б. Хавкіна поза часом і 

кордоном», спрямованого на створення інтегрованого меморіального ресурсу 

в межах реалізації проекту «Харківська бібліотечна школа».  



5.Ковальчук Г. Формування методичного простору в бібліотечному 

середовищі України у пострадянський період / Г. Ковальчук // Бiблiотечний 

форум: історія, теорія i практика.- 2018.- N 3.- С.26 – 30.  

У статті методиста Харківської ДНБ ім. В.Г.Короленка розглядаються 

процеси формування методичної діяльності у бібліотечній справі України з 

1991 року і дотепер, аналізуються нові тенденції, сучасні форми та методи 

методичної діяльності. 

6.Сафонова Т. Науково-методична діяльність у бібліотечній сфері: 

основні напрями та тенденції / Т. Сафонова // Вісник Книжкової палати.- 

2018.- №6.- С.28-31.  

Досліджено сучасний стан науково-методичної діяльності в галузі 

бібліотечної справи. 

7.Сєдих В. Харківська еліта в бібліотечному просторі: 1885 – 1918 / В. 

Сєдих // Вісник Книжкової палати.- 2018.- №5.- С.10-11.  

Рецензія на біобібліогафічний словник А. Шалиганової «Правление 

Харьковской общественной библиотеки, 1885 – 1918». 

8.Сєдих В., Давидова І. Бібліографічна спадщина науковців 

Харківського університету / В. Сєдих, І. Давидова // Вісник Книжкової 

палати.- 2018.- №6.- С.15-16.  

Бібліотечна спільнота має нагоду ознайомитись з ґрунтовним історико-

бібліографічним дослідженням Н.М. Березюк. В її авторському проекті 

репрезентовано бібліографічну спадщину науковців Харківського 

університету ім. В.Н.Каразіна від початку ХІХ ст. до середини ХХ ст., які 

внесли вагомий вклад у становлення і розвиток вітчизняного 

бібліографознавство. Рецензія. 

9.Сєдих В., Соляник А. З нагоди ювілею відомого українського 

фондознавця (до 80-річчя Миколи Павловича Васильченка) / В. Сєдих, А. 

Соляник // Бiблiотечний форум: історія, теорія i практика.- 2018.- N 3.- С.50 – 

54.  

Висвітлюється життєвий і творчий шлях відомого українського 

фондознавця М.П.Васильченка з нагоди 80-річчя від дня народження. 

10.Чегринець М. В авангарді бібліотечних інновацій (до 70-річчя від 

дня народження В.Д. Ракитянської) / М. Чегринець // Бiблiотечний форум: 

історія, теорія i практика.- 2018.- N 3.- С.55 – 61.  

Представлено життєвий і професійний шлях директора Харківської 

ДНБ ім. В.Г. Короленка, заслуженого працівника культури В.Д.Ракитянської. 

11.Чегринець М. Подружжя бібліотекарів. З великим шануванням та 

доброю згадкою про Володимира Олексійовича та Ганну Максимівну 

Шибанових / М. Чегринець // Бiблiотечний форум: історія, теорія i практика. 

– 2018.- N 2.- С.60-63.  

Представлено життєвий і професійний шлях співробітників Харківської 

державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка Володимира Олексійовича 

та Ганни Максимівни Шибанових. 

 

 



Регіональні періодичні видання 

1.А над цвітом українська вишивка цвіте // Вісник Дергачівщини.- 

2018.- 1 черв.  

До Дня вишиванки у Дергачівській центральній районній бібліотеці 

вперше започатковано виставку «А над цвітом українська вишивка цвіте». На 

ній можна було побачити вишиті весільні рушники, сорочки, картини, ікони. 

2.Барабаш Є. Урок мужності «100 років бою під Крутами» / С. 

Барабаш // Вісті Барвінківщини.- 2018.- 2 лют.  

У Нікопольській сільській бібліотеці пройшов урок мужності «100 

років бою під Крутами» для учнів Гусарівської ЗОШ. 

3.Бачити прекрасне в буденному житті // Обрії Ізюмщини.- 2018.- 5 

квіт.  

З нагоди Всесвітнього дня поезії та з метою збереження культурної 

спадщини міста колектив міської бібліотеки-філії №1 спільно з працівниками 

Палацу молоді та підлітків «Залізничник» провели літературні варіації «З 

любов’ю в серці». Творчий вечір був присвячений творчості ізюмської 

поетеси Тетяни Підгорної. 

4.Башликова В. «Жінка – одвічна загадка природи» / В. Башликова // 

Дворічанський край.- 2018.- 17 берез.  

В Митрофанівській бібліотеці-філії Дворічанської ЦБС пройшла 

літературна година з нагоди Міжнародного жіночого дня та обладнано 

книжкову виставку «Жінка – одвічна загадка природи». 

5.Бердник І. «Країна дитинства» / І. Бердник // Дворічанський край.- 

2018.- 9 черв.  

В рамках свята «Подорож у країну дитинства» з нагоди Міжнародного 

дня захисту дітей, його учасники взяли участь у виставці малюнків, що діяла 

у Кутьківській бібліотечній філії. 

6.«Берегині нашого роду» // Голос Лозівщини.- 2018.- 18 трав.  

17 травня у Лозівській міській бібліотеці відбулась дискусійна година 

«Берегині нашого роду». 

7.Білоус Р. Зустріч із книгою / Р. Білоус // Дворічанський край.- 2018.- 

31 берез.  

Колодязненська бібліотека-філія отримала від Дворічанської ЦБС 

більше сотні примірників нової літератури. 16 березня для учнів 2-го класу 

було проведено захід «Ми – нащадки Кобзаря». 

8.Бірюк Р. Оазис друкованого слова / Р. Бірюк // Голос Лозівщини.- 

2018.- 27 квіт.  

Про роботу Лозівської міської бібліотеки. 

9.Борисенко Н. «Літо в бібліотеці – свято щодня» / Н. Борисенко // 

Дворічанський край.- 2018.- 23 черв.  

Рідкодубівська бібліотечна філія з 1-го по 15 червня приймала у себе 

відпочивальників пришкільного табору «Веселка» та вихованців ДНЗ 

«Малятко». Програма «Літо в бібліотеці – свято щодня» включала низку 

різноманітних заходів: літературні ігри, вікторини, екологічні бесіди, 

літературні години тощо. 



10.Борисенко Н. «Неначе писанка, село…» / Н. Борисенко // 

Дворічанський край.- 2018.- 14 квіт.  

У Рідкодубівській бібліотеці-філії пройшла інформаційна година «Що 

ми знаємо про писанку». 

11.Борисенко Н. «Пісні, обпалені війною» / Н. Борисенко // 

Дворічанський край.- 2018.- 12 трав.  

5 травня у Рідкодубівській бібліотечній філії Дворічанської ЦБС 

провели літературно-пісенний альбом «Пісні, обпалені війною». 

12.Борисенко Н. Відзначили День поезії / Н. Борисенко // 

Дворічанський край.- 2018.- 31 берез.  

У Рідкодубівській бібліотеці-філії Дворічанської ЦБС відзначили День 

поезії та провели літературну годину «Поезія – це завжди неповторність». 

13.Войтенко О. Конкурс кращих читачів / О. Войтенко // Голос 

Лозівщини.- 2018.- 11 трав.  

Нещодавно районна дитяча бібліотека стала місцем проведення 

районного етапу конкурсу дитячого читання «Книгоманія-2018». 

14.Волонтер із Америки працюватиме у районній бібліотеці // Вісті 

Красноградщини.- 2018.- 18 трав.  

Упродовж двох років американець безоплатно проводитиме тренінги, 

які стимулюватимуть розвиток життєвих навичок необхідних для успішної 

самореалізації молоді, удосконалення розмовної та ділової англійської мови 

тощо. Таку можливість матиме місцеве юнацтво завдяки співпраці урядів 

України та США в рамках здійснення Програми «Корпус миру США в 

Україні» напрямок проекту – «Розвиток молоді». Реалізацію ініціативи 

обговорили директор районної книгозбірні Наталія Гришина та регіональний 

координатор проекту Наталія Бикова. 

15.Гаврилова Е. Книгу стихов нашего земляка Леонида Жукова 

презентовали на родине / Е. Гаврилова // Вісник Чугуївщини.- 2018.- 28 квіт.  

У Чугуївській центральній бібліотеці пройшла презентація книги 

віршів Леоніда Жукова «Белая ворона с павлиньим хвостом». Книгу 

презентував його син, телеведучий Ігор Жуков. 

16.Година «Чорнобиль трава полинова» // Голос Лозівщини.- 2018.- 27 

квіт.  

25 квітня у Лозівській міській бібліотеці пройшла інформаційна години 

«Чорнобиль трава полинова» до Дня Чорнобильської трагедії. 

17.Година духовності // Голос Лозівщини.- 2018.- 6 квіт.  

6 квітня у Лозівській міській бібліотеці пройшла година духовності «З 

святих небес святий привіт: Христос Воскрес!». 

18.Григоренко С. Рік новий, казковий час! / С. Григоренко // Вісті 

Барвінківщини.- 2018.- 12 січ.  

В Барвінківській ЦРБ відбулась святкова зустріч з членами клубу 

«Золота пора». 

19.Деркач С. Бібліотека як осередок культури / С. Деркач // 

Дворічанський край.- 2018.- 10 берез.  



Новоєгорівська бібліотека-філія є центром для спілкування жіночого 

клубу «Уют». 

20.До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища // Голос 

Лозівщини.- 2018.- 8 черв.  

У Панютинській публічній бібліотеці обладнано книжкову виставку 

«Дивосвіт природи», а у Домаській бібліотеці проведено літературну мозаїку 

«Червона книга та її таємниці». 

21.До Дня боротьби із тютюнопалінням // Голос Лозівщини.- 2018.- 1 

черв.  

30 травня у Лозівській міській бібліотеці проведено психологічний 

тренінг «Цікаві факти про тютюн», а у юнацькій – акцію «Життя без 

паління». 

22.До Дня Європи // Голос Лозівщини.- 2018.- 18 трав.  

16 травня в Лозівській юнацькій бібліотеці проведено годину корисних 

порад «Вивчай Європу – змінюй Україну», у міській – літературну вікторину 

«Країни Європи та їхні столиці». 

23.До міжнародного дня сім’ї // Голос Лозівщини.- 2018.- 18 трав.  

15 травня у Домаській бібліотеці проведено конкурс творчості 

«Сімейні історії». 18 травня у Лозівській міській бібліотеці проведено 

психологічну годину «Родина, рід – слова святі, вони потрібні кожному в 

житті». 

24.Домніч О. Бібліотека під відкритим небом: «Зелена неділя – свято 

Трійці» / О. Домніч // Вісник Дергачівщини.- 2018.- 8 черв.  

Традиційна екскурсія до природи під назвою «Зелена неділя – свято 

Трійці» відбулася 26 травня у селі Черкаська Лозова на базі сільської 

бібліотеки. 

25.Домніч О. Вечір-автограф «Думи про життя, любов та дитячі мрії» / 

О. Домніч // Вісник Дергачівщини.- 2018.- 15 черв.  

У Черкасько-Лозівській сільській бібліотеці відбувся вечір-автограф 

«Думи про життя, любов та дитячі мрії» з місцевими поетами-аматорами. 

26.Духовні джерела // Трибуна трудящих (Харківський р-н).- 2018.- 21 

квіт.  

Понад 500 місцевих жителів користуються послугами Черкасько-

Тишківської сільської бібліотеки (філії №49). Про роботу. 

27.Екологічна подорож // Голос Лозівщини.- 2018.- 6 квіт.  

4 квітня у Лозівській міській бібліотеці для читачів проведено 

екологічну подорож «Людство, зупинись, пильно навколо подивись» до Дня 

землі. 

28.Екскурсія до бібліотеки // Голос Лозівщини.- 2018.- 18 трав.  

17 травня у Лозівській міській бібліотеці проведено екскурсію «Книга 

мудру дасть пораду, книга розуму навчить». 

29.Ємельяненко Т. Красиво читав і переміг / Т. Ємельяненко // Вісник 

Богодухівщини.- 2018.- 13 квіт.  



6 квітня у Богодухівській дитячій бібліотеці відбувся ІІ етап 

Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України - 2018». Переможцем 

став учень 6-го класу Богодухівської ЗОШ №2 Дмитро Саранча. 

30.Жахливі наслідки трагедії для майбутніх поколінь // Дворічанський 

край.- 2018.- 28 квіт.  

У Дворічанській ЦРБ відбувся захід для учнів 9-го класу місцевої 

ЗОШ, присвячений річниці аварії на Чорнобильській АЕС. 

31.Жумаєва К. Добровільська «Калинонька» збирає майстринь / К. 

Жумаєва // Нове життя (Близнюківський р-н).- 2018.- 2 черв.  

В Добровільській сільській бібліотеці-філії відбулося засідання 

жіночого клубу «Калинонька». Темою зустрічі став День української 

вишиванки. 

32.З нагоди Дня Конституції // Голос Лозівщини.- 2018.- 29 черв.  

27 червня у Домаській бібліотеці проведено літературну вікторину 

«Основа життя – мій основний закон». 

33.Завгородня О. Книжкова веселка дитячих захоплень / О. 

Завгородня // Обрії Ізюмщини.- 2018.- 28 черв.  

Найбільшою популярністю серед дітвори під час літніх канікул 

користуються ігрові форми роботи. Справжню творчу майстерню для своїх 

читачів створила завідувач ізюмською дитячою міською бібліотекою Любов 

Сучкова. 

34.Заходи з нагоди 32-ої річниці аварії на ЧАЕС // Нове життя 

(Близнюківський р-н).- 2018.- 28 квіт.  

З 18 до 28 квітня в Близнюківській ЦРБ та сільських бібліотеках-філіях 

проводитимуться заходи з нагоди 32-ої річниці аварії на ЧАЕС. 

35.Історичний хроноскоп // Голос Лозівщини.- 2018.- 27 квіт.  

26 квітня у Домаській бібліотеці проведено історичний хроноскоп 

«Чорнобиль в серці України, а тінь його по всій землі» до Дня 

Чорнобильської трагедії. 

36.Калашник А. Іскри творчості запалюють серця / А. Калашник // 

Дворічанський край.- 2018.- 9 черв.  

17 травня 2018 року в Дворічанській центральній районній бібліотеці 

пройшло засідання клубу «Осінні барви», присвячене Міжнародному Дню 

матері та Дню сім’ї. 

37.Калініна Н. Зелене свято Трійці / Н. Калініна // Вісті 

Барвінківщини.- 2018.- 1 черв.  

У Богодарівській сільській бібліотеці відбулося свято «Зелена неділя». 

Було проведено годину духовного спілкування «Збережемо старовинні 

обряди». 

38.Калініна Н. Родинне свято у сільській бібліотеці / Н. Калініна // 

Вісті Барвінківщини.- 2018.- 13 квіт.  

В Богодарівській сільській бібліотеці пройшов захід, присвячений 

Великодню, на який завітали діти зі своїми бабусями. 

39.Канунникова И. Читатели переоделись в костюмы любимых героев 

/ И. Канунникова // Вечер. Харьков.- 2018.- 28 апр.  



В Харьковской областной библиотеке для детей состоялась встреча 

читателей с автором знаменитых фэнтези «Часодеи», «Лунастры», «Часодел» 

Натальей Щербой. 

40.Кас’ян Т. Святкова «Зустріч» / Т. Кас’ян // Зоря.- 2018.- квіт.  

У клубі за інтересами «Зустріч», створеного на базі Золочівської 

районної бібліотеки, відбулося чергове зібрання, присвячене Жінці – матері, 

трудівниці, берегині сімейного вогнища. 

41.Кіптіла С. Ознайомилися з творчістю земляків / С. Кіптіла // 

Дворічанський край.- 2018.- 5 трав.  

З нагоди Всесвітнього дня книг і авторського права в Дворічанській 

ЦРБ відбулася літературна година «Письменники-земляки». 

42.Лихно М. Пересічанському творчому об’єднанню «Літературне 

мереживо» – 5 років / М. Лихно // Вісті Дергачівщини.- 2018.- 21 квіт.  

У Пересічанській бібліотеці відбулась святкова ювілейна зустріч 

поетів-аматорів місцевого творчого об’єднання «Літературне мереживо», 

фольклорного колективу «Зорецвіт» з ветеранами селищної ради ветеранів 

війни та праці, з працівниками місцевого Будинку культури і школярами, які 

тільки починають писати свої перші вірші. 

43.Літературне свято // Голос Лозівщини.- 2018.- 6 квіт.  

3 квітня 2018 року у Панютинській публічній бібліотеці проведено 

літературне свято «Будеш з книгою дружити – буде легше в світі жити» до 

тижня дитячої книги. 

44.Літературний квест // Голос Лозівщини.- 2018.- 13 квіт.  

12 квітня у Домаській бібліотеці для читачів було проведено 

літературний квест «Здоровим будь». 

45.Літературно-історичний віраж // Голос Лозівщини.- 2018.- 11 трав.  

8 травня у Домаській бібліотеці проведено літературно-історичний 

віраж «Нам пам’ять серця не дає спокою» до Дня пам’яті і примирення над 

нацизмом у Другій світовій війні. 

46.Логвіна Т. Не бійтеся мріяти / Т. Логвіна // Вісті Зміївщини.- 2018.- 

17 квіт.  

В Зміївській дитячій бібліотеці з нагоди Всесвітнього дня дитячої 

книги пройшов захід, на якому свою першу книгу «Небесний дар» 

представила юна авторка, дев’ятикласниця Зміївського ліцею №1 Настя 

Маковецька.  

47.Майстер-клас // Голос Лозівщини.- 2018.- 6 квіт.  

4 квітня у Лозівській юнацькій бібліотеці для читачів проведено 

майстер-клас з виготовлення Великодньої композиції «Великоднє диво». 

48.Меркулова Т. У дитячій бібліотеці обрали кращих читачів району / 

Т. Меркулова // Вісті Зміївщини.- 2018.- 3 квіт.  

У Зміївській дитячій бібліотеці відбувся ІІ (районний) етап конкурсу 

дитячого читання «Книгоманія-2018» («Найкращий читач України»). 

49.Миколаєнко М. Відзнаки книголюбам / М. Миколаєнко // Обрії 

Ізюмщини.- 2018.- 12 квіт.  



Одинадцять учасників Всеукраїнського конкурсу дитячого читання 

«Кращий читач 2018 року» змагалися за перемогу в Ізюмській центральній 

районній бібліотеці під час другого етапу конкурсу. 

50.Муковоз О. Сільська бібліотека: чекаємо змін! / О. Муковоз // 

Вісник Богодухівщини.- 2018.- 4 трав.  

Про роботу Губарівської сільської бібліотеки Богодухівської ЦБС. 

51.Наумова В. Театралізоване свято в бібліотеці / В. Наумова // Вісті 

Барвінківщини.- 2018.- 9 берез.  

Учні Григорівського НВК завітали до сільської бібліотеки, де 

ознайомились з виставкою книг «День рідної мови», послухали історію про 

становлення Міжнародного дня рідної мови та показали літературно-музичну 

композицію «Любіть, плекайте рідне слово!». 

52.Новікова С., Бараш Є. Хай вся Україна читає – книга усіх нас 

єднає / С. Новікова, Є. Бараш // Вісті Барвінківщини.- 2018.- 18 трав.  

Книзі був присвячений захід, який відбувся у Нікопольській сільській 

бібліотеці з учнями Гусарівської ЗОШ. 

53.Обрєзкова Т. «Поети пишуть жінку пензлем слова…» / Т. 

Обрєзкова // Дворічанський край.- 2018.- 17 берез.  

У Дворічанській районній бібліотеці відбулося тематичне засідання 

клубу «Осінні барви», присвячене нашій видатній землячці, харків’янці, 

акторці Валентині Сєровій.  

54.Овсієнко Л. Книга вчить, як на світі жить / Л. Овсієнко // Обрії 

Ізюмщини.- 2018.- 12 квіт.  

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Кращий читач 

2018 року» пройшов в Ізюмській центральній міській бібліотеці. 

55.Остапенко С. Тематичний вечір / С. Остапенко // Вісник 

Дергачівщини.- 2018.- 1 черв.  

Після тривалої перерви відновив свою роботу літературно-краєзнавчий 

клуб смт Мала Данилівка. 18 травня члени клубу зібралися у бібліотеці-філії 

№ 8 на творчий вечір. 

56.Павлюк Г. Цупівська бібліотека-філія №4 / Г. Павлюк // Вісті 

Дергачівщини.- 2018.- 7 квіт.  

Бібліотека запросила учнів молодших класів місцевого НВК на конкурс 

пташиної краси та провела бесіду «У світі пернатих». 

57.Пархоменко М. Берегині роду / М. Пархоменко // Трибуна 

трудящих (Харківський р-н).- 2018.- 7 квіт.  

В Люботинській центральній бібліотеці відбувся літературно-художній 

захід, присвячений місцевим жінкам. 

58.«Пасіка» Володимира Шевченка у бібліотеці // Вісник 

Дергачівщини.- 2018.- 15 черв.  

У Черкасько-Лозівській бібліотеці вже не вперше проводиться виставка 

робіт місцевого митця Володимира Шевченка. 

59.Практичний тренінг // Голос Лозівщини.- 2018.- 13 квіт.  

11 квітня у Лозівській міській бібліотеці до Всесвітнього дня здоров’я 

проведено практичний тренінг «З фізкультурою ми дружимо». 



60.Рева О. Любов у фарбах // О. Рева // Зоря (Перша міжрегіональна 

газета).- 2018.- 16 черв.  

У Золочівській ЦРБ пройшли персональна виставка та майстер-клас 

вишивання стрічками художниці-аматорки Оксани Гнатченко.  

61.Рєзнік О. Читачі – переможці 2017 року / О. Рєзнік // Дворічанський 

край.- 2018.- 6 січ.  

Діти-читачі Дворічанської ЦБС – учасники та переможці конкурсів 

Всеукраїнського, міжрегіонального та обласного рівнів 

62.Рєзнік О. Христос народився! Славімо його! / О. Рєзнік // 

Дворічанський край.- 2018.- 20 січ.  

Таку назву мав Різдвяний ранок, що пройшов у Дворічанській дитячій 

районній бібліотеці. 

63.Рєзнік О. «Найкращий читач України – 2018» / О. Рєзнік // 

Дворічанський край.- 2018.- 31 берез.  

У Дворічанській дитячій районній бібліотеці пройшов другий районний 

етап конкурсу Найкращий читач України. 

64.Рєзнік О. Земля – наш дім. Збережемо його! / О. Рєзнік // 

Дворічанський край.- 2018.- 5 трав.  

В Дворічанській районній дитячій бібліотеці пройшов екологічний 

журнал «Земля – наш дім», присвячений Дню довкілля. 

65.Рєзнік О. Дворічани на Всеукраїнському конкурсі читачів / О. 

Рєзнік // Дворічанський край.- 2018.- 12 трав.  

Представники Дворічанщини взяли участь в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу читачів, який проходив в Харківській обласній 

бібліотеці для дітей. 

66.Рєзнік О. Година пам’яті жертв Великого терору в дитячій районній 

бібліотеці / О. Рєзнік // Дворічанський край.- 2018.- 2 черв.  

В дитячій районній бібліотеці пройшла година пам’яті «Реабілітовані 

історією». 

67.Рєзнік О. «Веселковий світ дитинства» / О. Рєзнік // Дворічанський 

край.- 2018.- 9 черв.  

Таку назву мала ігрова програма, організована дитячою районною 

бібліотекою для своїх маленьких читачів у Міжнародний день захисту дітей. 

68.Світова велич Шевченка // Голос Лозівщини.- 2018.- 25 трав.  

22 травня у Лозівській міській бібліотеці проведено експрес-

інформацію «Світова велич Шевченка» до дня перепоховання Т.Г. Шевченка. 

69.Сила родинного вогнища // Нове життя (Близнюківський р-н).- 

2018.- 19 трав.  

З нагоди Дня матері та Дня сім’ї клуб «Берегиня» провів чергове 

засідання в читальному залі районної бібліотеки.  

70.Сиротенко Л. «Все, що душа довірила словам» / Л. Сиротенко // 

Вісті Дергачівщини.- 2018.- 7 квіт.  

У Солоницівській бібліотеці-філії №11 Дергачівської ЦБС пройшло 

чергове засідання клубу за інтересами «Пізнайко». Його учасниками було 



проведено флешмоб «Все, що душа довірила словам», доповнений 

книжковою виставкою. 

71.Сугоняко Т. Книжковий флешмоб у першій школі / Т. Сугоняко // 

Вісті Барвінківщини.- 2018.- 16 лют.  

У Барвінківській ЗОШ №1 пройшов бібліотечний флешмоб «Моя 

улюблена книга». 

72.Суслик Т. Струни української поезії / Т. Суслик // Вісті 

Дергачівщини.- 2018.- 7 квіт.  

У Токарівській бібліотеці-філії Дергачівської ЦБС пройшов 

літературно-музичний вечір «Струни української поезії» для учнів місцевого 

НВК.  

73.Тризна І. Поезія – мова серця / І. Тризна // Вісник Дергачівщини.- 

2018.- 13 квіт.  

У Вільшанській бібліотеці для дорослих пройшло засідання 

літературно-музичної вітальні, присвячене весні, поезії. 

74.Урок міркувань // Голос Лозівщини.- 2018.- 6 квіт.  

5 квітня у Лозівській міській бібліотеці проведено урок для читачів 

«Сіячам доброго, мудрого, вічного…» до Міжнародного дня книги. 

75.Урок мужності // Голос Лозівщини.- 2018.- 11 трав.  

8 травня у Лозівській юнацькій бібліотеці пройшла зустріч з 

ветеранами і дітьми війни та урок мужності «Схиліть голову – шану 

віддайте!». 

76.Фоменко І. Намалюємо літо! / І. Фоменко // Дворічанський край.- 

2018.- 16 черв.  

Учні початкової Тавільжанської школи, які відпочивають у 

пришкільному таборі, щороку відвідують сільську бібліотеку, де 

знайомляться з її роботою, книжковим фондом, новинками дитячої 

літератури тощо. 

77.Центральна районна бібліотека отримала нові надходження // Вісті 

Барвінківщини.- 2018.- 23 лют.  

У рамках програми державної підтримки Харківська обласна 

універсальна наукова бібліотека безкоштовно передала для Барвінківської 

ЦБС 1017 примірників книг вартістю близько 95 тисяч гривень. Всі вони 

виключно українською мовою. 

78.Цимбал О. «Книга, що народжує мрію» / О. Цимбал // Вісті 

Водолажчини.- 2018.- 12 трав.  

У Харківській обласній бібліотеці для юнацтва відбувся фінал 

ювілейного, п’ятого, щорічного обласного соціального конкурсу постерів та 

книжкових ілюстрацій «Книга, що народжує мрію», у якому брали участь 

представники Нововодолазького району. 

79.Чайка С. Звучить нетлінне слово Кобзаря / С. Чайка // Голос 

Лозівщини.- 2018.- 11 трав.  

В районі пройшов традиційний конкурс юних читців «Іду душею до 

Тараса», який готують бібліотеки і школи. 



80.Чарівний серцю рідний край // Нове життя (Близнюківський р-н).- 

2018.- 14 квіт.  

Працівники центральної районної бібліотеки з нагоди Великодніх свят 

оформили виставку-експозицію «Зустрічай світле свято Великоднє». А до 95-

річчя утворення Близнюківського району у читальній залі ЦРБ пройшов 

краєзнавчий урок «Мій рідний край, моя ти Близнюківщино» для учнів 8-го 

класу Близнюківського ліцею. 

81.Щетиніна Л. До бібліотеки завітайте і Нестайка почитайте / Л. 

Щетиніна // Дворічанський край.- 2018.- 7 квіт.  

У рамках Тижня дитячого читання завідуюча Вільшанською 

бібліотекою-філією провела для учнів місцевої школи презентацію книг 

В.Нестайка «Дивовижні пригоди в лісовій школі». 
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