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Професійна періодика
1.Здановська В. Вересневий Львів – осередок бібліотечних інновацій і
актуального досвіду / В. Здановська // Бібліотечна планета.- 2018.- №4.- С.33
– 35.
У Львові відбувся ІХ Львівській міжнародний бібліотечний форум,
який щорічно організовує УБА спільно з партнерами. Інтерес в учасників
студії «Освіта: свобода вибору» викликали, в тому числі, практика
комунікації з громадами Харківської державної наукової бібліотеки ім.
В.Г.Короленка. Програми з медійної грамотності, що реалізують центри
«Вікно в Америку», презентували координатори центрів – провідний
бібліотекар ЦНБ Харківського університету імені В. Каразіна К. Лискова та
директор ЦМБ м. Слов’янська Донецької області Л. Мамедова.
2.Кирилеко О., Прокопенко Л. Бібліотечний форум «Короленківські
читання 2018» / О. Кирилеко, Л. Прокопенко // Бібліотечна планета.- 2018.№4.- С. 30 – 31.
24 жовтня 2018 року у Харківській державній науковій бібліотеці ім.
В.Г.Короленка відбулася Всеукраїнська науково-практича конференція
«Короленківські читання 2018» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї як центри
освіти та саморозвитку особистості».
3.Клименко О., Калініна-Симончук Ю. Наукова бібліотека у
цифрову епоху: традиції та інновації / О.Клименко, Ю. Калініна-Симончук //
Бібліотечний вісник.- 2018.- № 6.- С.44-46.
7 листопада 2018 року у рамках Міжнародної наукової конференції
«Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя національної бібліотеки ім. В.І.
Вернадського» відбулося засідання секції «Наукова бібліотека у цифрову
епоху: традиції та інновації», в якому взяло участь близько 80 фахівців у
тому числі з Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка.
Заступник директора з наукової роботи Л.В. Глазунова репрезентувала
інноваційний вектор розвитку ХДНБ ім. В.Г. Короленка.

4.Ковальчук Г., Мяскова Т. Історія книжкової культури України:
здобутки і перспективи / Г. Ковальчук, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник.2018.- № 6.- С. 46 – 48.
У рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука.
Комунікація. 100-річчя національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського»
відбулося засідання секції «Історія книжкової культури України: здобутки і
перспективи», яке об’єднало понад 50 учасників – книговидавців, фахівців
наукових бібліотек, у тому числі і з Харкова (Центральної наукової
бібліотеки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна).
5.Сокур О., Стрішенець Н. Визначні бібліотекознавці та бібліографи
Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: до 100-річчя
Бібліотеки / О. Сокур, Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник.- 2018.- № 6.- С.
48 – 49.
У засіданні секції «Визначні бібліотекознавці та бібліографи
Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: до 100-річчя
Бібліотеки» взяло участь майже 40 фахівців з провідних бібліотек України та
наукових установ, у тому числі і Центральної наукової бібліотеки
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Регіональні періодичні видання
1.Білоус Р. Працюємо спільно / Р. Білоус // Дворічанський край.- 2018.3 лист.
25 жовтня в ХНАТОБі відбувся ІV Обласний патріотичний форум «Ми
діти твої, Україно!». На цей захід для нагородження були запрошені діти, які
брали участь у різних конкурсах, що проводились в Харківській обласній
бібліотеці для дітей, і стали переможцями. На форум запросили і читачку
Колодязненської бібліотеки, юну поетесу Юлію Капуш, яка здобула
перемогу в конкурсі «Творчі канікули».
2.Борзенкова А. Всі добрі люди – одна сім’я / А. Борзенкова // Знамя
труда (Первомайский р-н).- 2018.- 3 нояб.
В рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек у бібліотеці
Первомайської ЗОШ №4 було оформлено книжкову інсталяцію «Книжковий
світ В. Сухомлинського», організовано та проведено бібліотечний флешмоб
«Читаємо твори В. Сухомлинського».
3.Борисенко Н. «Запрошую на розмову про літературу довідкову» / Н.
Борисенко // Дворічанський край.- 2018.- 27 жовт.
У Рідкодубівській бібліотеці-філії Дворічанської РЦБС пройшов
бібліотечний урок «Запрошую на розмову про літературу довідкову».
4.Борисенко Н. «Чарівник і друг дітей» / Н. Борисенко //
Дворічанський край.- 2018.- 1 груд.
23 листопада, в день народження дитячого письменника Миколи
Носова у Рідкодубівській бібліотеці-філії пройшла літературна подорож «В
країну фантазера і витівника М.М. Носова».
5.Борисенко Н. За чашкою чаю / Н. Борисенко // Дворічанський край.2018.- 22 груд.

15 грудня світ відзначає Міжнародний день чаю. Це чудове свято вже
другий рік поспіль проводять у Рідкодубівській бібліотеці-філії.
6.Вербицький І. «Стежками рідного краю» / І. Вербицький // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2018.- 15 груд.
В Сахновщинській центральній районній бібліотеці відбулась зустріч,
присвячена презентації поетичної збірки «Стежками рідного краю» автораземляка Павла Петровича Фінтісова.
7.Виставна О. У світі людської доброти й мудрості / О. Виставна //
Голос Лозівщии.- 2018.- 9 лист.
Упродовж жовтня у Лозівській ЗОШ №3 в рамках Всеукраїнського
місячника шкільних бібліотек проходив місячник шкільної бібліотеки. Цього
року його було присвячено видатному українському педагогу-гуманісту
В.О.Сухомлинському та 100-річчю від дня його народження.
8.Вікторова Л. Кращий читач Печеніжчини / Л. Вікторова //
Печенізький край.- 2018.- 31 берез.
У Печенізькій районній дитячій бібліотеці пройшов районний етап
Всеукраїнського конкурсу «Книгоманія – 2018».
9.Григоренко С. Хай теплою буде осінь життя / С. Григоренко // Вісті
Барвінківщини.- 2018.- 19 жовт.
До Міжнародного дня людей похилого віку працівники центральної
бібліотеки для членів клубу «Золота пора» підготували тематичну годинупоздоровлення «Життя – це мить, зумій його прожити».
10.Гусев П. В Изюме открылась современная медиатека / П. Гусев //
Вечер. Харьков.- 2018.- 22 дек.
В Изюмской общеобразовательной школе №1 старую библиотеку
заменили современным медиапространством для учащихся. В новом формате
библиотеки дети имеют возможность не только получить знания, но и
отдохнуть, пообщаться, поиграть.
11.Деркач С. «Нехай кожна жінка буде щаслива!» / Н. Деркач //
Дворічанський край.- 2018.- 13 жовт. У Новоєгорівській бібліотеці-філії
відбулося засідання жіночого клубу «Уют».
12.Жовтневе «Суголосся» // Вісник Дергачівщини.- 2018.- 26 жовт.
Нещодавно у стінах Дергачівської бібліотеки члени літературної студії
«Суголосся» вітали з днем народження Віктора Бойка. Найкращим
подарунком йому була презентація поетичних збірок «Відлуння окопів»
Олега Бородая та «Любовь, она вечна» Гаяне Багаджіян, які він редагував.
13.Жулинська Г. Робота на благо громади / Г. Жулинська // Нове
життя (Близнюківський р-н).- 2018.- 8 груд.
Значна увага приділяється розвитку культури у селі Лукашівка. У тому
числі подбали і про сільську бібліотеку: виділили кошти та купили 58
ілюстрованих книг для дітей.
14.Завгородня О. З пошаною та любов’ю до книги / О Завгородня //
Обрії Ізюмщини.- 2018.- 18 жовт.
До свята Дня бібліотек у бібліотечних закладах Ізюмської міської ЦБС
було розгорнуто тематичні виставки, розміщені фотозони, організовано

різноманітні акції, масові заходи, сучасні за формою та змістовні за
тематикою.
15.Запісова І. «Їхав козак за Дунай» / І.Запісова // Дворічанський край.2018.- 20 жовт.
Історії українського козацтва був присвячений захід, що відбувся у
Кам’янській сільській бібліотеці-філії Дворічанської РЦБС для учнів
місцевої школи.
16.Калініна Н. І у нас було свято… / Н. Калініна // Вісті
Барвінківщини.- 2018.- 20 лип.
У Богодарівській сільській бібліотеці для читачів організували цікаві
конкурси, присвячені святу Івана Купала.
17.Ковальчук С. Герої живуть поряд з нами / С. Ковальчук // Колос
(Сахновщинський р-н).- 2018.- 10 лист.
У приміщенні Лебедівської сільської бібліотеки відбувся захід з нагоди
Дня захисника України.
18.Косенко Н. Юні актори / Н. Косенко // Вісті Барвінківщини.- 2018.3 серп.
Гаврилівська сільська бібліотека провела масовий захід – інсценування
української народної казки «Колосок». У виставі приймали участь читачі,
діти бібліотечного драмгуртка «Мельпомена».
19.Кострова Т. Вітчизні вклоняюсь неозорій… / Т. Кострова //
Трибуна трудящих.- 2018.- 26 жовт.
Напередодні Дня українського козацтва в Харківській бібліотеці-філії
№50 ім. В. Маяковського відбулася презентація збірки віршів Олега Бородая
«Відлуння окопів».
20.Лаптєва Н. Юні книгомани знову з нагородами / Н. Лаптєва // Вісті
Красноградщини.- 2018.- 16 лист.
У ХНАТОБі відбувся ІV Обласний патріотичний форум «Ми діти твої,
Україно!». Під час урочистої церемонії нагороджували переможців щорічних
обласних і всеукраїнських конкурсів, організованих обласною бібліотекою
для дітей. Відзнаки отримали і школярі із Красноградщини Данило Затулеєв і
Євген Тищенко – учасники Всеукраїнського конкурсу дитячого читання
«Книгоманія-2018».
21.Літвінова Т. Оновлена бібліотека в Софіївці / Т. Літвінова // Нове
життя (Близнюківський р-н).- 2018.- 29 груд.
Напередодні Нового року відкрилась нова Софіївська сільська
бібліотека-філія. Сільська рада виділила бібліотеці 5 тисяч гривень на
придбання дитячої літератури.
22.Логвіна Т. Переможці престижних конкурсів отримали нагороди /
Т. Логвіна // Вісті Зміївщини.- 2018.- 2 лист.
25 жовтня Харківська обласна бібліотека для дітей провела ІV
Обласний патріотичний форум, присвячений Дню захисника України. В
рамках Форуму відбулись урочистості з нагоди 80-річчя Харківської обласної
бібліотеки для дітей і нагородження кращих дітей із різних куточків
Харківщини і Луганщини, лауреатів і переможців престижних конкурсів.

Серед його учасників були й представники Зміївського району – читачі
Зміївської бібліотеки для дітей.
23.Маренич Л. Зберегти колишнє, щоб поділитися з теперішнім / Л.
Маренич // Печенізький край.- 2018.- 13 жовт.
Бібліотека – це не лише місце для книг і читання, це місце пізнання,
черпання знань, а іноді – зустріч з минулим. Саме такий екскурс у дитяче
минуле влаштувала завідуюча Новобурлуцькою сільською бібліотекою
Г.Чоломбитько для юних читачів.
24.Набродова К. Новинки книжок надійшли до бібліотек / К.
Набродова // Вісник Великобурлуччини.- 2018.- 7 груд.
До обмінного фонду Великобурлуцької центральної районної
бібліотеки надійшло 137 книг на суму 9436 грн. Видання, що надійшли –
переважно програмна література класиків української та зарубіжної
літератури.
25.Набродова К. Час героїв / К. Набродова // Вісник
Великобурлуччини.- 2018.- 20 жовт.
У читальному залі Великобурлуцької центральної районної бібліотеки
була проведена героїко-патріотична година «Час героїв».
26.Погрецька О. На це свято припадає зимове сонцестояння / О.
Погрецька // Колос (Сахновщинський р-н).- 2018.- 29 груд.
В Олійниківській сільській бібліотеці на честь церковного свята Анни
відбулась зустріч з односельцями. Бібліотекарі розповіли про значення ім’я
Анна, а присутні на зустрічі Ганни (Анни) приймали вітання.
27.Посохова Л. Працівників закладі культури Великобурлуцького
району урочисто привітали з професійним святом / Л. Посохова // Вісник
Великобурлуччини.- 2018.- 17 лист.
У читальному залі Великобурлуцької центральної районної бібліотеки
відбулись святкові урочистості до Дня працівників культури та майстрів
народного мистецтва.
28.Рєзнік О. «Ми діти твої, Україно!» / О. Рєзнік // Дворічанський
край.- 2018.- 10 лист.
25 жовтня 2018 року юні читачі-дворічани взяли участь у ІV
Обласному патріотичному форумі, присвяченому Дню захисника України. В
рамках Форуму відбулись урочистості з нагоди 80-річчя Харківської обласної
бібліотеки для дітей і нагородження кращих дітей із різних куточків
Харківщини і Луганщини, лауреатів і переможців шести престижних
конкурсів всеукраїнського та міжрегіонального рівнів, а також переможців
обласних турів конкурсів.
29.Рєзнік О. «Музика єднає світ» / О. Рєзнік // Дворічанський край.2018.- 13 жовт.
У Дворічанській дитячій районній бібліотеці пройшла мистецька
година «Музика єднає світ».
30.Рєзнік О. Правознавчий калейдоскоп у бібліотеці / О. Рєзнік //
Дворічанський край.- 2018.- 8 груд.

З нагоди Всесвітнього дня дитини та на виконання Указу Президента
України про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації
правопросвітницького проекту «Я маю право!», у Дворічанській дитячій
районній бібліотеці пройшов правознавчий калейдоскоп «Я і мої права».
31.Спільно виховуємо нове покоління любителів книги // Печенізький
край.- 2018.- 31 берез.
Взаємодія влади й громади є запорукою не лише у вирішенні важливих
і невідкладних питань життєдіяльності, розвитку інфраструктури, а й у
повсякденних турботах про виховання підростаючого покоління, його освіту
та культуру. Так сільський голова села Новий Бурлук В. Маренич посприяв
участі юних новобурлуцьких читачів в районному етапі конкурсу «Кращий
читач Печеніжчини», що проходив в рамках Всеукраїнського конкурсу
«Книгоманія – 2018».
32.Столбова І. Бібліотекар – професія її життя / І. Столбова // Вісті
Барвінківщини.- 2018.- 26 жовт.
Є.М. Барабаш – бібліотекар Нікопольської сільської бібліотеки
відзначила свій 55-річний ювілей.
33.Суббота Т. Пам’ятає батьківська земля і грім гармат, і визволення
день / Т. Суббота // Обрії Ізюмщини.- 2018.- 22 лист.
Під такою назвою в Олександрівській бібліотеці було організовано
книжкову виставку, присвячену 74-й річниці визволення України від
нацистів.
34.Сучасний бібліотекар – професія творча // Вісті Зміївщини.- 2018.- 9
жовт.
Працівники Комунального закладу «Централізована бібліотечна
система Зміївського району» відзначили своє професійне свято».
35.Уткіна В. Від вітань до вистави / Уткіна В. // Печенізький край.2018.- 3 лист.
Учасники різноманітних бібліотечних конкурсів з Печенізького району
приймали вітання та нагороди на Обласному патріотичному форумі «Ми діти
твої, Україно!», що проходив у Харкові.
36.Фоменко І. Малюки побували в бібліотеці / І. Фоменко //
Дворічанський край.- 2018.- 8 груд.
До Тавільжанської сільської бібліотеки завітали в гості малюки із
місцевого дитячого садка.
37.Цимбал О. «О, возвелич усіх нас знову, як світоч будь нам, рідна
мово!» / О. Цимбал // Вісті Вололажчини.- 2018.- 17 лист.
У Нововодолазькій центральній районній бібліотеці стало традицією
відзначати День української писемності і мови. Тут було проведено
літературно-музичну композицію «О, возвелич усіх нас знову, як світоч будь
нам, рідна мово!».
38.Черняк Л. А книга в житті – понад усе / Л. Черняк // Вісті
Барвінківщини.- 2018.- 9 лист.

Про роботу КЗ «Барвінківська централізована бібліотечна система».
Сьогодні її мережа нараховує 21 сільську бібліотеку-філію, центральну
районну та центральну дитячу бібліотеки.
39.Шматько Є. Вшанували пам’ять Кобзаря / Є. Шматько //
Печенізький край.- 2018.- 17 берез.
В П’ятницькій сільській бібліотеці пройшли тематичні читання «Ми
Шевченка славить будем і ніколи не забудем» та розгорнута книжкова
виставка «І мене в сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій, не забудьте пом’янути
незлим, тихим словом».
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