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БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ 

ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

(Анотований тематико-бібліографічний список 

за матеріалами періодичних видань 

за I квартал 2019 року). 

 

Професійна періодика  

1.Білик О. Проект «Схід читає»: популяризація сучасної української 

літератури в публічних бібліотеках сходу України / О. Білик // Бібліотечна 

планета.- 2019.- №1.- С. 27-28.  

Стартував проект 16 січня 2019 року у Харківській державній науковій 

бібліотеці ім. В.Г. Короленка, де відбулась відкрита прес-конференція для 

журналістів і читачів. 

2.Пашкова В. Поширення знань і практик щодо здорового способу 

життя та відповідальної самозбережувальної поведінки: внесок бібліотек 

України в досягнення цілі сталого розвитку ООН / В. Пашкова // Бібліотечна 

планета.- 2019.- №1.- С. 9.  

У тому числі згадуються бібліотеки Харківського національного 

медичного університету, ХДНБ ім. В.Г. Короленка. 

3.Подошовка Н. Науково-організаційні заходи з упровадження УДК в 

бібліотеках Харкова / Н. Подошовка // // Вісник Книжкової палати.- 2019.- 

№3.- С.26-30.  

Розкрито тематику проведених у Харківській державній науковій 

бібліотеці імені В.Г.Короленка науково-організаційних заходів, присвячених 

упровадженню УДК, до яких були залучені викладачі Харківської державної 

академії культури та фахівці бібліотек Харкова, які мають досвід 

опрацювання документів за УДК. 

4.Прохорова Г. Особливості науково-інформаційного обслуговування 

фахівців-медиків у бібліотеці / Прохорова Г. // Бiблiотечний форум: історія, 

теорія i практика. - 2019.- N 2.- С. 35-36.  

Висвітлюється досвід застосування різноманітних форм співпраці 

відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів ХДНБ 

ім. В.Г. Короленка з представниками медичної галузі. 

5.Шалиганова А. «Учредительницы и хранительницы» першої 

громадської бібліотеки Харкова: з історії Харківської державної наукової 

бібліотеки ім. В.Г. Короленка / А. Шалиганова // Бiблiотечний форум: історія, 

теорія i практика. - 2019.- N 2.- С. 60-63.  



У статті розкривається роль жінок-просвітників у становленні та 

розвитку першої громадської бібліотеки Харкова. 

 

Регіональні періодичні видання 

1.Бібліотеки Чугуївського району значно поповнилися новими 

книгами // Вісник Чугуївщини.- 2019.- 16 лют.  

Центральна районна бібліотека (Есхар) отримала найбільшу за останні 

роки кількість книг – 27000 примірників на загальну суму близько 270 тис. 

грн. для подальшого їх розподілу на всі бібліотечні філії ЦБС. 

2.Ввічливість кожного дня // Вісник Дергачівщини.- 2019.- 29 берез.  

У Солоницівській бібліотеці пройшов комільфо-урок на тему 

«Ввічливість кожного дня». Дітям – учасникам клубу «Пізнайко» розповіли 

як потрібно поводитись вдома, школі, у громадському транспорті. 

3.Вивчаємо державні символи // Вісник Дергачівщини.- 2019.- 29 

берез.  

Завідувач Цупівської бібліотеки-філії №4 та вихователі Цупівської 

гімназії провели для дітей знайомство з державними символами України. 

4.Головатюк Т. Новорічний калейдоскоп / Т. Головатюк // Вісті 

Водолажчини.- 2019.- 19 січ.  

Рокитненська сільська бібліотека-філія Нововодолазької ЦБС 9 січня 

провела для дітей «Новорічний калейдоскоп». 

5.Горбань І. Хаб відзначив день народження / І. Горбань // Вісті 

Красноградщини.- 2019.- 18 січ.  

На базі районної бібліотеки за підтримки проекту міжнародного 

співробітництва між урядами України та Німеччини GIZ було відкрито 

«RedHub». Днями тут урочисто підбили результати першого року діяльності. 

6.Горбань І. Що читатимемо завтра / І. Горбань // Вісті 

Красноградщини.- 2019.- 15 лют.  

Наприкінці 2018 року було розроблено нову програму розвитку 

районної бібліотеки. Нею передбачається виділення 350 тисяч гривень на 

купівлю необхідних нових видань. Щодо сільських книгозбірень, то ще з 

2014 року їх вивели із ЦБС. Ця структура припинила свою діяльність, відтоді 

установи культури в населених пунктах знаходяться на балансі сільських рад 

і їхнім коштом поповнюється фонд. 

7.Гриценко Л. Спілкування з книгою дарує радість і в світ прекрасного 

манить… / Л. Гриценко // Вісник Чугуївщини.- 2019.- 2 лют.  

Зустріч під такою назвою пройшла у Кочетоцькій бібліотеці-філії №2 

КЗ «ЧРЦБС». 

8.Державне свято // Вісник Дергачівщини.- 2019.- 25 січ.  

До відзначення Дня Соборності України долучилися бібліотечні 

заклади. У Пересічанській бібліотеці-філії №12 разом з учнями місцевого 

ліцею вшанували творців Акту Злуки. А у Токарівській бібліотеці-філії №22 

для дітей – учасників бібліотечного клубу «Дивосвіт» було проведено урок 

державності «День Соборності України» та обладнано книжкову виставку 

«Обнялися одного вічного народу». 



9.Домніч О. «Думи про життя, любов та дитячі мрії» / О. Домніч // 

Вісник Дергачівщини.- 2019.- 1 берез.  

Черкасько-Лозівська сільська бібліотека провела на базі місцевого 

музею поетичний вечір під назвою «Думи про життя, любов та дитячі мрії».  

10.Зустріч з читачами і любителями класичної музики // Вісник 

Дергачівщини.- 2019.- 1 берез.  

23 лютого 2019 року в Дергачівській центральній районній бібліотеці в 

рамках музично-літературної вітальні «Музика і слово» відбулась зустріч з 

читачами і любителями класичної музики. Тема зустрічі: «Каміль Сен-Санс. 

«Карнавал тварин» (Велика зоологічна фантазія)». Колектив бібліотеки 

підготував цікаву виставку книг і нотних видань. На виставковому стенді 

була представлена і виставка розмальовок учнів Дергачівської дитячої 

музичної школи. Слухачам було представлено фільм-фантазію на музику 

Каміля Сен-Санса «Карнавал тварин».  

11.Ігнатова С. Казковий, фантастичний світ Марії Приймаченко / С. 

Ігнатова // Вісник Дергачівщини.- 2019.- 18 січ.  

У Русько-Лозівсьій бібліотеці пройшов вечір «Казковий, фантастичний 

світ Марії Приймаченко», присвячений життю та творчості відомої 

художниці. 

12.Ільканич Т. «Вишеньці» один рік / Т. Ільканич // Нове життя 

(Близнюківський р-н).- 2019.- 5 січ.  

При сільській бібліотеці села Вишневе уже рік існує жіночий клуб 

«Вишенька». 

13.Клубу за інтересами «Розрада» виповнився рік // Вісник 

Дергачівщини.- 2018.- 1 лют.  

Людей, різних за освітою, світоглядом, життєвим досвідом об’єднала 

любов до книги і бібліотеки. Щомісяця вони збираються у читальній залі 

Дергачівської ЦРБ у клубі «Розрада». 

14.Ключко В. Дім, де живуть книги / В. Ключко // Трибуна трудящих 

(Харківський р-н).- 2019.- 15 берез.  

Краєзнавець Віра Ключко – про Березівську селищну бібліотеку. 

15.Книжкова виставка «22 січня – День Соборності України» // Вісті 

Водолажчини.- 2019.- 26 січ.  

У Нововодолазькій центральній районній бібліотеці було організовано 

книжкову виставку «22 січня – День Соборності України», яка мала 

патріотичну спрямованість. 

16.Колір розуму – колір фіолетовий // Вісник Дергачівщини.- 2018.- 15 

лют.  

Козачолопанська бібліотека-філія взяла участь у кольоровій декаді 

початкових класів Козачолопанського ліцею.  

17.Кузьменко О. Бібліотекарі області вчилися взаємодіяти зі ЗМІ / О. 

Кузьменко // Вісник Чугуївщини.- 2019.- 23 лют.  

У Харкові на базі Харківської обласної бібліотеки для дітей Рада 

міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX провела практикум з 

державної політики децентралізації для співробітників бібліотек та закладів 



культури районів Харківської області під назвою «Підтримка просування 

реформи місцевого самоврядування через інформаційні майданчики у 

Харківській області». У заході брала участь завідуюча методико-

бібліографічним відділом Чугуївської ЦБС Анжела Самко.  

18.Купіна А. У центральній районній бібліотеці відвідувачів зустрічала 

незвична книжкова ялинка / А. Купіна // Вісник Великобурлуччини.- 2019.- 

25 січ.  

Новорічна ялинка-інсталяція, виготовлена із книг та новорічних 

прикрас красувалась у Великобурлуцькій ЦРБ. В оригінальну ялинку було 

вкладено майже 200 книг. 

19.Левицький М. Районну бібліотеку таки перемістили / М. 

Левицький // Обрії Ізюмщини.- 2019.- 3 січ.  

Центральну районну бібліотеку перевели в нове приміщення. 

Прикрість в тому, що бібліотека тепер знаходиться не на перехресті 

людських потоків, а на околиці міста. Це значно звужує можливості її 

колективу. 

20.Марія Приймаченко та її картини очима дітей» // Вісник 

Дергачівщини.- 2019.- 25 січ.  

Такою була тема засідання клубу за інтересами «Творча майстерня» 

Вільшанської дитячої-філії №15. 

21.Нова книга Миколи Чумака // Вісник Дергачівщини.- 2018.- 1 лют.  

23 січня у Дергачівській ЦРБ відбулась зустріч з М.І.Чумаком, який 

подарував бібліотеці свою нову книгу «Всьому свій час», яка нещодавно 

вийшла з друку і стала лауреатом республіканської премії ім. Нечуя-

Левицького. 

22.Новорічний вернісаж // Вісник Дергачівщини.- 2019.- 11 січ.  

На початку січня у Вільшанській бібліотеці для дорослих пройшов 

літературно-музичний вечір «Новорічний вернісаж». 

23.Носова Т. Публічна бібліотека міста відкрила двері для своїх 

читачів / Т. Носова // Голос Лозівщини.- 2019.- 15 берез.  

6 березня 2019 року перші читачі відвідали Публічну бібліотеку міста 

Лозової, яка відкрилась по Бульвару Шевченка,1. Вона є основною 

бібліотекою Лозівської міської об’єднаної територіальної громади та 

методичним центром для сільських бібліотек-філій, що знаходяться на її 

території. 

24.Очеретянова Т. «Всьому свій час» / Т. Очеретянова // Вісник 

Дергачівщини.- 2019.- 11 січ.  

Незадовго до новорічних свят у читальній залі Дергачівської районної 

бібліотеки було презентовано збірку поезій «Всьому свій час» члена НСПУ 

Миколи Чумака, яка є вже шостою в творчому доробку поета-земляка. 

25.Перше знайомство // Вісник Дергачівщини.- 2018.- 1 лют.  

Першокласників Прудянського ліцею у цікавій формі познайомили з 

бібліотекою. 

26.Постольник Н. Посвята в читачі / Н. Постольник // Вісник 

Дергачівщини.- 2018.- 15 лют.  



Популяризація книги, виявлення інтересу до читання – є одним із 

основних завдань бібліотеки. Тож, в Протопопівській гімназії наприкінці 

січня пройшов тиждень бібліотеки. Для учнів старшої ланки була проведена 

година спілкування «Як виникла книга!», «Структура книги», а маленьких 

школярів традиційно посвятили в читачі. 

27.Смаль Н. «Зима прийшла і свята принесла» / Н. Смаль // Вісник 

Дергачівщини.- 2019.- 18 січ.  

У Пересічанській бібліотеці відбувся захід, присвячений історії та 

традиціям свят зимового циклу, або Святкам. 

28.Тризна І. Виставка алмазного живопису / І. Тризна // Вісник 

Дергачівщини.- 2019.- 18 січ.  

У Вільшанській бібліотеці-філії №14 для дорослих відбулась виставка 

робіт місцевої майстрині алмазного живопису Альони Чепки.  

29.Тризна І. Зізнаємось у коханні до бібліотеки / І. Тризна // Вісник 

Дергачівщини.- 2019.- 22 лют.  

У Вільшанській бібліотеці для учнів випускних класів місцевого ліцею 

відбувся захід, присвячений дню Святого Валентина. 

30.Фендрикова Г. Бібліотечне свято «Посвята у читачі» / Г. 

Фендрикова // Вісник Великобурлуччини.- 2019.- 29 берез.  

У Великобурлуцькій бібліотеці для дітей в переддень Тижня дитячої 

книги провели бібліотечне свято-посвяту в читачі «Книга і читач – це друзі 

назавжди». 

31.Фендрикова Г. Пам’яті загиблих під Крутами / Г. Фендрикова // 

Вісник Великобурлуччини.- 2019.- 8 лют.  

До дня вшанування пам’яті загиблих під Крутами у читальному залі 

Великобурлуцької бібліотеки для дітей оформили книжкову виставку «Бій 

під Крутами: як це було» та провели для учнів місцевого ліцею історичний 

екскурс «Колись їх було триста». 

32.Хорешко Н. «Повертайтеся живими…» / Н. Хорешко // Вісті 

Красноградщини.- 2019.- 1 берез.  

У бібліотеці Красноградського аграрно-технічного коледжу ім. Ф.Я. 

Тимошенка відбувся урок мужності «Є така професія – Батьківщину 

захищати». На захід запросили учасника АТО підполковника Олександра 

Луценка. 

 

 

Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації 

з питань культури і мистецтва Харківської обласної універсальної 

наукової бібліотеки 

 

 

 

 


