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Регіональні періодичні видання
1.Бєлявцева Т. Екологічні вікторини і зацікавлені п’ятикласники:
відбувся новий інтерактивний захід у дитячій бібліотеці / Т. Бєлявцева //
Вісті Зміївщини.- 2020.- 30 січ.
У Зміївській дитячій бібліотеці пройшов урок для п’ятикласників
«Екологія та Ми».
2.Бєлявцева Т. Про фейки, кіберзлочини, фейсбук та багато іншого / Т.
Бєлявцева // Вісті Зміївщини.- 2020.- 27 лют.
В Зміївській дитячій бібліотеці відбувся тренінг з безпеки
користування мережею Інтернет «НЕТИКЕТ. Правила безпечного
спілкування».
3.Ботузова Л. Година народознавства / Л. Ботузова // Нове життя
(Близнюківський р-н).- 2020.- 29 лют.
У
Павлівській
сільській
бібліотеці-філії
пройшла
година
народознавства, приурочена народним українським традиціям святкування
Колодія.
4.В подарок – книги // Харьков. известия – 2020.- 22 февр.
Представители Харьковского городского совета передали около 30
книг об истории Харькова библиотеке Национального технического
университета «Харьковский политехнический институт».
5.Виставка для однієї книги // Обрії Ізюмщини.- 2020.- 6 лют.
В Ізюмській центральній міській бібліотеці оформлено виставку книги
під назвою «Роксолані» Павла Загребельного – 40 років». Знаменитий роман
відомого українського письменника вже сорок років знаходиться в епіцентрі
читацької уваги.
6.Вітаймо суперчитачів! // Вісті Зміївщини.- 2020.- 12 берез.
10 березня 2020 року у Зміївській дитячій бібліотеці відбувся другий
етап Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія – 2020».

7.Гарагуля А. Конкурс «Книгоманія-2020» визначив переможців / А.
Гарагуля // Обрії Ізюмщини.- 2020.- 26 берез.
В Ізюмській міській дитячій бібліотеці відбувся другий етап конкурсу
«Найкращий читач України – 2020».
8.Голос і душа України // Обрії Ізюмщини.- 2020.- 6 лют.
У центральній міській бібліотеці пройшов музично-поетичний захід,
присвячений творчості славетної піснярки Марусі Чурай.
9.Голубнича О. «Я натхнення черпаю з краси рідного краю» / О.
Голубнича // Вісті Зміївщини.- 2020.- 23 січ.
Саме під такою назвою у Центральній бібліотеці ім. Г.Ф. КвіткиОснов’яненка Холодногірського району Харкова працює виставка місцевої
художниці Тетяни Пархоменко з Лимана.
10.Государство в смартфоне // Харьков. известия.- 2020.- 8 февр.
В Украине запустили мобильное приложение «Дія». В перспективе
этот сервис должен объединить все государственные услуги на одной
платформе. Сервис работает в виде мобильного приложения и сайта.
Цифровой грамотности начали обучать в библиотеках Харькова.
11.Дарувати книги бібліотеці, значить, дарувати людям можливість
читати // Вісті Зміївщини.- 2020.- 12 берез.
28 лютого 2020 року відбулася нарада бібліотечних працівників
Ізюмського району.
12.Зустріч з театральним мистецтвом // Обрії Ізюмщини.- 2020.- 6 лют.
У Бібліотеці-філії №2 відбувся пізнавальний захід для дошкільнят
«Чудеса за завісою». Діти зізнались багато цікавого про театр, спробували
себе в ролі акторів лялькового театру.
13.Книгоманам дарують… книги // Трибуна трудящих (Харківський рн).- 2020.- 21 лют.
Покотилівська дитяча бібліотека щорічно в рамках тижня дитячої та
юнацької книги проводить різноманітні заходи під девізом «Книгоманія». За
участь у конкурсах усі учасники отримують у подарунок книгу. Традиційно
допомагають покотилівцям у проведенні конкурсу депутат Харківської
районної ради В. Демочко та директор районної бібліотеки Н. Цурікова.
14.Книгоманія – 2020 // Вісник Богодухівщини.- 2020.- 28 лют.
У шкільних та сільських бібліотеках-філіях району завершився перший
етап Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія – 2020».
15.Книгоманія 2020 // Нове життя (Близнюківський р-н).- 2020.- 7
берез.
28 лютого у Близнюківській ЦРБ відбувся другий (районний) етап
Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія 2020».
16.Книжкова скарбниця в Липцях // Трибуна трудящих (Харківський
р-н).- 2020.- 3 січ.
Липецька сільська бібліотека стала одним із найпопулярніших
культурно-просвітницьких закладів села. У бібліотеці регулярно проходять
тематичні виставки, творчі зустрічі, презентації, концерти.

17.Линник А. «Притягательные» авторы / А. Линник // Трибуна
трудящих (Харківський р-н).- 2020.- 10 січ.
В Харьковской государственной научной библиотеке им. Короленка
состоялось плановое заседание поэтической студии «Кастальский ключ». В
рамках заседания состоялась презентация совместного поэтического
сборника «Притягательность» харьковских поэтов Василия Воргуля и
Светланы Фомичевой.
18.«Магія зимових свят» в Олександрівській бібліотеці // Обрії
Ізюмщини.- 2020.- 23 січ.
Під час зимових канікул в Олександрівській бібліотеці пройшов
ярмарок українських народних звичаїв та презентація книги з виставкипанорами «Дзвенить святами українська хата».
19.Максименко Т. Представили улюблені книжки / Т. Максименко //
Обрії Ізюмщини.- 2020.- 19 берез.
В Ізюмській центральній районній бібліотеці відбувся другий етап
Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України – 2020».
20.Мудрак І. Афганістан – біль у моїй душі / І. Мудрак // Промінь
(Краснокутський р-н).- 2020.- 20 лют.
У Мурафській сільській бібліотеці відбулась Година пам’яті,
присвячена 31-й річниці виводу військ із республіки Афганістан та
вшануванню учасників бойових дій на території інших держав: «Афганістан
– біль у моїй душі».
21.На допомогу приходять читачі // Вісті Красноградщини.- 2020.- 17
січ.
Дефіцит коштів не дозволяє міській бібліотеці поповнювати книжковий
фонд у необхідному обсязі. Відвідувачі бібліотеки не залишилися осторонь
проблеми. Уже не перший рік проводиться акція «Подаруй бібліотеці книгу».
Багато земляків підтримали ініціативу й поділилися із закладом цікавою та
потрібною літературою.
22.Нікіфоренко О. Голос душі великого народу / О. Нікіфоренко //
Вісті Зміївщини.- 2020.- 19 берез.
З нагоди 206-річниці від дня народження Т.Г. Шевченка відбулись
урочисті заходи у Бірківському і Першотравневому будинках культури.
Завідуючі бібліотек підготували книжкові виставки, під час святкування
відтворили цілісну картину життєвого та творчого шляху поета.
23.Підбито підсумки районного етапу конкурсу «Шкільна бібліотека –
2020» // Вісті Зміївщини.- 2020.- 23 січ.
І-й районний етап Всеукраїнського конкурсу проходив протягом
листопада-грудня 2019 року.
24.Поетичний діалог з юними читачами // Обрії Ізюмщини.- 2020.- 6
лют.
У БК «Сучасник» відбулася зустріч старшокласників міста, читачів
бібліотеки-філії №2, з членами літературного об’єднання «Слово».

25.Сатушев В. Як зразок українського лицарства / В. Сатушев // Обрії
Ізюмщини.- 2020.- 23 січ.
У рамках реалізації проєкту «Заради майбутнього» в Ізюмі було
організовано фотовиставку «Нам є що захищати, є що боронити», присвячену
легендарній 92-й окремій механізованій бригаді імені кошового отамана
Івана Сірка. Започаткувала цикл фотовиставок центральна міська бібліотека
на чолі з директором Оксаною Завгородньою. Були залучені до цього
школярі, представники ветеранських осередків, учасники бойових дій.
26.Ставицкий Б. Едины в творческом порыве / Б. Ставицкий //
Трибуна трудящих (Харківський р-н).- 2020.- 14 лют.
В Харьковской областной библиотеке для юношества состоялся
концерт-презентация по случаю 90-летия Харьковской литературной студии
«Нива».
27.Увага! У нас нове приміщення // Вісті Зміївщини.- 2020.- 12 берез.
Слобожанська селищна бібліотека для дітей переїхала у нове
приміщення.
28.Хвилюючі спогади про бойових героїв // Обрії Ізюмщини.- 2020.20 лют.
У Центральній міській бібліотеці відбулась зустріч учнів медичного
коледжу з воїнами-інтернаціоналістами. Захід мав назву «Молодість у
полум’ї війни». У бібліотеці також працює меморіальна викладка літератури
«Афганістан – пам’ять і вічний смуток».

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