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Професійна періодика
1.Березюк Н. Шляхами пам’яті: перший крок до професії / Н. Березюк
// Бiблiотечний форум: історія, теорія i практика. - 2020.- N 2.- С.28 – 31.
Стаття-спомин – це спроба повернути з непам’яті сторінку історії
одного зі старіших середніх культурно-освітніх навчальних закладів України
– Харківського технікуму підготовки культосвітніх працівників.
2.Глибицька С. Директор бібліотеки – Герой Радянського Союзу // С.
Глибицька // Бiблiотечний форум: історія, теорія i практика. - 2020.- N 2.С.48 – 49.
Стаття присвячена Дмитру Андрійовичу Ушакову (1919 – 2011),
директору Центральної наукової бібліотеки Харківського університету.
3.Кравченко Л. Наш головний штурман / Л. Кравченко // Бiблiотечний
форум: історія, теорія i практика. - 2020.- N 2.- С.58 – 59.
У статті представлено професійний шлях ветерана праці, співробітника
Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка Лідії
Дмитрівни Гонтаренко, з нагоди 70-річчя від дня її народження та 45-річчя
роботи у бібліотеці.
4.Ніколаєнко Н. Управління кадровим потенціалом / Н. Ніколаєнко //
Вісник Книжкової палати.- 2020.- №4.- С.10 – 15.
У статті директора Наукової бібліотеки Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Наталії Ніколаєнко розглянуто різноманітні стилі управління в бібліотеках, з
огляду на те, що ідеального менеджера не існує, а кожен із керівників має
індивідуальний стиль управління, що адаптується для досягнення цілей.
Запропоновано такі стилі управління, як виробник результату, адміністратор,
підприємець, інтегратор та нові ролі бібліотекаря – фасилітатор, тьютор,
модератор.
5.Павленко Т. Інтернет-конференція як форма професійної комунікації
/ Т. Павленко // Бiблiотечний форум: історія, теорія i практика. - 2020.- N 2.С.32 – 34.

Розглянуто специфіку формату інтернет-конференції в ході
професійної комунікації з урахуванням досвіду Наукової бібліотеки
Харківського національного медичного університету.
6.Петренко Н. Керманич «короленківської» книгозбірні повоєнної
доби / Н. Петренко // Бiблiотечний форум: історія, теорія i практика. - 2020.N 2.- С.50 – 57.
Стаття
присвячена
Григорію
Андрійовичу
Мірошниченку,
військовослужбовцю, бібліотекознавцю, партійному та громадському діячу,
директору Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка у
1949 – 1960 роках, заслуженому працівнику культури УРСР, учаснику Другої
світової війни, підполковнику у відставці. Публікується до 190-річчя
заснування ХДНБ ім. В.Г. Короленка.
7.Сошинська В., Дмитренко Т. Всеукраїнський конкурс «Бібліотека
року» як інструмент поширення інноваційного досвіду в бібліотечній справі /
В. Сошинська, Т. Дмитренко // Вісник Книжкової палати.- 2020.- №4.- С.45 –
52.
Розглянуто Всеукраїнський конкурс «Бібліотека року» як інструмент
виявлення та найкращого впровадження бібліотечних інновацій. Авторки
статті здійснили аналіз інноваційності проєктів переможців Всеукраїнського
конкурсу «Бібліотека року» за 2008 – 2019 роки, завдяки чому виявлено
ключові напрями нововведень. Переможцями конкурсу «Бібліотека року» у
2014 році стали Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка
(Диплом першого ступеня) за віртуальний проєкт «Слобожанський уклін
Кобзареві: до 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка» та Харківська
обласна бібліотека для юнацтва (Диплом другого ступеня) за проєкт
«Обираємо професію крок за кроком».
8.Ткаченко Н., Стригун Т., Главатый А. Telegram-бот в библиотеке /
Ткаченко Н., Стригун Т., Главатый А. // Бiблiотечний форум: історія, теорія i
практика. - 2020.- N 2.- С. 10 – 12.
Научно-техническая библиотека Национального аэрокосмического
университета им. Н. Э. Жуковского «Харьковский авиационный институт». В
статье рассматривается один из новых путей доставки информации
пользователям библиотеки посредством Telegram-бота. Рассматривается
технология поиска по разным критериям и способ заказа документов.
Показаны возможности и актуальность применения Telegram-бота в работе с
пользователями.
9.Шалиганова
А.
Від
регіональних
до
всеукраїнських
Короленківських читань (з історії досліджень кадрово-управлінської
політики бібліотек) / А. Шалиганова // Бiблiотечний форум: історія, теорія i
практика. - 2020.- N 2.- С. 2 – 7.
У статті викладено історію науково-дослідної роботи з вивчення
проблем сучасної бібліотечної професії, а також кадрового менеджменту та
управління бібліотекою. Розкрито шляхи становлення та зміни статусу
Короленківських читань з регіонального до всеукраїнського заходу, а також
їх значення у вивченні кадрових питань бібліотек.

Регіональні періодичні видання
1.Голубнича О. У Зміївській дитячій бібліотеці працює гурток
«Читайлик» / О. Голубнича // Вісті Зміївщини.- 2020.- 18 черв.
У Зміївській дитячій бібліотеці пройшла перша зустріч учасників
гуртка «Читайлик».
2.Гуляєва Н. Фотоматеріал / Н. Гуляєва // Голос Лозівщини.- 2020.- 3
квіт.
Районна бібліотека для дітей провела ІІ тур Всеукраїнського конкурсу
дитячого читання «Книгоманія – 2020».
3.Дізнаватися нове // Вісті Красноградщини.- 2020.- 15 трав.
В умовах карантину міська бібліотека щодня оновлює свою сторінку у
фейсбуці. Там можна знайти цікаву інформацію про історію краю, прочитати
вірші відомих земляків, розповіді про творчу спадщину зарубіжних та
українських письменників тощо. Користувачі залишають під публікаціями
позитивні відгуки. Зворотній зв’язок дозволяє бібліотекарям підтримувати у
земляків інтерес до читання.
4.Завгородня О. Бібліотечний дайджест Ізюма / О. Завгородня // Обрії
Ізюмщини.- 2020.- 9 квіт.
Про роботу бібліотек в умовах карантину.
5.Запрошує бібліотека // Вісті Красноградщини.- 2020.- 26 черв.
Після
тривалих
карантинних
обмежень
розпочала
роботу
Красноградська центральна бібліотека.
6.Зміївська Центральна бібліотека запрошує взяти участь у
молодіжному літературному конкурсі «Легенди рідного краю» // Вісті
Зміївщини.- 2020.- 18 черв.
Організатори конкурсу – Харківський ОНМЦТ та Харківська обласна
бібліотека для юнацтва за підтримки Управління культури і туризму
Харківської ОДА.
7.Мазуренко Л. Конкурс «Великодній кошик» від сільської бібліотеки
/ Л. Мазуренко // Вісті Барвінківщини.- 2020.- 24 квіт.
Великокомишувська сільська бібліотека провела дистанційний конкурс
на кращий «Великодній кошик». Мета заходу – нагадати про духовні
цінності рідного краю, вшанувати творчість місцевих майстринь та
підтримати в період карантину всесвітню акцію «Залишайся вдома, але не
втрачай активності».
8.Рєзнік О. Переможців конкурсу визначено! / О. Рєзнік //
Дворічанський край.- 2020.- 27 черв.
У Дворічанській дитячій ЦРБ пройшов другий етап Всеукраїнського
конкурсу дитячого читання «Книгоманія – 2020». В умовах адаптивного
карантину переможець визначався за читацьким щоденником і творчою
роботою конкурсанта.
9.Стрельник И. В музеях и библиотеках пока не знают, как принимать
посетителей / И. Стрельник // Веч. Харьков.- 2020.- 7 мая.
Готовы ли учреждения культуры к приему посетителей выяснял
«Вечерний Харьков». Своими мыслями по этому поводу поделилась

заведующая сектором прогнозирования и инноваций Харьковской областной
библиотеки для детей Валентина Лупицкая. По ее словам, в период
карантина библиотека работу не прекращала. Сотрудники работали на
удаленном доступе, устраивали на сайте библиотеки виртуальные книжные
выставки, проводили виртуальные экскурсии и еще множество онлайнмероприятий – чтение сказок, викторины, мастер-классы, тренинги.
10.Стрельник И. Теперь читатели ходят в библиотеку за
впечатлениями // И. Стрельник // Вечер. Харьков.- 2020.- 26 июня.
Как современные библиотеки ломают устоявшиеся стереотипы и чем
привлекают сегодня читателей?
О работе в этом направлении – библиотеки имени Толстого и ХГНБ
имени В.Г.Короленко.
Публікаціі, що не увійшли до попереднього випуску
1.Барабаш Є., Новікова С. Сонячний письменник / Є. Барабаш, С.
Новікова // Вісті Барвінківщини.- 2020.- 7 лют.
У Нікопольській сільській бібліотеці оформлено книжкову виставку
«Країна сонячного добра», до 90-річчя Всеволода Нестайка. Для юних
читачів провели хвилинку цікавих повідомлень «Пригоди в країні книжок
Всеволода Нестайка».
2.Борисенко Н. «Світ пригод Всеволода Нестайка» / Н. Борисенко //
Дворічанський край.- 2020.- 8 лют.
До 90-річчя українського дитячого письменника Всеволода Нестайка у
Рідкодубівській бібліотеці-філії юні читачі мандрували літературним
диліжансом «Герої книг В. Нестайка».
3.Борисенко Н. Яке прекрасне рідне слово / Н. Борисенко //
Дворічанський край.- 2020.- 29 лют.
З нагоди Міжнародного дня рідної мови у Рідкодубівській бібліотеціфілії провели низку заходів для учнів місцевої школи.
4.Дідич Н. «Робімо добро – і на душі стане тепліше» / Н. Дідич //
Дворічанський край.- 2020.- 22 лют.
До Міжнародного дня дарування книг у Дворічанській ЦРБ пройшов
захід «Робімо добро – і на душі стане тепліше». Підводилися підсумки акції
«Подаруй бібліотеці книгу».
5.Дорошенко Н. «Масляна, Масляна, яка ти красна!» / Н. Дорошенко //
Дворічанський край.- 2020.- 7 берез.
У читальній залі Митрофанівської бібліотеки-філії пройшла
народознавча година «Масляна, Масляна, яка ти красна!».
6.Круговерть зимових свят // Вісник Великобурлуччини.- 2020.- 10 січ.
Площанська сільська бібліотека-філія спільно із Будинком культури
підготували та провели для учнів місцевого ліцею, які є постійними читачами
бібліотеки, Свято Миколая.
7.Лукашова Л. До Дня вшанування учасників бойових дій на території
інших держав / Л. Лукашова // Вісник Великобурлуччини.- 2020.- 21 лют.

13 лютого в читальному залі Великобурлуцької публічної бібліотеки з
нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та
31-ї річниці виведення обмеженого контингенту військ із ДРА відбулася
зустріч керівництва району воїнами-інтернаціоналістами, учасниками
афганської війни.
8.Рєзнік О. «Дозвольте заколядувати!» / О. Рєзнік // Дворічанський
край.- 2020.- 25 січ.
Працівники Дворічанської дитячої районної бібліотеки спільно з
бібліотекарем місцевого ліцею провели духовно-народознавче свято
«Дозвольте заколядувати!».
9.Рєзнік О. Міжнародний день рідної мови у дитячій районній
бібліотеці / О. Рєзнік // Дворічанський край.- 2020.- 29 лют.
У Дворічанській дитячій районній бібліотеці повели низку заходів,
присвячених Міжнародному дню рідної мови.
10.Фендрикова Г. Виставка-пам’ять «Полум’яні роки рідного краю» /
Г.Фендрикова // Вісник Великобурлуччини.- 2020.- 14 лют.
У Великобурлуцькій публічній бібліотеці презентовано книжкову
виставку «Полум’яні роки рідного краю», присвячену 77-й річниці
визволення Великобурлуччини від німецько-фашистських загарбників.
11.Щетиніна М. «Матуся рідненька моя» / М. Щетиніна //
Дворічанський край.- 2020.- 14 берез.
У Вільшанській бібліотеці-філії провели тематичний захід «Матуся
рідненька моя», присвячений святу жінок.
12.Щетиніна М. «Світ нової книги» / М. Щетиніна // Дворічанський
край.- 2020.- 22 лют.
У Вільшанській бібліотеці-філії для учнів початкових класів провели
презентацію «Світ нової книги». Дітей ознайомили з книжками Всеволода
Нестайка.

Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації
з питань культури і мистецтва Харківської обласної універсальної
наукової бібліотеки

