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БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ 

ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

(Анотований тематико-бібліографічний список 

за матеріалами періодичних видань 

за ІІІ квартал 2020 року). 

 

Професійна періодика 

1.Бабічева О. «Електронний архів періодичних видань 

Karazin.Back2News»: перший досвід створення відкритих повнотекстових 

ресурсів у вітчизняних бібліотеках / О. Бабічева // Бібліотечний вісник.- 

2020.- №3.- С. 14 – 17.  

Стаття знайомить з досвідом створення відкритих повнотекстових 

ресурсів на прикладі реалізації проекту «Електронний архів періодичних 

видань Karazin.Back2News» у ЦНБ ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Висвітлюються 

етапи створення архіву, його організація, функціональні властивості, 

переваги, зокрема такі, як можливість приєднання до проєкту інших 

бібліотек, архівів з метою збирання якомога більш повної та якісної цифрової 

колекції періодики України для масштабної репрезентації національної 

культурної спадщини. 

2.Байрамова К., Малиновська В. Коли бібліотека стає територією 

натхнення / К. Байрамова, В. Малиновська // Бібліотечний вісник.- 2020.- 

№3.- С.42 – 44.  

У публікації на прикладі Центральної наукової бібліотеки Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна розглядаються особливості 

культурно-просвітницької роботи сучасної бібліотеки в умовах закладу 

вищої освіти. Висвітлюються основні напрями цієї діяльності, зокрема 

організація різноманітних виставок, шляхи адаптації бібліотеки до реалій 

інформаційного суспільства. 

3.Боброва М., Кононенко І. Перший бібліотекар університетської 

книгозбірні / М. Боброва, І. Кононенко // Бібліотечний вісник.- 2020.- №3.- 

С.18 – 22.  

У публікації висвітлюється історія заснування бібліотеки 

Імператорського Харківського університету і початок формування її 

книжкового фонду. Увага зосереджена на особистості першого бібліотекаря 

університетської книгозбірні, професора Я.Я. Белена-де-Баллю (1753 – 1815) 

та його діяльності. 



4.Гребнєва Г. Авторство і псевдонім: у пошуках правди (евристичний 

метод дослідження) / Г. Гребнєва // Бібліотечний вісник.- 2020.- №3.- С. 23 – 

28.  

У статті йдеться про встановлення авторства документів, що писалися 

й друкувалися у Західній Європі ХІХ ст., які зберігаються у фонді 

Центральної наукової бібліотеки ХНУ ім. В. Каразіна. Досліджуються 

походження псевдонімів західноєвропейських літераторів та причини їх 

звернення до вигаданого імені. 

5.Гужва А. Стратегії комплектування: виклики цифрової доби / А. 

Гужва // Бібліотечний вісник.- 2020.- №3.- С.10 – 13.  

У статті порушуються проблеми комплектування фондів 

університетських бібліотек за умов переходу на цифрові медіа. 

6.Давидова А., Штан Г. Формування навичок та вмінь з інформаційної 

грамотності у користувачів Центральної наукової бібліотеки Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна / А. Давидова, Г. Штан // 

Бібліотечний вісник.- 2020.- №3.- С.33 – 38.  

У статті розкриваються причини та головні особливості проведення 

занять з інформаційної та бібліотечно-бібліографічної грамотності в ЦНБ 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 

7.Журавльова І. Інформаційний простір у сучасній університетській 

бібліотеці / І. Журавльова // Бібліотечний вісник.- 2020.- №3.- С. 3 – 9.  

У статті йдеться про творення сучасного креативного простору 

Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна. Представлено погляд читачів на організацію 

бібліотечного хабу з доступом до Інтернет-середовища. Аналізуються 

результати опитування, проведеного Центром соціально-гуманітарних 

досліджень університету серед студентства, викладачів стосовно їхніх 

поглядів на розвиток бібліотеки в цифрову епоху. 

8.Журавльова О. Школярі ХХІ століття у бібліотеці Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна / О. Журавльова // Бібліотечний 

вісник.- 2020.- №3.- С. 45 – 47.  

У публікації висвітлюється досвід проведення пізнавало-оглядових 

екскурсій, які влаштовує бібліотека Каразінського університету для учнів 

середніх навчальних закладів Харкова, Харківської області та інших міст 

України. Розкрито можливості наукової бібліотеки як інформаційно-

освітнього центру, що допомагає учням під час навчання та створення 

шкільних дослідницьких проєктів. 

9.Лазаренко Н. «Бібліотекар року» – професійний конкурс 

бібліотечних інновацій / Н. Лазаренко // Бібліотечний вісник.- 2020.- №3.- 

С.55 – 56.  

Публікація знайомить читачів зі сторічним професійним конкурсом 

«Бібліотекар року», який проходить у Харківському зональному 

методичному об’єднанні бібліотек державних закладів вищої освіти ІІІ – ІV 

рівнів акредитації. 



10.Лискова К. «Вікно в Америку» – простір можливостей: проєкт 

співпраці Центральної наукової бібліотеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна і 

Посольства США в Україні / К. Лискова // Бібліотечний вісник.- 2020.- №3.- 

С. 48 – 49.  

У публікації йдеться про проєкт «Вікно в Америку», який успішно діє 

вже понад 15 років у різних регіонах України. Показано, як цей проєкт 

втілює у життя модель сучасної американської бібліотеки в українських 

реаліях, сприяє залученню молоді до активної участі у бібліотечних заходах, 

допомагає реалізації її ідей та задумів. 

11.Мохонько В. Спадщина Івана Світличного у фондах Центральної 

наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна / В. Мохонько // Бібліотечний вісник.- 2020.- №3.- С. 29 – 32.  

Історія українського шістдесятництва – літературно-мистецького і 

суспільно-політичного відродження 1960-х років минулого століття, опору 

тоталітаризму, боротьби за права людини – нерозривно пов’язана з ім’ям 

Івана Олексійовича Світличного, випускника філологічного факультету 

Харківського університету. У статті розглядаються особливості формування 

унікальної бібліотеки І.О. Світличного, яка у 2005 році була передана у дар 

ЦНБ ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 

12.Павловська М. Професійні контакти бібліотекарів Кракова, 

Катовіце, Харкова: соціокультурний аспект / М. Павловська // Бібліотечний 

вісник.- 2020.- №3.- С. 50 – 54.  

У публікації висвітлюється питання співпраці університетських 

бібліотек Кракова і Харкова. Йдеться про обмін працівниками в рамках 

підписаних українсько-польських бібліотечних угод, про досвід організації 

спільних міжнародних заходів: конференцій, семінарів, круглих столів, 

книжкових експозицій, спрямованих на збереження культурної історичної 

пам’яті наших народів. 

13.Петренко Н. Нелегкий шлях директора бібліотеки «сталінської 

доби» / Н. Петренко // Бiблiотечний форум: історія, теорія i практика. - 2020.- 

N 3.- С.51 – 58.  

Стаття присвячена Павлу Степановичу Сафронову, політредактору, 

бібліотекознавцю, директору Харківської державної наукової бібліотеки ім. 

В.Г.Короленка у 1932 – 1949 рр. Публікується з нагоди 190-х роковин 

заснування книгозбірні. 

14.Полякова Ю. Співпраця бібліотекарів з видавництвами, авторами / 

Ю. Полякова // Бібліотечний вісник.- 2020.- №3.- С. 39 – 41.  

Публікація присвячена розкриттю нового напряму діяльності 

Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету 

ім. В.Н. Каразіна – співпраці фахівців науково-бібліографічного відділу з 

видавництвами та окремими авторами у справі підготовки до друку наукової, 

науково-популярної, довідкової літератури. 

15.Соколов В. Становлення та розвиток провідних публічних бібліотек 

губернських міст в Україні у ХІХ – на початку ХХст.: особливості еволюції 



губернських бібліотек / В. Соколов // Бiблiотечний форум: історія, теорія i 

практика. - 2020.- N 3.- С.42 – 50.  

Йдеться, у тому числі, й про Харківську громадську бібліотеку. 

16.Чегринець М. У моїй бібліотеці життя вирує… / М. Чегринець // 

Бiблiотечний форум: історія, теорія i практика. - 2020.- N 3.- С.59 – 61. У 

статті висвітлено різноманітну діяльність Харківської державної наукової 

бібліотеки ім. В.Г. Короленка, досвід і організацію заходів, цікаві сторінки з 

історії установи, розвиток творчої ініціативи співробітників. 

17.Шейко В. Інтелігенція та влада України в першій половині 20-х 

років ХХ століття / В. Шейко // Вісник Книжкової палати.- 2020.- №6.- С.17 – 

21.  

У статті проаналізовано процеси еволюції поглядів старої інтелігенції 

щодо влади та робітничо-селянських мас на початку 20-х рр. ХХ ст. Значну 

увагу приділено ролі професійних спілок у налагодженні ділової співпраці 

різних верств старої інтелігенції з владними структурами радянсько-

партійного більшовицького режиму в Україні. 

 

Регіональні періодичні видання 

1.Виставка «Живе в народі пам’ять про героїв» працюватиме до 27 

вересня // Вісті Зміївщини.- 2020.- 24 верес.  

З нагоди відзначення в Україні Дня партизанської слави в Центральній 

бібліотеці ЦБС Зміївського району оформлено книжково-документальну 

виставу «Живе в народі пам’ять про героїв». 

2.Волкова Н. Палка жага до віршування / Н. Волкова // Голос 

Лозівщини.- 2020.- 25 верес.  

Вкотре у Панютинській публічній бібліотеці відбулась зустріч із 

клубом «Лігос», на якій свої вірші зачитала місцева поетеса С.В. Шевченко. 

3.Втретє переможниця // Голос Лозівщини.- 2020.- 18 верес.  

У Харківській обласній бібліотеці для дітей підбито підсумки 

Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу «Творчі канікули». 

Кращий читач Центральної районної бібліотеки Владислава Реуцька стала 

переможцем у номінації «І в кожному із нас живе філософ». 

4.Горбань І. Поезія гарного настрою / І. Горбань // Вісті 

Красноградщини.- 2020.- 14 серп.  

Міська бібліотека Краснограда та молодіжний хаб RedHub допомогли в 

організації зустрічі клубу любителів поезії «Ліра» з підопічними 

Територіального центру соціального обслуговування. 

5.Зінченко Н. Діти високо неба / Н. Зінченко // Вісті Красноградщини.- 

2020.- 11 верес.  

Цьогоріч на здобуття звання Почесний громадянин міста Краснограда 

висунуто письменницю, лауреата місцевої премії імені Михайла 

Чабанівського 2016 року Ганну Ткаченко. Із книгами письменниці-землячки 

можна ознайомитись у районній та міських бібліотеках. 

6.Ковальчук С. «Живе бібліотека у селі, а з нею добрі люди, їхні 

вчинки» / С. Ковальчук // Колос (Сахновщинський р-н).- 2020.- 25 лип.  



14 липня у Лебедівській сільській бібліотеці відбувся захід з нагоди 90-

річчя її утворення. 

7.Літературна вітрина нових книг // Вісник Богодухівщини.- 2020.- 3 

лип.  

Закінчення карантину у Богодухівській дитячій бібліотеці збіглося з 

отриманням нових книг і у працівників книгозбірні виникло бажання 

познайомити з ними своїх читачів на сторінках районної газети. 

8.Логвіна Т. «Лікарняні бібліотеки» дісталися в Зміїв / Т. Логвіна // 

Вісті Зміївщини.- 2020.- 13 серп.  

У хірургічному відділенні Зміївської центральної районної бібліотеки 

з’явилася нова книжкова шафа та бібліотека на 400 книжок. Це стало 

можливим завдяки проєкту «Лікарняна бібліотека». 

9.Логвіна Т. Міська бібліотека переїхала в нове приміщення. Разом з 

нею там «оселилася» і рада ветеранів / Т. Логвіна // Вісті Зміївщини.- 2020.- 

30 серп.  

З 1 липня 2020 року Зміївська міська бібліотека почала приймати 

відвідувачів у новому приміщенні. 

10.Ляхова Н. Шлях від ідеї до реалізації / Н. Ляхова // Вісті 

Красноградщини.- 2020.- 17 лип.  

У районній бібліотеці знайшов свою постійну прописку молодіжний 

«RedHub». 

11.Меркулова Н. Схожу-ка я в больничную библиотеку… / Н. 

Меркулова // Время.- 2020.- 14 июля.  

Почти год в Харькове существует благотворительный проект 

«Больничная библиотека». Проектом предусмотрено создание 10 библиотек в 

медицинских учреждениях города и в центральных районных больницах 

области. Уже созданы две такие библиотеки – в отделениях маммологии и 

химиотерапии онкоцентра. 

12.Поможем освоить компьютер с нуля // Харьков. известия.- 2020.- 9 

июля.  

В библиотеках Немышлянского района в тестовом режиме запущен 

городской курс по цифровой грамотности населения. 

13.Ткалич С. Бібліотека – тихий дім душі / Ткалич С. // Колос 

(Сахновщинський р-н).- 2020.- 25 лип.  

У цьому році Лебедівська сільська бібліотека відзначає ювілей – 90 

років від дня її заснування. Коротка історія бібліотеки. 

14.Що значить бути успішним у житті? // Обрії Ізюмщини.- 2020.- 20 

серп.  

У Кам’янській сільській бібліотеці відбулася зустріч-дискусія з 

молоддю. Саме на порозі вибору майбутньої професії юнаки та дівчата мали 

змогу висловити думки стосовно свого бачення життєвого успіху. 

 

 

 

 



Публікаціі, що не увійшли до попередніх випусків 

1.«Ангели пам’яті» // Вісті Водолажчини.- 2020.- 8 лют.  

У Станиченській сільській бібліотеці-філії вшанували пам’ять Героїв 

Крут. Тут провели виховну годину «Квіти у полі там, де Крути». 

2.Говорили про кохання // Вісті Водолажчини.- 2020.- 22 лют.  

Нещодавно в Станиченській бібліотеці-філії розпочав свою роботу 

жіночий клуб за інтересами «Між нами жінками». 

3.Головатюк Т. У подарунок – книги / Т. Головатюк // Вісті 

Водолажчини.- 2020.- 22 лют.  

Щороку світова спільнота відзначає Міжнародний день дарування 

книг. Напередодні в Рокитненську сільську бібліотеку-філію завітав 

Володимир Дубовіченко, який подарував закладу більше 200 книжок зі своєї 

домашньої бібліотеки, серед яких енциклопедії, дитячі казки, пригодницькі 

романи та книги про любов. Усі вони вже чекають на своїх читачів. 

4.Голубнича О. У Зміївській дитячій бібліотеці працює гурток 

«Читайлик» / О. Голубнича // Вісті Зміївщини.- 2020.- 18 черв.  

У Зміївській дитячій бібліотеці відбулась перша зустріч юних читачів у 

організованому тут гуртку «Читайлик». 

5.Дізнаватися нове // Вісті Красноградщини.- 2020.- 15 трав.  

Постійно оновлюється у фейсбуці сторінка Красноградської міської 

бібліотеки. Зворотній зв’язок дозволяє бібліотекарям підтримувати інтерес 

земляків до читання. 

6.Дурнєва А. Виставка в Охоченській бібліотеці / А. Дурнєва // Вісті 

Водолажчини.- 2020.- 15 лют.  

В Охоченській сільській бібліотеці-філії оформлена виставка поробок 

«Якщо в домі домовий, дім в порядку, він живий», виготовлених постійною 

читачкою бібліотеки, майстринею Л.В. Кухтіною. 

7.Кулик Г. Ушанували Героїв Крут / Г. Кулик // Вісті Водолажчини.- 

2020.- 8 лют.  

В Просянській бібліотеці-філії №1 Нововодолазької ЦБС пройшла 

акція «Потяг єднання», присвячена пам’яті загиблих у бою під Крутами 29 

січня 2018 року. 

8.Лобанова О. Онлайн-ескурсія / О. Лобанова // Вісник 

Великобурлуччини.- 2020.- 15 трав.  

Працюючи у дистанційному режимі в період карантинних обмежень, 

працівники Приколотнянсьої бібліотеки Великобурлуцької районної ради 

напередодні Дня Перемоги підготували для своїх читачів онлайн-ескурсію. 

9. «Любові всевишній присвячується…» // Вісті Водолажчини.- 2020.- 

22 лют.  

З нагоди Дня Святого Валентина в Нововодолазькій центральній 

районній бібліотеці пройшло чергове засідання клубу «За покликом душі». 

Його тема – «Любові всевишній присвячується…». Цього ж дня було 

експоновано романтичний книжковий перегляд під назвою «Усе на світі від 

любові…». 



10.Набродова К. Двері відкриває культурний осередок / К. Набродова 

// Вісник Великобурлуччини.- 2020.- 15 трав.  

У цьому році за ініціативи директорки комунального закладу 

«Великобурлуцька публічна бібліотека» Галини Фендрикової поновилася 

робота Першогнилицької сільської бібліотеки-філії, яка не працювала більше 

22 років. Заклад передав бібліотеці-філії книжкові стелажі, каталожні шафи, 

аудиторний стіл, і звичайно ж найголовніше – 2090 примірників книжкового 

фонду. 

11.Никифоренко О. Оголошений карантин – це чудова можливість 

мандрувати світом книжок / О. Никифоренко // Вісті Зміївщини.- 2020.- 23 

квіт.  

Працівників Бірківської та Першотравневої бібліотек вітають з Днем 

книги. Бібліотекарі не сидять склавши руки в очікуванні своїх користувачів. 

За час карантину вони провели інвентаризацію своїх фондів, оновили та 

оформили нові книжкові виставки, ініціюють та проводять різноманітні 

заходи на сторінці Бірківського Будинку культури в соціальній мережі 

Інстаграм.  

12.Ніконенко М. Найкращий читач / М. Ніконенко // Вісник 

Великобурлуччини.- 2020.- 3 квіт.  

У Великобурлуцькій бібліотеці для дітей відбувся конкурс 

«Найкращий читач». 

13.Цимбал О. «Вікімарафон – 2020» / О. Цимбал // Вісті 

Водолажчини.- 2020.- 8 лют.  

1 лютого 2020 року в Нововодолазькій районній бібліотеці відбулася 

вікітолока в рамках Всеукраїнського «Вікімарафону – 2020». Відбулось 

теоретичне та практичне заняття на тему «Вікіпедія: швидкий старт для 

новачків» із працівниками та присутніми Нововодолазької ЦБС, який 

провела член Правління ГО «Вікімедіа Україна» Наталія Ластовець. 

14.Цимбал О. «За вами плачуть небеса…» / О. Цимбал // Вісті 

Водолажчини.- 2020.- 29 лют.  

У День пам’яті Небесної сотні працівники Нововодолазької 

центральної районної бібліотеки провели урок-реквієм «За вами плачуть 

небеса…». 

15.Цимбал О. «Незгасний біль – Афганістан…» / О. Цимбал // Вісті 

Водолажчини.- 2020.- 22 лют.  

До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав у 

Нововодолазькій центральній районній бібліотеці підготували та провели 

урок пам’яті «Незгасний біль – Афганістан…».  

16.Цимбал О. «Орнамент, вишитий минувшиною» / О. Цимбал // Вісті 

Водолажчини.- 2020.- 23 трав.  

У Нововодолазькій центральній районній бібліотеці з нагоди Дня 

вишиванки оформлено книжково-ілюстративну виставку «Орнамент, 

вишитий минувшиною», на якій представлені книги, що знайомлять читача з 

історією української вишивки та одягу від Х до ХХ століття. 



17.Цимбал О. Бібліотеки в період та після пандемії / О. Цимбал // Вісті 

Водолажчини.- 2020.- 16 трав.  

Як безпечно працювати бібліотекам в період та після пандемії COVID-

2019. 

18.«Цього не можна забути! Цього не можна пробачити…» // Вісті 

Водолажчини.- 2020.- 1 лют.  

У Просянській бібліотеці-філії №1 Нововодолазької ЦБС вшанували 

пам’ять жертв Голохосту. Тут пройшла пам’ятна виставка «Цього не можна 

забути! Цього не можна пробачити…». 

19.Яскравий світ дитинства // Вісник Великобурлуччини.- 2020.- 5 

черв.  

1 червня було підбито підсумки онлайн-конкурсу, який проводила 

Великобурлуцька бібліотека для дітей з 25 по 30 травня, а саме малюнок на 

тему «Моя щаслива сім’я» і вірш на тему «Дитинство моє» в трьох вікових 

категоріях. 

20.Яскравий світ дитинства // Вісник Великобурлуччини.- 2020.- 5 

черв.  

Онлайн-конкурс «Мрійник – 2020», присвячений Міжнародному дню 

захисту дітей, організували працівники Приколотнянської селищної 

бібліотеки. 
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