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ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 
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за матеріалами періодичних видань 

за ІV квартал 2020 року). 

 

Регіональні періодичні видання 

1.Бальзам чудовий для душі // Вісті Дергачівщини.- 2020.- 9 жовт.  

Історія книгозбірень Дергачівщини. 

2.Відзначили День Святого Миколая // Голос Лозівщини.- 2020.- 25 

груд.  

Напередодні дня Святого Миколая у Лозівській районній бібліотеці для 

дітей провели бібліопікнік «Миколай, Миколай, ти до нас завітай». 

3.Воротиленко А., Максименко Т. Бути корисним та цікавим для 

відвідувачів / А. Воротиленко, Т. Максименко // Обрії Ізюмщини.- 2020.- 1 

жовт.  

На сьогодні книжковий фонд бібліотек Ізюмського району налічує 

майже 197 тис. примірників. До послуг читачів району – 19 сільських 

бібліотек та центральна районна. Всі вони намагаються бути корисним та 

цікавим для своїх відвідувачів. Вітання працівників бібліотек з професійним 

святом – Всеукраїнським днем бібліотек. 

4.Всеукраїнський день бібліотек // Знамя труда (Первомайский р-н).- 

2020.- 3 окт.  

Вітання з професійним святом бібліотечних працівників 

Первомайщини.  

5.Вчителів та бібліотекарів шанувала Ізюмська громада // Обрії 

Ізюмщини.- 2020.- 8 жовт.  

Під час урочистостей відбулася церемонія нагородження. З нагоди 

Всеукраїнського дня бібліотек грамотами та подяками обласного та міського 

рівнів були відзначеі кращі працівники бібліотечної мережі міста. 

6.Гаркавець К. Ремонтували дороги, їдальні та сільські клуби / К. 

Гаркавець // Слобід. край.- 2020.- 15 груд.  

У 2020 році в Оскільській ОТГ в рамках програми «Разом у майбутнє» 

вдалося реалізувати один із важливих соціальних проєктів – ремонт 

приміщення бібліотеки в Оскільському сільському клубі. 

7.Гасанова М. Акварелями часу / М. Гасанова // Трибуна трудящих 

(Харківський р-н).- 2020.- 20 берез.  



У бібліотеці ім. В.Г. Короленка відбулась презентація книги Людмили 

Єлисеєвої «В акварелях часу». 

8.Голубнича О. Працівників бібліотечної системи привітали з 

професійним святом / О. Голубнича // Вісті Зміївщини.- 2020.- 1 жовт.  

З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек у Зміївському районному 

будинку культури відбулися урочистості. Слід зазначити, бібліотечна 

система району досить розвинена і осучаснена, майже в кожному населеному 

пункті є бібліотека, є читальна зала з комп’ютерною технікою, бібліотечний 

фонд постійно оновлюється. 

9.Дергачівська центральна дитяча бібліотека // Вісті Дергачівщини.- 

2020.- 27 лист.  

До Дня пам'яті жертв Голодомору в Дергачівській центральній дитячій 

бібліотеці разом з викладкою літератури «Збережи пам’ять. Збережи правду» 

для юних користувачів провели бесіду.  

10.Дергачівська центральна дитяча бібліотека // Вісті Дергачівщини.- 

2020.- 27 лист.  

До Всесвітнього дня тварин, який відзначається 30 листопада у 

багатьох країнах, у центральній дитячій бібліотеці оголошено онлайн-

конкурс «Домашні улюбленці». 

11.Живи та пам’ятай витоки свої… // Обрії Ізюмщини.- 2020.- 29 жовт.  

У рамках молодіжного проєкту «Живи та пам’ятай витоки свої: історія 

менонітських колоній», який реалізує Харківське обласне товариство німців 

«Видергебурт», німецька молодь Харківщини відвідала музей декабристів у 

Кам’янській сільській бібліотеці та прослухали екскурс про декабриста 

А.Є.Розена, який мав німецьке коріння. 

12.Завгородня О. Книга стала повітрям душі / О. Завгородня // Обрії 

Ізюмщини.- 2020.- 8 жовт.  

З нагоди професійного свята працівники ЦБС Ізюмської ОТГ 

підготували ряд креативних заходів. Це – зокрема, вулична акція 

«Бібліотечний фрімаркет», або безкоштовний книжковий ярмарок. У міській 

дитячій бібліотеці було проведено розважальну мозаїку «Бібліотека 

запрошує друзів». У філії №2 ЦБС було проведено бібліотечний бульвар 

«Бібліотека – чудо, бібліотека – клас, вона завжди чекає вас». 

13.Завгородня О. Чарівні квіти Білокур / О. Завгородня // Обрії 

Ізюмщини.- 2020.- 10 груд.  

В Ізюмській центральній міській бібліотеці з нагоди 120-річчя від дня 

народження Катерини Білокур було відкрито виставку-вернісаж під назвою 

«Чарівниця з Богданівки». 

14.Запорожець Т. Про стан розвитку культури в Лозівській міській 

ОТГ у 2020 році / Т. Запорожець // Голос Лозівщини.- 2020.- 23 жовт.  

У статті йдеться про стан розвитку культури в Лозівській міській ОТГ у 

2020 році, в тому числі і бібліотек. У Лозівській міській ОТГ функціонують 

юнацька та міська бібліотеки, Панютинська публічна й Публічна бібліотеки 

Лозівської міської ради, остання з яких є методичним організаційним 

центром із 2020 року для 22 сільських бібліотек-філій. 



15.Зеленская Е. Я мыслю, потому что читаю… / Е. Зеленская // 

Время.- 2020.- 24 нояб.  

Привлечь внимание к чтению, а значит, к саморазвитию и личностному 

росту, – это цель академического проекта Библиотечного совета и Центра 

научно-гуманитарной информации Харьковского гуманитарного 

университета «Народная украинская академия» под названием «Книга года». 

16.Калюжний М. Оксана Завгородня: «Бібліотека крокує в ногу з 

часом» // М. Калюжний // Обрії Ізюмщини.- 2020.- 1 жовт.  

Роботу книгозбірні сьогодні оцінюють не лише як сховище книг, а і як 

центр комунікації. Не випадково бібліотеки Ізюма, куди ввійшла і 

Кам’янська сільська, повністю оснащені комп’ютерами та оргтехнікою, 

під’єднані до Інтернету. Чи спрощує це роботу бібліотекарів, спробували 

розібратися з директором центральної міської бібліотеки Оксаною 

Завгородньою.  

17.Клименко В. Книжная новинка Березовки / В. Клименко // Трибуна 

трудящих (Харківський р-н).- 2020.- 13 берез.  

В Березовской поселковой библиотеке презентовали книгу под 

названием «Малятам», написанную Лидией Ключко и иллюстрированной 

юной художницей Машей Субботой. 

18.Кучеренко Ю. Врятували бібліотеку / Ю. Кучеренко // Зоря 

(Міжрайонна газета).- 2020.- 23 жовт.  

Про проблеми та оновлення Олександрівської сільської бібліотеки, що 

у Золочівському районі. 

19.Лебедь М. Харьковчане могут написать о своем городе в 

«Википедию» / М. Лебедь // Веч. Харьков.- 2020.- 26 нояб.  

В украинской «Википедии» продолжается конкурс статей и 

фотографий «ВікіХарківщина 2020». Цель его – популяризация населенных 

пунктов, достопримечательностей и известных людей Харьковщины, 

посредством «Википедии». Участие в конкурсе могут принять сотрудники и 

пользователи публичных библиотек Харьковской области, потому, что 

именно библиотеки проводят значительную поисковую краеведческую и 

популяризаторскую работу. О конкурсе – директор Харьковской областной 

универсальной научной библиотеки Наталья Шостко и член оргкомитета 

конкурса Сергей Петров. 

20.Логвіна Т. Хранителям чудес книжкових присвячується / Т. Логвіна 

// Вісті Зміївщини.- 2020.- 1 жовт.  

До Всеукраїнського дня бібліотек. У закладах середньої освіти 

Зміївського району працюють 22 бібліотеки, які обслуговують 24 

бібліотечних працівники, а бібліотечний фонд становить 426801 книгу, з них 

251887 – підручники. 

21.Ляхова Н. Теніс, книги, нові танці… / Н. Ляхова // Вісті 

Красноградщини.- 2020.- 13 лист.  

Комунальні заклади району поєднують традиційні форми організації 

дозвілля, онлай-відпочинок та реалізують нові творчі ідеї. Щоб користувачі 

могли оперативно дізнатися про нові надходження літератури, ознайомитися 



з популярними виданнями, бібліотекарі районної бібліотеки на сторінці 

закладу у фейсбуці викладають короткі анотації. 

22.Ляшенко С. Як живеться сьогодні дитячій бібліотеці / С. Ляшенко // 

Вісті Зміївщини.- 2020.- 17 груд.  

Про роботу Зміївської дитячої бібліотеки. 

23.Мазуренко Л. Великій Комишувасі – 260 років: святкування не 

було, але герб села створили / Л. Мазуренко // Вісті Барвінківщини.- 2020.- 30 

жовт.  

До 260-річчя села Велика Комишуваха, сільська бібліотека для 

старшокласників місцевої школи оголосила відкритий конкурс «Герб села». 

24.Мережко Л. Тяга до книжок / Л. Мережко // Трибуна трудящих 

(Харківський р-н).- 2020.- 17 квіт.  

Про Циркунівську сільську бібліотеку. 

25.Меркулова Н. Напечатанные мечты: первая в Украине библиотека 

для незрячих / Н. Меркулова // Время.- 2020.- 27 окт.  

В Харькове открыли первую частную публичную библиотеку для 

слабовидящих и незрячих людей. Все книги здесь напечатаны шрифтом 

Брайля. Для людей с серьезными проблемами зрения тут создан бесплатный 

доступ к новой информации, которой нет в аудиоформате и интернете. В 

библиотеку может прийти любой слабовидящий или незрячий. Пользование 

книгами бесплатно для детей и взрослых. 

26.Мудрак І. Бібліотечна праця – то любов / І. Мудрак // Промінь 

(Краснокутський р-н).- 2020.- 1 жовт.  

Всеукраїнський день бібліотек відзначається в Україні щорічно 30 

вересня вже понад двадцять років і є професійним святом близько 20 тисяч 

діючих бібліотек. Важливу та високу місію несуть люди, які працюють у цій 

сфері – бібліотекарі. Одна з них – Лариса Дрижаног – бібліотекар 

Мурафської сільської бібліотеки з вісімнадцятирічним стажем 

27.На бібліотечній орбіті Дергачівщини // Вісті Дергачівщини.- 2020.- 

2 жовт.  

Історія книгозбірень. 

28.Надеждівська сільська бібліотека – серед найкращих на Харківщині 

// Голос Лозівщини.- 2020.- 16 жовт.  

Надеждівська сільська бібліотека Лозівської ЦБС стала переможцем 

обласного конкурсу «Краща бібліотека Харківщини 2020», організованого 

Харківською обласною бібліотекою для юнацтва, у номінації «За 

різноманіття напрямків і форм культурно-просвітницької роботи з 

громадою». 

29.Носова Т. Бібліотеки ОТГ оснащують комп’ютерною технікою / Т. 

Носова // Голос Лозівщини.- 2020.- 9 жовт.  

У 2019 році до мережі закладів культури Лозівської ОТГ увійшли 23 

сільські бібліотеки-філії. Із бюджету ОТГ було виділено кошти на придбання 

оргтехніки – багатофункціональних пристроїв та ноутбуків – для 

Панютинської публічної бібліотеки, Катеринівської, Єлисаветівської, 



Бунаківської, Садівської, Шатівської, Яковлівської, Миколаївської, 

Миролюбівської та Михайлівської сільських бібліотек. 

30.Носова Т. Працівники бібліотек ОТГ отримали привітання та 

подарунки / Т. Носова // Голос Лозівщини.- 2020.- 9 жовт.  

Працівники бібліотечних установ Лозівської ОТГ приймали привітання 

та подарунки з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. 

31.Професійне свято бібліотекарів // Вісник Чугуївщини.- 2020.- 3 

жовт.  

З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек у Чугуївській 

райдержадміністрації пройшла церемонія нагородження завідувачок 

бібліотек-філій Наталі Чаплі з Кочетка, Любові Федорової з Тернової та 

Тетяни Чернової з Новопокровки. 

32.Рєзнік О. «Змайструємо казку з Джані Родарі!» / О. Рєзнік // 

Дворічанський край.- 2020.- 31 жовт.  

Дворічанська дитяча бібліотека запропонувала своїм читачам створити 

власну казку за прийомами Джані Родарі, які казкар описав у книзі 

«Граматика фантазії». Казковий твір можна надіслати на електронну адресу, 

або принести безпосередньо до бібліотеки. Перші твори стануть основою для 

щойно створеної «Казкової майстерні з Джані Родарі», а згодом візьмуть 

участь у різноманітних літературних конкурсах. 

33.Рєзнік О. Учасники та переможці – 2020 / О. Рєзнік // 

Дворічанський край.- 2020.- 14 лист.  

Вже багато років Дворічанська дитяча районна бібліотека є не тільки 

книжково-інформаційним, культурним, літературним центром для юних 

читачів Дворічанщини, а й місцем, де вони реалізовують свої художні 

таланти. Так, у 2020 році читачі-діти району взяли участь у кількох художніх 

конкурсах, які на районному рівні проводилися дитячою районною 

бібліотекою. 

34.Розпочався конкурс «ВікиХарківщина 2020» // Обрії Ізюмщини.- 

2020.- 19 нояб.  

В українській Вікіпедії з 1 листопада розпочався щорічний конкурс 

статей та фотографій «ВікиХарківщина 2020» для співробітників та 

користувачів публічних бібліотек Харківської області. Цього року він 

проводиться втретє і триватиме до 30 листопада. 

35.Стрельник И. В уникальной библиотеке одна книга занимает 

целую полку / И. Стрельник // Веч. Харьков.- 2020.- 6 окт.  

У Харкові відкрилась унікальна приватна бібліотека, де зібрана 

художня література, видана шрифтом Брайля. 

36.Стрельник И. Харьковчане могут стать авторами «Википедии» / И. 

Стрельник // Веч. Харьков.- 2020.- 12 нояб.  

В ноябре на Харьковщине стартовал конкурс «ВікіХарківщина 2020». 

В этом году он проводится уже в третий раз. Цель его – популяризация 

населенных пунктов, достопримечательностей и известных людей 

Харьковщины, посредством «Википедии». О конкурсе – директор 



Харьковской областной универсальной научной библиотеки Наталья Шостко 

и член оргкомитета конкурса Сергей Петров. 

37.Сучасний бібліотечний простір створено в Оскільській бібліотеці // 

Обрії Ізюмщини.- 2020.- 10 груд.  

У листопаді цього року на території Оскільської громади були успішно 

завершені та презентовані соціально важливі проєкти. Зокрема, здобув 

перемогу від Оскільської громади мініпроєкт «LibraryHubОskil: простір 

єднання громади». Мета проєкту – створення ресурсного центру на базі 

сільської бібліотеки для забезпечення культурних, освітніх та соціальних 

потреб населення, збільшення кількості відвідувачів бібліотеки (до 3000), 

також впровадження та розширення низки нових послуг. Для Оскільської 

бібліотеки завдяки мініпроєкту придбано меблі, бібліотечний інвентар та 

комп’ютери. 

38.Толерантність у казках // Нове життя (Близнюківський р-н).- 2020.- 

21 лист.  

У Близнюківській дитячій бібліотеці з нагоди Міжнародного дня 

толерантності провели марафон «Толерантність у казках». 

39.У пам’яті про скорботний тридцять третій // Голос Лозівщини.- 

2020.- 4 груд.  

До Дня пам’яті жертв голодоморів у бібліотеках Лозівщини провели 

низку тематичних заходів. Зокрема, книжкову виставку «Голод – 33 

незагойна рана України» та відео хвилину «Ми пам’ятаємо! Ми сильні!» у 

Центральній районній бібліотеці. 

40.Флешмоб «Арткарантин» // Вісті Дергачівщини.- 2020.- 4 груд.  

Бібліотеки Дергачівської ЦБС внесли корективи в роботу з 

обслуговування читачів у зв’язку з карантином. Щоб не втрачати зв’язку з 

користувачами перенесли свою діяльність у віртуальний простір – 

публікують у соцмережах нові надходження літератури, висвітлюють 

ювілейні та знаменні дати. Дергачівська ЦБ взяла участь у флешмобі 

#арткарантин. 

41.Хочеш почитати – заходь // Вісті Дергачівщини.- 2020.- 4 груд.  

Дергачівська центральна бібліотека отримала нові книги українських та 

зарубіжних авторів українською мовою.  

 

Публікаціі, що не увійшли до попередніх випусків 

Бібліотека поповнилась сучасною технікою // Вісті Водолажчини.- 

2020.- 27 черв.  

Бібліотеці Старовірівської ОТГ передана сучасна комп’ютерна техніка. 

Кошти були виділені з місцевого бюджету на одній із сесій Старовірівської 

ОТГ. 

Загребельна О. Няня у бібліотеці та уроки англійської для всіх: у 

Чугуєві відкрили мініпроєкти / О. Загребельна // Слобід. край.- 2020.- 3 верес.  

Цього року чугуївська громада втілює у життя 12 мініпроєктів 

обласного конкурсу «Разом у майбутнє». Завдяки обласному конкурсу в 

центральній дитячій бібліотеці Чугуєва працює «Бібліоняня». На базі закладу 



облаштовано територію дитячого розвитку та активності для змістовного 

дозвілля, зокрема – надання підтримки батькам для нетривалого перебування 

дітей віком від 5 до 13 років у комфортному та безпечному середовищі. 

Зеленина Е. Как читающие граждане становятся сообществом… / Е. 

Зеленина // Время.- 2020.- 29 сент.  

Про те, якою повинна бути сучасна бібліотека – бесіда з бібліотекарем 

філії №50 Центральної бібліотеки ім. В. Маяковського ЦБС Київського 

району Харкова Сергієм Крамаренко. 

Цимбал О. Найцінніший скарб – подарована книга / О. Цимбал // Вісті 

Водолажчини.- 2020.- 1 серп.  

Нововодолазька центральна районна бібліотека вже не перший рік 

проводить акцію – «Подаруй бібліотеці нову книгу». 
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