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Бібліотеки в інформаційному та соціокультурному просторі України 

1. Амельченко, Ю. Стратегічний план «Розумний регіон» і бібліотеки Одещини 

[Текст] / Амельченко, Ю. // Бібліотечна планета. — 2019. — № 2. — С. 18—19. — (З 

досвіду роботи).  
Одеською облдержадміністрацією реалізується Стратегічний план дій «Розумний регіон». 
Природно, що бібліотеки області не стоять осторонь запровадження інноваційних моделей 
комунікації з громадськістю, надання електронних послуг, сприяння розвитку малого й 
середнього бізнесу, самоврядування, підвищення якості освіти, культури, створення 
туристичного кластера та ін. процесів. Автор висвітлює участь центральних районних 
бібліотек Одещини у втіленні пріоритетних завдань Стратегічного плану «Розумний регіон». 

 

2. Вилегжаніна, Т. Фонди публічних бібліотек як частина інформаційного простору 

країни [Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2019. — № 2. — С. 4—7. — 

(Колонка головного редактора). 
Автор аналізує проблеми комплектування та збереження документних фондів публічних 
бібліотек, а також запрошує фахівців до обговорення пропозиції НБУ імені Ярослава Мудрого 
щодо створення розподіленого фонду електронних ресурсів між регіонами, організації 
системи його взаємовикористання в публічних бібліотеках. На думку автора, таке 
партнерство бібліотек матиме, по-перше, економічний ефект за рахунок усунення 
дублювання при створенні або придбанні БД; по-друге, розширить ресурсну базу бібліотек; 
по-третє, створить умови для повноцінного інформаційного забезпечення користувачів. 

 

3. Вилегжаніна Т. Якісні бібліотечні послуги – запорука ефективної діяльності 

публічних бібліотек [Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2019. — 

№ 1. — С. 4—6. — (Колонка головного редактора). 
Автор розглядає якість сучасних бібліотечних послуг у контексті Державних соціальних 
нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, нормативно-
правових актів Міністерства культури України, чинних національних і міжнародних 
стандартів, а також підвищення якості управління бібліотеками. 
 

4. Пашкова, В. Поширення знань і практик щодо здорового способу життя та 

відповідальної самозбережувальної поведінки: внесок бібліотек України в 

досягнення цілі сталого розвитку ООН [Текст] / В. Пашкова // Бібліотечна 

планета. — 2019. — № 1. — С. 8—10. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
Вітчизняні бібліотеки активно долучаються до реалізації Цілей сталого розвитку, зокрема до 
реалізації Цілі 3 «Міцне здоров’я і благополуччя». Автор наводить приклади того, як 
бібліотеки беруть участь у просвітницькій діяльності щодо профілактики і лікування 
небезпечних хвороб і залежностей, самозбережувальної поведінки під час екологічного лиха, 
зменшення соціальної ізоляції людей із захворюваннями тощо. 

 

5. Тітова, Н. Публічні бібліотеки Дніпропетровщини: вектори 

організаційноструктурних змін [Текст] / Н. Тітова // Бібліотечна планета. — 2019. — 

№ 2. — С. 7—10 : таб. — (Публічні бібліотеки і реформа децентралізації). 
Трансформації, що відбуваються в процесі реформи децентралізації, в кожному регіоні мають 
свої особливості й свої цифри, свої переваги і свої труднощі, зокрема й в питаннях 
реорганізації мережі публічних бібліотек сфери впливу Міністерства культури України. Автор 
ознайомлює з напрацюваннями робочої групи з реформування бібліотечної галузі у 
Дніпропетровській області в контексті «Програми розвитку Дніпропетровської обласної 
універсальної наукової бібліотеки на період до 2020 року» та «Концепції розвитку публічних 
бібліотек Дніпропетровської області (на період 2017–2020 рр.)» 
 
*** 
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6. Амельченко, Ю. Бібліотека ОТГ: новий формат існування [Текст] / 

Амельченко, Ю.  // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2019. — № 2. — 

С. 13—15. — (Децентралізація і бібліотеки).  
У статті наводиться досвід бібліотек Одеської області в умовах реалізації реформи місцевого 
самоврядування в Україні щодо формування позитивної громадської думки про бібліотеки 
ОТГ та створення їх сучасного іміджу. Представлено новий підхід урізноманітнення 
діяльності з патріотичного виховання та популяризації української книги й укріплення 
статусу державної мови на прикладах бібліотек Коноплянської сільської об'єднаної 
територіальної громади Іванівського району та Любашівської ОТГ. 

 

7. Солоненко, М. Зберегли бібліотеки [Електронний ресурс] : районний Будинок 

культури та центральну районну бібліотеку передадуть місту Луцьк / 

М. Солоненко // Голос України. — 2019. — 23 берез. — Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/315142, вільний. 
На позачерговій сесії Луцької райради депутати підтримали рішення про передачу районного 
Будинку культури та центральної районної бібліотеки місту Луцьку. Проте в ряді об’єднаних 
територіальних громад, як Торчинській, Боратинській, Княгининівській бібліотеки 
виселяють у менш пристосовані приміщення, або ж закривають.  
 

8. Стельмах, О. Сучасний інформаційний простір, у якому комфортно [Електронний 

ресурс] / О. Стельмах // Голос України. — 2019. — 21 черв. — Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/318504, вільний. 
Про бібліотеки Парафіївської ОТГ Чернігівської області. 
 

9. Ступницька, С. Методичний супровід бібліотек об’єднаних терторіальних громад: 

[Текст]: з досвіду Рівненської ОУНБ / С. Ступницька // Бібліотечна планета. — 

2019. — № 1. — С. 6—8. — (Публічні бібліотеки і реформа децентралізації). 
Автор розповідає про вплив реформи децентралізації влади на розвиток бібліотечної галузі 
Рівненщини загалом і на діяльність бібліотек об’єднаних територіальних громад зокрема, а 
також ознайомлює з новими методичними послугами Рівненської ОУНБ для успішної 
адаптації бібліотек до сучасних умов. 

*** 

10. Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення 

публічними бібліотеками в Україні [Текст] : постанова Кабінет міністрів України від 

06.02. 2019, № 72 // Бібліотечна планета. — 2019. — № 1. — С. 41—42. — (Офіційні 

документи). 

Бібліотечна освіта. Конференції. Семінари. Форуми 

11. Венідиктова, А. Семінар «Стандартизація бібліотечної діяльності» [Текст] / 

А. Венідиктова // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 2. — С. 35—36. — Режим 

доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2019_2_8, вільний. 

 

12. Воскобойнікова-Гузєва, О. Магістратура зі спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» – нові можливості та особливості вступу [Текст] /   

Воскобойнікова-Гузєва, О. // Бібліотечна планета. — 2019. — № 1. — С. 36—38. — 

(Інформаційні ресурси). — Бібліогр. у кінці ст. 
Автор висвітлює досвід підготовки магістрів із бібліотекознавства та інформаційних наук; 
репрезентує діяльність українських університетів щодо розробки магістерських освітньо-
професійних програм; аналізує їх компоненти, орієнтованість на врахування майбутніх 
трансформацій у діяльності бібліотек, інформаційних центрів, архівів тощо. 

http://www.golos.com.ua/article/315142
http://www.golos.com.ua/article/318504
http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2019_2_8
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13. XII Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті 

часу» [Текст] / підгот. О. Білик // Бібліотечна планета. — 2019. — № 2. — С. 35—36 : 

фот. — (Конференції. Семінари. Читання).  
В інформаційному повідомленні висвітлено перебіг однойменної конференції, що відбулася 
21–22 травня цього року, і мала на меті обговорення актуальних проблем управління 
бібліотечними фондами в сучасній Україні. 
 

14. Картузов, К. Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному 

суспільстві [Текст] / К. Картузов // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 

2019. — № 2. — С. 58—59. — (Бібліотечні форуми, конференції).  
У статті надано інформацію щодо проведення Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві», що 
відбулась у м. Миколаєві. 

 

15. Коржова, Т. Зв’язки з громадськістю в контексті пострадянського освітнього 

простору: тенденції та перспективи [Текст] / Т. Ковальчук // Вісник книжкової 

палати. — 2019. — № 2. — С. 11—15. — (Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. 

у кінці ст. 
У статті проаналізовано стан і перспективи розвитку PR-освіти в межах пострадянського 
освітнього простору, враховуючи трансформаційні процеси у вищій освіті та сучасні тенденції 
у сфері зв’язків з громадськістю. 
 

16. Онищенко Н. Бібліотекознавчий лекторій як запорука професійного зростання 

працівників освітянських бібліотек [Текст] / Онищенко Н. // Бібліотечний форум: 

історія, теорія, практика. — 2019. — № 2. — С. 47—49. — (Бібліотечна освіта, 

підвищення кваліфікації). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті висвітлено роботу бібліотекознавчого лекторію Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як одну з дієвих форм підвищення фахового 
рівня працівників освітянських бібліотек, зокрема з упровадження Універсальної десяткової 
класифікації в практику роботи бібліотек закладів загальної середньої та професійно-
технічної освіти. 
 

17. Охріменко М. Конкурси професійної майстерності: поєднання практики з творчістю 

[Текст] / Охріменко М. // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2019. — 

№ 2. — С. 50—53. — (Бібліотечна освіта, підвищення кваліфікації).  
У статті висвітлено досвід проведення у бібліотеках Кіровоградщини професійних конкурсів 
як засобу реалізації творчого потенціалу бібліотечних працівників, розвитку їхньої ініціативи. 
 

18. Рогальчук, Л. Облік і охорона книжкових пам’яток в Україні [Текст] / Л. Рогальчук, 

Г. Войнаровська // Бібліотечна планета. — 2018. — № 4. — С. 32 : фот. — 

(Конференції. Семінари. Читання). 
Висвітлено перебіг семінару «Актуальні питання охорони книжкових пам’яток», 
організований НБУ ім. Ярослава Мудрого. 

Бібліотекознавство. Документознавство. Бібліографічна діяльність 

19. Асєєв, Г. Концепція сфери інфокомунікацій у документних структурах суспільства 

[Текст] / В. Медведєва // Вісник книжкової палати. — 2019. — № 2. — С. 31—37 : 

іл. — (Інформаційна діяльність). — Бібліогр. у кінці ст. 
Класифіковано електронні бібліотеки різних напрямів та запропоновано нове бачення 
електронної комунікації в документних структурах суспільства. 
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20. Варенко, В. Дотримання законів формальної логіки під час аналізу інформації  

[Текст] / В. Варенко, З. Свердлик // Вісник книжкової палати. — 2019. — № 2. — С. 

37—40. — (Інформаційна діяльність). — Бібліогр. у кінці ст. 
Обґрунтовано потребу застосування основних законів формальної логіки під час аналізу 
даних в інформаційно-аналітичній діяльності. 
 

21. Нова методика розрахунку кількості респондентів під час проведення соціологічного 

опитування в бібліотеці [Текст] / В. Жимолостнова, В. Басов, О. Ботушанська // 

Вісник книжкової палати. — 2019. — № 2. — С. 26—29 : іл. — (Бібліотечна 

справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті досліджено проблему мінімізації затрат часу та коштів під час проведення 
соціологічного опитування в бібліотеці. Здійснено комплексно аналіз розрахунку довірчої 
ймовірності за допомогою математичних методів біноміального й нормального законів 
розподілу ймовірностей. Вперше запропоновано модернізовану формулу розрахунку 
граничної кількості респондентів, яка дає змогу максимально економити ресурси під час 
проведення соціологічних досліджень у бібліотеці.  
 

22. Нове в УДК: зміни та доповнення у головному файлі MRF12 [Текст] / В. Мураійова, 

В. Солодовнік // Вісник книжкової палати. — 2019. — № 2. — С. 31—33 : таб. — 

Школа систематизатора).  

Дослідницька діяльність. Бібліометрика 

23. Дояр, Л. Програма розбудови української армії та сторінках національної військової 

періодики 1918 року [Текст]: за матеріалами Державного архіву друку Книжкової 

палати України / Л. Дояр // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 2. — С. 49—[52] : 

іл. — (З архіву Книжкової палати України). — Бібліогр. у кінці ст. 
Порушено проблему розбудови збройних сил України на етапі проголошення та боротьби за 
збереження  її незалежності у 1918 році. 

 

24. Іванова, М. Документопотік із питань права інтелектуальної власності за 2015-2017 

рр. у фондах НБУВ [Текст] / М. Іванова, Н. Білінець // Вісник Книжкової палати. — 

2019. — № 2. — С. 19—24 : іл. — (Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у 

кінці ст. 
У статті проаналізовано динаміку надходжень наукової літератури з питань права 
інтелектуальної власності в НБУВ за 2015-2017 рр. Наведено статистичні дані її випуску й 
розкрито типо-видові особливості документопотоку. 
 

25. Ільницька, Л. Бібліографія української книги в Галичині, на Буковині, Закарпатті, 

Волині і в еміграції (1914 – 1939) [Текст]: науково-методичні засади створення 

видавничого проекту та його реалізація / Л. Ільницька // Бібліотечний вісник. — 

2019. — № 2. — С. 16— 23. - Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2019_2_5, 

вільний. 
У статті висвітлено теоретичні засади і організаційні питання створення бібліографії 
української книги міжвоєнного періодуна західноукраїнських землях та в еміграції, 
обґрунтовано актуальність такої бібліографії. Проаналізовано принципи укладання 
бібліографії української книги, яких дотримувалися провідні бібліографи І. Левицький, М. 
Комаров, Ю. Меженко. Акцентовано увагу на повноті бібліографії за рахунок використання 
вперше у вітчизняній бібліографічній практиці онлайн-каталогів національних бібліотек 
окремих європейських країн та світової бібліографічної бази WorldCat.  

http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2019_2_5
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26. Колеснікова В. Бібліотека Майдану: шлях від революційної читальні до бібліотеки 

Музею Революції Гідності [Текст] / В. Колеснікова // Бібліотечний вісник. — 2019. — 

№ 2. — С. 24—32. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2019_2_6, вільний. 
Бібліотека Майдану розглядається як громадська ініціатива, що виникла в стінах 
Українського дому під час Революції Гідності, як «місце духу», де люди читали, думали, 
дискутували, духовно відновлювалися. Розкривається культурно-просвітницька роль 
Книгозбірні на барикадах. Завдяки самовідданості бібліотекарів-волонтерів тут постійно 
організовувалисязустрічі з українськими письменниками, вченими, митцями, проходили 
музично-поетичні вечори, культурознавчі лекторії. 

 

27. Соколов, В. Теорія бібліопсихології М. Рубакіна в контексті розвитку 

читачезнавства в Україні у 1920-1930-х рр. [Текст] / В. Соколов // Бібліотечний 

форум: історія, теорія, практика. — 2019. — № 2. — С. 2—9. — (Бібліотекознавство).  
У статті охарактеризовано сутність, основні положення і методологічні принципи теорії 
бібліопсихології М. Рубакіна; проаналізовано місце і значення її у формуванні читачезнавства 
в Україні у 1920–1930-х рр., стан вивчення її розвитку, особливості тлумачення її змісту в 
новітніх дослідженнях з бібліотекознавства; з’ясовано основні історичні фактори, що 
вплинули на розвиток ідей бібліопсихології у вітчизняних дослідженнях читача, книги та 
процесу читання у зазначений період. 

Бібліотечні ресурси. Колекції Інформаційні технології 

28. Білущак, Т. Особливості сервісів для створення віртуальних виставок у формуванні 

ефективного бібліотечно-інформаційного простору [Текст] / Т. Білущак, В. Акиджи 

// Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 2. — С. 45—48 : іл. — (Інформаційна 

діяльність). — Бібліогр. у кінці ст. 
Розглянуто організацію віртуальних виставок у бібліотечних інституціях як сучасні форму 
обслуговування та забезпечення інформаційних потреб користувачів. 

 

29. Дідусенко, Г. Цінне джерело історичної пам’яті нації [Текст] / Дідусенко Г. // 

Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2019. — № 2. — С. 19—22. — 

(Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглядається, яким чином Пам'ятні книжки, Полтавські земські календарі та Адрес-
календарі минулого століття можуть слугувати потужною джерелознавчою базою для 
сучасних краєзнавчих досліджень. 

 

30. Зеленська, Н. Рідкісні та цінні видання в електронному каталозі ОУНБ 

ім. Д. І. Чижевського [Текст] / Зеленська Н., Сидорова Л. // Бібліотечна планета. — 

2019. — № 2. — С. 30—32. — (Сторінка фахівця). — Бібліогр. у кінці ст. 
Автори статті висвітлюють основні етапи створення цифрової бібліотеки рідкісних і цінних 
видань, а також акцентують увагу на особливостях науково-бібліографічного опису 
примірників стародрукованих книг. 

 

31. Ісаєва О. Інтелектуальний пошуковий інструментарій знаннєвих ресурсів у порталі 

«Наука України» [Текст] / О. Ісаєва, М. Дорош, Т. Власова // Бібліотечний вісник. — 

2019. — № 2. — С. 10—15. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2019_2_4, 

вільний. 
У статті розглянуто принципи створення пошукового профілю науковця як інформаційного 
складника порталу «Наука України» та його технологічної взаємодії з авторитетними 
файлами на особу і колектив. 

 

http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2019_2_6
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32. Кириленко, О. Інформаційно-пошуковий тезаурус он-лайн [Текст] / Кириленко О., 

Збанацька О. // Бібліотечна планета. — 2019. — № 1. — С. 30—32 : таб. — 

(Інформаційні ресурси).  
Автори репрезентують новий інформаційно-пошуковий сервіс «Тезаурус», що є електронною 
версією «Інформаційно-пошукового тезауруса», розміщеною на «Бібліотечному фахівцю» 
Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Розробники сервісу наголошують, 
що бібліотекарі-практики можуть використовувати його для уніфікації предметних 
заголовків та підзаголовків (підрубрик), предметизування документів тощо. 
 

33. Климко, Н. Як привчити дітей до читання? Поради 14-ти річної книжкової блогерки 
[Електронний ресурс]  / Н. Климко // Українська правда. — 2019. — 20 берез. — 

Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/society/2019/04/9/236350, вільний. 
С. Павловська — наймолодша «буктюберка» України, тобто блогерка, яка розповідає про 
книжки в YouTube. Вона з Луцька. Їй 14 років, а на її каналі уже 47 відео, в яких вона 
розповідає про книги, які прочитала. Веде канал школярка більше двох років. В Україні 
вона — єдина підліток-буктюбер, яка розповідає виключно про літературу. Аби тримати себе 
у книжковому тонусі, в середньому читає сім книг на місяць. Докладніше про її історію та про 
поради, які вона дає дітям і дорослим, аби заохотити до читання. 

 

34. Книш А. Рідкісні видання – невичерпне джерело краєзнавчої інформації [Текст] / 

Книш А. // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2019. — № 2. — С. 23—

24. — (Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
Стаття висвітлює досвід створення краєзнавчих електронних баз даних рідкісних та цінних 
фондів у Науковій бібліотеці Глухівського національного педагогічного університету ім. О. 
Довженка. 

 

35. Коваленко, С. Створення та розвиток інформаційно-пошукової системи ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського [Текст] / С. Коваленко // Вісник Книжкової 

палати. — 2019. — № 2. — С. 40—44. — (Інформаційна діяльність). — Бібліогр. у 

кінці ст. 
Висвітлено історію та етапи створення інформаційно-пошукової системи в ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. 

 

36. Коваль, Н. Використання конструктора сайтів Wix.сом в інформаційно-бібліотечній 

діяльності бібліотеки ВП «МФ КНУКіМ» [Текст] / Коваль Н., Косяченко С. // 

Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2019. — № 2. — С. 16—18. — 

(Бібліотечно-бібліографічне обслуговування). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті наводиться досвід бібліотек Одеської області в умовах реалізації реформи місцевого 
самоврядування в Україні щодо формування позитивної громадської думки про бібліотеки 
ОТГ та створення 

 

37. Корнійчук,М. Приватна колекція Миколи Павловича Ковальського у Науковій 

бібліотеці Національного університету «Острозька академія» [Текст] / 

Корнійчук М. // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2019. — № 2. — 

С. 25—28. — (Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті висвітлено тематику приватної колекції Миколи Павловича Ковальського – доктора 
історичних наук, професора, проректора з наукової роботи Острозької академії. 
Проаналізовано роль особистої колекції у формуванні фонду Наукової бібліотеки 
Національного університету «Острозька академія». 
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38. Кушнір О. Історія видання покажчика «Природа і природні ресурси Північного 

Причорномор’я» [Текст] / Кушнір О. // Бібліотечний форум: історія, теорія, 

практика. — 2019. — № 2. — С. 29. — (Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек).  
Стаття присвячена 45-річчю від видання в Одеській національній науковій бібліотеці 
посібника «Природа і природні ресурси Північного Причорномор'я». 

 

Львівська бібліотека отримала сучасне обладнання від Huawei [Електронний 

ресурс] // Укрінформ. — Київ, 2019. — Режим доступу: 
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2711383-lvivska-biblioteka-otrimala-

sucasne-obladnanna-vid-huawei.html, вільний. 
Компанія Huawei Ukraine передала Львівській національній бібліотеці ім. В. Стефаника 
сучасний сервер для заміни застарілого обладнання в інформаційно-аналітичному центрі 
сховища. Відтепер один із найбільших в Україні інформаційно-аналітичних центрів матиме 
сховище для збереження цифрових копій унікальних пам’яток книжкової культури.  

 

39. Мальована, А. Вебліографія на допомогу науково-методичній діяльності 

Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / Мальована, А. // Бібліотечна 

планета. — 2019. — № 2. — С. 33—35. — (Сторінка фахівця). — Бібліогр. у кінці ст. 
Орієнтуватись у безмежжі Інтернету нелегко і самим бібліотекарям. Проте вони регулярно 
використовують його ресурси для задоволення фахових інформаційних запитів. Зорієнтувати 
колег у професійних темах, що представлені в Інтернеті, допомогти їм у практичній роботі та 
підвищенні кваліфікації – саме такі завдання ставили перед собою працівники науково-
методичного відділу Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка, створюючи на сайті бібліотеки 
розділ «Вебліографічні матеріали» в рубриці «Бібліотечному фахівцю». 

 

40. Медведєва, В. Мультимедійні інформаційні технології в інформаційно-

бібліотечному середовищі [Текст] / В. Медведєва // Вісник книжкової палати. — 

2019. — № 2. — С. 29—31. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті досліджено аспекти застосування інформаційних мультимедійних технологій у 
бібліотечному середовищі. 

 

41. Мігунова, Т. Бібліотеки на допомогу вченим [Текст] / Мігунова Т., Бєлодєд О.  // 

Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2019. — № 2. — С. 10—12. — 

(Наукометрія).  
У статті представлено діяльність бібліотеки закладу вищої освіти щодо підтримки Руху 
Відкритого Доступу та розвитку наукометрії на допомогу вченим з метою збільшення їх 
публікаційної активності та сприяння зростанню престижності закладу вищої освіти. 

 

42. Нагорна Г. Документи про нематеріальну культурну спадщину краю у фондах 

Запорізької ОУНБ [Текст] / Роговець, Ж. Порало І. // Бібліотечна планета. — 2019. — 

№ 2. — С. 27—30. — (Сторінка фахівця). — Бібліогр. у кінці ст. 
Видання про нематеріальну культурну спадщину краю займають особливе місце в фондах 
будь-якої бібліотеки, адже саме в них зберігається духовність народу, його багата історія. Про 
збереження, дослідження і популяризацію видань, присвячених фольклорному, 
хореографічному і бойовому мистецтву, побуту українців, усній історії, а також 
бібліографуванню як інструменту для фіксації і передавання інформації йдеться в статті. 
 

43. Роговець, Ж. Надання доступу до Інтернету як бібліотечна послуга в НБУ 

ім. Ярослава Мудрого [Текст] / Роговець, Ж. Порало І. // Бібліотечна планета. — 

2019. — № 1. — С. 33—35. — (Інформаційні ресурси). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті висвітлено діяльність інтернет-центрів НБУ ім. Ярослава Мудрого, які щодалі 
набувають популярності серед користувачів. На основі результатів анкетування 
проаналізовано інтенсивність відвідування інтернет-центрів користувачами, їх інформаційні 
запити, задоволеність якістю послуг, зауваження та пропозиції тощо. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2711383-lvivska-biblioteka-otrimala-sucasne-obladnanna-vid-huawei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2711383-lvivska-biblioteka-otrimala-sucasne-obladnanna-vid-huawei.html


8 

 

 

44. Рудько І. Ольга Кобилянська у світлі вітчизняної бібліографії [Текст]: до 155-річчя 

від дня народження письменниці / Рудько І. // Бібліотечний форум: історія, теорія, 

практика. — 2019. — № 2. — С. 30—31. — (Бібліотечно-бібліографічні ресурси 

бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті охарактеризовано опубліковані бібліографічні джерела інформації та персональні 
бібліографічні посібники про видатну українську письменницю кінця ХІХ – початку ХХ 
століть Ольгу Кобилянську. 
 

45. Скрипник, І. Депутатам Вінницької облради показали каретну бібліотеку 

[Електронний ресурс] / В. Скрипник // Голос України. — 2019. — 1 черв. — Режим 

доступу: http://www.golos.com.ua/article/317743, вільний. 

Із незвичайною добіркою мініатюрних книжок ознайомили депутатів Вінницької облради 

працівники обласної наукової бібліотеки ім. К. Тімірязєва.  

 

46. У мережі започаткована цифрова бібліотека «Київ» з унікальними виданнями 

[Електронний ресурс] // Вечірній Київ. — 2019. — 29 трав. — Режим доступу: 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-merezhi-zapochatkovana-tsyfrova-biblioteka-kyiv-z-

unikal-nymy-vydannyamy, вільний.  
Про започаткований за фінансової підтримки КМДА Київською публічною бібліотекою ім. 
Лесі Українки проекту «Цифрова бібліотека «Київ». 

Окремі бібліотеки 

47. Білик, О. Шлях до бібліотек рівних можливостей [Текст] / Білик, О. // Бібліотечна 

планета. — 2019. — № 1. — С. 16—20. — (З досвіду роботи). — Бібліогр. у кінці ст. 
У світі існує багато моделей, форм і систем бібліотечного обслуговування осіб з вадами зору. 
Автор аналізує особливості і досвід обслуговування сліпих і слабозорих у бібліотеках Великої 
Британії, Данії, Латвії, США, Швеції, Фінляндії. Окрему увагу автор приділяє проблемам 
бібліотечного обслуговування людей з вадами зору в Україні, акцентуючи на інтегрованому і 
спеціалізованому напрямах цієї роботи. 

 

48. Виноградова, О. Діяльність Пункту європейської інформації в Державній бібліотеці 

України для юнацтва [Текст] / Виноградова О., Зубченко О. // Бібліотечна 

планета. — 2019. — № 2. — С. 10—11 : фот. — (З досвіду роботи).  
У статті репрезентовано різні формати взаємодії ДБУ для юнацтва з користувачами, 
вчителями загальноосвітніх шкіл, викладачами закладів вищої освіти м. Києва, 
представниками влади, громадських організацій та благодійниками, а також з колегами з 
обласних бібліотек для юнацтва в межах реалізації проекту УБА «Все про Європу: читай, 
слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках». 
 

49. В Україні відкрили унікальну бібліотеку [Електронний ресурс] // Українська 

літературна газета. — 2019. — 19 черв. — Режим доступу: 

https://litgazeta.com.ua/news/v-ukrayini-vidkryly-unikalnu-biblioteku-foto, вільний. 
У Львові  з’явилась перша в Україні Wiki бібліотека. Відтепер усі охочі можуть не лише 

почитати цікаві книжки, але й навчитися писати чи редагувати статті у «Вікіпедії. Загалом у 

місті працює 40 публічних бібліотек, підпорядкованих управлінню культури ЛМР, з яких 23 — 
це бібліотеки для дорослих, а 17 – для дітей.  

 

  

http://www.golos.com.ua/article/317743
https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-merezhi-zapochatkovana-tsyfrova-biblioteka-kyiv-z-unikal-nymy-vydannyamy
https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-merezhi-zapochatkovana-tsyfrova-biblioteka-kyiv-z-unikal-nymy-vydannyamy
https://litgazeta.com.ua/news/v-ukrayini-vidkryly-unikalnu-biblioteku-foto/
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50. Голомша, М. Простір бібліотеки життя: знання, емоції, настрої [Електронний 

ресурс] / М. Голомша // Укрінформ. — Київ, 2019. — Режим доступу: 

https://ukr.lb.ua/blog/mykola_golomsha/424335_prostir_biblioteki_zhittya_znannya.html

, вільний. 
Про бачення бібліотеки, як інфраструктурно-сервісне середовище, де пануватиме ігрова 
стилістика спілкування з відвідувачами, а рушійною силою цього процесу буде модерація 
позитивних енергетик та настроїв, унікальні дизайнерські моделі мотивацій і заохочення. 
Щодо працівників цього новітнього освітнього закладу, то там повинні працювати 
непересічні особистості, які мають поєднувати в собі якості контентного сомельє та терапевта-
діагностика людяності. 
 

51. Для юних киян на канікулах запускають «Казковий трамвайчик» [Електронний 

ресурс] // Вечірній Київ. — 2019. — 20 берез. — Режим доступу: 

https://vechirniykiev.com.ua/news/dlya-yunykh-kyyan-na-kanikulakh-zapuskayut-

kazkovyy-tramvaychyk, вільний. 
КП «Київпастранс» спільно з Національною бібліотекою України для дітей з 25 по 29 березня 
запрошують провести канікули разом із «Казковим трамвайчиком». У його програмі: музичні 
казки, театралізовані читання, квіткові майстер-класи, весняні історії, аквагрим, вікторини 
тощо. 
 

52. Жайворонок Т. Громада — бібліотека — діти: напрацювання на шляху створення 

нового образу публічної бібліотеки [Текст] / Жайворонок Т., Нахова Т. // 

Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2019. — № 2. — С. 41—43. — 

(Мережа бібліотек).  
У статті представлені шляхи налагодження професійного співробітництва Миколаївської 
обласної бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна з бібліотеками об'єднаних територіальних 
громад стосовно питань обслуговування дітей у сучасних умовах. 

 

53. Книги з холодильника: в селі облаштували унікальну бібліотеку [Електронний 

ресурс] // Газета по-українськи. — 2019. — 24 черв. — Режим доступу: 
https://gazeta.ua/articles/science-life/_knigi-z-holodilnika-v-seli-oblashtuvali-unikalnu-

biblioteku/911026, вільний. 
Креативний простір для читання відкрили у селі Сирники Княгининівської громади на 
Волині.  

 

54. Когутич, І. «Читаємо разом» [Текст]: діяльність літературного клубу при 

Закарпатській ОУНБ ім. Ф. Потушняка / Когутич І. // Бібліотечна планета. — 

2019. — № 2. — С. 14—16 : фот. — (З досвіду роботи).  
Автор розповідає про роботу літературного клубу, що має на меті відкривати нових авторів, 
сприяти саморозвитку читача, формувати сталий інтерес до читання та зрілий естетичний 
смак. Ну, а для досягнення мети використовуються найрізноманітніші заходи (вечори 
поетичних зізнань, неформальні камерні розмови з письменниками, екскурсії за 
літературними творами, літературно-музичні вечірки), видається поетичний альманах та ін. 
Крім того клуб «Читаємо разом» став одним із організаторів закарпатського туру О. Забужко 
в березні 2017 р. 
 

55. Козак, І. Старт канікулам дало бібліотечне свято [Електронний ресурс] / І. Козак // 

Голос України. — 2019. — 6 черв. — Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/317930http://www.golos.com.ua/article/317930, вільний. 
Бібліотечним святом «Ключ від літа – книга» стартував уібліотеках м. Хмельницький проект 
літнього дитячого читання. 

 

https://ukr.lb.ua/blog/mykola_golomsha/424335_prostir_biblioteki_zhittya_znannya.html
https://ukr.lb.ua/blog/mykola_golomsha/424335_prostir_biblioteki_zhittya_znannya.html
https://vechirniykiev.com.ua/news/dlya-yunykh-kyyan-na-kanikulakh-zapuskayut-kazkovyy-tramvaychyk
https://vechirniykiev.com.ua/news/dlya-yunykh-kyyan-na-kanikulakh-zapuskayut-kazkovyy-tramvaychyk
https://gazeta.ua/articles/science-life/_knigi-z-holodilnika-v-seli-oblashtuvali-unikalnu-biblioteku/911026
https://gazeta.ua/articles/science-life/_knigi-z-holodilnika-v-seli-oblashtuvali-unikalnu-biblioteku/911026
http://www.golos.com.ua/article/317930http:/www.golos.com.ua/article/317930
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56. Козак, І. У Хмельницьких бібліотеках книжки рухаються і розмовляють 

[Електронний ресурс] / І. Козак // Голос України. — 2019. — 27 черв. — Режим 

доступу: http://www.golos.com.ua/article/318774, вільний. 
У рамках проекту «SMART-бібліотека – помічник розумного міста», що реалізується з 
міського бюджету участі, міські бібліотеки Хмельницького отримали видання з AR-
технологіями, коли на книжку «накладаються» віртуальні елементи, завдяки чому вона 
оживає. Надалі на читачів ще чекають 3D-принтер, ручки-сканери та чимало інших 
технологічних новинок. 

 

57. Лісова, Л. Скарбниця знань відсвяткувала ювілей [Електронний ресурс] / 

Л. Лісова // Голос України. — 2019. — 25 квіт. — Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/316410, вільний. 
З нагоди 120-річчя від дня заснування. Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. Т. Шевченка, у фонді якої — понад 2,3 мільйона книжок, періодичних видань, 
аудіовізуальних, образотворчих матеріалів, нот, карт й інших документів 35 мовами. Є 
рідкісні та цінні видання, краєзнавчий депозитарій. 

 

58. На Вінниччині в ОТГ відкрили вже другу мультимедійну бібліотеку [Електронний 

ресурс]  // Укрінформ. — Київ, 2019. — Режим доступу: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2673360-na-vinniccini-v-otg-vidkrili-vze-

drugu-multimedijnu-biblioteku.html, вільний. 
На Вінниччині у с. Василівка, що входить до складу Іллінецької ОТГ, відновлено будинок 
культури й влаштовано в ньому сучасну мультимедійну бібліотеку. 

 

59. Назаренко, Ж. STREAM-освіта в бібліотеці [Текст]: з досвіду роботи Запорізької 

ОУНБ / Назаренко, Ж. // Бібліотечна планета. — 2019. — № 1. — С. 13—15. — (З 

досвіду роботи).  
Автор статті ділиться досвідом реалізації Запорізькою ОУНБ проекту «Бібліотека – драйвер 
технічного та екологічного розвитку». У рамках проекту передбачена професійна орієнтація 
молоді; освітня ініціатива «Корисні Stream-канікули»; зустрічі з винахідниками, інженерами 
та науковцями у форматі «Жива бібліотека». 

 

60. Прохорова, Г. Особливості науково-інформаційного обслуговування фахівців-

медиків у бібліотеці [Текст] / Прохорова, Г. // Бібліотечний форум: історія, теорія, 

практика. — 2019. — № 2. — С. 35—36. — (Бібліотечно-бібліографічне 

обслуговування).  
Висвітлюється досвід застосування різноманітних форм співпраці відділу науково-
інформаційного забезпечення інноваційних процесів Харківської державної наукової 
бібліотеки ім. В. Г. Короленка з представниками медичної галузі. 

 

61. Річний план за три місяці: як змінюються київські бібліотеки [Електронний 

ресурс]  // Газета по-українськи. — 2019. — 25 квіт. — Режим доступу: 

https://gazeta.ua/articles/kiev-life/_richnij-plan-za-tri-misyaci-yak-zminyuyutsya-

kiyivski-biblioteki/899438, вільний. 
Про бібліохаб, створений після реконструкції Київської бібліотеки Валі Котика на Подолі за 
сприяння проекту благодійної ініціативи Рустама Гільфанова та фонду «Я майбутнє 
України». 
 

  

http://www.golos.com.ua/article/318774
http://www.golos.com.ua/article/316410
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2673002-u-kievi-nagorodili-peremozciv-vseukrainskogo-tizna-ditacogo-citanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2673002-u-kievi-nagorodili-peremozciv-vseukrainskogo-tizna-ditacogo-citanna.html
https://gazeta.ua/articles/kiev-life/_richnij-plan-za-tri-misyaci-yak-zminyuyutsya-kiyivski-biblioteki/899438
https://gazeta.ua/articles/kiev-life/_richnij-plan-za-tri-misyaci-yak-zminyuyutsya-kiyivski-biblioteki/899438
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62. Романуха, З. Обслуговування користувачів з інвалідністю в Рівненській ОУНБ 

[Текст] / Романуха, З. // Бібліотечна планета. — 2019. — № 2. — С. 12—14 : фот. — (З 

досвіду роботи).  
Публічна бібліотека – одне з тих місць, де допомагають людям з інвалідністю в соціальному 
становленні й адаптації, надають різнобічну інформацію про їх права і свободи, забезпечують 
їх інформаційне обслуговування та доступ до світу знань. У цьому контексті цікавим буде 
досвід Рівненської ОУНБ щодо організації інтелектуально насиченого дозвілля користувачів 
з порушеннями зору, індивідуального та дистанційного обслуговування, навчання роботи на 
комп'ютері зі спеціалізованими програмами, створення аудіоподкастів, формування колекції 
аудіо книг, консультації батьків, які готують дітей із порушеннями зору до інклюзивного 
навчання, та багато іншого. 
 

63. Рудая, І. Донька Карпат [Текст] / І. Рудая // Слово Просвіти. — 2019. — 16—

22 трав. — С. 9 : фот. — (Презентація). 

У рамках проекту «Я – буковинець Я – українець!» уернівецькій обласній бібліотеці для 

дітей відбулася презентація поетичної збірки Валентини Буняк «Дочка гір». 
 

64. Скрипник, В. На Вінничині за кошти бюджету закупили для бібліотек видання 

місцевих авторів [Електронний ресурс] / В. Скрипник // Голос України. — 2019. — 

27 черв. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/318779, вільний. 
З ініціативи керівників Калинівського району Вінницької області понад 300 книжок 
письменників Вінниччини отримали сільські бібліотеки Калинівщини. 

 

65. Сливка, О. Кіномистецька вітальня як простір соціокультурної діяльності 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого [Текст] / О. Сливка // 

Бібліотечна планета. — 2019. — № 1. — С. 21—23. — (З досвіду роботи). — Бібліогр. 

у кінці ст. 
Автор репрезентує діяльність Кіномистецької вітальні, започаткованої з метою формування 
кіномистецького простору для спілкування широкого кола громадськості з представниками 
науково-творчої інтелігенції, провідними діячами культури і мистецтв. 

 

66. Статистичний облік читачів НБУВ у контексті міжнародних стандартів [Текст] / 

Т. Коваль, Л. Туровська, І. Шевченко // Бібліотечний форум: історія, теорія, 

практика. — 2019. — № 2. — С. 32—34. — (Бібліотечно-бібліографічне 

обслуговування). — Бібліогр. у кінці ст. 
Стаття узагальнює досвід організації статистичного обліку користувачів за допомогою БД 
«Читачі НБУВ» у контексті відповідності міжнародним стандартам. 

 

67. Стрижова, О. Тишины не должно быть в библиотеке. Это как? [Електронний 

ресурс]  / О. Стрижова // Радіо Свобода. — Київ, 2019. — Режим доступу: 

https://www.radiosvoboda.org/a/29870975.html , вільний. 
Багато в чому завдяки своїй команді Луганська обласна універсальна наукова бібліотека, яка 
переїхала через окупацію рідного міста в Старобільськ, славиться своєю активністю і 
нестандартними підходами до роботи.  
 

  

http://www.golos.com.ua/article/318779
https://www.radiosvoboda.org/a/29870975.html
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68. Токарєв, С. Сергій Токарєв: дитячі бібліотеки України отримали кращий нон-

фікшн «Книжкового Арсеналу — 2019» [Електронний ресурс] : [інтерв'ю з 

засновником IT-компанії Lucky Labs та ініціатором створення проекту «ЛакіБукс» 

С. Токарєвим] / [спілкувалася] Т. Черненко // Українські національні новини. — 

Київ, 2019. — Режим доступу: https://www.unn.com.ua/uk/news/1808895-sergiy-

tokaryev-dityachi-biblioteki-ukrayini-otrimali-kraschiy-non-fikshn-knizhkovogo-

arsenalu-2019, вільний. 

У дитячі бібліотеки 7 східних областей України надійшли науково-популярні видання 

«Книжкового Арсеналу – 2019», подаровані ІТ-компанією «ЛакіБукс». 

 

69. У Києві нагородили переможців Всеукраїнського тижня дитячого читання 

[Електронний ресурс]  // Укрінформ. — Київ, 2019. — Режим доступу: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2673002-u-kievi-nagorodili-peremozciv-

vseukrainskogo-tizna-ditacogo-citanna.html , вільний. 
Свято з нагоди закриття Всеукраїнського тижня дитячого читання «Вибори у книжковий 
парламент «Я обираю КНИГУ!» відбулося 2 квітня, в Міжнародний день дитячої книги, в 
Національній бібліотеці України для дітей.  
 

70. Фещенко, Є. Правда — на вагу золота [Електронний ресурс]: бібліотеки Вінниччини 

поповнилися книгами про українську історію / Є. Фещенко // Укрінформ. — Київ, 

2019. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2673360-na-

vinniccini-v-otg-vidkrili-vze-drugu-multimedijnu-biblioteku.html, вільний. 
Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» та філія музею «Інститут дослідження 
Голодомору» спільно з Всеукраїнською правозахисною організацією «Меморіал» ім. В. Стуса 
спільно передали у бібліотеки Вінниці та області комплекти історичних книг з понад півсотні 
назв. 
 

71. Чебан, О. Книжки про Голодомор науковці передали бібліотекам [Текст] / О. Чебан // 

Урядовий кур’єр. — Київ, 2019. — 9 квіт. — Режим доступу: 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/knizhki-pro-golodomor-naukovci-peredali-biblioteka, 

вільний. 
Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» спільно із Всеукраїнською 
правозахисною організацією «Меморіал» ім. В. Стуса у контексті проекту «Книги для 100 
університетів України» передали комплекти книжок бібліотекам вищих навчальних закладів 
Вінниці та обласній універсальній науковій бібліотеці.  

 

72. Читання в гамаку і спілкування з авторами [Електронний ресурс]: у Сумах 

відкриють вуличні бібліотеки // Укрінформ. — Київ, 2019. — Режим доступу: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2672530-citanna-v-gamaku-i-spilkuvanna-z-

avtorami-u-sumah-vidkriut-vulicni-biblioteki.html, вільний. 
У Сумах реалізовуватимуть франко-німецький проект «Колона Морріса», в рамках якого у 
місті облаштують тимчасові вуличні бібліотеки, де представлять твори французьких та 
німецьких авторів. 
 

73. Шалиганова А. «Учредительницы и хранительницы» першої громадської бібліотеки 

Харкова [Текст]: з історії Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка / Шалиганова А. // Бібліотечний форум: історія, теорія, 

практика. — 2019. — № 2. — С. 60—63. — (Історичні розвідки бібліотек). — Бібліогр. 

у кінці ст. 
У статті розкривається роль жінок-просвітників у становленні та розвитку першої громадської 
бібліотеки Харкова. 
 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1808895-sergiy-tokaryev-dityachi-biblioteki-ukrayini-otrimali-kraschiy-non-fikshn-knizhkovogo-arsenalu-2019
https://www.unn.com.ua/uk/news/1808895-sergiy-tokaryev-dityachi-biblioteki-ukrayini-otrimali-kraschiy-non-fikshn-knizhkovogo-arsenalu-2019
https://www.unn.com.ua/uk/news/1808895-sergiy-tokaryev-dityachi-biblioteki-ukrayini-otrimali-kraschiy-non-fikshn-knizhkovogo-arsenalu-2019
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2673002-u-kievi-nagorodili-peremozciv-vseukrainskogo-tizna-ditacogo-citanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2673002-u-kievi-nagorodili-peremozciv-vseukrainskogo-tizna-ditacogo-citanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2673002-u-kievi-nagorodili-peremozciv-vseukrainskogo-tizna-ditacogo-citanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2673002-u-kievi-nagorodili-peremozciv-vseukrainskogo-tizna-ditacogo-citanna.html
https://ukurier.gov.ua/uk/news/knizhki-pro-golodomor-naukovci-peredali-biblioteka
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2672530-citanna-v-gamaku-i-spilkuvanna-z-avtorami-u-sumah-vidkriut-vulicni-biblioteki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2672530-citanna-v-gamaku-i-spilkuvanna-z-avtorami-u-sumah-vidkriut-vulicni-biblioteki.html
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74. Шевченко, О. Екологічний компас Придніпров’я [Текст] / Шевченко О. // 

Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2019. — № 2. — С. 37—40. — 

(Бібліотечно-бібліографічне обслуговування).  
Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені 
Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія щодо формування екологічної культури серед 
відвідувачів книгозбірні. 
 

75. У Вінниці стартує міжнародний VinBookFest [Електронний ресурс] // Укрінформ. — 

Київ, 2019. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2702148-u-

vinnici-startue-miznarodnij-vinbookfest.html, вільний. 
Захід розпочався 17 травня. Його вже утретє проводять Вінницька міська централізована 

бібліотечна система та ГО «Культурний Всесвіт». На відвідувачів чекають виставка-продаж 

книг, автограф-сесії відомих письменників, майстер-класи, фото- та лаунж-зони.  
 

76. Шуткевич, О. Українська преса 100 років тому [Електронний ресурс]: Вінницька 

«Тімірязєвка» відкрила для читачів безкоштовний доступ до електронного архіву 

періодики / О. Шуткевич // День. — Київ, 2019. — 10 квіт. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/ukrayinska-presa-100-rokiv-tomu, вільний. 
З 1 квітня відвідувачі Вінницької обласної наукової бібліотеки ім. К. Тімірязєва мають 
можливість попрацювати з оцифрованими періодичними виданнями, які виходили у різних 
регіонах України і поза її межами в першій половині ХХ століття. Вільний доступ до архіву 
української преси бібліотека отримала завдяки проекту компанії «Архівні інформаційні 
системи LIBRARIA».  
 

77. Щербина, С. Бібліотеки сходу України — центри соціальної підтримки, 

неформальної освіти і культурного життя громад [Текст] / С. Щербина // Бібліотечна 

планета. — 2019. — № 1. — С. 10—13. — (З досвіду роботи). — Бібліогр. у кінці ст. 
Автор висвітлює діяльність бібліотек, які з початком збройного конфлікту на сході України 
постали перед складним викликом – не лише зберегти унікальні бібліотечні фонди та 
матеріальні ресурси, а й швидко адаптуватись до нових умов, запропонувати нові форми 
роботи, сприяти поліпшенню життя людей шляхом реалізації різноманітних проектів, 
націлених на соціальну згуртованість і підвищення громадянської свідомості. 
 

Бібліотека української діаспори імені сенатора Джона Маккейна (м. Дніпро) 
 

78. До Дніпра прибули фонди майбутньої бібліотеки імені Джона Маккейна 

[Електронний ресурс] // День. — Київ, 2019. — 20 квіт. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/news/200419-do-dnipra-prybuly-fondy-maybutnoyi-biblioteky-

imeni-dzhona-makkeyna, вільний. 
 

79. Рижков, В. Громадськість Дніпра підтримала створення бібліотеки імені Джона 

Маккейна [Електронний ресурс]/ В. Рижков // День. — Київ, 2019. — 10 трав. — 

Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/100519-gromadskist-dnipra-pidtrymala-

stvorennya-biblioteky-imeni-dzhona-makkeyna, вільний. 
З ініціативи Дніпровського міськогоголови Б. Філатова на першому поверсі Дніпровської 
центральної міської бібліотеки планується створення Бібліотеки української діаспори імені 

сенатора Джона Маккейна. 
 

80. Рижков, В. До Дніпра привезли унікальну бібліотеку української діаспори  

[Електронний ресурс] / В. Рижков // Укрінформ. — Київ, 2019. — Режим доступу: 
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2684698-do-dnipra-privezli-unikalnu-

biblioteku-ukrainskoi-diaspori.html, вільний  
Кілька тисяч історичних книг, унікальних фотографій, платівок і підшивок преси. Бібліотеку 
подарувала Дніпру українська діаспора. Всі книги майбутньої бібліотеки мають велику 
бібліографічну цінність. Вони були видані українською діаспорою в Німеччині, Бразилії, 
Аргентині та Канаді. В Україні їх побачать вперше. За інформацією Б. Філатова, вона буде 
знаходитися на першому поверсі Центральної міської бібліотеки Дніпра.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2702148-u-vinnici-startue-miznarodnij-vinbookfest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2702148-u-vinnici-startue-miznarodnij-vinbookfest.html
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/ukrayinska-presa-100-rokiv-tomu
https://day.kyiv.ua/uk/news/200419-do-dnipra-prybuly-fondy-maybutnoyi-biblioteky-imeni-dzhona-makkeyna
https://day.kyiv.ua/uk/news/200419-do-dnipra-prybuly-fondy-maybutnoyi-biblioteky-imeni-dzhona-makkeyna
https://day.kyiv.ua/uk/news/100519-gromadskist-dnipra-pidtrymala-stvorennya-biblioteky-imeni-dzhona-makkeyna
https://day.kyiv.ua/uk/news/100519-gromadskist-dnipra-pidtrymala-stvorennya-biblioteky-imeni-dzhona-makkeyna
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2684698-do-dnipra-privezli-unikalnu-biblioteku-ukrainskoi-diaspori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2684698-do-dnipra-privezli-unikalnu-biblioteku-ukrainskoi-diaspori.html
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81. Шуткевич О. Вінничанам на книжковому фестивалі прищеплюють звичку читати 

[Електронний ресурс] / О. Шуткевич // День. — Київ, 2019. — 17 трав. — Режим 

доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/170519-vinnychanam-na-knyzhkovomu-festyvali-

pryshcheplyuyut-zvychku-chytaty-foto, вільний. 
У програмі цьогорічного фестивалю VinBookFest, який ініціювала Вінницька міська 

централізована бібліотечна система, майстер-класи, захопливий квест, а також літературні 
зустрічі та автограф-сесії з українськими письменниками Зіркою Мензатюк, Євгенією Пірог, 

Василем Шклярем та Сашком Лірником.  

Бібліотеки Тернопільщини 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

1. Акція «Книжки у пошуку читача» [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. —  

2019. — 12 квіт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
Анонс бібліотечної акції з нагоди Всесвітнього дня книги й авторського права. 
 

2. Вайшле, М. Архітектурна спадщина Тернополя [Текст] / М. Вайшле // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 24 трав. — С. 6 : фот. — (Книгозбірня поруч). 
У Тернопільській ОУНБ відбулося засідання за «круглий столом» на тему: «Європейські 

традиції й самобутність архітектурної та містобудівної спадщини Тернополя». 
 

3. Вандзеляк, Г. Володимир Сушкевич: «Тернопіль міг би обійтися без мене. Але я без 

Тернополя не уявляв свого життя» [Текст] /Г. Вандзеляк // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 14 черв. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір-спогад «Закоханий у Тернопіль», приурочений до 80-
річчя заслуженого журналіста України Володимира Сушкевича. 
 

4. Гавенко, О. «Бібліотека: безперервна освіта» [Текст] / О. Гавенко // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 5 квіт. — С. 2. — (Інновації). 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека та комунальний інститут 

післядипломної педагогічної освіти започаткували спільний проект «Бібліотека: 
безперервна освіта», мета якого — скоординувати роботу бібліотеки та школи у вихованні 

учнівської молоді. 
 

5. Горошок, В. 23 квітня в ТОУНБ відзначать Всесвітній день книги [Текст] / 

В. Горошок // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 17—23 квіт. — С. 7. — 

(Kultura). 
На щорічну акцію «Книжки у пошуку читача» запрошують тернополян і гостей міста 
працівники Тернопільської ОУНБ. 
 

6. Горошок, В. Святкування Всесвітнього дня книги та авторського права [Текст] / 

В. Горошок // Вільне життя плюс. — 2019. — 19 квіт. — С. 6 : фот. — (Бібліотека 

поруч). 
Анонс бібліотечної акції з нагоди Всесвітнього дня книги й авторського права. 
 

7. Горошок, В. Свято книги у бібліотеці [Текст] / В. Горошок // Вільне життя плюс. — 

2019. — 12 квіт. — С. 8 : фот. — (Не проґавте). 
Анонс бібліотечної акції з нагоди Всесвітнього дня книги й авторського права. 

 

https://day.kyiv.ua/uk/news/170519-vinnychanam-na-knyzhkovomu-festyvali-pryshcheplyuyut-zvychku-chytaty-foto
https://day.kyiv.ua/uk/news/170519-vinnychanam-na-knyzhkovomu-festyvali-pryshcheplyuyut-zvychku-chytaty-foto
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8. Гуменна, М. Борщівська вишиванка знову ожила [Текст] / М. Гуменна, Л. Герман // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 24 трав. — С. 8. — (Що у вас?). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація виставки 22 відшитих фрагментів 

борщівських автентичних сорочок в рамках Всеукраїнського проекту «Відродження 

борщівської сорочки». 
 

9. Гунько, Р. Перлини європейської літератури [Текст] / Р. Гунько // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 24 трав. — С. 3. — (Виставки). 
У відділі міського абонементу ТОУНБ відкрито книжкову виставку «Топ 20 книжок 

європейської художньої літератури», приурочену до Дня Європи в Україні. 
 

10. Давиденко, Т. Добром зігріте серце [Текст] / Т. Давиденко // Культура і життя. —  

2019. — № 9—13 (берез.). — С. 4 : фот. кольор. — (Актуально). 
У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір пам’яті драматурга Олекси Корнієнка «Добром зігріте 

серце». 
 

11. Задорожний, Н. «Доля насправді обрала нас» [Текст] / Н. Задорожний // Свобода 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 29 берез. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
Книжкова виставка з нагоди 70-річчя від дня народження Володимира Мармуса діє у відділі 

краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної універсальної наукової 

бібліотеки. 
 

12. Іванків, М. «Сила національного духу: Чортківська офензива в історії українських 

національно-визвольних змагань» [Текст] / М. Іванків. — Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. —7 черв. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
З 5 по 25 червня 2019 року у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії ТОУНБ діятиме 
виставка «Сила національного духу: Чортківська офензива в історії українських 

національно-визвольних змагань», присвячена 100-річчю військової операції Української 

Галицької армії 7—28 червня 1919 року в районі Чорткова. 
 

13. Ковалькова, Т. Володимир Сушкевич любив людей. А люди любили його [Текст] / 

Т. Ковалькова // Наш день. — 2019. — 26 черв. — С. 10 : фот. кольор. –— 

(Особистості). 
У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір-спогад «Закоханий у Тернопіль», присвячений 80-

річчю від дня народження Володимира Сушкевича — заслуженого журналіста України, 

багаторічного працівника газети «Вільне життя». 
 

14. [На вечорі-спогаді «Закоханий у Тернопіль», присвяченому 80-річчю Володимира 

Сушкевича] [Ізоматеріал] : фоторепортаж / В. Бурма // Вільне життя плюс. —  

2019. — 21 черв. — С.[ 1.]. — (Фоторепортаж). 
 

15. Оголосили переможців бібліотечного Біографічного рейтингу [Електронний 

ресурс] // Читомо. — Київ, 2019. — Режим доступу: 

http://www.chytomo.com/oholosyly-peremozhtsiv-bibliotechnoho-biohrafichnoho-

rejtynhu, вільний.  
Стали відомі підсумки ІІ Всеукраїнського бібліотечного Біографічного рейтингу — 2018. 
Церемонія нагородження лауреатів відбулася в головному корпусі Національної бібліотеки 

України ім. В. І. Вернадського. Наведено список переможців у всіх номінаціях. 
 

16. Оленич, Л. Нагорода для біографів [Текст] / Л. Оленич // Вільне життя плюс. — 

2019. — 21 черв. — С. 6. — (Книгозбірня поруч).  
За підсумками II Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу — 2018» у двох 

номінаціях здобули перемогу видання ТОУНБ: бібліографічний покажчик «Наукове 

товариство імені Шевченка і Тернопільщина (1873—1940): історично-філософська секція: 
дійсні члени» (номінація «Збірник біобібліографічних матеріалів») та бібліографічний 

покажчик «Я з Вами по всі дні і до кінця віку»: Блаженнійший Патріарх Йосип Сліпий 

(1892—1984)». 

http://www.chytomo.com/oholosyly-peremozhtsiv-bibliotechnoho-biohrafichnoho-rejtynhu
http://www.chytomo.com/oholosyly-peremozhtsiv-bibliotechnoho-biohrafichnoho-rejtynhu
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17. Садовська, Г. У Сушкевича була своя орбіта, сповнена світла і добра [Текст] / 

Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2019. —19 черв. — С. 5 : фот. — (Звідусіль). 
У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір-спогад «Закоханий у Тернопіль», присвячений 80-

річчю від дня народження Володимира Сушкевича — заслуженого журналіста України, 

багаторічного працівника газети «Вільне життя». 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 

18. Пилипчук, У. І письменник, і спортсмен [Текст] / У. Пилипчук //  Вільне життя 

плюс. — 2019. — 12 квіт. — С. 5 : фот. — (Зустріч). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася творча зустріч з львівським 

письменником Олександром Зімбою. 
 

19. Пилипчук, У. Подарунок від консула [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя плюс. — 

2019. — 5 квіт. — С. 2. — (Що у вас?). 
У Міжнародний день дитячої книги Тернопільська обласна бібліотека для дітей отримала 

подарунок від Почесного консула Угорщини в Тернополі, мами активних користувачів 

книгозбірні Тетяни Чубак. 
 

20. Пилипчук, У. У книгозбірні розповіли, якою має бути «тарілка здорової їжі» 

[Текст] / У. Пилипчук // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 12 квіт. —  

С. 1. : фот.  
Тарілку здорового харчування презентували в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей 
в рамках години здоров’я «Здорові діти — щасливі батьки — здорова нація». 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

21. Заморська, Л. Вишивала хірургічним шовком на сукні з шинелей наглядачок 

[Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. — 2019.— 27 трав. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих відкрито виставку табірних вишивок 

легендарної зв’язкової УПА Лідії Романчук (псевдо «Орися»), а також сплетені нею ґердани. 
 

22. Заморська, Л. Збірка, яку можна смакувати з чаєм [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2019. — 8 квіт. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 
У Тернопільській міській центральній бібліотеці відбулася презентація п’ятої збірки поезій 

журналістки Оксани Жук «Горнятко чаю і трохи лірики». 
 

23. Рибун, Н. «Я поділюсь краплиною тепла» [Текст] / Н. Рибун // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 24 трав. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася творча зустріч з поетесою Ганною 

Назарків «Поділюсь краплиною тепла». 
 

24. Сагаль, О. Коли найкраще бачить… серце! [Текст]: тернопільська письменниця 

Ірина Мацко ініціювала проект для дітей з вадами зору // Нова Тернопільська 

газета. — 2019. — 3—9 квіт. С. 6 : фот. — (Kultura). 
З ініціативи І. Мацко в Тернопільській міській ЦБС впроваджуватимуть проект для дітей з 

вадами зору «Почуй мене серцем…». 
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37. Чубата, Д. Щедра на тепло серця [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. —  

2019. — 17 трав. — С. 3. — (Чим живеш, бібліотеко?). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася творча зустріч з Ганною Назарків 

«Поділюсь краплиною тепла». 
 

38. Шот, М. Поштова мініатюра з художнім смаком [Текст] М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2019. — 1 черв. — С. 12 : фот. — (Вісті звідусіль). 
Про презентацію «Каталог знаків поштової оплати — 2018», що відбулася в бібліотеці-музеї 

«Літературне Тернопілля». 
 

39. Шот, М. Тернопільські філателісти та митці — марку тримають! [Текст] / М. Шот // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 31 трав. — С. [ 1] : фот. — (Знай наших!).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» представили «Каталог знаків поштової  

оплати — 2018», до якого увійшов доробок тернопільських філателістів та митців: Олесі 
Гудими, Олександра Караневича, Олега Шупляка. 

Інші бібліотеки області 

40. Коляденко, Л. «Я до тебе прийду навесні…» [Текст] / Л. Коляденко // Наш день. — 

2019. — 22—28 трав. — С. 13 : фот. кольор. — (Люди). 
У Козівській районній бібліотеці відбулася творча зустріч з поетом, співаком, релігійно-

громадським діячем о. Маркіяном Костюком.  

Бібліотечні проекти 

82. Варюхіна Л., Некипелова О. Проект задля згуртування громади «Миколаїв: ми – 

коло!» [Текст] / Варюхіна Л., Некипелова О. // Бібліотечний форум: історія, теорія, 

практика. — 2019. — № 2. — С. 44—46. — (Проектна діяльність бібліотек).  
У статті висвітлено досвід участі Центральної міської бібліотеки (ЦМБ) 
ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва в реалізації проекту згуртування 
громади «Миколаїв: ми – коло!», який виконується у співпраці з управлінням з питань 
культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради за підтримки 
Міжнародної організації з міграції та Європейського Союзу.  
 

83. Гільфанов, Р. ЛакіБукс обрав ТОП-5 дитячого нонфікшену для подарунку 

бібліотекам [Електронний ресурс] / Р. Гільфанов // Газета по-українськи. — 2019. — 

27 трав. — Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/culture/_lakibuks-obrav-top5-

dityachogo-nonfikshenu-dlya-podarunku-bibliotekam-rustam-gilfanov/905305, вільний. 
Благодійний видавницький проект ЛакіБукс презентував «Книжку про сміття» на 
«Книжковому арсеналі» та обрав ТОП-5 науково-популярних книжок для підлітків, щоб 

подарувати 15 дитячим бібліотекам 7 областей сходу та півдня України. 

 

84. Читай, змагайся, перемагай! [Текст] / підгот. В. Здановська // Бібліотечна планета. — 

2019. — № 2. — С. 38—39 : фот. — (Події. Факти).  
У статті представлено інформацію про акції, що мають на меті промоцію читання серед дітей 
та молоді, йтиметься нижче, зокрема, І Всеукраїнський конкурс фото та відеоробіт «Library In 

My Eyes. Go to read!» та Всеукраїнський тиждень дитячого читання. 

 

https://gazeta.ua/articles/culture/_lakibuks-obrav-top5-dityachogo-nonfikshenu-dlya-podarunku-bibliotekam-rustam-gilfanov/905305
https://gazeta.ua/articles/culture/_lakibuks-obrav-top5-dityachogo-nonfikshenu-dlya-podarunku-bibliotekam-rustam-gilfanov/905305
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85. Книжкова альтанка відкриється у столичному парку у перший день літа 

[Електронний ресурс] // Вечірній Київ. — 2019. — 30 трав. — Режим доступу: 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/knyzhkova-al-tanka-vidkryyet-sya-u-stolychnomu-parku-

u-pershyy-den-lita, вільний. 
1 червня у парку «Партизанська слава» Дарницького району м. Києва відбулося відкриття 

бібліотеки просто неба – «BOOK-Альтанку». Бібліотека працюватиме під час літніх канікул.  
 

86. Міщенко, І. У Сєверодонецьку розпочалася акція «Книжкова полиця» 

[Електронний ресурс] / І. Міщенко // Урядовий кур’єр. — 2019. — 1 черв. — Режим 

доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-syeverodonecku-rozpochalasya-akciya-

knizhkova-po, вільний. 
За підтримки ГО «Медіапростір Україна», «Луганський прес-клуб» та «CityHub» 

сєверодончанам пропонують знайти місце у своїх офісах для книжкової полиці, а також 

частково наповнити їх виданнями, які вони збирали й читали самі. 
 

87. На Троєщині восени відкриють сучасний «БібліоХаб» [Електронний ресурс] // 

Вечірній Київ. — 2019. — 22 трав. — Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/na-

troyeshchyni-voseny-vidkryyut-suchasnyy-bibliokhab, вільний. 
На базі Київської міської бібліотеки № 115 у вересні мешканці Троєщини отримають сучасний 

«БібліоХаб», адже, крім зон для читання, тут буде інтернет-зона із сучасним обладнанням, 
літературно-мистецька зона зі сценою та екраном для презентацій і кінопоказів, зона 

творчості для роботи гуртків і клубів та виставкова зона. 
 

88. Нитка, В. Жоден ґаджет ніколи не зрівняється з книгою [Електронний ресурс] / 

В. Нитка // Голос України.— 2019. — 15 черв. — Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/318351, вільний. 
Два дні тривав в Ужгороді восьмий «Книга-фест». Книжковий форум розпочався з круглого 

столу, а завершилися урочистості з нагоди відкриття фестивалю виступом акторів обласного 

театру ляльок «Бавка», які розповіли присутнім про історію книговидання.  
 

89. Попова, Н. «БібліоКемп лідерів читання» на Херсонщині» [Текст] / Попова, Н. // 

Бібліотечна планета. — 2019. — № 2. — С. 16—17 : фот. — (З досвіду роботи).  
У статті йдеться про перебіг триденного «БібліоКемпа лідерів читання», який зібрав 

переможців обласних етапів першого Всеукраїнського конкурсу проектів «Лідер читання».  
 

90. Проект «Схід читає»: популяризація сучасної української літератури в публічних 

бібліотеках Сходу України [Текст] // Бібліотечна планета. — 2019. — № 1. — С. 27—

28. — (Бібліотечні проекти).  
У статті представлено перші результати проекту «Схід читає», організатори якого прагнуть 
надати можливість жителям Донецької та Луганської областей зрозуміти сучасний 
літературний процес через безпосереднє спілкування з письменниками, критиками і 
видавцями. 
 

91. Сучасну і кольорову бібліотеку відкрили у Подільському районі [Електронний 

ресурс]  // Вечірній Київ. — 2019. — 7 квіт. — Режим доступу: 

https://vechirniykiev.com.ua/news/suchasnu-i-kol-orovu-biblioteku-vidkryly-u-podil-s-

komu-rayoni, вільний. 
5 квітня у Подільському районі столиці відкрили оновлену бібліотеку №11, яка тривалий час 
перебувала у занедбаному стані. У ній провели капітальний ремонт, придбали сучасні меблі, 
закупили комп’ютери, встановили інтерактивну дошку та потужний проектор. Створено 
спеціальний дитячий відділ.  

  

https://vechirniy.kyiv.ua/news/knyzhkova-al-tanka-vidkryyet-sya-u-stolychnomu-parku-u-pershyy-den-lita
https://vechirniy.kyiv.ua/news/knyzhkova-al-tanka-vidkryyet-sya-u-stolychnomu-parku-u-pershyy-den-lita
https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-syeverodonecku-rozpochalasya-akciya-knizhkova-po
https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-syeverodonecku-rozpochalasya-akciya-knizhkova-po
https://vechirniy.kyiv.ua/news/na-troyeshchyni-voseny-vidkryyut-suchasnyy-bibliokhab
https://vechirniy.kyiv.ua/news/na-troyeshchyni-voseny-vidkryyut-suchasnyy-bibliokhab
http://www.golos.com.ua/article/318351
https://vechirniykiev.com.ua/news/suchasnu-i-kol-orovu-biblioteku-vidkryly-u-podil-s-komu-rayoni
https://vechirniykiev.com.ua/news/suchasnu-i-kol-orovu-biblioteku-vidkryly-u-podil-s-komu-rayoni
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92. Стельмащук, К. «Віддавати — це нормально!» [Електронний ресурс]: про 

книгообмін в інтернеті — засновниця Telegram-сервісу Bookcrossing Ксенія 

Стельмащук / [спілкувалася] Б. Капіца // День. — Київ, 2019. — 13 черв. — Режим 

доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/viddavaty-ce-normalno, вільний. 
 

93. У бібліотеці КПІ відкрили сучасні освітні студії для киян [Електронний ресурс]  // 

Вечірній Київ. — 2019. — 4 черв. — Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/v-

bibliotetsi-kpi-vidkryly-suchasni-osvitni-studii-dlya-kyyan, вільний. 
На базі НБ «Київської політехніки» повноцінно запрацювали Освітні студії Гретера і 

Криванека – проект-переможець Громадського бюджету Києва 2018 року. Тут вже працює 
студентський простір Belka, освоюється «Відкрита лабораторія електроніки Lampa»,  

реалізують PlayLab та Blender – центр змішаного навчання (сучасне освітнє середовище для 

спільного навчання в форматі blended learning: проходження онлайн-курсів, проведення 
дискусій та обговорень з різних галузей знань).  

 

94. Цяпало, Л. «Майстерня щастя» – вдалий приклад реалізації соціального проекту в 

бібліотеці [Текст] / Цяпало Л., Введенська А. // Бібліотечна планета. — 2019. — 

№ 1. — С. 28—29. — (Бібліотечні проекти).  
Щоб бути актуальними й потрібними громадам, бібліотеки змінюють формат своєї роботи, і 
проектна діяльність стає одним із найзначущих напрямів їх розвитку. Автори репрезентують 
проект, що діє у львівській ЦМБ ім. Лесі Українки з липня 2017 р. і має на меті створення 
розвивального інтелектуального простору, популяризацію читання, забезпечення дозвілля 
для дітей та молоді, проведення цікавих заходів для інших вікових категорій. 
 

95. Яким буде новий бібліохаб для мешканців Деснянського району [Електронний 

ресурс]  // Вечірній Київ. — 2019. — 6 черв. — Режим доступу: 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/yakym-bude-novyy-bibliokhab-dlya-meshkantsiv-

desnyans-koho-rayonu, вільний. 
Проект «BiblioHub», розроблено за ініціативи мера столиці В. Кличка та підтримки КМДА , 

реалізується на базі публічних бібліотек Києва. 
 

96. Яновський С. Шкільні книгозбірні стануть публічним простором [Текст] / 

С. Яновський // Голос України. — 2019. — 9 квіт. — Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/315776, вільний.  
Цікавий проект із перетворення бібліотек освітніх закладів на публічний простір 
започаткували у Каховці, що на Херсонщині. У міськраді передбачають, що впродовж першої 
половини дня бібліотеки обслуговуватимуть учнів та вчителів. А в другу, після уроків, 
працюватимуть для потреб всієї громади, задовольняючи інтерес читачів до нової літератури 
й забезпечуючи доступ до Інтернету. «Нове обличчя» бібліотек коштуватиме міській 
скарбничці майже вісімсот тисяч гривень. Якщо експеримент виявиться вдалим, публічний 

простір не проти поширити й на інші школи.  
 

97. Скрипник В.  «Вуличну бібліотеку» створили депутати / Скрипник В. // Голос 

України. – 2019. – 27 квіт. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/316554, 

вільний. 
Перша у Вінниці «Вулична бібліотека» працює щоденно до 20-ї години у сквері поруч з 
олійножировим комбінатом завдяки спільним зусиллям двох депутатів – обласної ради Д. 
Чаленка та міськради А. Власюк. Книги для читання можна взяти не тільки на час 
перебування у сквері. Дозволяється повернути пізніше, після прочитання. Користувачів 
бібліотеки закликають ділитися своїми книгами для обміну. Тим само поповнити фонди 
книгозбірні.  
 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/viddavaty-ce-normalno
https://vechirniy.kyiv.ua/news/v-bibliotetsi-kpi-vidkryly-suchasni-osvitni-studii-dlya-kyyan
https://vechirniy.kyiv.ua/news/v-bibliotetsi-kpi-vidkryly-suchasni-osvitni-studii-dlya-kyyan
https://vechirniy.kyiv.ua/news/yakym-bude-novyy-bibliokhab-dlya-meshkantsiv-desnyans-koho-rayonu
https://vechirniy.kyiv.ua/news/yakym-bude-novyy-bibliokhab-dlya-meshkantsiv-desnyans-koho-rayonu
http://www.golos.com.ua/article/315776
http://www.golos.com.ua/article/316554
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98. Шуткевич О. За книжкою – до парку (В одному з мікрорайонів Вінниці з’явилася 

«вулична бібліотека» // Шуткевич О. // День. – 2019. – 25 квіт. — Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/za-knyzhkoyu-do-parku, вільний. 
Книжкову шафу із сучасними книжками розташували у сквері, що на вулиці Волошковій. До 
Всесвітнього дня книги, заручившись підтримкою бізнесу та депутатів, жителі району 
облаштували «Вуличну бібліотеку», яка діятиме за принципом буккросингу.  
 

Акція «Тиха вечірка» 

99. В столичній бібліотеці влаштують тиху вечірку з Жаданом [Електронний ресурс]  // 

Вечірній Київ. — 2019. — 21 берез. — Режим доступу: 

https://vechirniykiev.com.ua/news/v-stolychniy-bibliotetsi-vlashtuyut-tykhu-vechirku-z-

zhadanom, вільний.  
23 березня бібліотеки з 20 міст України приєднаються до акції «Тиха вечірка». У програмі 
заходу музика та онлайн-бесіда з С. Жаданом. В Києві вечірка проходитиме в бібліотеці Оціум 
51 на Русанівці.  
 

100. На дискотеку до бібліотеки [Електронний ресурс]: по всій країні пройде незвичний 

танцювальний захід // Platfor.ma. — Київ, 2019. — Режим доступу: 

https://life.pravda.com.ua/culture/2019/03/21/236184, вільний.  
23 березня бібліотеки України проведуть «тихі вечірки». «Тиха дискотека» – це коли ви 
приходите з власним смартфоном та навушниками, налаштовуєтесь на певну радіохвилю та 
розважаєтесь під спільну музику. Цього разу хвилею буде мандрівне «Радіо Сковорода», а 
локація – бібліотеки країни.  
 

101. У бібліотеках всієї країни пройдуть «тихі дискотеки». Чому би вам не потанцювати 

на них  [Електронний ресурс]: по всій країні пройде незвичний танцювальний захід // 

Platfor.ma. — Київ, 2019. — Режим доступу: https://platfor.ma/u-bibliotekah-vsiyeyi-

krayiny-projdut-tyhi-dyskoteky-chomu-vam-ne-potantsyuvaty-na-nyh, вільний.    
23 березня бібліотеки по всій Україні проведуть у себе «тихі вечірки». Головна вечірка 
відбудеться в бібліотеці рідного міста Сергія Жадана - Старобільска Луганської області.  

 

ІІ Міжнародний книжковий фестиваль Book Space 
 

102. Рижков В. Книжковий космос» стартує у Дніпрі [Електронний ресурс] / В. Рижков // 

День. — Київ, 2019. — 21 черв. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-

ukrayiny/knyzhkovyy-kosmos-startuye-u-dnipri, вільний. 
У Дніпрі пройшов ІІ Міжнародний книжковий фестиваль Book Space. Він працював 21–
23 червня.  
 

103. Рижков, В. У Дніпровському електротранспорті стартувала акція Book crossing 

[Електронний ресурс] / В. Рижков // День. — Київ, 2019. — 20 черв. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/news/200619-u-dniprovskomu-elektrotransporti-startuvala-

akciya-book-crossing ; https://cultua.media/culture/actual-novini/u-dniprovskomu-

elektrotransporti-startuvala-aktsiia-book-crossing, вільний. 
В Дніпровському електротранспорті під назвою «Бери книжку – принось свою» стартувала 

акція Book crossing до Міжнародного книжкового фестивалю Book Space, який є частиною 
програми «Культурна столиця».  

 

104. Тимощук, Я. Book Space у Дніпрі: література просто неба під час сієсти [Електронний 

ресурс] / Я. Тимощук // Читомо. — Київ, 2019. — Режим доступу: 

http://www.chytomo.com/book-space-u-dnipri-literatura-prosto-neba-pid-chas-siiesty, 

вільний. 
«Другий книжковий фестиваль у Дніпрі став більшим, зібрав 85 видавців (проти 70 торішніх) 

та 190 гостей (запрошених кураторами й видавцями).  

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/za-knyzhkoyu-do-parku
https://vechirniykiev.com.ua/news/v-stolychniy-bibliotetsi-vlashtuyut-tykhu-vechirku-z-zhadanom
https://vechirniykiev.com.ua/news/v-stolychniy-bibliotetsi-vlashtuyut-tykhu-vechirku-z-zhadanom
https://life.pravda.com.ua/culture/2019/03/21/236184
https://platfor.ma/u-bibliotekah-vsiyeyi-krayiny-projdut-tyhi-dyskoteky-chomu-vam-ne-potantsyuvaty-na-nyh
https://platfor.ma/u-bibliotekah-vsiyeyi-krayiny-projdut-tyhi-dyskoteky-chomu-vam-ne-potantsyuvaty-na-nyh
https://day.kyiv.ua/uk/news/200619-u-dniprovskomu-elektrotransporti-startuvala-akciya-book-crossing
https://day.kyiv.ua/uk/news/200619-u-dniprovskomu-elektrotransporti-startuvala-akciya-book-crossing
https://cultua.media/culture/actual-novini/u-dniprovskomu-elektrotransporti-startuvala-aktsiia-book-crossing
https://cultua.media/culture/actual-novini/u-dniprovskomu-elektrotransporti-startuvala-aktsiia-book-crossing
http://www.chytomo.com/book-space-u-dnipri-literatura-prosto-neba-pid-chas-siiesty
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Бібліотеки та професійна освіта за рубежем 

105. Бібліотечна освіта в США: сучасні тренди [Текст] / підгот. В. Здановська // 

Бібліотечна планета. — 2019. — № 2. — С. 19—22 : фот. — (Зарубіжний досвід).  
Репрезентовано книгу Р. Е. Рубіна «Основи бібліотечної та інформаційної науки» (Rubin 
Richard E. Foundations of Library and Information Science, 2016, 4-е вид.), видану 
Американською бібліотечною асоціацією. Автор книги – колишній директор Школи 
бібліотечної та інформаційної науки в Кентському державному університеті, асистент 
проректора з онлайнової освіти цього вишу, автор численних публікацій, активний учасник 
професійних асоціацій на місцевому та національному рівнях. 

 

106. Киричук, Л. Користувач у центрі уваги бібліотекарів: європейський підхід до 

обслуговування [Текст] / Киричук, Л. // Бібліотечна планета. — 2019. — № 1. — С. 

24—26. — (З досвіду роботи). — Бібліогр. у кінці ст. 
На прикладі бібліотек Великої Британії, Литви, Фінляндії, Чехії автор розповідає про роботу 
з мігрантами, людьми похилого віку, людьми з особливими потребами, про допомогу в 
соціальній інтеграції, оволодінні цифровою грамотністю, безперервній освіті. 
 

107. Михайличенко, Н., Бібліотечна освіта Канади: робота бібліотекаря та діяльність 

бібліотек [Текст] /Михайличенко Н., Порало І. // Бібліотечний форум: історія, теорія, 

практика. — 2019. — № 2. — С. 54—57. — (Досвід зарубіжних країн).  
Автори намагаються передати, показати бібліотечну сферу країни передусім у соціальному 
контексті. Відповідний контекст був обраний з метою ілюстрації якості впливу бібліотек на 
суспільство, а саме визначити їх значущість, місію як основу соціального прогресу країни. 
Суттєвий наголос в огляді робиться на бібліотекарі, від основ його освітнього, професійного 
становлення до соціально-економічної стійкості та виразності. 

 

108. «Побудувала би велику бібліотеку в Жешуві і всім роздала би електронні читанки…» 

[Текст] : [інтерв’ю з Барбарою Хмурою, директором Воєводської та міської публічної 

бібліотеки в м. Жешуві (Польща)] / [записала] А. Босак / Бібліотечна планета. — 

2019. — № 2. — С. 24—26 : фот. — (Зарубіжний досвід).  
Інтерв’ю з Барбарою Хмурою, директором Воєводської та міської публічної бібліотеки в 
м. Жешув (Польща). Її кредо: «Перехід до електронних форм збереження й надання 
інформації та доступних, простих у використанні мультимедійних сервісів – цивілізаційна 
необхідність, аби бібліотека не опинилася на узбіччі суспільного життя». Очолювана 
Барборою Хмурою бібліотека – інноваційна установа культури, що активно використовує 
сучасні інформаційні технології для забезпечення якнайкращого відкритого доступу до 
бібліотечних фондів, упровадження системи дистанційної ідентифікації RFID та 
інноваційних е-послуг для користувачів. 

 

109. Публічні бібліотеки в США: дослідження думок американців [Текст] / підгот. 

О. Білик // Бібліотечна планета. — 2019. — № 2. — С. 22—23 : фот. — (Зарубіжний 

досвід).  
У США, незважаючи на розвиток Інтернету, бібліотеки і надалі користуються популярністю у 
населення. Що ж знаходять в них досвідчені користувачі найбільшої глобальної комп'ютерної 
мережі? Автор статті ознайомлює читачів із результатами щорічного опитування щодо 
використання публічних бібліотек, проведеного Дослідницьким центром П’ю 
(м. Вашингтон), і підсумовує: тенденція активного відвідування публічних бібліотек у США є 
сталою, бо бібліотеки не лише сприяють створенню та розвитку інформованого, 
демократичного суспільства, а й допомагають сучасному вибагливому користувачеві 
реалізовувати свої можливості у процесі підвищення рівня власного життя і життя 
суспільства. 
 

http://www.libraryforum.info/%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD
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Книгознавство. Видавнича справа. Проблеми читання 

110. Боенкова, А. Буккроссинг в Киеве: 8 мест, где можно обменять книги [Електронний 

ресурс] / А. Боенкова // Карабас. — Київ, 2019. — Режим доступу: 

https://karabas.live/bukkrossing-kiev, вільний 
Центри буккросингу в Києві - бюро «Київ-Переклад», кав’ярня Paliturka – Coffee &amp; Books, 
Літературно-меморіальний музей П. Тичини, креативний простір «Часопис», кафе «Любовь-
Морковь», Музей популярної науки і техніки «Експериментаніум», кнайп-клуб «Купідон», 
магазин «Читайка». 
 

111. Литвинова Л. Модернізація авторського права ЄС в епоху цифрових технологій 

[Текст] / Л. Литвинова // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 2. — С. 3—9. — Режим 

доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2019_2_3, вільний. 
Порушено питання оновлення норм авторського права ЄС в інформаційному суспільстві. 
Розглянуто Директиву про авторське право на цифровому єдиному ринку від 12 вересня 2018 
р. Приділено увагу статтям Директиви про авторське право на цифровому єдиному ринку, які 
безпосередньо стосуються бібліотек та їхніх користувачів в Європі. 

 

112. Ляшко, С. Представлення універсального знання про Україну та її народ: від XI ст. 

до доби Інтернету Рецензія на книгу: Наталія Черниш. Нариси з історії української 

енциклопедичної справи. Львів: ЛА «Піраміда», 2018. 348 с. [Текст] / С. Ляшко // 

Бібліотечний вісник. — 2019. — № 2. — С. 33—34. — Режим доступу: 

http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2019_2_7, вільний. 
 

113. На видавців чекатимуть штрафи за недоставляння обов’язкових примірників 

книжок [Електронний ресурс] // Читомо. – Київ, 2019. — Режим доступу:  
http://www.chytomo.com/na-vydavtsiv-chekatymut-shtrafy-za-nedostavliannia-obov-

iazkovykh-prymirnykiv-knyzhok, вільний. 
Відтепер видавці за недоставляння або невчасне доставляння обов’язкового примірника 
книжок сплачуватимуть штрафи. Про це повідомляє Держкомтелерадіо.  
 

114. IX Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» [Текст] / підгот. В. Здановська // 

Бібліотечна планета. — 2019. — № 2. — С. 36—37 : фот. — (Події. Факти).  
В інформаційному повідомленні йдеться про IX Міжнародний фестиваль «Книжковий 
Арсенал», фокус-темою якого було «Сусідство: відкрите питання». Традиційно в межах 
фестивалю відбулися численні творчі зустрічі, презентації, дискусії, міні-лекції, круглі столи, 
перфоманси, публічні інтерв’ю, покази фільмів, майстер-класи тощо. Широко представлені 
були й вітчизняні бібліотеки. 
 

115. Картузов, К. Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному 

суспільстві [Текст] / К. Картузов // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 

2019. — № 2. — С. 58—59. — (Бібліотечні форуми, конференції).  
 

116. Платонова А. Особенности перевода [Електронний ресурс]: как продвигают 

украинскую литературу в мире, и кто самый популярный писатель / А. Платонова //  

Фокус. — 2019. — 16 март. — Режим доступу: https://focus.ua/culture/423568-

osobennosti-perevoda.html, вільний. 
«Протягом останніх років сучасна українська література переживає бурхливий розвиток. 
Проте, нині, важливо просувати книгу не лише на внутрішньому ринку, не менш важливо 
просувати її на міжнародному культурному полі. Найпопулярнішими сучасними 
українськими авторами у світі стали С. Жадан та А. Курков. Також активно перекладають 
твори Ю. Андруховича, О. Забужко, С. Андрухович, Т. Малярчук, К. Калитко, К. Бабкіної, А. 
Любки, А. Кокотюхи. 

 

https://karabas.live/bukkrossing-kiev
http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2019_2_3
http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2019_2_7
http://www.chytomo.com/na-vydavtsiv-chekatymut-shtrafy-za-nedostavliannia-obov-iazkovykh-prymirnykiv-knyzhok
http://www.chytomo.com/na-vydavtsiv-chekatymut-shtrafy-za-nedostavliannia-obov-iazkovykh-prymirnykiv-knyzhok
https://focus.ua/culture/423568-osobennosti-perevoda.html
https://focus.ua/culture/423568-osobennosti-perevoda.html
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117. Пилипенко, Г.-Г. Поетове «Думайте, читайте» поза часом [Електронний ресурс]: 

соціологи констатують: понад половина українців упродовж року не брали до рук 

жодної книжки і не відвідували ні бібліотеки, ні книгарні / Г.-Г. Пилипенко // 

Урядовий кур’єр. — 2019. — 30 бер. — Режим доступу: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/poetove-dumajte-chitajte-poza-chasom , вільний. 

 

118. Прокопенко І. Книжкова Україна стає помітною на карті Європи [Електронний 

ресурс] / І. Прокопенко // Газета по-українськи. — 2019. — 9 квіт. — Режим доступу: 

https://gazeta.ua/articles/culture-newspaper/_knizhkova-ukrayina-staye-pomitnoyu-na-

karti-evropi/896142, вільний. 
15 українських видавництв взяли участь у 56-му Болонському книжковому ярмарку в Італії.  
 

119. Таран, Л. Про переформатування книжкового ринку [Електронний ресурс]: 

редакторка Анна ПРОЦУК: «Межа між нормою і «вседозволеністю» тонка / 

Л. Таран // День. — 2019. — 12 квіт. —Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/pro-pereformatuvannya-knyzhkovogo-

rynku, вільний. 
 

120. Яручик, Ю. Український амбасадор в італійській літературі [Електронний ресурс]: 

Мар’яна Прокопович про специфіку сучасного перекладу та міжкультурні зв’язки / 

Ю. Яручик // День. — 2019. — 20 черв. квіт. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/ukrayinskyy-ambasador-v-italiyskiy-

literaturi, вільний. 
 

121. «Весняний книговир» розгорнув свої локації [Електронний ресурс] // Голос 

України. — 2019. — 19 квіт. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/316228, 

вільний. 
V Всеукраїнський книжковий фестиваль «Весняний книговир» розгорнув свої локації у 
Кропивницькому в Кіровоградському академічному обласному музично-драматичному 
театрі ім. М. Кропивницького.  
 

122. У Львові запустили «ЧитайТрамваї» [Електронний ресурс] // Літакцент. — Київ, 

2019. — Режим доступу: http://litakcent.com/2019/04/18/u-lvovi-zapustili-

chitaytramvayi, вільний. 
З 18 квітня у Львові курсують три «ЧитайТрамваї», що розповідають про Фестиваль дитячого 

читання «Книгоманія», 26 BookForum і новий проект офісу «Львів — Місто літератури 

ЮНЕСКО» — «UnderLitMOVE».  
 

123. Сусідство, війна і література [Електронний ресурс]: Книжковий Арсенал оголосив 

програму // Вечірній Київ. — 2019. — 2 квіт. — Режим доступу: 

https://vechirniykiev.com.ua/news/susidstvo-viyna-i-literatura-knyzhkovyy-arsenal-

oholosyv-prohramu, вільний. 
Програма IX Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал», що відбудеться з 22 по 26 
травня у Мистецькому арсеналі. 
 

124. Чадюк, М. Перша українська аудіокнигарня [Електронний ресурс]: улюблені 

книжки — в новому форматі / М. Чадюк // День. — 2019. — 19 квіт. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/persha-ukrayinska-audioknygarnya, 

вільний. 
16 квітня було запущено додаток «АБУК» для смартфонів і планшетів, у якому можна купити 
і прослухати улюблені книжки українською. Зараз у їхньому доробку 40 книжок, а за два дні 
запуску – понад 500 завантажень у Google Play.  

 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/poetove-dumajte-chitajte-poza-chasom
https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/ukrayinskyy-ambasador-v-italiyskiy-literaturi
https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/ukrayinskyy-ambasador-v-italiyskiy-literaturi
http://www.golos.com.ua/article/316228
http://litakcent.com/2019/04/18/u-lvovi-zapustili-chitaytramvayi
http://litakcent.com/2019/04/18/u-lvovi-zapustili-chitaytramvayi
https://vechirniykiev.com.ua/news/susidstvo-viyna-i-literatura-knyzhkovyy-arsenal-oholosyv-prohramu
https://vechirniykiev.com.ua/news/susidstvo-viyna-i-literatura-knyzhkovyy-arsenal-oholosyv-prohramu
https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/persha-ukrayinska-audioknygarnya
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125. Україна вперше представить свій стенд на Болонському книжковому ярмарку 

[Електронний ресурс] // День. — 2019. — 30 бер.  — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/news/300319-ukrayina-vpershe-predstavit-sviy-stend-na-

bolonskomu-knizhkovomu-yarmarku, вільний. 
Видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га», «Астра», «Артбукс», «Арт Нейшн», «Час Майстрів», 
Chudobox, «Фактор-друк», «Фонтан казок», «Каламар», Nebo BookLab, «Ранок», 
«Видавничий дім «Школа», «Чорні вівці», «Видавництво Старого Лева» та VIVAT 
представлятимуть Україну на Болонському книжковому ярмарку. 
 

126. Україна бере участь у Паризькому книжковому салоні [Електронний ресурс] //  

Фокус. — 2019. — 16 март. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-

culture/2660742-ukraina-bere-ucast-u-parizkomu-knizkovomu-saloni.html, вільний. 

 

127. Україна візьме участь у книжковій виставці в Лейпцигу салоні [Електронний 

ресурс]: її представлятиме Міжнародна літературна корпорація MERIDIAN 

CZERNOWITZ, яка бере участь у цьому ярмарку вже увосьме // Укрінформ. – Київ, 

2019. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2663849-ukraina-

vizme-ucast-u-knizkovij-vistavci-v-lejpcigu.html, вільний. 
 

128. Соир, А. В Dream Town відкрили безкоштовну бібліотеку з книжками Гокінга та 

Роулінг / А. Соир // — Режим доступу: https://karabas.live/v-dream-town 
В київському ТРЦ Dream Town з’явилася відкрита бібліотека, де можна почитати відомі 
книги. Подія відбувається в рамках фестивалю Read More. Серед книг, представлених для 
читання, видання Джоан Роулінг, Стивена Гокінга, Віктора Пелевіна та ін. Також будуть 
новинки з книжкових магазинів. Можна обміняти свої книги на інші завдяки буккросингу.  
 

129. У столиці нагородять авторів кращих творів для дітей [Електронний ресурс] // 

Вечірній Київ.–2019.–24 квіт. — Режим доступу: https://vechirniykiev.com.ua/news/v-

stolytsi-nahorodyat-krashchykh-dytyachykh-pys-mennykiv, вільний. 
25 квітня у Києві відбудеться урочиста церемонія нагородження конкурсу «Молода 
КороНація», який проводять у рамках Міжнародного проекту «Коронації слова», спільно з 
Київським університетом ім. Б. Грінченка та Київським Палацом дітей та юнацтва.  
 

130. На Рівненщині обрали найкращі книжки краю [Електронний ресурс] . — Режим 

доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2687906-na-rivnensini-obrali-

najkrasi-knizki-krau.html, вільний. 
З нагоди Всесвітнього дня книги та авторського права у Рівненській обласній бібліотеці 
нагороджено переможців конкурсу «Краща книга Рівненщини». Фахове журі з числа 
громадських діячів, журналістів, письменників, художників, бібліотекарів та істориків обрало 
переможців у дванадцяти номінаціях.  
 

131. Козак І.  На Хмельниччину прийшла «Книжкова весна» [Електронний ресурс] / 

Козак І. // Голос України. — 2019. — 19 квіт. — Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/news/93966, вільний. 
До Всесвітнього дня книги і авторського права у Хмельницькій обласній універсальній 
науковій бібліотеці відбувся ХІІІ обласний форум «Книжкова весна на Хмельниччині». Під 
час заходу спеціальними дипломами було відзначено кращі довідкові, наукові й літературно-
художні видання, які визначив обласний читацький рейтинг «Книга року-2018».  
 

132. Україна взяла участь у книжкових ярмарках в Абу-Дабі та Буенос-Айресі  

[Електронний ресурс // Читомо. — Режим доступу: http://www.chytomo.com/ukraina-

vziala-uchast-u-knyzhkovykh-iarmarkakh-v-abu-dabi-ta-buenos-ajresi, вільний. 
 Україна продовжує розширювати географію та цьогоріч вперше взяла участь з національним 
стендом у Міжнародному книжковому ярмарку в Абу-Дабі та Буенос-Айресі. В Об’єднані 
Арабські Емірати приїхали четверо видавців, а також представники українських книжкових 
інституцій. Організували стенд Український інститут книги та Українська асоціація видавців 
і книгорозповсюджувачів.  

https://day.kyiv.ua/uk/news/300319-ukrayina-vpershe-predstavit-sviy-stend-na-bolonskomu-knizhkovomu-yarmarku
https://day.kyiv.ua/uk/news/300319-ukrayina-vpershe-predstavit-sviy-stend-na-bolonskomu-knizhkovomu-yarmarku
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2660742-ukraina-bere-ucast-u-parizkomu-knizkovomu-saloni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2660742-ukraina-bere-ucast-u-parizkomu-knizkovomu-saloni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2663849-ukraina-vizme-ucast-u-knizkovij-vistavci-v-lejpcigu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2663849-ukraina-vizme-ucast-u-knizkovij-vistavci-v-lejpcigu.html
https://karabas.live/v-dream-town
https://vechirniykiev.com.ua/news/v-stolytsi-nahorodyat-krashchykh-dytyachykh-pys-mennykiv
https://vechirniykiev.com.ua/news/v-stolytsi-nahorodyat-krashchykh-dytyachykh-pys-mennykiv
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2687906-na-rivnensini-obrali-najkrasi-knizki-krau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2687906-na-rivnensini-obrali-najkrasi-knizki-krau.html
http://www.golos.com.ua/news/93966
http://www.chytomo.com/ukraina-vziala-uchast-u-knyzhkovykh-iarmarkakh-v-abu-dabi-ta-buenos-ajresi
http://www.chytomo.com/ukraina-vziala-uchast-u-knyzhkovykh-iarmarkakh-v-abu-dabi-ta-buenos-ajresi
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Український інститут книги. Підтримка культури читання. Книговидання 
 

133. Інститут книги проведе семінар про Програму поповнення бібліотечних фондів 

[Електронний ресурс] // Літакцент. — Київ, 2019. — Режим доступу: 

http://litakcent.com/2019/04/09/institut-knigi-provede-seminar-pro-programu-

popovnennya-bibliotechnih-fondiv, вільний. 
Український інститут книги анонсує проведення освітнього семінару про Програму 
поповнення фондів публічних бібліотек. 
 

134. Триває програма поповнення бібліотечних фондів [Електронний ресурс] // 

Літакцент. — Київ, 2019. — Режим доступу: http://litakcent.com/2019/05/14/trivaye-

programa-popovnennya-bibliotechnih-fondiv, вільний. 
Український інститут книги» оголошує про прийом пропозицій щодо закупівлі книжкової 
продукції для поповнення бібліотечних фондів у 2019 році від суб’єктів видавничої справи, 
внесених до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої 
продукції відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про видавничу справу».  

 

135. Понад 3000 книг запропонували на програму поповнення публічних бібліотек 

[Електронний ресурс] // Літакцент. — Київ, 2019. — Режим доступу: 

http://litakcent.com/2019/05/29/ponad-3000-knig-zaproponuvali-na-programu-

popovnennya-publichnih-bibliotek, вільний.  
Завершився прийом пропозицій на програму Поповнення фондів публічних бібліотек 2019 
року. Працівники Українського інституту книги (УІК) зареєстрували заявки на 3005 назв книг 

від 152 видавців. Для порівняння: у 2018 році УІК отримав заявок від 137 видавців на 2779 

найменувань книжкової продукції. На програму поповнення фондів у цьому році передбачено 
87 млн грн. На своєму засіданні 22 червня експертна рада Інституту затвердить список 

видань, які рекомендуються для закупівлі.  

 

136. Миколюк О. Листівка з книжкою [Електронний ресурс]: українцям пропонують 

купувати літературу, завантажуючи її за QR-кодом. Чому це зручно? / О. Миколюк // 

День. — Київ, 2019. — 30 трав. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/lystivka-z-knyzhkoyu, вільний. 
Ініціативу нещодавно презентували провідні книговидавці України. Ініціатива покликана 

звільнити полиці українських книговидавців від численних макетів майже готових книжок, 
на які не вистачає коштів, щоб видати їх на паперовому носії. Це дасть змогу ознайомитися 

не лише з новинками вітчизняного автора, а й з новинками серед світових бестселерів. 

Книжка буде доступна за ціною, нею буде зручно користуватися.  

 

137. УІК сформував попередній список книжок для бібліотечних закупівель 

[Електронний ресурс] // Читомо. — Київ, 2019. — 30 трав. — Режим доступу: 

http://www.chytomo.com/uik-sformuvav-poperednij-spysok-knyzhok-dlia-

bibliotechnykh-zakupivel, вільний. 
Український інститут книги завершив технічний відбір заявок від українських видавництв, 
поданих у рамках Програми поповнення фондів публічних бібліотек. На засіданні 22 червня 

експертна рада затвердить список книг, які рекомендуються для закупівлі.  

  

http://litakcent.com/2019/05/14/trivaye-programa-popovnennya-bibliotechnih-fondiv
http://litakcent.com/2019/05/14/trivaye-programa-popovnennya-bibliotechnih-fondiv
http://litakcent.com/2019/05/29/ponad-3000-knig-zaproponuvali-na-programu-popovnennya-publichnih-bibliotek
http://litakcent.com/2019/05/29/ponad-3000-knig-zaproponuvali-na-programu-popovnennya-publichnih-bibliotek
https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/lystivka-z-knyzhkoyu
http://www.chytomo.com/uik-sformuvav-poperednij-spysok-knyzhok-dlia-bibliotechnykh-zakupivel/
http://www.chytomo.com/uik-sformuvav-poperednij-spysok-knyzhok-dlia-bibliotechnykh-zakupivel/
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138. Константинова, К. 26 Book Forum: причетність кожного [Електронний ресурс] / 

Константинова К. // Дзеркало тижня. — 2019. — 22—25 черв. — Режим доступу: 

https://dt.ua/ART/26-book-forum-prichetnist-kozhnogo-315201_.html , вільний. 

 

139. В Україні з’явилася літературна онлайнспільнота для письменників-початківців 

[Електронний ресурс] // Читомо. — 2019. — Режим доступу: 

http://www.chytomo.com/v-ukraini-z-iavylasia-literaturna-onlajnspilnota-dlia-

pysmennykiv-pochatkivtsiv, вільний. 
В Україні засновано першу платформу, де автори мають можливість опублікувати свої твори, 

отримати конструктивний фідбек та поділитися думками про тексти один одного. Про це 

повідомили творці проекту. Спільноту «ЛІТОТА» називають «вільним простором для 
творчості», у якому усі автори мають однакові можливості бути почутими – незалежно від 

їхнього досвіду письма, популярності в літературному середовищі, статі, статусу чи мови 

текстів.  
 

140. Ярошенко, Г. У «ПОШУКу» Тополя [Електронний ресурс]: книжки на виставку-

ярмарок у Полтаві представили 43 видавництва / Ярошенко Г. // Україна молода. — 

2019. — 11 черв. — Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/3468/188/134195, 

вільний. 
У Полтаві пройшла ІІ Універсальна книжкова виставка-ярмарок «ПОШУК». Однією з 

локацій проведення заходу стала Полтавська обласна наукова бібліотека 
імені І. П. Котляревського. 43 видавництва із 13 областей України представили на ній свої 

кращі доробки. Почесним експонентом виставки стала Республіка Білорусь, представники 

якої поділилися своїми видавничими новинками. Захід було присвячено 250-річчю від дня 
народження І. Котляревського.  

 

141. Сторожук, Л. «Літературна кавалєрка» [Електронний ресурс]: в Івано-

Франківському національному університеті імені В. Стефаника відбулася фінальна 

гра «Літературної кавалєрки») / Л. Сторожук // Голос України. — 2019. — 4 трав. — 

Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/316654 , вільний. 

 

142. Шот, М. «Ї» красного слова, музики та кінофестиваль [Електронний ресурс] / Шот 

М. // Урядовий кур’єр. — 2019. — 8 трав. — Режим доступу: 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/yi-krasnogo-slova-muziki-ta-kinofestival, вільний. 
Царини літератури, музики, живопису, фотографії та кіно поєднав мистецький фестиваль «Ї». 

Кількасот його учасників репрезентували Україну, а також Грузію, Польщу та ін. Крім 

презентацій книжок, поетичних читань, зустрічей, запрошували на мистецькі лекторії, 
дискусії, виставки, музичні перформанси тощо. 

Ювілеї та ювіляри 

143. Жінка… Директор… Особистість… [Текст] / підгот. М. Мельник // Бібліотечна 

планета. — 2019. — № 2. — С.41 : фот. — (Ювілеї та ювіляри).  
Вітальне слово з нагоди ювілею Неліни Миколаївни Кравчук, директора бібліотеки 
Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова. 

  

https://dt.ua/ART/26-book-forum-prichetnist-kozhnogo-315201_.html
http://www.chytomo.com/v-ukraini-z-iavylasia-literaturna-onlajnspilnota-dlia-pysmennykiv-pochatkivtsiv
http://www.chytomo.com/v-ukraini-z-iavylasia-literaturna-onlajnspilnota-dlia-pysmennykiv-pochatkivtsiv
https://umoloda.kyiv.ua/number/3468/188/134195
http://www.golos.com.ua/article/316654
https://ukurier.gov.ua/uk/news/yi-krasnogo-slova-muziki-ta-kinofestival
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144. Людина невтомної енергії та високої відповідальності за справу [Текст] / редкол. 

«Бібліотечної планети» // Бібліотечна планета. — 2019. — № 2. — С. 39—41. — 

(Ювілеї та ювіляри).  
Вітальне слово з нагоди ювілею Віри Вікторівни Загуменної – українського бібліотекознавця, 
бібліографа, педагога, громадського діяча, кандидата педагогічних наук, професора, 
заслуженого працівника культури України. 

 

145. Стерехова, З. Флагман університетських бібліотек [Текст] / Стерехова, З. // 

Бібліотечна планета. — 2019. — № 1. — С. 39—40. — (Ювілеї та ювіляри). — 

Бібліогр. у кінці ст. 
Стаття присвячена 120-річчю Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». 

Інше 

146. Сенченко, М. Парламентаризм і демократія – тотальна дезінформація людства 

[Текст] / Сенченко, М. // Вісник книжкової палати. — 2019. — № 2. — С. 3—5. — 

(Колонка головного редактора). — Бібліогр. у кінці ст. 
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