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Бібліотеки в інформаційному та соціокультурному просторі України 

 

1. Вилегжаніна, Т. Інновації в новій парадигмі діяльності бібліотек [Текст] / 

Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2017. — № 1. — С. 4—5. — (Колонка 

головного редактора).  

У статті розглянуто основні етапи інноваційної діяльності бібліотек України, 

впровадження яких підвищує їх конкурентоздатність, сприяє впровадженню нових 

бібліотечних послуг і формуванню позитивного іміджу в суспільстві. 
 

2. Дубровіна, Л. Архіви, бібліотеки, музеї — джерельна основа національної 

пам’яті, культурної спадщини України [Текст] / Л. Дубровіна, А. Киридон, 

І. Матяш // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 1. — С. 3—10. — Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_1_3 .    

У статті здійснено аналіз гуманітарної соціоформуючої ролі бібліотек, архівів, музеїв 

щодо акумуляції та аналітико-синтетичного опрацювання джерел соціальної, 
історичної та національної пам'яті, забезпечення об'єктивною інформацією 

державників, освітян, учених, культурних діячів, протидії тенденційному тлумаченню 

історичного процесу, маніпуляціям змістом історичних фактів і соціокультурних 

чинників. 
 

3. Кунанець, Н. Формування консолідованого інформаційного ресурсу «розумного 

міста»: бібліотечний аспект [Текст] / Н. Кунанець, Г. Липак, В. Пасічник // 

Бібліотечний вісник. — 2017. — № 2. — С. 3—8. — Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_2_3. — Бібліогр. у кінці ст.  

Обґрунтовано доцільність використання комплексного підходу при дослідженні 
соціокомунікаційних систем, які утворюються на основі консолідації інформаційних 

ресурсів установ соціальної пам’яті, якими є бібліотеки, музеї та архіви.  
 

4. Пашкова, В. Бібліотеки і реалізація Порядку денного ООН до 2030 р. [Текст] / 

В. Пашкова // Бібліотечна планета. — 2017. — № 1. — С. 4—5. — (Стратегії 

розвитку).  

У статті охарактеризовано адвокаційну діяльність ІФЛА та Української бібліотечної 
асоціації у сфері реалізації ухвалених ООН Глобальних цілей сталого розвитку на 
період до 2030 р.   

 

 

Офіційні документи. Правозахист 

 

 

5. Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності 

України  [Текст] : витяг з Указу Президента України № 10/2017 // Бібліотечна 

планета. — 2017. — № 1. — С. 40. — (Офіційні документи). 

Серед відзначених державними нагородами — генеральний директор Національної 
наукової медичної бібліотеки України Раїса Павленко, директор Рівненської обласної 
бібліотеки для дітей Лариса Лісова та директор Інституту архівознавства НБУ імені 
В. І. Вернадського НАН України Лідія Яременко. 
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Менеджмент. Маркетинг 

 

6. Кравченко, С. Електронна система моніторингу базової мережі публічних 

бібліотек: попередні підсумки роботи [Текст] / Кравченко С. // Бібліотечна 

планета. — 2017. — № 1. — С. 28—31. — (Сторінка методиста).  

У статті окреслено підсумки впровадження в Україні Електронної системи 

моніторингу базової мережі публічних бібліотек України (ЕСМаР).  

7. Вовк, Н. Новітні маркетингові стратегії просування бібліотечних установ [Текст] 

/ Н. Вовк // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 2. — С. 7—9. — (Бібліотечна 

справа). — Бібліогр. у кінці ст. 

Здійснено огляд наукових публікацій щодо впровадження маркетингу в бібліотеках 

України та аналіз дієвих маркетингових інструментів з практики бібліотек. 

 

Українська бібліотечна асоціація 

 

8. Башун, О. Професійний журнал — бібліотекам [Текст]  / О. Башун // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 1. — C. 2—5. — 

(Сторінка головного редактора).  

Надається загальна інформація щодо пріоритетів розвитку професійного журналу, 

представлені умови передплати та послуги бібліотекам. 

 

9. Волян, Н. Нове обличчя бібліотек - нові послуги громаді [Текст]  / Н. Волян // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 1. — C. 35—37. — 

(Проектна діяльність бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 

Висвітлюється досвід роботи Рівненського осередку Української бібліотечної 
асоціації у напрямку професійного розвитку своїх членів, їх соціальної активності та 
реалізації суспільно-корисних ініціатив через проектну діяльність. 

 

10. [«Передплати газету для мешканців зони АТО» [Текст]: про акцію УБА // 

Бібліотечна планета. — 2017. — № 1. — С. 13. — (Бібліотеки України). 

Українська бібліотечна асоціація (УБА) в 2017 р. продовжує акцію «Передплати 

газету для мешканців зони АТО», ініційовану в 2016 р. з метою розповсюдження 
центральних і регіональних українських періодичних видань на території так званої 
сірої зони Луганської та Донецької областей. 

 

Бібліотечна освіта. Конференції. Семінари. Форуми 

 

11. Бояринова,  О. Всесвітній бібліотечний та інформаційний конгрес ІФЛА — 2016 

[Текст]  / О. Бояринова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 

2017. — № 1. — C. 44—45. — (Бібліотечні форуми, конференції).  

Представлено враження від участі у Всесвітньому бібліотечному та  інформаційному 

конгресі ІФЛА (серпень, 2016, м. Колумбус, США). 

 

12. Другі бібліотекознавчі студії, присвячені пам’яті професора М. С. Слободяника 

[Текст] / В. Здановська // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 2. — С. 43—44. — 

(Хроніка наукових подій). — Режим доступу: https://goo.gl/ydNfcW .  

Другі бібліотекознавчі студії, присвячені пам’яті професора Михайла Слободяника, 
відбулися в Інституті бібліотекознавства Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського. 
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13. Книгознавчі читання до 135-річчя від дня народження Віктора Федоровича 

Іваницького [Текст] / В. Здановська // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 1. — 

С. 55—56. — (Хроніка наукових подій). — Режим доступу: 

https://goo.gl/qN38pH.     
Перші Книгознавчі читання на пошану гебраїста, історика Давнього Сходу, 
бібліотекознавця, книгознавця, бібліографа Віктора Іваницького  відбулися в 

листопаді 2016 р. в Інституті книгознавства Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського. 
 

14. Кудлач, В. Міжнародний простір і бібліотеки [Текст]  / В.  Кудлач // Бібліотечний 

форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 1. — C. 46—48. — (Бібліотечні 

форуми, конференції).  

Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародна діяльність бібліотек як 

складова вибору держави»  відбулася 22-23 вересня 2016 року в Одеській 

національній науковій бібліотеці. 
 

15. Матвієнко, О. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: чи буде збережена бібліотечна 

професія? [Текст] / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати. — 

2017. — № 2. — С. 10—12. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті проаналізовано проект стандарту за спеціальністю 029 «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа». 

 

16. Морозова, Н. Усна історія в бібліотечній практиці [Текст]  / Н. Морозова // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 1. — C. 49—53. — 

(Бібліотечні форуми, конференції). — Бібліогр. у кінці ст. 

Подано огляд матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції 
«Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспективи», яка 
відбулася 25—26 жовтня 2016 року на базі Вінницької обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва. 

 

17. Соляник, А. Сучасні тренди модернізації вищої бібліотечно-інформаційної освіти 

України [Текст] / А. Соляник // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 1. — 

С. 22—26. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті розглядаються сучасні тенденції змістової та структурної модернізації вищої 
бібліотечно-інформаційної освіти України в умовах реалізації освітніх реформ. 

 

18. Соляник, А. Фонды электронных книг в публичных библиотеках Украины: 

состояние, проблемы, перспективы развития [Текст]  / А. Соляник // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 1. — C. 24—26. — 

(Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек). 

Доповідь, представлена від української делегації на міжнародному теоретико-

практичному семінарі «Ринок електронних книг і партнерство бібліотек». 
 

19. Шуляк, С. Європейський вектор модернізації процесу підготовки фахівців 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи [Текст]  / С. Шуляк // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 1. — C. 32—34. — 

(Бібліотечна освіта, підвищення кваліфікації). — Бібліогр. у кінці ст. 

Репрезентовано досвід ВП «Миколаївська філія Київського національного 

університету культури і мистецтв» з впровадження стратегії реформування вищої 
бібліотечної освіти. 
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Бібліотекознавство. Бібліографічна діяльність 

 

20. Швецова-Водка, Г. Рекомендаційна бібліографія в Україні на початку XXI ст. 

[Текст]  / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 1. — С. 11—

16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_1_4.    

У статті здійснено аналіз сучасного стану бібліографічної діяльності українських 

бібліотек, наведено приклади новітніх рекомендаційно-бібліографічних проектів і 
відзначено появу нових жанрів рекомендаційної бібліографічної рекомендації, 
підґрунтям яких є електронні ресурси та інформаційно-комунікаційні технології. 

 

Дослідницька діяльність. Бібліометрика 

 

21. Біловус, Л. Аспекти дотримання традицій українцями в діаспорі (на базі 

україномовного публіцистичного матеріалу США) [Текст] / Л. Біловус // Вісник 

Книжкової палати. — 2017. — № 2. — С. 49—52. — (За рубежем). — Бібліогр. у 

кінці ст.  

На основі аналізу періодичних видань української діаспори в Америці («Свобода», 

«Слово і Час», «Українське слово», «Міст») автор досліджує питання дотримання 
традицій українцями США як засобу збереження національної ідентичності. 

 

22. Бруй, О. Стратегічне управління в українських бібліотеках: результати 

опитування [Текст] / О. Бруй // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 3. — 

С. 37—41. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті представлено результати онлайнового опитування щодо впровадження в 
українських бібліотеках процесу стратегічного управління та планування, 
використання його окремих інструментів та розуміння важливості використання 
інструментів стратегічного управління сучасною бібліотекою. 

 

23. Васьківська, О. Політичні чинники формування тематики книжкових видань у 

роки визвольних змагань (1917 — 1920 рр.) [Текст] / О. Васьківська // Вісник 

Книжкової палати. — 2017. — № 2. — С. 32—39. — (Історичні розвідки). —

Бібліогр. у кінці ст. 

У статті проаналізовано тематичний аспект випуску книжкових видань у роки 

визвольних змагань і вплив політичних подій тогочасної України на динаміку випуску 
книг. 

 

24. Капралюк, О. Використання бази даних реферативного журналу 

«Агропромисловий комплекс України» для формування тематичного випуску 

«Рибне господарство» [Текст] / О. Капралюк // Вісник Книжкової палати. — 

2017. — № 2. — С. 18—19. — (Журналістика та ЗМІ). — Бібліогр. у кінці ст. 

Висвітлено організаційні та методологічні аспекти формування тематичного випуску 

«Рибне господарство» реферативного журналу «Агропромисловий комплекс 
України».  

 

25. Ковальчук, Г.  Бібліотечні журнали Харківщини (20 — 30 роки ХХ ст.) як 

джерельна база для вивчення бібліотекознавчої думки в Україні [Текст]  / 

Г. Ковальчук // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — 

№ 1. — C. 54—56. — (Історія бібліотечної справи). — Бібліогр. у кінці ст. 

Зроблено огляд тематики, структури та змістового наповнення бібліотечних журналів, 
що видавалися у Харкові у 1920 — 1930-х роках ХХ ст.  



5 

 

 

26. Медведєва, А. Наукометрія: роль та місце у вітчизняній науці [Текст] / 

А. Медведєва // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 3. — С. 50—52. — 

(Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті розглянуто наукометричні дослідження, спрямовані на створення системи 

науково-аналітичного забезпечення дослідницької діяльності та розвитку науки.  

 

27. Мусієнко, Ю. Документаційна складова контента веб-сайтів православних 

релігійних організацій України [Текст] / Ю. Мусієнко // Вісник Книжкової 

палати. — 2017. — № 2. — С. 25—29. — (Соціокомунікаційні технології).  

У статті здійснено аналіз українських веб-сайтів релігійних організацій щодо 

наявності в їх контенті документальних ресурсів і надано рекомендації  практичного 

їх використання. 
 

28. Нерід, А. Роль київських бібліотек у гуманітарному вихованні вітчизняної 

інтелігенції на початку ХХ століття  [Текст]  / А. Нерід // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2017. — № 1. — C. 57—60. — (Історія бібліотечної 

справи). — Бібліогр. у кінці ст. 

Про діяльність «Київського музею К. Г. Паустовського» та київських бібліотек 

початку ХХ століття. 
 

29. Кушнарьова, М. Бібліотеки раннього італійського Ренесансу: від приватних до 

публічних [Текст] / М. Кушнарьова // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 1. — 

С. 32—38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_1_7.   

У статті висвітлюються особливості поширення приватних та появи публічних 

бібліотек у добу раннього Ренесансу в Італії. 
 

30. Симоненко, Т. Наукова декларація — вимога часу [Текст] / Т. Симоненко // 

Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 1. — С. 26—28. — (Бібліотечна 

справа). — Бібліогр. у кінці ст.  

Розглянуто можливість впровадження системи наукового декларування на основі 
інформаційно-аналітичної системи «Бібліометрика української науки».  

 

31. Соколов, В. Павленківські бібліотеки в Україні на початку ХХ ст.: ґенеза та 

особливості функціонування [Текст] / В. Соколов // Бібліотечний вісник. — 2017. 

— № 2. — С. 26—34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_2_6 . — 

Бібліогр. у кінці ст. 

Аналізуються особливості створення, діяльності павленківських бібліотек в Україні 
на початку ХХ ст. та їх вплив на забезпечення населення книгою, пополяризацію  ідей 

читання, знань, просвітництва, культури. 

 

32. Трофеї війни: історія вивезеної з Києва грамоти Петра I та німецькі студії 

Східної Європи до і після 1945 р. [Текст] / К. Кур-Корольов, К. Кухер, Т. Себта, Н. 

Сінкевич // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 1. — С. 39—54. — Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_1_8. — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті розглідається історія грамоти Петра І 1708 р. на поставлення митрополита 
Іоасафа Кроковського, що була вивезена з Києва під час Другої світової війни. 
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33. Федотова, О. Становлення ідеологічного контролю над творами друку в УСРР у 

1919 — 1924 рр. [Текст] / О. Федотова // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 1. — 

С. 27—31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_1_6 . — Бібліогр. у 

кінці ст.  

Автор досліджує процес розгортання радянської цензури на початку 1920-х рр., 

запровадження обмежень щодо друкованої продукції у бібліотечній та 
книготорговельній сферах. 

 

Бібліотечні ресурси. Колекції 

 

34. Бабенко, Ю. Інформаційне забезпечення процесу комплектування 

документального фонду бібіотеки вищого навчального закладу в умовах 

сьогодення [Текст]  / Ю. Бабенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2017. — № 1. — C. 20—23. — (Бібліотечно-бібліографічні ресурси 

бібліотек).  

Виствітлено досвід роботи бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі 
щодо вирішення проблем інформаційного забезпечення процесу комплектування 
бібліотеки ВНЗ в умовах сьогодення. 

 

35. Серебрякова, Т. Історико-бібліографічне дослідження періодичних видань 

ХVIII — першої половини ХХ ст. з фонду Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова 

читанню  [Текст] / Серебрякова Т. // Бібліотечна планета. — 2017. — № 1. — 

С. 25—28. — (Сторінка фахівця). — Бібліогр. у кінці ст.  

У статті, на основі даних постійного дослідження «Бібліотечні фонди ХVІІІ — поч. 

ХХ ст. Миколаївської ОУНБ: вивчення, введення до наукового обігу» проаналізовано 

фізичний стан творів друку, їх бібліографування, популяризацію та використання в 
наукових цілях періодичних видань минулих століть. 

 

36. Тихоненко, О. Друга світова війна в образотворчих виданнях: з фондів 

Книжкової палати  України [Текст] / О. Тихоненко // Вісник Книжкової 

палати. — 2017. — № 1. — С. 42—47 ; № 2. — С. 44—49. — (З архіву Книжкової 

палати). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті проаналізовано образотворчі видання 1939—1945 рр., наявні у фонді 
Державного архіву друку Книжкової палати України.  

 
 

Інформаційні технології. Електронні  бібліотечні ресурси 

 

37. Біла, Л. Провідні освітянські бібліотеки України в інтернет-просторі: сучасний 

стан та перспективи розвитку [Текст] / Л. Біла // Вісник Книжкової палати. — 

2017. — № 1. — С. 16—19. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті проаналізовано веб-представництва провідних книгозбірень мережі 
освітянських бібліотек МОН України та НАПН України в інтернеті. 

 

38. Браславська, І. М. Досвід організації і створення інформаційних ресурсів у 

корпорації «Придніпровський корпоративний каталог» [Текст] / 

І. М. Браславська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — 

№ 1. — C. 14—16. — (Автоматизація бібліотечних процесів). — Бібліогр. у кінці 

ст. 

Висвітлено історію створення й досвід діяльності корпорації «Придніпровський 

корпоративний каталог». 
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39. Дюжева, К. Особливості моделювання лонгрідів [Текст] / К. Дюжева // Вісник 

Книжкової палати. — 2017. — № 2. — С. 15—17. — (Журналістика та ЗМІ). — 

Бібліогр. у кінці ст. 

У статті узагальнено теоретичні та практичні аспекти й принципи моделювання 
одного з найперспективніших різновидів тематичного контенту на сайтах — 

лонгрідів.  
 

40. Зюлева, Ю. «О, рідна земле, люба моя нене!»: підсумки проведення обласного 

конкурсу на кращий електронний продукт з краєзнавства [Текст]  / Ю. Зюлева // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 1. — C. 29—31. — 

(Науково-методична робота бібліотек).  

Підсумки обласного конкурсу на створення краєзнавчого електронного продукту, 

ініційованого  Дніпропетровською ОУНБ ім. Первоучителів слов'янських Кирила і 
Мефодія.  

 

41. Коваль, Т. Формування та використання БД «Читачі НБУВ» на платформі АБІС 

«ІРБІС» [Текст]  / Т. Коваль, І. Шевченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2017. — № 1. — C. 17—19. — (Автоматизація бібліотечних 

процесів). — Бібліогр. у кінці ст. 

Представлено технологію запису і обліку читачів у бібліотеці з використанням АБІС 

«ІРБІС» та розкрито механізми формування, збереження бази даних «Читачі НБУВ», 

яка зареєстрована як об'єкт інтелектуальної власності. 
 

42. Кропочева, Н. Перспективи застосування технологій краудсорсингу у 

формуванні галузевого реферативного ресурсу [Текст] / Н. Кропочева // Вісник 

Книжкової палати. — 2017. — № 1. — С. 33—36. — (Соціокомунікаційні 

технології). — Бібліогр. у кінці ст.  

Використання й практичні аспекти використання краудсорсингу, взаємодія з 
соціальними мережевими спільнотами при формуванні галузевого реферативного 

ресурсу. 

 

43. Лобановська, І. Корпоративні бібліотечні проекти як засіб формування 

інформаційних ресурсів [Текст]  / І. Лобановська // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2017. — № 1. — C. 38—41. — (Проектна діяльність 

бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 

На основі досвіду освітянських книгозбірень досліджено питання спільної проектної 
діяльності для створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу та 
надання повноцінного й багатоаспектного доступу до нього. 

 

44. Лопата, О. Електронні бібліотечні журнальні виставки як змістовна складова 

роботи залів періодичних видань НБУВ [Текст] / О. Лопата // Вісник Книжкової 

палати. — 2017. — № 3. — С. 41—46. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці 

ст. 

У статті висвітлено питання застосування новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій для оперативного задоволення потреб читачів залів перідичних видань 
НБУВ і розширення спектра бібліотечних сервісів та послуг. Розглянуто електронну 

виставку періодичних видань як специфічний продукт сучасного цифрового сервісу 

бібліотеки. 
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45. Назар'єва, С. Бібліотека як видавець наукових видань [Текст]  / С. Назар'єва // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 1. — C. 6—10. — 

(Інтернет-технології в бібліотеках). — Бібліогр. у кінці ст.  

Представлено аналіз науково-видавничої моделі «Library Publishing» в 

університетських бібліотеках зарубіжних країн та України. 

 

46. Національний репозитарій наукових текстів запрацює цього року [Текст]: за 

матеріалами інтернет-ресурсів // Вісник Книжкової палати. —  2017. — № 1. — 

С. 9. — (Книгознавство. Видавнича справа).  

 

47. Павленко, Т. Цифрова репрезентація книжкових пам'яток: підходи та шляхи 

реалізації [Текст]  / Т. Павленко // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2017. — № 1. — C. 11—13. — (Інтернет-технології в бібліотеках). — 

Бібліогр. у кінці ст. 

Розглянуто досвід Наукової бібліотеки Харківського національного медичного 

університету щодо організації електронної репрезентації книжкових пам'яток з фондів 
бібліотеки. 

 

48. Ржеуський, А. Безкоштовні веб-сервіси для створення бібліотечних 

мультимедійних продуктів: порівняльний аналіз [Текст] / А. Ржеуський, 

Н. Кунанець, О. Малиновський // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 1. — С. 17—

26. — Режим доступу: https://goo.gl/cxtUqI.   

Проаналізовано безкоштовні веб-сервіси для створення бібліотечних мультимедійних 

продуктів та виокремлено найзручніші, що максимально сприяють створенню 

презентативних інформаційних продуктів з мультимедійною складовою. 

 

49. Ритар, І. Електронна бібліотека ОУНБ ім. Д. І. Чижевського поповнилася 

раритетним виданням з етнографії   [Текст] / І. Ритар // Бібліотечна планета. — 

2017. — № 1. — С. 23—25. — (Сторінка фахівця).  

У статті розглянуто досвід оцифрування часопису «Етнографічний вісник» (1925 — 

1932) фахівцями відділу рідкісних і цінних видань ОУНБ ім. Д. І. Чижевського 

(м. Кропивницький). 

 

50. Трачук, Л. Бібліотечний сегмент глобального інформаційного простору: основні 

засади розвитку [Текст] / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. — 2017. — 

№ 3. — С. 47—49. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 

Досліджено основні риси та закономірності розвитку бібліотечного сегмента 
інтернет-простору. 

 

51. Фіголь, Н. Особливості верстання електронних навчальних видань [Текст] / 

Н. Фіголь // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 1. — С. 6—9. — 

(Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті викладено особливості та практичні поради верстки електронних навчальних 

видань. 
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Окремі бібліотеки 

 

52. Капралюк, О. Удосконалення діяльності мережі наукових 

сільськогосподарських бібліотек [Текст] / О. Капралюк // Вісник Книжкової 

палати. — 2017. — № 1. — С. 19—21. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці 

ст. 

Проаналізовано діяльність, проблеми, з якими стикаються книгозбірні мережі 
наукових сільськогосподарських бібліотек і запропоновано шляхи їх подолання. 

 

53. Виноградова, О. Державна бібліотека України для юнацтва як центр координації 

діяльності різних соціальних інституцій  [Текст] / О. Виноградова // Бібліотечна 

планета. — 2017. — № 1. — С. 14—15. — (З досвіду роботи). — Бібліогр. у кінці 

ст. 

У статті висвітлюються основні напрями діяльності Державної бібліотеки України для 
юнацтва щодо задезпечення інформаційних потреб і залученню молоді до бібліотек. 

 

54. Моісєєва, С. Нова історія Луганської ОУНБ ім. О. М. Горького [Текст] / С.  

Моісєєва // Бібліотечна планета. — 2017. — № 1. — С. 10—13. — (Бібліотеки 

України).  

У статті розповідається про головну бібліотеку Луганщини, яку у 2015 році було 

переміщено до міста Старобільськ Луганської області. Детально розглянуто етапи 

становлення бібліотеки на новому місці, пошук нових форм та методів роботи і при 

нагоді впровадження — кращих українських та європейських надбань. 
 

55. Павленко Р. Польська медична бібліотека в Києві – третя, після Рима і Парижа 

[Текст] / Павленко Р. // Бібліотечна планета. — 2017. — № 1. — С. 32—33. —  

(Події. Факти).  

Про урочисте відкриття в Національній науковій медичній бібліотеці України (ННМБ 

України) польської медичної бібліотеки. 

 

56. Расторгуєва, Н. Бібліотека і поліція: партнерство заради безпеки дітей [Текст]  / 

Н. Расторгуєва // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — 

№ 1. — C. 42—43. — (Проектна діяльність бібліотек).  

Представлено досвід співпраці Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім. Т. Г. 

Шевченка і  патрульної поліції міста Кропивницький у рамках програми «Залучення 
громадськості до реформ» за  фінансової підтримки Міжнародної Ради наукових 

досліджень та обмінів (IREX). 

 

57. Сафронова, С. Мультимедійний центр «Грайлик» — через гру до знань [Текст]  / 

С. Сафронова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 1. — 

C. 27—28. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування). 

Мультимедійний центр для дітей «Грайлик» презентували в Дружківській центральній 

міській бібліотеці імені Лесі Українки Донецької області. 
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Бібліотеки Тернопільщини 

 

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

 

58. «Абомовня» Ярослава Бензи: світ, що почався з алфавіту [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2017. — 25 — 31 січ. — С. 7 : фот. — (Kultura).  

У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книги Ярослава Бензи «Абомовня» — 

абетка в іменах для дітей.  

 

59. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] // Вільне життя плюс. — 

2017. — 27 січ. — С. 2. — (Важливо).  

У Пункті доступу громадян (ПДГ) до офіційної інформації Тернопільської  ОУНБ, 

працює консультативний пункт Тернопільського центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги (БВПД) та приймальня Української Гельсінської спілки 

з прав людини (УГСПЛ). 

 

60. Білик, О. Електронні ресурси бібліотек України на допомогу читанню  [Текст] / 

О. Білик // Бібліотечна планета. — 2017. — № 1. — С. 16—21. — (З досвіду 

роботи). — Бібліогр. у кінці ст.  

Розглядаються питання ролі та місця публічних бібліотек України щодо популяризації 
книги та читання в електронному середовищі. У статті представлено огляд діяльності 
ОУНБ (у т.ч. — Тернопільської) та інших бібліотек з цього напрямку роботи.  

 

61. Білянська, Н. Коли шлях проклав Господь... [Текст] / Н.  Білянська // Наш 

день. — 2017. — 8 — 14 берез. — С. 8 : фот. кольор. — (Духовність).  

Провідний бібліотекар Тернопільської ОУНБ Наталія Білянська ділиться враженнями 

про урочистості з нагоди вшанування 125-річчя від дня народження Патріарха Йосифа 
Сліпого в с. Заздрість Теребовлянського району. 

 

62. Вайшле, М. Презент бібліотеці [Текст] / М. Вайшле // Вільне життя плюс. — 

2017. — 10 лют. — С. 6 : фот. — (До Міжнародного дня дарування книг).  

Фонд Тернопільської ОУНБ  поповнився дарунковим комплектом праць 
М. Грушевського «Ілюстрована історія України», М. Аркаса «Історія України-Русі» та 
І. Огієнка «Про українську мову та книгу».  

 

63. Гавенко, О. Поетичний відеомарафон [Текст] / О. Гавенко // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 31 берез. — С. 8. — (Бібліотечні новини).  

У відділі міського абонементу Тернопільської ОУНБ відбувся поетичний 

відеомарафон «У слові розкривається душа». 

 

64. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — 

С. 146—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 

змісту: [28 вересня — у Тернопільській обласній універсальній науковій 

бібліотеці відбулася презентація книжки Ніни Фіалко «Обірвана струна»]. — С. 

147 ;  [письменники Тернопільської обласної організації  НСПУ беруть участь у 

«Клубі любителів книги», який працює в обласній універсальній науковій 

бібліотеці]. — С. 152 ; [26 жовтня — у Тернопільській обласній універсальній 
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науковій бібліотеці відбувся урок історичної правди «Невмируща слава 

Лисоні»]. — С. 154 ; [10 листопада — у Тернопільській обласній універсальній 

науковій бібліотеці відбувся вечір пам’яті Миколи Вінграновського]. — С. 155—

156 ; [в обласній універсальній науковій бібліотеці — наукові читання 

«Сподвижник української нації» до 150-річчя від дня народження М. 

Грушевського, зустріч з учасником АТО, добровольцем «Правого сектору» 

Олександром Ратушним та ін]. — С. 156.  

 

65. Деркач, З. «Дяо Чун: збірка сувоїв» — містифікація чи реальність? [Текст] / 

З. Деркач // Свобода. — 2017. — 3 берез. — С. 4 : фот. — (Літературне 

Тернопілля).  

У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація збірки поезій Володимира Дячуна  
«Дяо Чун: збірка сувоїв». 

 

66. Золотнюк, А. Де корінь слов’янства? [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 17 берез. — С. 1 : фот. — (Презентація).  

У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книжки історика Й. Герегою «Корінь 
слов’янства». 

 

67. Золотнюк, А. Майже китайська лірикософія [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 17 берез. — С. 6 : фот. — (Презентація).  

У Тернопільській ОУНБ відбулася авторська презентація книжки-перекладу з 
китайської «Дяо Чун: Збірка сувоїв» Володимира Дячуна. 

 

68. Золотнюк, А. Світ Ярослава Бензи [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2017. — 3 лют. — С. 6 : фот. — (Презентація).  

У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книжки Ярослава Бензи «Абомовня». 

 

69. Ковалькова, Т. Зібралися вчені [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя плюс. — 

2017. — 31 берез. — С. 5. — (Книгозбірня поруч).  

У Тернопільській ОУНБ відбулося пленарне засідання наукової сесії обласного 

осередку Наукового товариства імені Шевченка. 
 

70. Ковалькова, Т. Зустрілися з автором «Інтернаймички» [Текст] / Т. Ковалькова // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 24 лют. — С. 6. — (Книгозбірня поруч).  

У Тернопільській ОУНБ учасники клубу шанувальників книги, який очолює золота  
письменниця України, науковець Леся Коковська Романчук, зустрілися з доцентом 

Тернопільського медичного університету ім. І. Горбачевського, членом НСПУ, 

«Людиною року — 2013» Орестом Березовським.  
 

71. Росіл, М. Вшанували світлу пам’ять Ярослава Бензи, презентували його книгу 

[Текст] / М. Росіл // Тернопіль вечірній. — 2017. — 8 лют. — С. 1, 7 : фот. 

кольор. — (Тернопіль літературний).  

У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація дитячої книжки Ярослава Бензи 

«Абомовня».    
 

72. Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] / Содомора О. // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 24 лют. — С. 1. — (Зверніть увагу).  

У Тернопільській ОУНБ діють консультативний пункт Тернопільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (ПВПД) та приймальня 
Української спілки з прав людини (УГСПЛ).  
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73. Содомора, О. Послугами юристів скористайтеся безплатно [Текст] / Содомора О. 

// Вільне життя плюс. — 2017. — 31 берез. — С. 1. — (Книгозбірня поруч).  

У Пункті доступу громадян (ПДГ) до офіційної інформації Тернопільської ОУНБ діє  
консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги (БВПД). 

 

74. Шергей, Ю. На допомогу умільцеві [Текст] / Ю. Шергей // Вільне життя плюс. — 

2017. — 10 берез. — С. 7. — (Виставки).  

У відділі сільськогосподарської літератури Тернопільської ОУНБ розгорнуто 

виставку «Садово-городній інвентар своїми руками: поради умільців». 

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 

 

75. Пилипчук, У. На варті прав дитини [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 17 берез. — С. 6. — (А що у вас?).  

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася прес-конференція за 
результатами моніторингу «Ми проти насильства в сім’ї», проведеного 

«Інформаційно-правовим центром «Права людини». 

 

76. Пилипчук, У. На літературних посиденьках... [Текст] / У. Пилипчук // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 10 берез. — С. 6. — (А що у вас?).  

У переддень Всесвітнього дня письменника в клубі «Літературні посиденьки» 

Тернопільської обласної бібліотеки для дітей відбулася творча зустріч з письменниці, 
краєзнавця, редактора І. Дем’янової з читачами та поціновувачами таланту мисткині. 

 

77. Пилипчук, У. Читачі не сумують [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя плюс. — 

2017. — 27 січ. — С. 6 : фот. — (Книгозбірня поруч).  

На час новорічних канікул у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей підготували 

освітньо-дозвіллєву програму для школярів.  
 

78. Чайківська, Н. Канікули в бібліотеці [Текст] / Н. Чайківська // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 13 січ. — С. 1. — (А що у вас?).  

Тернопільська обласна бібліотека для дітей запрошує школярів провести новорічні 
канікули разом з друзями та бібліотекою. 

 

79. Шибистий, О. Відкрилася незвичайна фотовиставка [Текст] / О. Шибистий // 

Тернопіль вечірній. — 2017. — 8 лют. — С. 12 : фот. кольор. — (Арт).  

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відкрилася підсумкова фотовиставка 
учасників фотостудії «Ікс-позиція». що діє при міській «Станції юних техніків». 

 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

 

80. «Берегиня» готується до Великодня [Текст] // Свобода. — 2017. — 29 берез. — 

С. 12. — (На завершення номера).  

У Тернопільській бібліотеці № 4 для дорослих майстриня творчого об’єднання 
«Берегиня» Тетяна Охрицька провела для всіх бажаючих майстер-клас із 
прикрашання Великоднього кошика. 
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81. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 

146—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 

[28- 30 вересня Тернопіль став місцем проведення VI щорічного Бібліофесту]. — 

С. 150 ; [За співпраці з Тернопільською обласною організацією НСПУ в 

Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих діє лекторій «Красиве і 

корисне»]. — С. 152 ; [За участі літераторів Тамари Гнатович і Раїси Обшарської  

в Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дітей відзначили 140-річчя від дня 

народження письменниці Іванни Блажкевич]. — С. 159. 

 

82. Зимненко, А. Герої не вмирають [Текст] / А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 

2017. — 24 лют. — С. 5. — (Бібліотека поруч).  

Цикл заходів до третьої річниці Революції Гідності провели в міській бібліотеці № 5 

для дорослих. 

 

83. Пшоняк, І. Нагородили перможців фотоконкурсу «Читаймер успіху» [Текст] / 

І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2017. — 27 лют. — 1 берез. — С. 9 : фот. — 

(Арт).  

У Тернопільській центральній міській бібліотеці підведено підсумки й відзначено 

переможців I міського відкритого фотоконкурсу «Читаймер успіху», що стартував у 

грудні 2016 року. 

 

84. Пшоняк, І. «Революція гідності — наша шана!» [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль 

вечірній. — 2017. — 27 лют. — 1 берез. — С. 6 : фот.  

У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дорослих провели цикл заходів з нагоди  

третьої річниці Революції Гідності. 
 

85. Роздобудько, Г. Натхнення людської душі [Текст] / Г. Роздобудько // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 31 берез. — С. 8. — (Враження).  

У Тернопільській міській бібліотеці № 8 для дорослих відбулася творча зустріч 

студентів Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і 
торгівлі з тернопільськими молодими поетами. 

 

86. Росіл, М. У Центрі Коронації Слова презентували «Подільську толоку» [Текст] / 

М. Росіл // Тернопіль вечірній. — 2017. — 27 лют.—1 берез. — С. 9 : фот. — (Арт).  

У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дітей відбулася презентація 12-го 

випуску літературно-мистецького альманаху «Подільська толока». 

 

87. Семеняк, В. Актор мінявся ролями зі школярами [Текст] / В. Семеняк // 

Свобода. — 2017. — 31 берез. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  

У Тернопільській міській бібліотеці для дорослих № 5 звідбулася творча зустріч 

актора Тернопільського академічнорго обласного українського драматичного театру 

імені Т. Г. Шевченка Юрія Черненка з учнями Тернопільської ЗОШ № 23. 

 

88. Семеняк, В. «Дорога моя, світла Людино!» [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 

2017. — 31 берез. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  

У Тернопільській міській бібліотеці для дорослих № 2 вшанували пам'ять  
письменника, публіциста й журналіста Євгена Безкоровайного. 
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89. Семеняк, В. Три сестри — три художниці [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 

2017. — 15 берез. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера).  

У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дорослих діє персональна виставка 
учениць Тернопільської гімназії Вікторії, Віолетти та Валерії Смакоуз. 

 

90. Чубата, Д. Весна, що розпочалася з «Березоля» [Текст] / Д. Чубата // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 10 берез. — С. 5. — (Коротко).  

У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих відбувся театралізований вечір 

«Людина, яка жила і дихала театром», приурочений до 130-річчя від дня народження 
Леся Курбаса. 

 

91. Швець, Н. Світ дитинства очима поета Сергія Сірого [Текст] / Н. Швець // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 22 берез. — С. 6 : фот. кольор. — (А що у вас?).  

З акордів пісні «Наш Тернопіль» у центральній дитячій бібліотеці Файного міста 
розпочалась творча імпреза «Світ дитинства очима Сергія Сірого».   

 

92. Шот, М. Доки в Індії презентують Україну, в Україні розповідають про Індію 

[Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2017. — 7 берез. — С. 16 : фот. — (Вісті 

звідусіль).  

У Тернопільській міській бібліотеці № 2 для дорослих презентували історію, культуру 

й побут Індії на заході «Індія далека та близька». 

Бібліотека-музей «Літературне Тернопілля» 

93. Вандзеляк, Г. Життя сприймав поетично і з гумором... [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2017. — 10 берез. — С. 4 : фот. — (На завершення номера).  

У Тернопільській міській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбувся вечір 

пам’яті та поезії письменника поета-гумориста Богдана Бастюка.   
 

94. Вандзеляк, Г. Зустрічали весну по-болгарськи [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2017. — 8 берез. — С. 12 : фот. кольор. — (Фотоінформація).  

У Тернопільській міській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» провели 

майстер-клас для школярів міста із виготовлення болгарських оберегів — мартіниць. 
 

95. Вандзеляк, Г. «Христос рождається! Велике вічне диво!» [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2017. — 13 січ. — С. 4 : фот. — (Фотоінформація).  

З нагоди Різдва в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» діє літературно-

мистецька виставка. 
 

96. Миколин, Г. «Літературне Тернопілля» кличе відвідувачів на виставку [Текст] / 

Г. Миколин // Голос України. — 2017. — 11 січ. — С. 7 : фот. — (Новини).  

У Тернопільській міській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відкрито 

літературно-мистецьку виставку «Христос рождається! Велике вічне диво!». 

 

97. Новосядлий, Б. Чотири сторінки «Співочої скелі» [Текст] / Б. Новосядлий // 

Свобода. — 2017. — 25 січ. — С. 12 : фот. кольор. — (Мистецька імпреза від 

Олега Германа).  

У Тернопільській міській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася 
репрезентація нової книги заслуженого діяча мистецтв України Олега Германа 
«Співоча скеля». 
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98. Пшоняк, І. «Христос Рождається! Велике вічне диво!» [Текст] / І. Пшоняк // 

Тернопіль вечірній. — 2017. — 6 січ. — С. 11 : фот. кольор. — (Події).  

У Тернопільській міській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відкрилася 
різдвяна літературно-мистецька виставка «Христос Рождається! Велике вічне диво!». 

 

99. Пшоняк, І. «Христос Рождається! Велике вічне диво!» [Текст] / І. Пшоняк // 

Тернопіль вечірній. — 2017. — 25 січ. — С. 10 : фот.  

У Тернопільській міській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» діє літературно-

мистецька виставка «Христос Рождається! Велике вічне диво!». 
 

100. Пшоняк, І. Тернополяни — вихідці із Киданців презентували книгу про рідне 

село [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2017. — 8 лют. — С. 12 : фот. 

кольор. — (Арт).  

У Тернопільській міській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася 
презентація книжки «Киданці» Ані Чечоти. 

 

101. Семеняк, В. Англійська — з допомогою кіно [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 

2017. — 15 берез. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера).  

У приміщенні Тернопільської міської бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля» 

проводяться заняття вивчення англійської мови в рамках проекту «КіноUP». 

 

102. «Спік інгліш»... через мультик! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 

15 — 21 берез. — С. 6 : фот. — (Kultura).  

У рамках проекту «КіноUP», що реалізовує творче об’єднання «КіноХвиля», 

стартував один із його напрямків — «КіноEnglish». Вивчення англійської мови за 
таким методом відбуватиметься у приміщенні бібліотеки-музею «Літературне 
Тернопілля».  

 

103. Чубата, Д. З ним було просто і легко [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2017. — 10 берез. — С. 5. — (Світлий спомин).  

На вшанування пам’яті письменника Б. Бастюка в Тернопільській бібліотеці-музеї 
«Літературне Тернопілля» відбулась імпреза «Безсмертя, куплене любов’ю». 

 

104. Шибистий, О. «Безсмертя, куплене любов’ю» [Текст] / О. Шибистий // Тернопіль 

вечірній. — 2017. — 27 лют. — 1 берез. — С. 9 : фот. — (Арт).  

У Тернопільській міській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбувся вечір 

пам’яті й поезії письменника Богдана Бастюка «Безсмертя, куплене любов’ю». 
 

105. Чубата, Д. Про що розповіла співоча скеля [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 27 січ. — С. 5 : фот. — (Репрезентація).  

У Тернопільській міській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася 
презентація книжки Олега Германа «Співоча скеля». 

 

Інші бібліотеки  

 

106. Гриндула, Т. Вшанували байкаря [Текст]: до 190-річчя від дня народження 

Леоніда Глібова / Т. Гриндула // Вільне життя плюс. — 2017. — 17 берез. — 

С. 6. — (А що у вас?).  
У бібліотеці Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського 

відбувся вшанували творчість байкаря Леоніда Глібова. 
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107. Аверкієв, В. Хустина — давній український оберіг [Текст] / В. Аверкієв // Номер 

один. — 2017. — 8 лют. — С. 15 : фот. кольор.  

У Теребовлянській центральній районній бібліотеці відбувся літературно-мистецький 

вечір «Дай мені, мамо, хустину на згадку», організований головою міської «Просвіти» 

Надією Хомою. 

 

108. Блаженко, А. «Різдвяне надвечір’я» у плетиві доль [Текст] / А. Блаженко // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 3 лют. — С. 1 : фот. — (Нові обряди).  

У Чортківській центральній районній бібліотеці вшанували ветеранів праці галузі 
культури Чортківщини. 

 

109. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — 

С. 146—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 

змісту: [13 вересня — у Чортківській районній бібліотеці репрезентували 

творчість  письменника й літературознавця Карла Еміля Францоза]. — С. 146—

147. 

 

110. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — 

С. 146—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 

змісту: [27 вересня — у приміщенні бібліотеки ім. Ю. Словацького, аудиторіях і 

концертних залах закладів освіти  й культури м. Кременця відбувся форум 

«Книжковий гостинець»]. — С. 147. 

 

111. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — 

С. 146—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 

змісту: [У науковій бібліотеці ТНПУ ім. В. Гнатюка відбулася зустріч-

презентація Ю. Матевощука]. — С. 158. 

 

112. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — 

С. 146—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 

змісту: [У бібліотеці Тернопільської ЗОШ № 10 відбулася творча зустріч з 

тернопільською поетесою Л. Малецькою]. — С. 159. 

 

113. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — 

С. 146—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 

змісту: [У Шумській районній бібліотеці — зустріч із письменником-земляком 

Степаном Бабієм і презентація його книжки «Фантомний біль»]. — С. 159. 

 

114. Костишин, Л. Повертаючись до прочитаного [Текст] / Л. Костишин // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 15 берез. — С. 7 : фот. — (Сільська книгозбірня).  

Про сільську бібліотеку с. Капустинців Збаразького району. 
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115. Командирчик, О. Зустрілися з українським О’Генрі [Текст] / О. Командирчик // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 3 берез. — С. 1. — (А що у вас?).  

У Кременецькій центральній бібліотеці ім. Юліуша Словацького відбулася творча 
зустріч з українським письменником Дмитром Бондаренком (м. Дніпро). 

 

116. Романко, І. Згадали про Володимира Івасюка [Текст] / І. Романко // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 17 берез. — С. 8. — (Незабутні).  
У Копичинецькій міській бібліотеці для дорослих відбулася зустріч шанувальників 
творчості Героя України композитора В. Івасюка. 
 

117. Рубашевська, Л. «Душа моя в поезії і прозі» [Текст] / Л. Рубашевська // Наш 

день. — 2017. — 25—31 січ. — С. 5 : фот. — (Світлиця).  
У Козівській центральній районній бібліотеці відбулося чергове засідання 
літературно-мистецької вітальні «Берегиня». 

 

118. Скарбниця тут талантів і знань... [Текст] // Наш день. — 2017. — 25 — 31 січ. — 

С. 10 : фот. кольор. — (Сімейне гніздечко).  
Прес-хвилинка з газетою «Наш День» відбулася в Лановецькій центральній районній 

бібліотеці. 
 

119. Хома, Н. Відкрите серце для Іванки і книжна мудрість односельцям [Текст] / 

Н. Хома // Свобода. — 2017. — 20 січ. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  

Широкий спектр послуг пропонує мешканцям с. Підгайчиків Теребовлянського 

району сільська публічно-шкільна бібліотека-філія. 
 

 

Бібліотеки та професійна освіта за рубежем 

 

120. Коваль, Т. Інноваційні моделі сучасної бібліотеки у контексті бібліотечно-

інформаційного обслуговування [Текст] / Т. Коваль, Л. Туровська // Вісник 

Книжкової палати. — 2017. — № 1. — С. 11—15. — (Бібліотечна справа). — 

Бібліогр. у кінці ст.  

У статті розглянуто інноваційні форми та методи бібліотечно-інформаційного 

обслуговування в сучасних умовах формування суспільства знань. 
 

121. Рибачок, О. Європейська цифрова бібліотека (Європіана): створення та 

пріоритети розвитку (2000 — 2020) [Текст]  / О. Рибачок // Бібліотечний 

вісник. — 2017. — № 2. — С. 8—16. — Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_2_4. — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті розповідається про ідею, основні принципи, пріоритети, напрями формування 
Європейської цифрової бібліотеки (Європіана) як інтегрованого електронного 

європейського простору культурної спадщини. 

 

122. У Франції вперше пройшла «Ніч читання» [Текст] / підгот. О. Білик // 

Бібліотечна планета. — 2017. — № 1. — С. 33—34. — (Події. Факти).  

З ініціативи Міністерства культури у Франції відбулося перше загальнонаціональне 
свято літератури — «Ніч читання» (Nuit de la lecture). 
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Книгознавство. Видавнича спpава. Проблеми читання 

 

123. Акція «Подаруй книги рідній бібліотеці» від благодійного фонду «Бібліотечна 

країна» [Текст]  / підгот. О. Білик // Бібліотечна планета. — 2017. —№ 1. — 

С. 34—35. — (Події. Факти).  

У вересні 2016 р. благодійний фонд «Бібліотечна країна» започаткував акцію 

«Подаруй книги рідній бібліотеці», за умовами якої кожен охочий може придбати 

пакет книжок від українських видавництв для зазначеної замовником бібліотеки.  

 

124. Бондар, Ю. Дон Кіхот як дзеркало «книжкової соціалізації» [Текст] / Ю. Бондар // 

Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 1. — С. 29—33. — (Соціокомунікаційні 

технології). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті на прикладі роману Мігеля де Сервантеса Сааведи «Дон Кіхот» розглянуто 

проблеми використання літературних творів для інформаційного впливу на читача, 
його соціалізації, а також особливості побутування видавничої справи доби пізнього 

Середньовіччя та початку Нових часів. 
 

125. Буряк, С. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2016 року [Текст] 

/ С. Буряк, Н. Музиченко // Вісник Книжкової палати. — 2017.— № 3. — С. 24—

32. — (Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст. 

Проаналізовано стан українського книговидання за 2016 рік за асортиментами 

видавничої продукції, її мовною та територіальними ознаками. Наведено статистичні 
дані випуску книг і брошур провідними вітчизняними  видавництвами різної форми 

власності. 
 

126. Для дітей з вадами зору надрукували дві святкові книжки шрифтом Брайля 

[Текст] / підгот. О. Білик // Бібліотечна планета. — 2017. — № 1. — С. 35—36. — 

(Події. Факти). 

Про презентацію у м. Львові двох книжок, що надруковані шрифтом Брайля — 

«Казки Різдва» Б. Матіяш та «Про кита» О. Лущевської. 
 

127. Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2016 році [Текст] 

: за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову парату 

Українни // Вісник Книжкової палати. —  2017. — № 1. — С. 8—59. — 

(Книгознавство. Видавнича справа).  

 

128. Полтавець, Ю. Анотація як засіб комунікації між видавництвом і читачем 

[Текст] / Ю. Полтавець // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 2. — С. 3—

5. — (Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті розглянуто особливості видавничої анотації як засобу масової комунікації та 
досліджено специфіку складників цієї взаємодії.  

 

129. [Про видання «Діячі України»; «theUkrainians : Історії успіху»; «theUkrainians ІІ 

: Історії успіху»] [Текст]/ підгот. С. Ковальчук // Бібліотечна планета. — 2017. — 

№ 1. — С. 36—37. — (Книжковий всесвіт). 

Про спільний проект Клубу ілюстраторів Pictoric та видавництва «Артбук» «Діячі 
України», що популяризує нашу історію та культуру мовою сучасного графічного 

мистецтва.  
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130. [Про книгу Л. Реви «Видатні діячі України. Михайло Іванович Драгомиров, 

Олександр Матвійович Лазаревський — уродженці м. Конотопа»] [Текст] / 

підгот. О. Білик // Бібліотечна планета. — 2017. — № 1. — С. 37—38. — 

(Книжковий всесвіт). 

 

131. У Китаї видано українську книгу [Текст]: за матеріалами інтернет-ресурсів // 

Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 1. — С. 21. — (Бібліотечна справа) ; 

Бібліотечна планета. — 2017. — № 1. — С. 35. — (Події. Факти).  

У Китаї побачила світ книга Р. Романишин і А. Лесіва (Творча майстерня «Аґрафка») 

«Зірки і макові зернята» (видавництво Petrel Publishing House).  

 

132. Черниш, Н. З історії створення Енциклопедії українознавства [Текст] / 

Н. Черниш // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 2. — С. 17—25. — Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_2_5 . — Бібліогр. у кінці ст.  

У статті здійснено аналіз типологічних рис унікального довідкового видання 
«Енциклопедія українознавства» та простежується історія створення англомовних 

українознавчих довідкових праць — «Ukraine. A Concise Encyclopedia» (1963 — 1971) 

та «Encyclopedia of Ukraine» (1984 — 1993).  

 

133. Шатрова, М. Теорія книгознавства на початку ХХІ століття [Текст] / М. 

Шатрова // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 1. — С. 3—5. — 

(Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті розглядаються основні тенденції розвитку теорії книгознавства в Україні на 
початку ХХІ  століття та представлено сучасну структуру книгознавчого знання та 
основні напрями розвитку науки про книгу та книжкову справу. 

 

134. Ярошенко, Р. Формування стратегії сучасної видавничої організації: визначення 

цілей та виду економічної діяльності [Текст] / Р. Ярошенко // Вісник Книжкової 

палати. — 2017. — № 3. — С. 33—36. — (Книгознавство. Видавнича справа). — 

Бібліогр. у кінці ст. 

Про особливості визначення цілей та виду економічної діяльності у контексті 
формування стратегії сучасної видавничої організації. 

 

Видатні діячі та визначні події 

 

 

135. Березюк, Н. Видатний математик і невідомий бібліограф Дмитро Матвійович 

Синцов (1867—1946) [Текст]  / Н. Березюк // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2017. — № 2. — C. 49—53. — (Бібліотечні форуми, конференції). — 

Бібліогр. у кінці ст.  

У статті розглядається невідома і недосліджена бібліографічна спадщина видатного 

вітчизняного математика, одного із засновників Харківської математичної школи, 

професора Харківського університету Д. М. Синцова. 
 

136. Березюк, Н. Микола Федорович Сумцов — перший бібліограф етнографічної 

науки в Україні [Текст] / Н. Березюк // Вісник Книжкової палати. — 2017. — 

№ 2. — С. 40—44. — (Історичні розвідки). — Бібліогр. у кінці ст.  

У статті розкрито бібліографічну спадщину видатного українського історика, 
етнографа, мистецтвознавця, літературознавця, бібліографа, професора Харківського 

університету М. Сумцова. 
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137. Кірішева, О. Віншуємо в січневий день ми нашу справжню Берегиню! [Текст]: 

[про Раїсу Іванівну Павленко] / О. Кірішева // Бібліотечна планета. — 2017. — 

№ 1. — С. 38—39. — (Ювілеї та ювіляри). 

З нагоди нагородження орденом княгині Ольги І ступеня, генерального директора 
Національної наукової медичної бібліотеки України, заслуженого працівника 
культури України Раїси Іванівни Павленко. 

 

138. Кучмеєва, Н. Стефан Васильович Кульженко — видатний український друкар 

[Текст] / Н. Кучмеєва, О. Кравчук // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 1. — 

С. 51—52. — (Видатні діячі та визначні події). — Бібліогр. у кінці ст.  

Стаття присвячена видатному українському друкарю, видавцю-просвітителю, 

меценату Стефану Васильовичу Кульженку, завдяки якому в Києві було створено 

одну з найкращих у Російській імперії друкарень. 
 

139. Мокроусова О. Бібліотека П. Ф. Альошина: шляхи формування [Текст]  / 

О. Мокроусова // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 2. — С. 35—40. — Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_2_7 . — Бібліогр. у кінці ст. 

Про колекційну та бібліофільську діяльність видатного українського архітектора П. 

Ф. Альошина . 
 

140. Почесний громадянин Бібліотечної планети [Текст] : [з нагоди ювілею 

відповідального секретаря журналу «Бібліотечна планета» Юрія Анатолійовича 

Ворони] [ / редколегія ж-лу «Бібліотечна планета» та колектив НБУ ім. Ярослава 

Мудрого // Бібліотечна планета. — 2017. — № 1. — С. 39—40. — (Ювілеї та 

ювіляри). 

 

141. Терещенко, К. Книга в житті і творчості Павла Тичини [Текст] / К. Терещенко // 

Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 1. — С. 47—50. — (Видатні діячі та 

визначні події). — Бібліогр. у кінці ст. 
 

142. Сенченко, М. Книжкова скриня Володимира Різуна [Текст] / М. Сенченко // 

Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 2. — С. 29—30. — (Видатні діячі та 

визначні події).  

У фондах Книжкової палати України зберігаються численні твори директора 
Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка В. Різуна. 

 

143. Тріщук, О. Людина-епоха в українській журналістиці [Текст] / О. Тріщук, Н. 

Фіголь // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 2. — С. 30—32. — (Видатні 

діячі та визначні події). — Бібліогр. у кінці ст. 

Розглянуто дослідницьку та організаторську діяльність професора Володимира 
Різуна, його роль у становленні сучасної вітчизняної журналістики.  

 

144. У Варшаві назвали сквер на честь Стуса [Текст] // Вісник Книжкової палати. — 

2017. — № 2. — С. 6.  

За рішенням Ради міста Варшави міський сквер на перехресті Алеї Незалежності та 
вулиці Стефана Баторія носитиме ім’я Василя Стуса. 
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145. Чегринець, М. Служіння улюбленій справі: до 70-річного юв лею Галини 

Олександрівни Туркот [Текст]  / М. Чегринець // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2017. — № 2. — C. 58—60. — (Вітаємо ювіляра). 

Представлено життєвий і професійний шлях  голови профспілкової організації 
Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, заслуженого 

працівника культури України, ветерана праці Галини Туркот. 
 

146. Шатрова, М. Теорія книгознавства на початку ХХІ століття [Текст] / М. 

Шатрова // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 1. — С. 3—5. — Бібліогр. у 

кінці ст.  

У статті згадано про лекції з бібліографії бібліотекаря Кременецького ліцею Петра 
Ярковського та визначення ним навчального курсу «бібліологія». 

 

Рецензії. Огляди 

 

147. Клічак, В. У пошуках «першокниги» [Текст] / В. Клічак // Вісник Книжкової 

палати. — 2017. — № 1. — С. 10. — (Рецензії). — Рец. на кн. : 

Бондар, Ю. В. Книжкові видання як форма соціальної та політичної комунікації 

/ Ю. В. Бондар. — Київ, 2016. — 560 с. 

 

148. Палієнко, М. Новий путівник по колекційних фондах Інституту рукопису 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]  / М. Палієнко 

// Бібліотечний вісник. — 2017. — № 2. — С. 41—42. — (Рецензії). — Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_2_8. — Рец. на книгу: Архіви, колекції 

та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту 

рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / 

уклад. Л. А. Дубровіна та ін. — Київ, 2015. — 326 с. 

 

149. Сенченко, М. Славетні сторінки історії [Текст] / М. Сенченко // Вісник 

Книжкової палати. — 2017. — № 2. — С. 5—6. — Рец. на кн. : Рева Л. Видатні 

діячі України. Михайло Іванович Драгоманов, Олександр Матвійович 

Лазаревський — уродженці Конотопа : зб. наук. праць / Л. Рева. — Харків, 

2016. — 144 с. 

 

Політика. Культура. Мистецтво 

 

150. Ліщитович, Л. Формування системи масового безперервного навчання 

населення — основа побудови нової ноосферної цивілізації [Текст] / 

Л. Ліщитович // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 3. — С. 11—18. — 

(Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті розглядаються проблеми формування нового соціального укладу — 

ноосфери — на основі використання нових мережевих інформаційних технологій.  

 

151. Сенченко, М. Футурологічний прогноз розвитку людства в ХХІ столітті [Текст] / 

М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 3. — С. 3—9. — 

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

Стаття є спробою представити прогноз розвитку людської цивілізації в ХХІ столітті.  
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152. Сенченко, О. Структура мереж, головні актори і співучасники мережевих війн 

[Текст] / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 3. — С. 18—

23. — (Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст. 

Розглянуто активних акторів і пасивних учасників мереж, можливі комбінації та 
конфігурації мереж, об'єднання громадян за етнічним і релігійним принципом. 

Наведено окремі концепції мережевих війн, до яких автор відносить стратегії 
«безкомандного опору» і повстанський анархізм. 

 

153. Сенченко, О. Атлантичні і європейські мережі та їхня роль у реалізації 

антидержавних стратегій [Текст] / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. —

2017. — № 2. — С. 20—25. — (Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці 

ст. 

У роботі досліджено формування атлантичної мережі на територіях різних держав, 
охарактеризовано роль і функції американських неурядових організацій, 

використання системи ґрантів для формування атлантичної та європейської мереж. 

 

154. Сенченко, О. Мережевий інструментарій нових війн [Текст] / О. Сенченко // 

Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 1. — С. 37—41. — (Соціокомунікаційні 

технології). — Бібліогр. у кінці ст. 

Інформаційно-мережеві війни — нова військова розробка, яка дає можливість 
отримати перемогу над супротивником без застосування традиційної зброї. І це не 
війна в мережі Інтернет, попри те, що вона також є інструментом інформаційно-

мережевого протистояння. Середовищем для ведення ІМВ є сучасне інформаційне 
суспільство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  С. І. Воробель 

 

 

 

 

 


