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Бібліотеки в інформаційному та соціокультурному просторі України 

1. Вилегжаніна, Т. Методична діяльність бібліотек у віртуальному просторі [Текст] / 
Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2017. — № 2. — С. 4—6. — (Колонка 
головного редактора). — Бібліогр. у кінці ст. 
Розглянуто основні платформи методичного забезпечення бібліотечної діяльності у віртуальному 
просторі. Серед них сайти, портали, соціальні медіа (блоги, сторінки в соціальних мережах, 
форуми) та інші засоби комунікації.  

 
2. 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  
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. Виокремлено методологічні 
засади реалізації проектів формування консолідованого інформаційного ресурсу установ 
соціальної пам’яті «розумного міста». 

 
3. Шлепакова, Т. Місце бібліотек у сучасному світі [Текст] / Т Шлепакова // 

Бібліотечна планета. — 2017. — № 2. — С. 14—16. — (Сторінка фахівця). — 
Бібліогр. у кінці ст. 
Наведено приклади діяльності сучасних зарубіжних та вітчизняних бібліотек, розмірковується про 
важливе місце бібліотек у сучасному суспільстві, про інноваційність в роботі книгозбірень, про їх 
можливість виступати в ролі «третього місця» (після «першого місця» — дому та «другого» — 
роботи) та ін. 

Публічні бібліотеки та реформа децентралізації 

4. Блог НБУ ім. Ярослава Мудрого «Публічна бібліотека об’єднаної територіальної 
громади» [Текст] / підгот.: С. Ковальчук // Бібліотечна планета. — 2017. — № 2. — 
С. 13—14. — (Публічні бібліотеки і реформа децентралізації). 
З березня 2017 р. в рамках проекту Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 
«Публічна бібліотека об’єднаної територіальної громади» розпочав свою роботу однойменний 
блог. Основне його завдання як відкритої платформи — створення можливості для 
інформаційного взаємозбагачення бібліотек ОТГ через обмін найкращими практиками та 
сприяння якісним змінам у бібліотечній сфері України. 

 
5. Зніщенко, М. Об’єднані територіальні громади та їх вплив на формування 

інноваційних бібліотечних процесів в Україні [Текст]: (за матеріалами Х наук.-
практ. конф. «Бібліотека і книга в контексті часу») / М. Зніщенко, Н. Острікова // 
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 3. — C.43—45. — 
(Бібліотечні форуми, конференції).  
 

6. Плотнік, Н. Децентралізація на Харківщині: перспективи діяльності бібліотек у 
нових умовах [Текст] / Н. Плотнік // Бібліотечна планета. — 2017. — № 2. — С. 9—
13. — (Публічні бібліотеки і реформа децентралізації).  
У статті детально розглянуто актуальні питання діяльності бібліотек в умовах децентралізації, 
підвищення якості соціо-культурних послуг в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) й 
перетворення бібліотек  на необхідні спільноті інформаційні центри. 
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7. Розколупа, Н. Публічна бібліотека в структурі центру культури і дозвілля [Текст] / 
Н. Розколупа // Бібліотечна планета. — 2017. — № 2. — С. 6—86. — (Публічні 
бібліотеки і реформа децентралізації). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті йдеться про правове поле реформи децентралізації у сфері культури, а саме — 
створення органами місцевого самоврядування комплексних закладів культури, що об’єднують 
клубні формування та бібліотеки. Представлено етапи реорганізації і основні функції бібліотеки 
та філій центрів культури і дозвілля (ЦКД) щодо надання якісних і доступних бібліотечних послуг 
жителям усіх населених пунктів громади. 

Офіційні документи. Правозахист 

8. 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 — 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. 

Менеджмент. Маркетинг 

9. Матвієнко, О. Інформаційний менеджмент як основа концептуалізації моделі 
фахівця з інформаційної справи [Текст] / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової 
палати. — 2017. — № 4. — С. 27—30.  
У статті розглянуто тенденції розвитку багатовимірності й полікомпонентності інформаційно-
аналітичного, інформаційно-управлінського та інформаційно-технологічного складників у змісті 
діяльності фахівця з інформаційної справи і обґрунтовано їхні взаєзв’язки в межах 
інформаційного менеджменту. 

 
10. Ростовцев, С. Формування системи інтернет-маркетингу в бібліотеках України 

[Текст] / С. Ростовцев // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 6. — С. 8—12. — 
(Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
Запропоновано інноваційну модель системного запровадження бібліотекою інтернет-маркетингу 
та визначено теоретичні засади й основні етапи її формування. 

Українська бібліотечна асоціація 

11. Капустіна, Н. ІІІ регіональний конкурс наукових робіт та інноваційних проектів 
імені Л. Б. Хавкіної як платформа підвищення рейтингу бібліотеки та бібліотечної 
професії в регіоні [Текст]  / Н. Капустіна, Ю. Ходарєва // Бібліотечний форум: 
історія, теорія і практика. — 2017. — № 2. — C. 38—42. — (Науково-методична 
робота бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст.  
Представлено інформацю про ІІІ регіональний конкурс імені Л. Б. Хавкіної серед молодих 
спеціалістів бібліотек, аспірантів, магістрів, студентів Харкова і регіону на кращу наукову роботу 
та інноваційний проект, присвячений вшануванню пам'яті видатного бібліотекознавця, одного із 
фундаторів харківської бібліотечної школи Любові Хавкіної. 

 
12. Передплати газету для мешканців АТО [Текст]  // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2017. — № 2. — C. 57. — (Мережа бібліотек). 
Українська бібліотечна асоціація у 2017 році продовжує акцію «Передплати газету для мешканців 
зони АТО», ініційовану у 2016 році. Мета акції — доставка центральних і регіональних українських 
періодичних видань на територію Луганської та Донецької областей для подальшого 
розповсюдження в населених пунктах так званої «сірої зони». 
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Бібліотечна освіта. Конференції. Семінари. Форуми 

13. Бачинська, Н. А. До джерел вищої бібліотечної освіти в Україні: від відкритого 
доступу до відкритої науки [Текст] / Н. А. Бачинська // Бібліотекознавство. 
Документознавство. Інформологія. — 2017. — № 2. — С. 46—52. — 
(Бібліотекознавство). — Бібліогр. у кінці ст. 
У дослідженні проаналізовано витоки вищої бібліотечної освіти в Україні та вплив видатних 
бібілотекознавців, бібліографів на її подальший розвиток. 

 
14. Бібліотеки України в контексті євроінтеграційних процесів : Х Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу» [Текст] / 
підгот. О. Білик // Бібліотечна планета. — 2017. — № 2. — С. 33—36. — 
(Конференції. Семінари. Читання).  
6–7 квітня 2017 р. в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого за сприяння 
Міністерства культури України відбулася Х Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Бібліотека і книга в контексті часу» (тему року — «Бібліотеки України в контексті 
євроінтеграційних процесів»). 

 
15. Гуцул, Н. Забезпечення професійного розвитку бібліотечних фахівців як 

пріоритетне завдання методичної діяльності [Текст]  / Гуцул Н. // Бібліотечний 
форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 3. — C. 39—42. — (Бібліотечна 
освіта, підвищення кваліфікації). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті висвітлено діяльність мережі бібліотек України для юнацтва та молоді з питання щодо 
безперервної освіти бібліотечних фахівців. 

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

Бібліотечний вісник. — 2017. — № 2. — С. 43—44. — Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_2_9. 
Наприкінці 2016 р. в Інституті бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського відбулися Другі бібліотекознавчі студії, присвячені пам’яті професора 
М. С. Слободяника.  

 
17. Єрмолаєва, Г. А. Веб-квест як інтерактивна форма самостійної роботи студентів у 

процесі підготовки майбутніх документознавців [Текст] // Єрмолаєва, Г. А. // 
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2017. — № 2. — С. 28—
34. — (Документознавство). — Бібліогр. у кінці ст. 
У дослідженні здійснено аналіз особливостей поширення веб-квест-технологій як інтерактивної 
форми самостійної роботи студентів–документознавців, видів таких технологій, структури та 
впливу на майбутню практичну діяльність. 

 
18. Загуменна, В. Дистанційна освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі [Текст] 

/ В. Загуменна, Т. Гранчак // Вісник Книжкової палати. —2017. — № 6. — С. 45—47.  
7 — 8 червня у Вільнюсі (Литва) відбулася міжнародна конференція «Андрагогіка: дистанційна 
освіта для бібліотекарів у  віртуальному середовищі», що проводилась за сприяння програми 
«Еразмус+». 

 
19. Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, 

сучасність, перспективи [Текст] : (ІІI Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, 
аспірантів та молодих науковців)  / підгот. О. Збанацька // Бібліотечна планета. — 
2017. — № 2. — С. 37—38. — (Конференції. Семінари. Читання). 
25–26 квітня 2017 р. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ) спільно 
з Національною бібліотекою України імені Ярослава Мудрого та Київським університетом імені 
Бориса Грінченка провели III Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів 
та молодих науковців «Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, 
сучасність, перспективи». 
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20. Книжковий Арсенал — 2017  [Текст] / підгот. С. Ковальчук // Бібліотечна планета. — 
2017. — № 2. — С. 38. — (Події. Факти). 
Про основні заходи, що відбулися під час проведення VII Міжнародного фестивалю «Книжковий 
арсенал», що відбувся 17—21 травня 2017 р. у Мистецькому Арсеналі м. Києва. 

 
21. Копанєва, В. Становлення наукометрії як навчальної дисципліни [Текст] / 

В. Копанєва // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 6. — С. 29—31. — 
(Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті констатовано підвищення інтересу суспільства до наукометричної проблематики. 
Викладено основні положення робочої програми вступного курсу з наукометрії, основні 
бібліометричні бази даних і наукометричні системи. 

 

22. Коржик, Н. Професійні компетенції бібліотекаря ХХІ століття [Текст] / Н. Коржик // 
Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 6. — С. 12—15. — (Бібліотечна справа). — 
Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглянуто обов’язкові фахові компетентності бібліотекаря як професії майбутнього в 
Україні, окреслено шляхи трансформації бібліотечної освіти і напрями подальшого розвитку 
бібліотечної справи. 

 

23. Кудлач, В. «Пам'ятки писемності та культури: розкриття та доступ»: семінар для 
бібліотекарів [Текст]  / В. Кудлач // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2017. — № 2. — C. 47—48. — (Бібліотечні форуми, конференції). 
У статті надається інформація про семінар у відділі рідкісних видань і рукописів Одеської 
національної наукової бібліотеки для працівників Півдня України «Пам'ятки писемності та 
культури» щодо основних аспектів діяльності бібліотек з рідкісними виданнями та рукописами. 

 
24. Петриченко, К. Круглий стіл «Українські дослідники діаспори: напрями 

досліджень, здобутки і перспективи» / К. Петриченко // Бібліотечний вісник. — 
2017. — № 3. — С. 43—44. — (Хроніка наукових подій). — Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_3_12. 
21 березня 2017 р. у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбувся круглий 
стіл «Українські дослідники діаспори: напрями досліджень, здобутки і перспективи». Ініціатором і 
організатором круглого столу виступив відділ зарубіжної україніки Інституту книгознавства 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

 
25. Плиса, Г. Конференція в Одесі, присвячена 100-річчю Книжкової палати України 

[Текст] / Г. Плиса // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 5. — С. 51—52. — 
(Конференції. Конкурси. Виставки) 

26. 25—27 травня відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні видавництва 
вищих навчальних закладів» (м. Одеса), участь у якій взяли науковці, викладачі, співробітники 
редакційно-видавничих відділів вищих навчальних закладів та видавництв, які спеціалізуються на 
випуску навчальної та наукової літератури. 

 

27. Погореловська І. По Великому Шовковому шляху [Текст] / І. Погореловська // 
Вісник книжкової палати. — 2017. — № 4. — С. 51—52. 
6-8 квітня 2017 р. у м. Алмати відбулася ІХ Міжнародна книжкова та поліграфічна виставка «По 
Великому Шовковому шляху — 2017», організована Національною бібліотекою Республіки 
Казахстан, Асоціацією видавців, поліграфістів і книгорозповсюджувачів Казахстану, 
Міжнавродною витсавковою компанією «Атакент-Експо». 

 

28. Прокопенко, Л. Особливості викладання дисципліни «Теорія документно-
інформаційних потоків» для підготовки магістрів [Текст] / Л. Прокопенко // Вісник 
Книжкової палати. — 2017. — № 6. — С. 24—29. — (Соціокомунікаційні 
технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглядаються особливості викладання дисципліни «Теорія документно-інформаційних 
потоків» для магістрів за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 
Визначено фахові програмні компетентності та результати навчання студентів, які забезпечує 
дисципліна. 
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29. Рева, Л. Нев’янучої сили слово: князі Острозькі. Перше національне відродження 
України [Текст] / Л. Рева // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 6. — С. 42—45. — 
(Історичні розвідки). — Бібліогр. у кінці ст. 
25—26 травня 2017 року у м. Старокостянтинові відбулася Всеукраїнська науково-
практична конференція «Князі Острозькі в історії Центрально-Східної Європи: минуле і 
сучасність». 

 
30. Семінар «Розвиток сучасних бібліотек: від класичної бібліотеки до бібліотеки 

майбутнього» [Текст] / підгот. С. Ковальчук // Бібліотечна планета. — 2017. — 
№ 2. — С. 38. — (Конференції. Семінари. Читання). 
Українська бібліотечна асоціація спільно з Goethe-Institut в Україні 18 травня 2017 р. провела 
семінар для членів УБА на тему «Розвиток сучасних бібліотек: від класичної бібліотеки до 
бібліотеки майбутнього». Лектором заходу став генеральний директор Національної 
парламентської бібліотеки Грузії, який поділився практичним досвідом роботи з українськими 
фахівцями. 

 
31. Скрипка, К. Популяризація європейських цінностей у бібліотеках Чернігівщини  

[Текст] / К. Скрипка, О. Плаунова // Бібліотечна планета. — 2017. — № 2. — С. 36—
37. — (Конференції. Семінари. Читання).  
18 травня 2017 р. в Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка відбулась науково-практична 
конференція «Роль публічної бібліотеки в утвердженні європейських цінностей в житті місцевої 
громади». Головними темами для обговорення стали вплив державної бібліотечної політики на 
реформи і розвиток у європейському контексті та діяльність бібліотек в об’єднаних 
територіальних громадах.  

Бібліотекознавство. Бібліографічна діяльність 

32. Копанєва, В. О. Наукова комунікація: від відкритого доступу до відкритої науки 
[Текст] / В. О. Копанєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 
2017. —  № 2. — С. 35—45. — (Бібліотекознавство). — Бібліогр. у кінці ст. 
У дослідженні здійснено аналіз сфери комунікативної діяльності наукової бібліотеки для 
забезпечення нею, поряд зі збереженням та вільним поширенням публікацій, повного циклу 
циркуляції нових знань на всіх етапах дослідницького процесу. 

 
33. Соколов, В. Бібліотечна валеологія: на шляху становлення нового напряму 

бібліотекознавчих досліджень на інформаційно-бібліотечної діяльності [Текст]  / 
В. Соколов // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 2. — 
C. 2—11. — (Бібліотекознавство). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті розкрито особливості інформаційно-бібліотечної та культурно-просвітницької діяльності 
книгозбірень, спрямованої на розвиток культури здоров’я особистості та соціуму та 
охарактеризовано своєрідність формування валеологічної функції бібліотек в умовах розвитку 
інформаційного суспільства та поширення інформаційно-телекомунікаційних технологій. 

 
34. Соколов, В. Створення регіональних енциклопедичних видань з бібліотечної 

справи – важливий напрям розвитку бібліотечної політики регіонів  [Текст]  / 
В. Соколов // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 3. — 
C. 2—7. —(Бібліотекознавство). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті охарактеризовано загальні питання регіональної енциклопедистики; проаналізовано 
проблеми створення регіональних довідково-енциклопедичних видань з бібліотечної справи у 
взаємозв’язку з розвитком регіональної бібліотечної політики; розкрито сучасний стан розвитку та 
підготовки бібліотечних енциклопедій в Україні.  
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Дослідницька діяльність. Бібліометрика 

35. Іващенко, В. Проблемно-тематична спрямованість статей часопису «Нова школа» 
(за 1918 рік) [Текст] / В. Іващенко // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 6. — 
С. 36—40. — (Історичні розвідки). — Бібліогр. у кінці ст. 
У дослідженні зроблено аналіз часопису «Нова школа», окремі номери якого містять багатий 
практичний матеріал для дослідження ставновлення та розвитку вітчизняної науки про виховання 
і навчання, з’ясування практичних аспектів викладання окремих предметів у початковій школі на 
Полтавщині. 

 

36. Сазонова, Ю. Зародження та формування київської спортивної преси (кінець ХІХ 
ст. — 1917 р.) [Текст] / Ю. Сазонова // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 6. — 
С. 32—36. — (Історичні розвідки). — Бібліогр. у кінці ст. 
Досліджено київську спортивну пресу дореволюційного періоду в типологічному, діахронічному й 
тематично-жанровому аспектах, визначено основні домінанти її функціонування. 

 

37. Свердлик, З. М. Службове листування як форма ділової комунікації Київської 
міської думи й управи: (кінець ХІХ — поч. ХХ ст.) [Текст] / З. М. Свердлик // 
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2017. — № 2. — С. 20—
27. — (Документознавство). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті здійснено огляд недостатньо дослдіжених питань щодо складу службового листування 
між органами міського управління м. Києва кінця ХІХ — початку ХХ ст. та іншими установами, 
організаціями ф органами влади, особливостей інформації зовнішніх вхідних і внутрішніх 
вихідних документів. 

 

38. Соколов В. Павленківські бібліотеки в Україні на початку ХХ ст.: ґенеза та 
особливості функціонування / В. Соколов // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 2. — 
С. 26—34. —Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_2_6.  
Проаналізовано особливості створення та функціонування павленківських бібліотек в Україні на 
початку ХХ ст. Досліджено структуру їх фондів, читацький склад, джерела комплектування, 
динаміку основних бібліотечних показників та значення павленківських бібліотек у забезпеченні 
населення книгою, поширенні читання, знань, просвітництва, культури. 

 

39. Устіннікова, О. Дослідження тематичної спрямованості публікацій у періодиці 
України за розділами УДК [Текст] / О. Устіннікова // Вісник Книжкової палати. — 
2017. — № 5. — С. 3—9. — (Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці 
ст. 
У статті наведено результати дослідження баз даних «Літопис журнальних статей» за 2016 рік із 
застосуванням наукометричного та бібліометричного методів аналізу. 

 

Бібліотечні ресурси. Колекції 

40. Ліщук, Т. Особливості процесу комплектування сучасної університетської 
бібліотеки: на прикладі Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-
Могилянська академія» [Текст]  / Т. Ліщук, Н. Павлів // Бібліотечний форум: історія, 
теорія і практика. — 2017. — № 2. — C. 19—22. — (Бібліотечно-бібліографічні 
ресурси). — Бібліогр. у кінці ст. 
Стаття присвячена аналізу особливостей процесу комплектування фонду сучасної 
університетської бібліотеки (на прикладі наукової бібліотеки Києво-Могилянської академії). 

 
41. Москаленко, О. Реформування системи депонування наукових робіт у Державній 

науково-технічній бібліотеці України [Текст]  / О. Москаленко // Бібліотечний 
форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 2. — C. 12—13. — (Інтелектуальна 
власність та депонування наукових робіт). 
У статті висвітлюються історичні аспекти системи депонування наукових робіт в Державній 
науково-технічній бібліотеці України». 
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42. Шумілова, А. Класифікація і типи словників у фондах Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського [Текст] / А. Шумілова, К. Сінельник // Вісник 
Книжкової палати. — 2017. — № 4. — С. 22—27. ; № 5. — С. 24—28. — (Бібліотечна 
справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглянуто принципи класифікації та типи словників, визначено вплив типологічних 
особливостей та процес формування цих видань. Проаналізовано роль словників важливого 
засобу поширення наукової інформації на історичних етапах розвитку людської спільноти, науки 
та організації наукового спілкування. 

 

Інформаційні технології. Електронні  бібліотечні ресурси 

43. Американський музей виклав у вільний доступ 200 книг про мистецтво [Текст] // 
Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 5. — С. 40. — (Соціокомунікаційні 
технології). 
Музей Соломона Гуттенхайма (Нью-Йорк, США) оцифрував біля двох сотень мистецьких видань, 
які можна преглянути онлайн або завантажити у форматі PDF чи EPUB. 

 
44. Білоус, В. Інтеграція університетської науки у світовий простір [Текст] / В. Білоус, 

Н. Лазаренко, А. Коломієць // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 6. — С. 19—
23. — (Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті порушено питання розвитку та просування університетської науки у цифровому просторі, 
впровадження наукометричних методів у навчальному закладі. Висвітлено досвід роботи 
бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. 

 
45. Богданова, О. Цифрові технології і читання  [Текст] / О. Богданова // Бібліотечна 

планета. — 2017. — № 2. — С. 14—18. — (Інформаційні технології). 
У статті розглянуто роль універсального пристрою – електронного рідера з E Ink-екраном у 
процесі читання та приклади його використання в бібліотеках закордоном та в Україні. 

 
46. Збанацька, О. М. Дослідження інформаційно-пошукових мов у бібліотеках і 

архівах: методологічні основи [Текст] / Збанацька, О. М. // Бібліотекознавство. 
Документознавство. Інформологія. — 2017. — № 2. — С. 12—20. — 
(Документознавство). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті здійснено огляд ІПМ, що використовуються в бібліотеках і архівах та здійснено аналіз 
спеціальних методів досліджень, в історичному аспекті розвитку світового інформаційного 

простору.   
 
47. Зуб, В. Документне забезпечення охорони праці в умовах запровадження 

інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій: потреба удосконалення 
[Текст] / В. Зуб // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 5. — С. 28—32. — 
(Бібліотечна справа). 
У статті обґрунтовано потребу перманентного удосконалення документного ресурсу з питань 
охорони праці у вітчизняних бібліотеках, наголошено на поповненні, оновленні, осучасненні його 
елементів: законів, підзаконнних актів, масиву локальної документації. 

 
Молчанова, С. Корпорація «Бібліоігротека»: сервіси Веб 2.0 та партнерська 
взаємодія [Текст] / Молчанова С. // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2017. — № 3. — C. 8—9. — Бібліогр. у кінці ст. — (Інтернет-технології в 
бібліотеках). 
У статті висвітлено діяльність Корпоративного об’єднання працівників бібліотек для дітей 
Рівненської області, мета якого — створення інтерактивних ресурсів для веб-сайту 
«Бібліоігротека». Описано досвід застосуваня сервісів Веб 2.0 для створення ігрових завдань та 
використання веб-сайту в роботі з користувачами. 
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48. Мусієнко, Ю. Засоби електронних комунікацій та їхнє використання в системі 
інформаціно-аналітичного забезпечення релігійних організацій [Текст] / 
Ю. Мусієнко // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 5. — С. 38—40. — 
(Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
Розглянуто засоби електронних комунікацій, які базуються на інтернет-технологіях. 
Охарактеризовано особливості розвитку електронних церковних комунікацій католицької та 
православної церков. 

 
49. Назар'єва, С. Використання інструментів веб-комунікації бібліотеками 

університетів [Текст]  / С. Назар'єва // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2017. — № 2. — C. 14—16. — (Інтернет-технології в бібліотеках). — 
Бібліогр. у кінці ст. 
У статті відображені результати аналізу використання бібліотеками університетів системи 
комунікаційних каналів. Окреслені здобутки та проблеми комунікації в системі «користувач — 
бібліотека». Доводиться необхідність впровадження комплексного інтернет-маркетингу в 
бібліотеках. 

 
50. Назаровець, М. Використання офіційної назви установи для репрезентації 

університету в системі Google Академія [Текст] / М. Назаровець // Вісник Книжкової 
палати. — 2017. — № 5. — С. 33—36. — (Соціокомункаційні технології). — Бібліогр. 
у кінці ст. 
У роботі представлено результати аналізу використання науковцями Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка офіційної назви установи та інституційної електронної пошти 
для реєстрації індивідуальних профілів у базі даних Google Академія та вплив цих даних на 
відображення у системі установи загалом. 

 
51. Нахова, Т., Сучасний медіапростір: ефективні технології по залученню дітей до 

читання [Текст]  / Нахова Т., Голенко І. // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2017. — № 3. — C.10—14. — (Інтернет-технології в бібліотеках). 
У статті представлено досвід використання бібліотекою для дітей комплексу каналів масової 
комунікації для просування книги, читання та бібліотечних послуг. 

 
52. Соцков, О. Тренди для бібліотек у соціальних мережах [Текст]  / О. Соцков // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 3. — C.15—17. — 
(Інтернет-технології в бібліотеках). 
Розглядаються деякі елементи, функції та тренди соціального маркетингу, що допоможуть 
надати бібліотечним сторінкам та спільнотам додаткового поштовху в просуванні власного 
контенту. 

 
53. Тишкевич, К. І. Краєзнавчий інформаційний ресурс у бібліотеках України для 

юнацтва [Текст] / К. І. Тишкевич // Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія. — 2017. — № 2. — С. 53—57. — (Бібліотекознавство). — Бібліогр. у 
кінці ст. 
У дослідженні здійснено аналіз краєзнавчої інформації, забезпечення доступу до інформаційного 
ресурсу краю, його інтеграції й популяризації серед місцевих громад. 

 
54. Шубенкова, Т. Бібліотечні електронні ресурси на базі фотодокументів [Текст]: 

аналіз способів створення, збереження і надання користувачам / Т. Шубенкова // 
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 3. — C. 25—27. — 
(Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
Стаття присвячена проблемі накопичення, обробки, систематизації, зберігання і надання 
користувачам фотодокументів, формуванню спільного якісного електронного ресурсу 
спрямованого на потреби користувачів бібліотек, архівів, музеїв, його збереженню та 
представленню у електронному середовищі. 
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55. Щербан, Р. Сайт «Освітній навігатор» набуває всеукраїнського статусу [Текст]  / 
Р. Щербан // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 2. — 
C. 17—18. — (Інтернет-технології в бібліотеках).  
У статті представлено досвід Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки зі створення 
сайту «Освітній навігатор» на допомогу педагогам України, відображена співпраця бібліотеки з 
освітніми установами по його наповненню. Сайт популяризує інноваційний досвід педагогів 
освітніх закладів України різного рівня: від дошкільних до загальноосвітніх та гімназій. 

Окремі бібліотеки 

56. Бондарчук, О. Збереження та використання інформаційного ресурсу: традиційні та 
новітні підходи [Текст]  / Бондарчук О. // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2017. — № 3. — C.18—20. — (Бібліотечно-бібліографічні ресурси 
бібліотек). 
У статті розглянуто досвід роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського з питань збереження документного ресурсу бібліотеки, у т. ч. рідкісних 
видань. 

 
57. Борзенко, Н. Роль бібліотек у формуванні екологічного світогляду та активної 

життєвої позиції молоді [Текст] / Борзенко Н. // Бібліотечна планета. — 2017. — 
№ 2. — С. 20—22. — (З досвіду роботи). 
У статті, на основі даних обласного соціологічного дослідження «Проблеми екології та роль 
бібліотек у формуванні екологічного світогляду молоді», що було проведено на базі 
Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва у 2016 році, проаналізовано ставлення молодих 
людей до екології, визначено рівень їх екологічної грамотності та поінформованості про 
екологічні проблеми регіону. Кінцевим результатом дослідження стало вироблення рекомендацій 
щодо покращення роботи книгозбірень області з екологічного виховання користувачів. 

 
58. Борзенко, Н. Екологічні проблеми та їх вирішення в ракурсі бібліотечної 

діяльності [Текст]  / Н. Борзенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2017. — № 2. — C. 35—37. — (Науково-методична робота бібліотек). 
Представлено результати соціологічного опитування молоді Кіровоградщини щодо екологічних 
проблем та захисту природи, висвітлено досвід проведення вебінарів екологічної тематики як для 
бібліотекарів, так і читачів. 

 
59. Данилевич, Т. На бібліотечній платформі «Кварталу МироТворчості» [Текст]  / 

Т. Данилевич // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 2. — 
C. 43—46. — (Проектна діяльність бібліотек). 
Представлено проектну діяльність Житомирської обласної бібліотеки для дітей в розвитку 
комунікації і взаємодії з різними культурними, громадськими, гуманітарними інституціями задля 
розвитку соціального партнерства. 

 
60. Зайко, Н. Майбутнє України будуємо разом! [Текст]  / Н. Зайко // Бібліотечний 

форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 2. — C. 25—27. — (Бібліотечно-
бібліографічне обслуговування).  
У статті висвітлюється робота Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Т. Г. Шевченка 
щодо формування патріотичної свідомості юних читачів у партнерстві з патріотично-правовим 
рухом «ХОМА». 

 
61. Іванова, Н. Співпраця бібліотек і музеїв Мелітопольщини як ресурс розвитку 

освіти дорослих [Текст]  / Н. Іванова // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2017. — № 2. — C. 54—56. — (Бібліотеки і музеї). 
У статті представлено досвід участі публічних бібліотек та музеїв міста Мелітополя та 
Мелітопольського району Запорізької області у проекті «Співпраця бібліотек і музеїв 
Мелітопольщини як ресурс розвитку освіти дорослих».  
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62. Корнійчук, М. Приватні книжкові колекції діячів української діаспори у фондах 
Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька академія» [Текст]  / 
М. Корнійчук // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 3. — 
C. 21—24. — (Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті висвітлено процес формування та склад фондів приватних книжкових колекцій діячів 
української діаспори в Науковій бібліотеці Національного університету «Острозька академія».  

 
63. Лобзова, В. Обласна патріотична акція Херсонщини «Герої ХХІ століття»: шануємо 

живих, пам’ятаємо про полеглих [Текст] / В. Лобзова // Бібліотечна планета. — 
2017. — № 2. — С. 24—25. — (З досвіду роботи). 
У статті детально висвітлено події, які відбулися у ході патріотичної акції «Герої ХХІ століття», 
організованої  Херсонською обласною бібліотекою для юнацтва ім. Бориса Лавреньова за 
підтримки управління культури та управління освіти і науки облдержадміністрації. 

 
64. Лупан А. Це цікаво місцевій громаді [Текст] / Лупан А. // Бібліотечна планета. — 

2017. — № 2. — С. 22—23. — (З досвіду роботи). 
У статті йдеться про перший обласний Ярмарок бібліотечних послуг «Це цікаво місцевій 
громаді», що відбувся у вересні 2016 р. за підтримки Чернівецької ОУНБ ім. М. Івасюка.  

 
65. Макарейчук, Т. Ярмарок бібліотечних послуг «Це цікаво місцевій громаді» [Текст]  / 

Т. Макарейчук, А. Лупан // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 
2017. — № 3. — C. 28—32. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування). 
У статті висвітлено досвід проведення обласного ярмарку бібліотечних послуг «Це цікаво 
місцевій громаді», зініційованого Чернівецькою обласною універсальною науковою бібліотекою 
ім. М. Івасюка, розкрито окремі новітні бібліотечні послуги: «Сучасна мобільна бібліотека на 
колесах» (бібліобус) Сторожинецької ЦБС, «Творча 3D-лабораторія» головної книгозбірні 
Буковини та інші. 

 
66. Макарова, Т. Євген Маланюк: повернення на Батьківщину [Текст] : (до 120-річчя 

від дня народження поета) / Т. Макарова // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2017. — № 3. — C. 36—38. — (Краєзнавча діяльність бібліотек). 
Стаття присвячена 120-річчю з дня народження поета, культуролога-енциклопедиста та 
публіциста Євгена Маланюка. Висвітлюється досвід роботи обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. Д. Чижевського (м. Кропивницький) з вшанування пам’яті поета-земляка на 
батьківщині.  

 
67. Морозова, Н. 110 років визнання: до ювілею Вінницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва  [Текст] / Морозова Н. // Бібліотечний 
форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 3. — C. 46—52. — (Ювілеї 
бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті подано матеріали про історію і сьогодення Вінницької обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва, а також про відзначення колективом 110-ї річниці з часу її 
заснування. 

 
68. Нагорна, Н. Працюємо разом, упроваджуємо нове, досягаємо більшого… [Текст] / 

Н. Нагорна // Бібліотечна планета. — 2017. — № 2. — С. 18—20. — (З досвіду 
роботи). 
У статті розглянуто багаторічний досвід методичної діяльності Сумської обласної бібліотеки для 
дітей (характерні напрями, тенденції, завдання і технології, що адаптовані до нових викликів 
часу). 

 
69. Рабаданова, Л. Діяльність бібліотек для юнацтва та молоді по реалізації цілей 

сталого розвитку в Україні [Текст]  / Л. Рабаданова // Бібліотечний форум: історія, 
теорія і практика. — 2017. — № 2. — C. 31—32. — (Мережа бібліотек). 
Статтю присвячено проблематиці впровадження Цілей сталого розвитку (ООН) в діяльності 
юнацьких та молодіжних бібліотек.  
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70. Рабаданова, Л. Пріоритетні напрями роботи бібліотек для юнацтва [Текст] / 
Л.  Рабаданова // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 6. — С. 15—19. — 
(Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
Проаналізовано стратегічні напрями діяльності бібліотек для юнацтва в контексті реалізації Цілей 
сталого розвитку ООН (2016 — 2030 рр.), зокрема, щодо реалізації таких питань сталого розвитку 
українського суспільства, як подолання бідності та безробіття, забезпечення здорового способу 
життя, сприяння підвищенню якості освіти, ґендерної рівності, екологічної просвіти, формуванні 
відкритого та мирного суспільства. 

 
71. Селецький, А. Особливості здійснення інформаційно-аналітичного супроводу наук 

про освіту, психолого-педагогічної теорії та практики [Текст]: (з досвіду діяльності 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) / А. Селецький // Вісник Книжкової 
палати. — 2017. — № 5. — С. 19—24. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті проаналізовано особливості інформаційно-аналітичного супроводу освітянської галузі 
фахівцями Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського НАПН 
України. Розглянуто здобутки, проблеми та запропоновано шляхи розв’язання перспективих 
завдань бібліотечної інформаційної аналітики. 

 
72. Татарчук, Л. Книги зберігають минуле. Бібліотеки створюють майбутнє [Текст]: (до 

100-річчя Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної 
академії аграрних наук України) / Л. Татарчук // Бібліотечний форум: історія, теорія 
і практика. — 2017. — № 3. — C. 53—55. — (Ювілеї бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
Висвітлено історичний шлях становлення й розвитку Національної наукової 
сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук. 

 
73. Тверда, Т. Cтратегія розвитку ЦБС як запорука її успішності  [Текст]  / Т. Тверда, 

Л. Варюхіна // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 3. — 
C. 33—35. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування). 
У статті представлено досвід Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького 
м. Миколаєва та підходи до стратегічного планування ЦБС, визначено його вплив на успішний 
розвиток бібліотек регіону та запоруку запроваджених і майбутніх інновацій. 

 
74. Чорна, І. Бібліокре@тив [Текст] / І. Чорна // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2017. — № 2. — C. 33—34. — (Мережа бібліотек). 
У статті представлено досвід роботи гуртка-студії «Hand-Made» та лялькового театру, що діють 
при  бібліотеці Харківської ЗОШ № 88. 

 
75. Шевченко, О. Бібліотека просто неба — Open air [Текст]  / О. Шевченко // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 2. — C. 28—30. — 
(Бібліотечно-бібліографічне обслуговування). 
У статті висвітлюється досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія щодо реалізації соціокультурного проекту 
«Бібліотечна альтанка». 
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Бібліотеки Тернопільщини 

 
76. Віконська, І. Його душа — наче сонях [Текст] / І. Віконська // Вільне життя плюс. — 

2017. — 14 квіт. — С. 6. — (На книжкову полицю).  
До 70-річчя від дня народження поета, журналіста Євгена Безкоровайного Тернопільське 
обласне відділення ВГО УБА та працівники Заліщицької централізованої бібліотечної системи 
видали бібліографічний покажчик «Його душа — наче сонях». 

 
77. Кадобний, Т. Б. Ліквідація громадсько-культурних організацій на Тернопільщині 

напередодні Другої світової війни [Текст] / Т. Б. Кадобний, Н. В. Гуменна, 
К. М. Мельникова // Медична освіта. — 2016. — № 4. — С. 71—75. — Бібліогр. у кінці 
ст. (7 назв).  
Після включення території сучасної Тернопільщини до складу УРСР під тотальну зачистку і 
ліквідацію попали бібліотеки з їх книжковим фондом; відповідно до постанов нової влади була 
організована мережа бібліотек в краї, в т. ч. обласна бібліотека для дорослих, здійснювався 
контроль за виконанням прийнятих рішень. 
 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

 
78. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] // Вільне життя плюс. — 2017. — 

26 трав. — С. 1. —  (Зверніть увагу).  
У Тернопільській ОУНБ діє консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги (ПВПД) та приймальня Української спілки з прав 
людини (УГСПЛ).    

 
79. Бондючна, Ю. Велич у спомині [Текст]: пам'яті Степана Сапеляка / Ю. Бондючна // 

Літературна Україна. — 2017. — 27 квіт. — С. 16 : фот.  
У Тернопільській ОУНБ у рамках щорічної акції «Книга у пошуках читача» відбувся вечір пам'яті 
Степана Сапеляка «Я хочу величі у спомині». 

 
80. Вандзеляк, Г. Іда Фінк: «Обов'язок пам'яті змушує мене до цього повертатися...» 

[Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2017. — 5 трав. — С. 4 : фот. — (Неопалима 
купина).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація першого українського видання уродженки м. 
Збаража Іди Фінк «Подорож». 

 
81. Віконська, І. Книжки шукають читачів [Текст] / І. Віконська // Вільне життя плюс. — 

2017. — 21 квіт. — С. 1. —  (Не прогавте).  
З нагоди Всесвітнього дня книги та авторського права вуличну акцію «Книги у пошуку читача» 
проведи працівники Тернопільської ОУНБ спільно з видавництвами.  

 
82. Гавенко, О. «Я хочу величі у спомині» [Текст] / О. Гавенко // Вільне життя плюс. — 

2017. — 5 трав. — С. 8. — (Вечір пам'яті).  
У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір пам'яті Степана Сапеляка.  
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83. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 2017 р.] 
/ підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 
С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 
25 січня у Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книги Ярослава Бензи 
«Абомовня» — абетка в іменах для дітей. — С. 153-154 : фот. ; 10 лютого учасники 
«Клубу шанувальників книги» (керівник — Леся Коковська-Романчук) 
Тернопільської ОУНБ провели творчу зустріч з лікарем і прозаїком Орестом 
Березовським. — С. 154 : фот. ; У Тернопільській ОУНБ  — відкритий діалог на 
тему «Милосердя: від співчуття до дії», вечір-портрет «Миттєвості лету життя» до 
130-річчя Леся Курбаса. — С. 157. 

 
84. Довгобуд можуть «розморозити» [Текст] // Свобода. — 2017. — 21 квіт. — С. 3 : 

фот.— (Акценти).  
Як зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна в телепередачі «Акценти тижня», питання 
добудови Тернопільської ОУНБ, будівництво якої розпочалося ще у 1980-х роках ХХ ст., 
вирішиться упродовж кількох місяців.   

 
85. Зуляк, Т. Історичні читання, присвячені революції [Текст] / Т. Зуляк // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 7 квіт. — С. 2. — (Зустріч ).  
У Тернопільській ОУНБ відбулися історичні читання «Українська революція 1917 — 1921 років: 
історія і сьогодення». 

 
86. Луговська, Н. Листи до вічності Євгена Безкоровайного [Текст] / Н. Луговська // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 2 черв. — С. 5. — (Година пам'яті).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася година пам'яті Євгена Безкоровайного «Ми пишемо до вічності 
листи, Щоби душа сьогодні не боліла». 

 
87. Пайонк, М. Видатний майстер скульптури [Текст] / М. Пайонк, Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 3 трав. — С. 3. — (Доповнюючи ТЕС).  
У фонд Тернопільської ОУНБ надійшло підготовлене працівниками Державного архіву 
Хмельницької області видання «Теофіпільщина в особистостях» (Терно-граф,  2016), в якому 
згадується учень Кременецького ліцею, польський  скульптор Томаш Оскар Сосновський. 

 

88. Рожко, О. Довгі роки, заслання, премія ім. Т.  Шевченка, активна громадська 
діяльність — непересічна доля Степана Сапеляка [Текст] / О. Рожко // Свобода. — 
2017. — 28 квіт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
Тернопільській ОУНБ відбувся вечір пам'яті Степана Сапеляка.    

 
89. Романенко, Л. Іда Фінк повернулася додому [Текст] / Л. Романенко // Нова 

Тернопільська газета. — 2017. —  3—9 трав. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
У Тернопільській ОУНБ репрезентували книжку Іди Фінк «Подорож». 
 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 

 

90. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р.-лютий 2017 р.] / 
підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 
С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 
15 грудня в обласній бібліотеці для молоді відкрили виставку робіт Володимира 
Якубовського]. — С. 149—150 ; В обласній бібліотеці для молоді — 21 Нобелівські 
читання, вечір-пам'ять «Бій під Крутами — героїзм і трагедія». — С. 159. 

 



14 

 

91. Терлецька, Н. Від книги до творчості [Текст]  : [про роботу сектора мистецтв 
ТОБМ] / Н. Терлецька // Соломія. — 2016. — № 2 (квіт — черв.). — С. 4.  

 
92. Юрса, Г. Краса та простота у полотнах Димитрія Шіхова [Текст] / Г. Юрса // Вільне 

життя плюс. — 2017. —  28 квіт. — С. 8 : фот. — (Виставки).  
В обласній бібліотеці для молоді відкрили першу виставку творів живопису та графіки Димитрія 
Шіхова.  
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 

 
93. Вандзеляк, Г. «Доки любити — допоки жити» [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 

2017. — 19 трав. — С. 4 : фот.— (Творча зустріч).  
З нагоди 70-річчя від дня народження Ганни Костів-Гуски в обласній бібліотеці для дітей 
відбулася творча зустріч з поетесою. 

 

94. Мурашка, З. Її поезії диктує Бог [Текст] / З. Мурашка // Вільне життя плюс. — 
2017. —  19 трав. — С. 6 : фот. — (Творча зустріч).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася творча зустріч з поетесою Ганною 
Костів-Гускою. 

 
95. Чайківська, Н. У вікнах — дитячі фото і малюнки  [Текст] : [інтерв'ю] із заступником 

директора обласної дитячої бібліотеки Надією Чайківською  / [записала] 
Ю. Тіщенко // Наш день. — 2017. — 28 черв.—4 лип. — С. 16 : фот. кольор.  
 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

 

96. Вандзеляк, Г. Правнук презентував ... історичну правду [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2017. —  14 квіт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
У Тернопільській міській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» презентували виставку 
матеріалів творчої спадщини та документів з розстрільної справи актора й драматурга Олелька 
Островського, розстріляного в 1919 році. 

 
97. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 2017 р.] 

/ підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 
С. 149—159 : фот. (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: У 
бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» — семінар-практикум «Національно-
патріотичне виховання читачів як складова роботи бібілотекаря», зустріч з 
Я. Гевком, літературно-мистецька виставка різдвяної тематики, презентації книжок 
«Співоча скеля. Повістина з тридцяти зимових образків» О. Германа, «Киданці: від 
минувшини до сьогодення» (автор-упордяник – Г. Чичота). — С. 157—158: фот. 

 
98. Дохват, М. Прикрасьте кошик [Текст] / М. Дохват // RIA плюс. — 2017. — 5 квіт. — 

С. 4 : фот. кольор. — (До свята).  
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих провели майстер-клас Тетяни Охрицької. 

 
99. Правдива, Д. Берегині роду і народу [Текст] / Д. Правдива // Вільне життя плюс. — 

2017. — 19 трав. — С. 8. — (Свято матері).  
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих презентували виставку «Мати мене 
неучила...» майстринь Школи борщівської народної сорочки. 

 



15 

 

100. Правдива, Д.  Дарує красу «Берегиня» [Текст] / Д. Правдива // Вільне життя 
плюс. — 2017. — 14 квіт. — С. 5 : фот. — (Великодня виставка).  
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих відбулося відкриття виставки «Красу 
творімо разом» учасниць творчого об’єднання «Берегиня». 

 
101. Правдива, Д. Цілюще слово Мирослава Дочинця [Текст] / Д. Правдива // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 19 трав. — С. 5 : фот. — (Зустрічі з читачами).  
У Тернопільській міській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля»  відбулася творча зустріч з 
письменником Мирославом Дочинцем. 

 
102. Сагаль, О. Дівчина, що вишиває свої мрії... [Текст] / О. Сагаль // Нова 

Тернопільська газета. — 2017. — 10—16 трав. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
Експозицію «Мати мене научила», присвячену Дню Матері, відкрили  в Етно-центрі 
Тернопільської міської бібліотеки № 4 для дорослих. 

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

2017. — 31 берез. — С. 4 : фот. —  (Неопалима купина).  
У Тернопільській міській бібліотеці № 2 для дорослих вшанували Євгена Безкоровайного. 

 
104. Чубата, Д. Дорога до Тараса [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2017. — 

30 черв. — С. 8. — (Коротко).  
У Тернопільській центральній бібліотеці для дітей відбулося відкриття експозиції «Тарас 
Шевченко — митець, поет, прозаїк, Пророк, Лідер нації». 

 
105. Чубата, Д. «На цьому світі ще потрібен я» [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. —2017. — 9 черв. — С. 3. — (Ювілей).  
З нагоди 80-річчя від дня народження Зиновія Сердюка в міській бібліотеці-музеї «Літературне 
Тернопілля» відбулася творча зустріч з поетом. 
 

Інші централізовані бібліотечні системи Тернопільської області 

 

106. Аверкієв, В. Рушник — особливий український оберіг [Текст] / В. Аверкієв // Номер 
один. — 2017. — 3 трав. — С. 15 : фот. кольор.  
У Теребовлянській районній бібліотеці відбулася презентація виставки з приватної колекції 
рушників теребовлянської родини «Рушник — оберіг родини Семців». 

 
107. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р.-лютий 2017 р.] / 

підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 
С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 
11 грудня в бібліотеці селища Велика Березовиця Тернопільського району 
відбулися літературні читання «Душі столиця», присвячені пам'яті Левка Крупи. — 
С. 149. 

 
108. Дзісяк, Я. Поетичний дует [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя плюс. — 2017. — 

30 черв. — С. 6. — (А що у вас?).  
У Чортківській центральній районній бібліотеці відбулася творча зустріч з поетичним дуетом із 
Тернопілля — Богданом Манюком та Патарою Бачіа (вона ж Любов Печінка). 

 
109. Командирчик, О. Зустріч із автором «Людвисара» [Текст] / О. Командирчик // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 16 черв. — С. 6. — (Письменник зблизька).  
У Кременецькій центральній бібліотеці імені Юліуша Словацького відбулася зустріч із 
письменником, журналістом, актором Богданом Коломійчуком. 
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110. Тракало, О.  «Дністер» від Олени Крушинської [Текст] / О. Тракало // Свобода. — 
2017. — 7 квіт. — С. 4 : фот. —  (Люби і знай свій рідний край).  
У Заліщицькій центральній районній бібліотеці відбулася презентація книги Олени Крушинської 
«Дністер». 

Інші бібліотеки Тернопільської області 

 

111. Брик, А. «Тут цікавіше, як вдома з телевізором і комп'ютером» [Текст] / А. Брик // 
Наш день. — 2017. — 17—23 трав. — С. 13 : фот. кольор.  
При бібліотеці с. Шляхтинців Байковецької ОТГ працює гурток «Умілі руки».  

 
112. Семеняк, В. На літературне рандеву тернопільська поетеса Тамара Гнатович 

завітала не сама [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2017. — 9 черв. — С. 4 : фот. —  
(Неопалима купина).  
У центральній бібліотеці Великогаївської ОТГ відбулася літературна зустріч з тернопільською 
поетесою Тамарою Гнатович.  

 
113. Семеняк, В. Що спільного між термоелектрикою і... поезією? [Текст] / В. Семеняк // 

Свобода. — 2017. — 14 квіт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
У бібліотеці  ТДМУ ім. І.Горбачевського відбувся творчий вечір доцента кафедри медичної фізики 
та лікувальної діагностики, поета й перекладача, члена НСПУ Романа Ладики. 

 

114. Корбуд, Д Конкурс шкільних бібліотек [Текст] / Д Корбуд // Вільне життя плюс. —  
2017. — 28 квіт. — С. 1. — (Коротко).  
Підведено підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека — 2017». 

Бібліотеки та професійна освіта за рубежем 

115. Корнієнко, В. Супровід наукових розробок реферативними ресурсами за 
кордоном (з елементами порівняльного аналізу) [Текст] / В. Корнієнко // Вісник 
Книжкової палати. — 2017. — № 6. — С. 47—52. — (За рубежем). — Бібліогр. у кінці 
ст. 
У статті висвітлено динаміку розвитку й поєднання зусиль бібліотек, органів інформації, 
видавництв, музеїв, архівів щодо забезпечення функціонування систем науково-технічної 
інформації. 

 

116. Рибачок, О. Європейська цифрова бібліотека (Європіана) [Текст]: створення та 
пріоритети розвитку (2000–2020) / О. Рибачок // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 
2. — С. 8—16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_2_4. 
Здійснено аналіз процесу створення, особливості, принципи та пріоритети формування 
Європейської цифрової бібліотеки (Європіана) як інтегрованого електронного європейського 
простору культурної спадщини.  

Книгознавство. Видавнича спpава. Проблеми читання 

117. Васьківська О. Книгорозповсюдження в Україні в роки визвольних змагань (1917—
1920 рр.) [Текст] / О. Васьківська // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 4. — 
С. 43—51. — (Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті досліджено особливості книгорозповсюдження в роки визвольних змагань. На основі 
першоджерел проаналізовано основні напрями створення книготорговельної мережі. 

 

118. Дніпренко, В. Розвиток типології видань засобами стандартизації [Текст] / 
В. Дніпренко // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 5. — С. 10—13. — 
(Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
Розглянуто розвиток і подальші перспективи типології видань, як галузі книгознавства, що дає 
змогу ефективно організувати книговидання та вдосконалювати систему книгорозповсюдження.  
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119. Жигун, Т. Аналіз стану доставляння обов'язкових примірників видань України у 
2016 році / Т. Жигун // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 4. — С. 11—17. — 
(Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті подано результати аналітичних досліджень стану доставляння суб’єктами видавничої 
справи й суб’єктами діяльності друкованих ЗМІ обов’язкових примірників видань у 2016 році. 

 

120. Найбільше громадське читання у Нью-Йорку [Текст] / підгот. О. Білик // Бібліотечна 
планета. — 2017. — № 2. — С. 41. — (Події. Факти). 
Про читацьку програму «Одна книга, один Нью-Йорк» («One Book, One New York»), метою якої 
стала підтримка незалежних книгарень, а також збільшення кількості відвідувань у бібліотеках. 

 

121. Український читач відкриває для себе Японію  [Текст] / підгот. С. Ковальчук // 
Бібліотечна планета. — 2017. — № 2. — С. 29—30. — (Книжковий всесвіт). — 
Бібліогр. у кінці ст.  
З огляду на те, що 2017 р. оголошено Роком Японії в Україні (указ Президента України від 
11.01.2017 №1/2017), до уваги читачів представлено перелік видань, котрі допоможуть відкрити 
світ цієї загадкової країни. 

 
122. Україну внесли на літературну карту світу  [Текст] / підгот. О. Білик // Бібліотечна 

планета. — 2017. — № 2. — С. 40—41. — (Події. Факти). 
До літературної карти світу, створеної користувачами американського розважально-новинарного 
сервісу Reddit (https://www.reddit.com),  увійшла й Україна. 

 
123. Федорова, М. Подарунок громаді і музею [Текст] / Федорова М., Дідусенко Г. // 

Бібліотечна планета. — 2017. — № 2. — С. 31—32. — (Книжковий всесвіт).  
відділу краєзнавства Полтавської ОУНБ імені І. П. Котляревського підготували бібліографічний 
покажчик «Духовна скарбниця національного самоусвідомлення та гідності: Полтавський 
краєзнавчий музей імені Василя Кричевського», приурочений до 125-річчя від часу заснування 
музею. 

 
124. Черниш, Н. З історії створення Енциклопедії українознавства / Н. Черниш // 

Бібліотечний вісник. — 2017. — № 2. — С. 17—25. — Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_2_5.  
У статті здійснено аналіз «Енциклопедії українознавства» та простежено історію створення й 
видавничого втілення англомовних українознавчих довідкових праць – «Ukraine. A Concise 
Encyclopedia» (1963–1971) та «Encyclopedia of Ukraine» (1984–1993).  

 
125. Ярошенко, Р. Партнерська співпраця як складник розвитку видавничого бізнесу 

[Текст] / Р. Ярошенко // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 6. — С. 3—6. — 
(Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті проаналізовано й розкрито поняття та вагомість партнерства у видавничому бізнесі як 
форми співпраці двох або кількох профільних чи непрофільних структур. 

 
126. Ярошенко, Р. Формування розвитку сучасної видавничої організації: базисні 

стратегії [Текст] / Р. Ярошенко // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 4. — С. 17—
20. — (Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглянуто базисні стратегії у контексті формування сучасної видавничої організації. 
Наведено приклади, що демонструють універсальні базисні стратегії, змодельовані для 
видавного бізнесу. 
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Видатні діячі та визначні події 

127. 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 й недосліджена бібліографічна спадщина видатного 
вітчизняного математика, одного із засновників Харківської математичної школи, професора 
Харківського університету Д. М. Синцова. 

 
128. Вітаємо мудру, талановиту людину – Тетяну Павлівну Сопову – з ювілеєм! [Текст] 

/ підгот. О. Білик // Бібліотечна планета. — 2017. — № 2. — С. 41. — (Ювілеї та 
ювіляри). 
З нагоди ювілею заступника директора Державної бібліотеки України для юнацтва з науково-
методичної роботи – Тетяни Сопової. 

 
129. Глибицька, C. Бібліографічні та бібліографознавчі праці В. М. Грамми (до 80-річчя 

від дня народження) [Текст] / Глибицька C. // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2017. — № 3. — C. 62—63. — (Видатні бібліотекарі, бібліографи). — 
Бібліогр. у кінці ст.  
Стаття присвячена бібліографічній та бібліографознавчій діяльності кандидата біологічних наук, 
природоохоронця та бібліографа В. М. Грамми. 

 
130. Зворський, С. Талановитий організатор бібліотечної справи Аполонія Кровицька 

[Текст] / Зворський С. // Бібліотечна планета. — 2017. — № 2. — С. 26—29. — 
(Постаті). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті йдеться про життєвий та професійний шлях Аполонії Антонівни Кровицької, що з вересня 
1934 р. по грудень 1935 р. працювала директором Київської обласної бібліотеки ім. ВКП(б) (нині – 
Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого). 

 

131. Кушнаренко, Н. Портрет ученого в публікаціях: бібліометричний аналіз наукового 
доробку В. Шейка [Текст] : (до 75-річчя від дня народження) / Н. Кушнаренко, 
С. Євсеєнко // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 4. — С. 37—43. —  (Видатні 
діячі та визначні події). — Бібліогр. у кінці ст.  
На основі бібліометричного аналізу вперше вивчено науковий доробок знаного українського 
вченого-культуролога В. Шейка. 

 

132. 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. 
Стаття присвячена колекційній, бібліофільській діяльності українського архітектора 
П. Ф. Альошина.  

 

133. Мошинська, К. Василь Герасимович Дригайло (із нагоди 80-річчя від дня 
народження) [Текст] / Мошинська К. // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2017. — № 3. — C. 56—61. — (Вітаємо ювіляра).  
Стаття висвітлює життя й професійну діяльність українського бібліотекознавця, директора 
Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (1991–2015), В. Г. Дригайла. 

 

134. Назустріч людям [Текст]: з нагоди ювілею головного бібліотекаря відділу 
організації та науково-методичної роботи Національної наукової медичної 
бібліотеки України Зінаїди Титіної // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 5. — 
С. 32. — (Видатні діячі та визначні події). 
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135. Ходарєва, Ю. Дослідник за покликом душі: до ювілею Н. І. Капустіної [Текст] / 
Ю. Ходарєва // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 6. — С. 40—42. — (Видатні 
діячі та визначні події). — Бібліогр. у кінці ст.  
Про завідувача відділу організації напуково-дослідної роботи ХНДБ ім. В. Г. Короленка Наталію 
Капустіну. 

 

136. Чегринець, М. Служіння улюбленій справі [Текст]: до 70-річного ювілею Галини 
Олександрівни Туркот [Текст]  / М. Чегринець // Бібліотечний форум: історія, теорія 
і практика. — 2017. — № 2. — C. 58—60. — (Вітаємо ювіляра). 
Представлено життєвий і професійний шлях завідуючої відділом міжбібліотечного абонементу та 
електронної доставки документів, голови профспілкової організації Харківської державної 
наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, заслуженого працівника культури України, ветерана 
праці Галини Олександрівни Туркот. 

 

До 500-річчя видавничої діяльності Франциска Скорини 

 

137. Груша, A. Увековечение памяти о Франциске Скорине в Беларуси (1924—1990) 
[Текст] / A. Груша // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 3. — С. 3—11. — Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_3_3. 

 

138. Корнилова Т. Учение о мудрости Франциска Скорины [Текст] / Т. Корнилова // 
Бібліотечний вісник. — 2017. — № 3. — С. 16—18. — Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_3_5. 
У статті здійснено аналіз передмова, післямова, коментарі, написані Франциском Скориною до 
різних частин Старого Завіту, пояснюється розуміння ним таких чеснот, як освіченість, мудрість, 
моральна досконалість. 

 

139. Кралюк, П. Біблійні переклади Франциска Скорини та їх вплив на видання 
україномовних новозавітних текстів часів Реформації [Текст] / П. Кралюк // 
Бібліотечний вісник. — 2017. — № 3. — С. 11—16. — Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_3_4. 
У статті розкривається вплив Реформації на культурні процеси в Україні XVI ст., зокрема на 
здійснення і публікацію біблійних текстів тогочасною українською книжною мовою.  

 

140. Ковальчук, Г. Франциск Скорина за публікаціями вчених української діаспори 
1920-х років [Текст] / Г. Ковальчук // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 3. — С. 19—
25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_3_6. 
У статті зроблено спробу повернути у науковий обіг праці зарубіжних українських дослідників 20-х 
років ХХ ст., присвячені Франциску Скорині та його виданням, які мало відомі в історіографії 
скоринознавства або й невідомі зовсім. Аналізуються, зокрема, публікації М. Возняка, О. Колесси, 
О. Яремченка, І. Огієнка, І. Свєнціцького, П. Зленка. 

 

141. Бондар,Н. Скориніана Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 
[Текст] / Н. Бондар, І. Ціборовська-Римарович // Бібліотечний вісник. — 2017. — 
№ 3. — С. 25—30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_3_7. 
У статті проведено аналіз друкованих і писемнихі пам’ятки, пов’язані з діяльністю та ім’ям 
видатного білоруського просвітителя, друкаря Франциска Скорини, які зберігаються у фондах 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Особливу увагу приділено рецепції 
доробку Ф. Скорини українським читачем XVI ст. 

 
142. Нарбутене, Д. Литовское издание по случаю юбилея «Библии Русской» Франциска 

Скорины [Текст] / Д. Нарбутене // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 3. — С. 31—
34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_3_8. — Рец. на кн.: 
Pranciškaus Skorinos «Ruséniškajai Biblijai» — 500 : [сборник статей] / [сост.] Sigitas 
Narbutas. — Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. — 
138 p.). 
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143. Заболотна, Н. «Людем посполитым к доброму научению…» [Текст] : (круглий стіл 
з нагоди 500-річчя виходу Біблії Франциска Скорини) / Н. Заболотна, Г. Ковальчук 
// Бібліотечний вісник. — 2017. — № 3. — С. 34—36. — Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_3_9 . 
24 травня 2017 р., у рамках VІІІ Міжнародної наукової конференції, що проходить щорічно у 
Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (НБУВ) у День слов’янської писемності і 
культури, відбувся круглий стіл з нагоди 500-річчя виходу книг Біблії Франциска Скорини. Цього 
року конференція мала назву «Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних 
досліджень».  

 

144. Бондар, Н. «Берковські читання» [Текст] : до 500-ліття білоруського 
книгодрукування / Н. Бондар // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 3. — С. 36—37. — 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_3_10. 
24–25 травня 2017 р. у Полоцьку (Білорусь) пройшла ІV Міжнародна наукова конференція 
«Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных книжных контактов: к 500-
летию белорусского книгопечатания». Її організаторами виступили Міжнародна асоціація 
Академій наук, Центральна наукова бібліотека імені Я. Коласа НАН Білорусі, Центр дослідження 
книж- кової культури НІВЦ «Наука» Російської АН, Бібліотека імені Врублевських Литовської АН 
та Полоцький історико-культурний заповідник. 

Рецензії. Огляди 

145. Жарков, Я. Науковий погляд на інформаційне протиборство [Текст] / Я. Жарков // 
Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 4. — С. 21—22. — Рец. на кн. : Сенченко, М. 
Підсумки роботи книжкової індустрії Білорусі та Росії / М. Сенченко. — Київ : КВІЦ, 
2017. — 332 с. 

 

146. Кононенко, В. Новий навчальний посібник з бібліографознавства [Текст] / 
В. Кононенко // Бібліотечна планета. — 2017. — № 2. — С. 32. — (Книжковий 
всесвіт). — Рец. на кн. : Швецова-Водка, Г. М. Загальне бібліографознавство. 
Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. для студентів спец. 029 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Швецова-Водка, Г. М. — Київ, 
2017. — 219 с. 

 
147. Палієнко М. Новий путівник по колекційних фондах Інституту рукопису 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / М. Палієнко // 
Бібліотечний вісник. — 2017. — № 2. — С. 41—42. — 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, Г. І. Ковальчук, О. О. Хамрай та ін.; вст. ст. Л. А. Дубровіна. — Київ, 
2015. — 326 с. 

 
148. Сенченко, М. Сучасне дослідження проблем сталого розвитку інформаційної 

сфери України [Текст] / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 5. — 
С. 15—16. — (Рецензії). — Рец. на кн. : Концептуальні засади забезпечення сталого 
розвитку інформаційної сфери України / Я. В. Котляревський [та ін.]. — Київ, 
2016. — 148 с. 

 
149. Сищенко, С. Фундаментальна біобібліографія вченого [Текст] / С. Сищенко // 

Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 6. — С. 6—8. (Рецензії). — Рец. на кн. : 
Шейко Василь Миколайович : (до 75-річчя від дня народження) : біобібліогр. 
покажчик / Харків. держ. акад. культури, бібліотека. — Харків, 2017. — 239 с. 
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150. Устіннікова, О. Сучасний погляд на бібліографічні ресурси України: зміни та 
доповнення [Текст] / О. Устіннікова // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 5. — 
С. 17—18. — (Рецензії). — Рец. на кн. : Швецова-Водка, Г. М. Історіографічне 
дослідження документознавства : навч. посібник / Г. М. Швецова-Водка. — Київ, 
2017. — 219 с. 

 
151. Шип Н. Актуальне науково-довідкове бібліографічне видання [Текст] / Н. Шип // 

Бібліотечний вісник. — 2017. — № 3. — С. 40—42. — Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_3_11. — Рец. на кн.: Схід і Південь України: час, 
простір, соціум (ХVІІ — початок ХХІ ст.) : матеріали до бібліографії : у 2 т. Т. 2 / НАН 
України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т історії України. — Київ, 
2016. — 944 с. 

Політика. Культура. Мистецтво 

152. Біловус, Л. Україномовні періодичні видання США про культурну самопрезентацію 
української діаспори як способу збереження національної ідентичності [Текст] / 
Л. Біловус // Вісник Книжкової палати. — 2017.— № 5. — С. 46—50. — (За 
рубежем). — Бібліогр. у кінці ст. 
Статтю присвячено аналізу україномовної періодики США щодо культурної самопрезентації 
української діаспори.  У результаті опрацювання періодичних видань української діаспори в 
Америці («Свобода», «Слово і Час», «Міст») представлено форми реалізації українського 
культурного життя за океаном: класичне, пісенне, театральне та візуальне мистецтво. 

 
153. Добровольська, В. В. Сучасні зміни культурної політики в Україні і розвиток 

інформаційно-комунікаційного простору культури та управління документацією 
[Текст] / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія. — 2017. — № 2. — С. 74—80. — (Соціальні комунікації). — Бібліогр. у 
кінці ст. 
У статті розглядаються напрями реформи культури в Україні, проголошеної з 2016 р., та розвиток 
цифрової культури, яка забезпечує можливості необмеженого доступу до надбань культури, а 
також набуття нових важелів в управлінні культурними процесами в Україні. 

 
154. Карпов, В. В. Українська державність в символічному означенні [Текст] // 

В. В. Карпов // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2017. — 
№ 2. — С. 4—12. — (Документознавство). — Бібліогр. у кінці ст. 
Обґрунтовано ідею, яка полягає у тому, що державні символи, окрім прикладного характеру, 
мають цілеспромоване світоглядне значення та відіграють важливу роль у становленні нації. 
Виявлена законодавча невирішеність статусу державного прапора і герба є ознакою 
культурологічної кризи. 

 
155. Курбан, О. В. Інформаційне супроводження російської гібридної агресії в Донбасі 

(2014—2016) [Текст] / О. В. Курбан // Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія. — 2017. — № 2. — С. 66—73. — (Соціальні комунікації). — Бібліогр. у 
кінці ст. 
У статті висвітлено проблематику дослідження подій російської агресії в Донбасі (2014—2016) з 
точки зору правил та технологій ведення інформаційної війни в соціальних онлайн-мережах. 

 
156. Парфенюк, І. М. Соціальні мережі інтернету як засіб комунікації політичного лідера 

[Текст]: (на прикладі соцмереж Президента України) / І. М. Парфенюк // 
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2017. — № 2. — С. 58—
65. — (Соціальні комунікації). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглядається специфіка політичних комунікацій у соціальних мережах інтернету, 
надаються рекомендації щодо підвищення їх ефективності. 
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Онищук, М. Велика Перемога у Другій світовій війні, або Як поєднати славу героїв 
[Текст] / М. Онищук // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 5. — С. 36—37. — 
(Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
В статті йдеться про необхідність відтворення правдивої картини Другої світової війни та 
гідного пошанування пам’яті її учасників, про пошук шляхів, що вестимуть до об’єднання 
й примирення нації. 

 
157. Рибачок, О. М. Документальна спадщина як складова культурних цінностей і 

культурної спадщини [Текст] / О. М. Рибачок // Бібліотекознавство. Документознав
ство. Інформологія. — 2017. — № 2. — С. 81—91. — (Соціальні комунікації). — 
Бібліогр. у кінці ст. 
У статті з'ясовуються поняття «документальна спадщина», «унікальна документальна спадщина 
в контексті терміносистеми «культура», «культурна спадщина» та «культурні цінності». 

 

158. Сенченко, М. Футурологічний прогноз розвитку людства в XXI столітті [Текст]  / 
М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 4. — С. 3—9. — 
(Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
Стаття є спробою представити футурологічний прогноз розвитку людської цивілізації в ХХІ 
столітті. В його основі лежить бачення боротьби західної моделі розвитку людства - чуттєвого 
типу культури - проти виникнення і заощадження ідеаціонального типу культури і приходу до 
влади нової еліти, вихованої цією культурою. 

 

159. Сенченко, О. Інформаційно-мережеві війни: феномен «керованого хаосу» [Текст]  / 
О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 4. — С. 31—37. — 
(Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
Обґрунтовано  погляд, що технології керованого хаосу - це новий неконтрольований 
міжнародними організаціями вид зброї масового ураження, інструмент у світопроектній боротьбі. 
розглянуто передумови створення, метологічні основи і завдання концепції керованого хаосу. 

 

160. Сенченко, О. Новий виклик людству — гібридна війна [Текст] / О. Сенченко // 
Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 5. — С. 41—45. — (Соціокомунікаційні 
технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
Розглянуто один із важливих напрямів використання соціально-комунікаційного інжинірингу для 
визначення сутності та еволюції гібридних воєн, складовою частиною яких є інформаційно-
мережеві війни, як сукупності умов, що забезпечують їх організацію, змістовне наповнення, 
сприяють досягненню державою-агресором власних цілей. 
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