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Бібліотеки в інформаційному та соціокультурному
просторі України
1. Башун, О. Концептуальні засади становлення і розвитку нового

журналу [Текст] / О. Башун // Бібліотечний форум: історія, теорія і
практика. — 2016. — № 1 (3). — С. 2—4. — (Сторінка головного
редактора).
Визначаються головні аспекти
бібліотекознавчого видання.
2.

формування

редакційної

політики

нового

Зозуля, С. Бібліотечно-інформаційна сфера України: сучасний стан
[Текст] / С. Зозуля // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 1. —
С. 22—26. — Бібліогр. у кінці ст. — (Бібліотечна справа).
Узагальнено сучасний стан бібліотечно-інфомаційної сфери в Україні, проаналізовано
бібліотекознавчу термінологію в контексті модернізації галузі.

3.

Рекомендації щодо організації бібліотечних послуг в умовах об’єднаних
територіальних громад [Текст] / підгот. Н. Розколупа // Бібліотечна
планета. — 2016. — № 1. — С. 16—18. — (Реформування бібліотечної
галузі).

4. Розколупа, Н. Перспективи трансформації мережі публічних бібліотек у

процесі реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні [Текст] / Н. Розколупа // Бібліотечна
планета. — 2016. — № 1. — С. 14—16. — (Реформування бібліотечної
галузі). — Бібліогр. у кінці ст.
Правові аспекти рефорування мережі публічних бібліотек в умовах децентралізації.
5.

Соцков, О. Динозаври зникли — самі винні [Текст] / О. Соцков //
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 1 (3). —
С. 34—35. — (Мережа бібліотек).
У статті представлено роздуми щодо сучасних проблем існування публічних бібліотек.

Українська бібліотечна асоціація
6. Бібліотеки підтримують рік англійської мови в Україні [Текст] :

рекомендації Української бібліотечної асоціації // Бібліотечний
форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 1 (3). — С. 46—47. —
(Українська бібліотечна асоціація).
7. Бояринова, О. Молодіжна секція Української бібліотечної асоціації:

закрпілюємо репутацію [Текст] / О. Бояринова // Бібліотечний
форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 1 (3). — С. 48—50. —
(Українська бібліотечна асоціація).
У статті окреслено діяльність та перспективні напрямки роботи Молодіжної секції
Української бібліотечної асоціації.
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Бібліотечна освіта. Конференції. Семінари. Форуми
8. Бірюкова, Т. Бібліотека — Освіта: наукова комунікація, інтеграція

знань, методів, технологій [Текст] / Т. Бірюкова, І. Компанієць // Вісник
Книжкової палати. — 2016. — № 1. — С. 33—37 : рис. — Бібліогр. у
кінці ст. — (Бібліотечна справа).
У статті висвітлено результати інтегрованого навчально-наукового проекту кафедри
документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного політехнічного
університету, розкрито нові шляхи співпраці в системі Бібліотека — Освіта.
9. Давидова, І. Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні

стратегії розвитку [Текст] / І. Давидова // Вісник Книжкової палати. —
2016. — № 1. — С. 51—52. — (Конференції. Конкурси. Виставки).
Про міжнародний науковий форум, присвячений розгляду методологічних і теоретичних
проблем культурології та соціальних комунікацій.
10. Загуменна, В. Підготовка фахівців інформаційної, бібілотечної та

архівної справи в Національній академії керівних кадрів культури і
мистецтв [Текст] / В. Загуменна, Я. Хіміч // Бібліотечний форум: історія,
теорія і практика. — 2016. — № 1 (3). — С. 36—37. — (Бібліотечна
освіта, підвищення кваліфікації).
Про роботу кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв та можливостей отримання бібліотечної
освіти.
11. Поперечна, Л. Бібліотечні студії імені професора М.С. Слободяника

[Текст] / Л. Поперечна // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 2. — С. 51—
53. — (Хроніка наукових подій).
Про бібліотечні студії, присвячені пам'яті українського бібліотекознавця,
документознавця, бібліографознавця професора Михайла Семеновича Слободяника
(1949—2015).

Організація бібліотечної справи.
Маркетинг. Менеджмент
12. Булах, Т. Заходи з популяризації читання: загальна характеристика

[Текст] / Т. Булах // Вісник Книжкової палати. — 2016. —№ 2. — С. 46—
48. — Бібліогр. в кінці ст.
Подано огляд і класифікацію основних заходів з популяризації книги та читання.
13. Медведєва,

В. Удосконалення іміджу сучасної бібліотеки в
інформаційному просторі [Текст] / В. Медведєва // Вісник Книжкової
палати. — 2016. — № 3. — С. 15—16. — Бібліогр. у кінці ст. —
(Бібліотечна справа).
У статті розглянуто основні складники успішного іміджу сучасної бібліотеки та
визначено інструменти для їхнього впровадження.
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Бібліотеки України: історія, досвід, ресурси
14. Букач, Т. Бібліопроект «Креативна середа» [Текст] / Т. Букач //

Бібліотечна планета. — 2016. — № 1. — С. 19—21. — (З досвіду роботи).
Висвітлено досвід роботи Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва з організації
безкоштовного дозвілля молоді, популяризації книги та читання.
15. Воскобойнікова-Гузєва О. Соціокомунікаційна діяльність провідних

бібліотек України в новітніх умовах / О. Воскобойнікова-Гузєва //
Бібліотечний вісник. — 2016. — № 1. — С. 12—17. — Бібліогр. у кінці
ст.
—
Електрон.
версія
друк.
публікації:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_1_4 (01.07.2016).
На основі моніторингу сайтів і сторінок вітчизняних бібліотек у соціальних мережах
розкрито особливий зріз національного інформаційного простору, який транслює світові
позицію держави, громадянського суспільства, окремо взятого громадянина стосовно
історичних подій в Україні.
16. Цяпало, Л. Перша Львівська медіатека як інноваційний бібліотечний

простір [Текст] / Л. Цяпало // Бібліотечна планета. — 2016. — № 1. —
С. 21—22. — (З досвіду роботи).
Про досвід першого року діяльності Першої Львівської медіатеки.

Бібліотекознавство. Бібліографічна діяльність
17. Геращенко, М. Перші вітчизняні друковані бібліографічні пам'ятки як

важливе джерело документальної пам'яті України [Текст] /
М. Геращенко, Л. Добровольська // Вісник Книжкової палати. —
2016. — № 2. — С. 16—18. — Бібліогр. у кінці ст.
У статті охарактеризовано перші вітчизняні друковані бібліографічні пам'ятки від появи
книгодрукування до кінця ХVІІІ століття; проаналізовано історію їхнього створення та
значення для опанування історичного розділу вітчизняного бібліографознавства.
18. Довгань, А. Библиотечная коммуникация как основополагающий

фактор работы современных вузовских библиотек [Текст] /
А. Довгань // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2016. —
№ 1 (3). — С. 5—9. — (Бібліотекознавство). — Бібліогр. у кінці ст.
Розглядається проблема бібліотечної комунікації, її місця і ролі в роботі університетської
бібліотеки.
19. Лалак, О. «Жива бібліотека» як інноваційна соціально-комунікаційна

технологія міжкультурної інтеракції [Текст] / О. Лалак // Бібліотечний
вісник. — 2016. — № 2. —С. 17—21. — Біблиогр. в кінці ст.
Виокремлено роль бібліотечної діяльності у процесі міжкультурної комунікації,
висвітлено
інноваційну
соціально-комунікаційну
технологію
здійснення
інтеркультурних комунікаційних процесів — інтерактивний захід «жива бібліотека».
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20. Романуха З. Термінологія бібліографічного інформування [Текст] /

З. Романуха, Г. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. — 2016. —
№ 1. — С. 46—51. — Бібліогр. у кінці ст. — Електрон. версія друк.
публікації: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_1_8 (01.07.2016).
У статті розглянуто терміни, що застосовуються для позначення бібліографічного
інформування в умовах впровадження електронних технологій. Запропоновано
багатоаспектну фасетну класифікацію інформаційних послуг, які надаються сучасними
бібліотеками в режимі бібліографічного інформування.
21. Стрішенець Н. Міжнародний стандарт каталогізації «Опис та доступ до

ресурсу» («Resource Description and Access»): особливості впровадження
[Текст] / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 1. —
С. 41—45. — Бібліогр. у кінці ст. — Електрон. версія друк. публікації:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_1_7 (01.07.2016).
Здійснено аналіз термінології, структури, стану впровадження у бібліотеках світу
нового міжнародного стандарту «Опис та доступ до ресурсу», призначеного для
електронного середовища.
22. Туровська, Л. Місія й візія сучасних бібліотек в епоху посткнижкової

культури (між Гутенбергом та Інтернетом) [Текст] / Л. Туровська //
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 1 (3). —
С. 10—15. — (Бібліотекознавство).
У статті надано історичні аспекти розвитку бібілотек та представлено міркування щодо
майбутнього книгозбірень, розглядаються переваги та вразливі компоненти як
друкованої, так і електронної книги.
23. Цзя, І. Кінодокумент у соціально-комунікаційному процесі [Текст] /

І. Цзя // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 3. — С. 39—42. —
Бібліогр. у кінці ст.
Розглянуто кінодокумент у соціально-комунікаційному процесі.

Дослідницька діяльність. Бібліометрика
24. Асєєв,

Г. Наукометрія, інформетрія, бібліометрія: визначення і
розмежування [Текст] / Г. Асєєв // Бібліотечний вісник. — 2016. —
№ 2. — С. 3—10 : іл. — Бібліогр. у кінці ст.
Розглядаються об'єкт, предмет, завдання, взаємозв'язки метричних досліджень сучасного
наукознавства: наукометрії, інформетрії, інфометрії, бібліометрії, кіберметрії, вебометрії.

25. Асєєв, Г. Структура метричних досліджень у сучасному наукознавстві

[Текст] / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 1. — С. 6—
9. — Бібліогр. у кінці ст. — (Соціальні комунікації).
Про завдання, взаємовпливи та взаємозалежність метричних досліджень (наукометрія,
інформетрія, інфометрія, бібліометрія, кіберметрія і вебометрія) у сучасному
наукознавстві.
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26. Колесникова,

Т. Читацька активність студентів технічного ВНЗ
(читання літератури іноземними мовами) [Текст] / Т. Колесникова,
Н. Біла // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 2. — С. 26—32 : іл. —
Бібліогр. у кінці ст.
Аналізуються результати анкетування студентів Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ) та
відповідність фондів літератури іноземними мовами в бібліотеці ДНУЗТ потребам
читачів-студентів.

27. Рабаданова, Л. Бібліометричний аналіз наукових публікацій у галузі

національно-патріотичного
виховання
в
загальнодержавній
реферативній базі даних «Україніка наукова» (1998 — 2015 рр.) [Текст] /
Л. Рабаданова // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 2. — С. 10—13.
Висвітлено динаміку наукових публікацій у галузі національно-патріотичного виховання
на основі матеріалів загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» за
період 1998 — 2015 рр. із застосуванням бібліометричного методу.
28. Романюк,

О. SWOT-аналіз як основа стратегічного управління
бібліотечною діяльністю [Текст] / О. Романюк // Бібліотечна планета. —
2016. — № 1. — С. 23—26. — (З досвіду роботи).
SWOT-аналіз діяльності публічних бібліотек м. Києва за 2014 рік.

29. Цимбалюк, П. Науково-дослідна робота обласної бібліотеки отримує

новий імпульс [Текст] / П. Цимбалюк // Бібліотечний форум: історія,
теорія і практика. — 2016. — № 1 (3). — С. 16—18. — (Наукові
дослідження в бібліотеках).
Висвітлено здобутки та сучансий стан науково-дослідної роботи Вінницької ОУНБ
ім. К. А. Тімірязєва.

Бібліотечні ресурси. Колекції
30. Бабушкіна, І. Шевченкіана Одеської національної бібліотеки [Текст] /

І. Бабушкіна // Бібліотечна планета. — 2016. — № 1. — С. 27—29. — (З
досвіду роботи). — Бібліогр. у кінці ст.
31. Бабушкіна, І. Шевченкіана в Одеській національній науковій бібліотеці

[Текст] / І. Бабушкіна // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 3. —
С. 37—39. — Бібліогр. у кінці ст. — (Видатні діячі та визначні події).
Стаття розповідає про Шевченкіану Одеської національної бібліотеки та інформаційнопросвітницькі заходи бібліотеки шевченківської тематики.
32. Бондарчук, О. Кімната-музей рідкісної книги у педагогічній бібліотеці

[Текст] / О. Бондарчук // Бібліотечний форум: історія, теорія і
практика. — 2016. — № 1 (3). — С. 32—33. — (Мережа бібліотек).
Про створення , мета та напрями діяльності кімнати-музею рідкісної книги у державній
науково-педагогічній бібліотеці України ім. В. О. Сухомлинського.
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33. Боднарчук, О. Кімната-музей рідкісної книги в педагогічній бібліотеці

[Текст] / О. Боднарчук // Бібліотечна планета. — 2016. — № 1. — С. 36—
38. — (Події. Факти).
Про відкриття кімнати-музею рідкісної книгии в Державній науково-педагогічній
бібліотеці України ім. В. О. Сухомлинського.
34. Корнійчук,

М. Особливості формування фонду та приватних
книжкових колекцій Наукової бібліотеки Національного університету
«Острозька академія» [Текст] / М. Корнійчук // Бібліотечний форум:
історія, теорія і практика. — 2016. — № 1 (3). — С. 19—21. —
(Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст.
Представлено досвід роботи наукової бібліотеки Національного університету «Острозька
академія» з формування документного фонду та розкрито багатогранність приватних
книжкових колекцій, подарованих бібліотеці.

35. Конта, Р. Етнографічна збірка музею Наукового товариства імені

Шевченка у Львові: сучасна українська історіографія [Текст] /
Р. Конта // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 2. — С. 34—38. —
Бібліогр. у кінці ст.
Здійснено огляд історіографічних публікацій щодо формування етнографічної збірки
музею Наукового товариства імені Шевченка у Львові.
36. Лосієвський,

І. Автографи у бібліотечних фондах [Текст] /
І. Лосієвський // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 1. — С. 42—
48. — Бібліогр. в кінці ст. — (Бібліотечна справа).

У статті розглянуто актуальні питання теорії та практики формування колекцій і зібрань
автографічних пам'яток у фондах наукових бібліотек.
37. Матяш І. «Світова бібліотека україніки» Євгена Слабченка як ідея і

культурологічний проект народної дипломатії [Текст] / І. Матяш //
Бібліотечний вісник. — 2016. — № 1. — С. 30—40. — Бібліогр. у
кінці ст.
—
Електрон.
версія
друк.
публікації:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_1_6 (01.07.2016).
Про «Світову бібліотеку україніки», засновану в 1950–1960 рр. у м. Ніцца (Франція)
французьким кінооператором і режисером українського походження Євгеном
Антоновичем Слабченком (Еженом Деславом).
38. Якубова, Т. Теологічні видання у фондах літератури французькою,

польською мовами НБУВ [Текст] / Т. Якубова // Вісник Книжкової
палати. — 2016. —№ 2. — С. 18—22.
У статті надано книгознавчу інформацію про теологічні енциклопедії, словник, Біблії
західного християнства, які зберігаються у фондах літератури французькою, польською
мовами відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського.
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Інформаційні технології. Електронні бібліотечні ресурси
39. Білик,

О. Інтерактивне обслуговування користувачів публічних
бібліотек України — шлях до самообслуговування [Текст] / О. Білик //
Бібліотечна планета. — 2016. — № 1. — С. 30—36. — (Інформаційні
технології). — Бібліогр. у кінці ст.
Наведено приклади вправадження інтерактивних послуг у практику роботи публічних
бібліотек України, в т.ч. Тернопільської ОУНБ.

40. Гранчак, Т. Використання національними бібліотеками соцмереж для

представлення бібліотечних продуктів і послуг [Текст] / Т. Гранчак //
Бібліотечний вісник. — 2016. — № 1. — С. 18—29. — Бібліогр. у
кінці ст.
—
Електрон.
версія
друк.
публікації:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_1_5 (01.07.2016).
41. Дубровіна,

Л. Розвиток електронних інформаційних ресурсів
рукописної та книжкової спадщини в Національній бібліотеці України
імені В. І. Вернадського [Текст] / Л. Дубровіна, Г. Ковальчук //
Бібліотечний вісник. — 2016. — № 1. — С. 3—11. — Електрон. версія
друк. публікації: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_1_3 (01.07.2016).

Розкривається сучасний стан підготовки електронних ресурсів рукописних і книжкових
колекцій Інституту рукопису, відділу стародруків та рідкісних видань, відділу
бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського.
42. Ісаєнко,

О. Пошукові можливості Краєзнавчого електронного
мультиресурсу «Історія міст і сіл України» [Текст] / О. Ісаєнко // Вісник
Книжкової палати. — 2016. — № 3. — С. 23—27. — (Інформаційні
ресурси).

Про краєзнавчий електронний мультиресурс «Історія міст і сіл України», формування
якого відбувається в межах інноваційного проекту «Бібліотечно-культурологічний
зведений інтегрований краєзнавчий електронний мультиресурс «Історія міст і сіл
України», започаткований у 2014 році фахівцями Національної історичної бібліотеки
України.
43. Коновал, Л. Функціонування національних цифрових бібліотечних

проектів у контексті формування електронної бібліотеки «Україніка»
[Текст] / Л. Коновал // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 2. — С. 11—
16. — Бібліогр. у кінці ст.
Досліджується міжнародний досвід формування та систематизації цифрового контенту
національних бібліотечних проектів, зокрема, пропонуються шляхи створення та
удосконалення електронної бібліотеки «Україніка» Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського.
44. Мар’їна, О. Бібліотекав медіапросторі сучасності [Текст] / О. Мар’їна //

Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 3. — С. 17—20. — Бібліогр. у
кінці ст. — (Бібліотечна справа).
Досліджено особливості новітніх медіа та визначено напрями розвитку діяльності
бібліотек у віртуальному просторі.
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45. Науменко, К. Представлення бібліографічної інформації на сайтах

ОУНБ [Текст] / К. Науменко // Бібліотечна планета. — 2016. — № 1. —
С. 36—38. — (Інформаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст.
Здійснено аналіз представлення бібліографічної інформації на сайтах ОУНБ, у т.ч.
Тернопільської ОУНБ.
46. Подуфала,

Ю.
Інформаційне
забезпечення
комплектування
документно-інформаційними ресурсами бібліотеки ВНЗ [Текст] /
Ю. Подуфала, І. Рябець // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 2. —
С. 26—28. — Бібліогр. укінці ст.
У статті проаналізовано особливості інформаційного забезпечення комплектування
документно-інформаційними ресурсами на прикладі діяльності Наукової бібліотеки
Національного університету «Києво-Могилянська академія».

47. Рубан, А. Формування та використання інформаційних ресурсів у

бібліотеках [Текст]: огляд видань 2010—2014 / А. Рубан // Вісник
Книжкової палати. — 2016. — № 1. — Бібліогр. у кінці ст. —
(Бібліотечна справа).
У статті проаналізовано документопотік з питань формування та використання
інформаційних ресурсів у бібліотеках України за останні п'ять років.
48. Ситник,

О. Методи оцінювання комунікативності композиційнографічного моделювання інтернет-ресурсів [Текст] / О. Ситник // Вісник
Книжкової палати. — 2016. — № 3. — С. 46—48. — Бібліогр. у кінці
ст. — (Соціальні комунікації).

У статті розглянуто основні методи оцінювання комунікативності новинних інтернетресурсів. Розкрито функціональні можливості інструментів веб-аналітики у процесі
моніторингу комунікативного потенціалу композиційно-графічного моделювання
мережевих медіа.
49. Стрілець, Н. Представлення електронних версій видань у відкритому

доступі [Текст]: (із досвіду ХДНБ ім. В. Г. Короленка) / Н. Стрілець //
Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 3. — С. 20—23. — Бібліогр. у
кінці ст. — (Інформаційні ресурси).
Висвітлено досвід Харківської державної наукової бібілотеки ім. В. Г. Короленка з
представлення електронних версій видань на сервісі Calameo.
50. Трачук, Л. Веб-технології в технологічному процесі обслуговування

користувачів бібліотек [Текст] / Л. Трачук // Вісник Книжкової
палати. — 2016. — № 2. — С. 23-25.
Досліджено технологічний процес обслуговування користувачів бібліотек в умовах
застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і проаналізовано
використання веб-технологій на сайтах обласних універсальних наукових бібліотек
України.
51. Черниш,

Н. Українські електронні енциклопедії як складова
національного інформаційного простору [Текст] / Н. Черниш // Вісник
Книжкової палати. — 2016. — № 2. — С. 29—34. — Бібліогр. у кінці
ст. — (Інформаційні ресурси).
Про українські електронні енциклопедичні видання в інтернет-мережі.
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52. Шекера,

П. Комплексний підхід до створення ретроспективного
електронного каталогу журналів та продовжуваних видань
НБУВ [Текст] / П. Шекера, І. Хандошко // Вісник Книжкової палати. —
2016. — № 3. — С. 27—30 : іл. — Бібліогр. у кінці ст. — (Інформаційні
ресурси).
Здійснено ретроспективний аналіз журналів і продовжуваних видань у фондах
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, проаналізовано проблеми,
основні критерії створення ретроспективного е-каталогу журналів та продовжуваних
видань.

Окремі бібліотеки
До 150-річчя Національної парламентської бібліотеки України
53. Вилегжаніна,

Т. Національна парламентська бібліотека України:
працюємо на майбутнє [Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна
планета. — 2016. — № 1. — С. 4—5. — (Колонка головного редактора).

Ювілейна стаття з нагоди 150-річчя від часу заснування Національної парламентської
бібліотеки України.
54. Зворський, С. Факти з історії Національної парламентської бібліотеки

України: поступальний розвиток на тлі нових викликів (1991 р. — поч.
2016-го) [Текст] / С. Зворський // Бібліотечна планета. — 2016. —
№ 1. — С. 6—8 : фот. — (До 150-річчя Національної парламентської
бібліотеки України).
55. Леонтович, О. Київська родина Барщевських [Текст] / О. Леонтович //

Бібліотечна планета. — 2016. — № 1. — С.8—12 : фот. — (До 150-річчя
Національної парламентської бібліотеки України).
Спогади Олени Леонтович, правнучки В. Г. Барщевського — власника бібліотеки, на
базі якої було створено Київську російську публічну бібліотеку (нині НПБУ).

***
56. Добко, Т. Енциклопедія Визвольної боротьби «Подєбрадський полк»

Армії УНР» [Текст] / Т. Добко // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 2. —
С. 54—56 : іл.
Про презентацію енциклопедії Визвольної боротьби «"Подєбрадський полк" Армії
УНР», що відбулась у Національній бібліотеці України і м. В. І. Вернадського.
57. Капралюк, О. Науково-методичне забезпечення та координування

діяльності наукових сільськогосподарських бібліотек [Текст] /
О. Капралюк // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 3. — С. 12—
14. — Бібліогр. у кінці ст. — (Бібліотечна справа).
Про мережу наукових сільськогосподарських бібліотек обласних територіальних
об’єднань (ТО) і науково-методичну діяльність головних бібліотек цих об’єднань.
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58. Майдак, Т. Творчі бібліотечні акції як основа позитивного іміджу

бібліотеки [Текст] / Т. Майдак // Бібліотечний форум: історія, теорія і
практика. — 2016. — № 1 (3). — С. 22—25. — (Бібліотечнобібліографічне обслуговування).
У статті представлено досвід проведення вуличних бібліотечних акцій бібліотеками
Кременчуцької міської централізованої бібілотечної системи.
59. Напуда, Є. Сучасна бібліотека: змінюємо формат, створюємо новий

образ [Текст] / Є. Напуда // Бібліотечний форум: історія, теорія і
практика. — 2016. — № 1 (3). — С. 26—28. — (Бібліотечнобібліографічне обслуговування).
Про інноваційні форми та методи роботи та роль партнерства в діяльності Закарпатської
ОУНБ ім. Ф. Потушняка.
60. Підсумки та пріоритети діяльності бібліотек науково-дослідних установ

НАН України [Текст] // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 1. — С. 63—
66.
—
Електрон.
версія
друк.
публікації:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_1_10 (01.07.2016).
Про діяльність бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук
України.
61. Туровська, Л. Інформаційно-комунікаційна діяльність НБУВ у системі

бібліотечного обслуговування [Текст] / Л. Туровська // Вісник
Книжкової палати. — 2016. — № 3. — С. 42—43. — Бібліогр. у кінці
ст. — (Соціальні комунікації).
Розглянуто систему бібліотечно-інформаційного
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

обслуговування

Національної

62. Чайковська,

Л. Особливості формування документного потоку
наукових
видань
у
Національній
бібліотеці
України
імені В. І. Вернадського у 2011—2015 роках: здобутки та перспективи
[Текст] / Л. Чайковська, Є. Білько // Вісник Книжкової палати. —
2016. — № 3. — С. 8—12. — Бібліогр. у кінці ст. — (Бібліотечна справа).

Про стан комплектування фондів науковими виданнями на сучасному етапі та
інформаційний потік наукових видань у Національній бібліотеці України
імені В. І. Вернадського.
63. Шевченко,

О. «Плекаємо патріотів» [Текст] / О. Шевченко //
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2016. — № 1 (3). —
С. 29—31. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування).
Висвітлено досвід Дніпропетровської ОУНБ ім. Первоучителів словянських Кирила і
Мефодія щодо реалізації цільової програми «Плекаємо патріотів.

Бібліотеки Тернопільщини
64. Клим’юк, М. Читачів забагато не буває [Текст] / М. Клим’юк // Вільне

життя плюс. — 2016. — 15 січ. — С. 3.
У публікації подаються цікаві дані щодо розвитку бібліотечної галузі Тернопільщини.
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65. Пшоняк,

І. Депутати подарують книги бібліотекам [Текст] /
І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2016. — 1 берез. — С. 11. — (Арт).

Про книги, подаровані бібілотекам міста й області депутатами Тернопільської міської
ради.

Тернопільська обласна
універсальна наукова бібліотека
66. Басок, П. Зустріч із мистцями - на сторінках посібника [Текст] /

П. Басок // Вільне життя плюс. — 2016. — 25 берез. — С. 3. — (Відгук).
Про видання бібліографічного покажчика «Мистці Тернопільщини», підготовленого
фахівцями Тернопільської ОУНБ у серії «Мистецька Тернопільщина».
67. Бобрівець, М. Згуртуватися заради Марічки [Текст] / М. Бобрівець //

Вільне життя плюс. — 2016. — № 8 (3 лют.). — С. 16. — (Потрібні
волонтери).
Відділ міського абонементу Тернопільської ОУНБ — координатор проекту зі створення
дейзі-бібліотеки, пропонує долучитися до начитування літератури для незрячих.
68. Брик, А. Книжка для Марічки [Текст] / А. Брик // Наш день. — 2016. —

2—8 берез. — С. 8 : фот. — (Добрі справи).
Тернопільська ОУНБ разом із партнерами зі Львова розпочала унікальний проект для
допомоги незрячим людям.
69. Воробель,

С. Основи програмування — безкоштовно [Текст] /
С. Воробель // Вільне життя плюс. — 2016. — № 8 (3 лют.). — С. 4.

На базі Тернопільської ОУНБ проходитимуть безкоштовні
програмування за навчальною програмою Technology Nation.

заняття

з

основ

70. Горловиця, О. Степан Качала — співзасновник і меценат «Просвіти»

[Текст] / О. Горловиця // Свобода. — 2016. — 15 січ. — С. 2.
Про краєзнавчі читання з нагоди 200-річчя від дня народження публіциста, історика,
громадсько-освітнього і політичного діяча Степана Качали в Тернопільській ОУНБ.
71. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень – грудень

2015 р.] / підгот.: Надія Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. —
2016. — Чис. 1. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із
змісту: [У Тернопільській ОУНБ — презентація роману Ніни Фіалко
«Коли брати стають ворогами»]. — С. 154.
72. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень – грудень

2015 р.] / підгот.: Надія Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. —
2016. — Чис. 1. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із
змісту: [У Тернопільській ОУНБ — презентації... [Текст] : [книги
Євгена Положія
«Іловайськ» та збірника «Лицарі нескореного
духу»]. — С. 158.
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73. Ковалькова,

Т. Культовий письменник сучасності [Текст] /
Т. Ковалькова // Вільне життя плюс. — 2016. — 4 берез. — С. 6. —
(Книгозбірня поруч).
У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір пам’яті, присвячений 75-й річниці від дня
народження Юрія Покальчука, українського письменника, перекладача, науковця,
громадського діяча.

74. Ліберний, О. Тернопільський король детективного роману [Текст] /

О. Ліберний // Свобода. — 2016. — 25 берез. — С. 3 : фот.
На черговому засіданні клубу шанувальників книги в Тернопільській ОУНБ відбулася
творча зустріч з письменником Олексієм Волковим.
75. Ліберний, О. Україна — країна поетів [Текст] / О. Ліберний

//

Свобода. — 2016. — 4 берез. — С. 4 : фот. — (Презентація).
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книги-альманаху поезій та прози про
міста України «Поетична топоніміка» за участі її редактора-упорядника Любові
Сердунич та авторів унікального збірника.
76. Музика, Т. Усе, що ви хотіли знати про Німеччину [Текст] /

Т. Музика // Вільне життя плюс. — 2016. — 29 січ. — С. 6.
Тернопільська ОУНБ стала партнером Німецької служби новин.
77. Олійник, Д. Закликають начитувати книги для незрячих [Текст] /

Д. Олійник // RIA плюс. — 2016. — 24 лют. — С. 10 : фот.
Долучитися до озвучення підручників і художніх книг для людей з вадами зору
пропонують тернополянам працівники Тернопільської ОУНБ.
78. Пайонк, М. Одіссея Романа Ільницького

[Текст] / М. Пайонк,
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2016. — 18 берез. — С. 6. —
(Доповнюючи енциклопедію).
Фонд Тернопільської ОУНБ поповнився книжкою Романа Ільницького «Думки про
українську визвольну політику».

79. Савчук, Г. Презентація «Поетичної топоніміки» [Текст] / Г. Савчук. —

(Неопалима купина) // Свобода. — 2016. — 26 лют. — С. 4 : іл.
Про презентацію книжки поезії та прози про міста й села України «Поетична
топоніміка» в Тернопільській ОУНБ.
80. «Український Донбас» [Текст] : [Тернопільська ОУНБ виступає

координатором у зборі літератури, в рамках проекту культур.
інтеграції «Український Донбас»] // Свобода. — 2016. — 19 лют. — С. 4.
81. Чубата, Д. Істина Степана Качали [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя

плюс. — 2016. — 15 січ. — С. 5.
У Тернопільській ОУНБ відбулися краєзнавчі читання «Його устами промовляла істина»
з нагоди 200-річчя від дня народження Степана Качали.
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Будівництво нового приміщення
Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки
82. Вільчинський, О. Нарешті добудуємо? [Текст] / О. Вільчинський // RIA

плюс. — 2016. — 13 січ. — С. 15.
Про найвідоміший на Тернопіллі довгобуд — обласну бібліотеку.
83. Тернопільська міська рада готова взяти бібліотеку-довгобуд на баланс

міста [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2016. — 20 січ. — С. 3.
Про бібліотеку-довгобуд міста Тернополя.

Тернопільська обласна бібліотека для молоді
84. Мальовнича Україна на полотнах Миколи Мельника [Текст] // Наш

день. — 2016. — 24—29 лют. — С. 13 : фот. — (Культура).
Про виставку живописних полотен художника Миколи Мельника в Тернопільській
обласній бібліотеці для молоді.

Тернопільська обласна бібліотека для дітей
85. Ониськів, Н. «Рости, живи і пам’ятай!» [Текст] / Н. Ониськів // Вільне

життя плюс. — 2016. — 4 берез. — С. 6. — (Вечір пам’яті Героїв).
Про вечір пам’яті «Героям Небесної Сотні присвячується...» в Тернопільській обласній
бібліотеці для дітей.
86. Пилипчук, У. Коляда серце гріє [Текст] / У. Пилипчук // Свобода. —

2016. — 22 січ. — С. 4 : фот.
Про зустріч «Коляда серце гріє» в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей.
87. Пилипчук,

У. Українська пісня, вимита сльозами [Текст] /
У. Пилипчук // Вільне життя плюс. — 2016. — 4 берез. — С. 2. —
(Свято).
Про свято «Українська пісня, вимита сльозами» в Тернопільській обласній бібліотеці
для дітей.

88. Пилипчук, У. Юридичний діалог з дітьми [Текст] / У. Пилипчук //

Вільне життя плюс. — 2016. — 26 лют. — С. 6. — (Книгозбірня поруч).
Правознавча зустріч читачів Тернопільської обласної бібліотеки для дітей із інспектором
Тернопільського відділу поліції ГУНП в області Аллою Мацієвською.
89. Романюк, О. Підкаже нам Тарас [Текст] / О. Романюк // Вільне життя

плюс. — 2016. — 25 берез. — С. 5. — (Книгозбірня поруч).
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся поетичний Шевченківський
захід «Як далі жить підкаже нам Тарас».
90. Хованець, Т. Так співає Лесине серце [Текст] / Т. Хованець // Вільне

життя плюс. — 2016. — 4 берез. — С. 8. — (Книгозбірня поруч).
Про книжково-ілюстративну виставку «Спів Лесиного серця», присвячену 145-річчю від
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дня народження Лесі Українки в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей.

Тернопільська міська централізована бібліотечна система
91. Ваврін, Г. Любомир Стринаглюк презентував книгу про розпізнавання

знаків-символів [Текст] / Г. Ваврін // Тернопіль вечірній. — 2016. —
1 берез. — С. 11 : фот.
Презентація книжки івано-франківського письменника, громадського діяча Любомира
Стринаглюка «Знаки часу. Розпізнавання» відбулась у вТернопільській міській
бібліотеці для дорослих № 4.
92. Гаврилюк, І. «Поезія свободи і свобода поезії» [Текст] / І. Гаврилюк //

Свобода. — 2016. — 4 берез. — С. 4.
Про творчу зустріч із Юрієм Завадським і
центральній міській бібліотеці.

Юрієм Матевощуком у Тернопільській

93. Зимненко, А. Вона називала себе Українкою [Текст] / А. Зимненко //

Вільне життя плюс. — 2016. — 4 берез. — С. 2 : фот. — (Коротко).
Про ювілейні заходи з нагоди 145—річчя від дня народження Лесі Українки в
Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дорослих.
94. Зимненко, А. Спілкувалися з поетесою [Текст] / А. Зимненко // Вільне

життя плюс. — 2016. — 26 лют. — С. 6. — (Зустріч ).
Творча зустріч із поетесою Марією Черешнюк-Олінською в Тернопільській міській
бібліотеці № 5 для дорослих.
95. Компанієць, Г. «Я над світом цвітом буду проростати» [Текст] /

Г. Компанієць, О. Лехіцька // Вільне життя плюс. — 2016. —
25 берез. — С. 3. — (Книгозбірня поруч).
Про літературний урок пам'яті Василя Ярмуша на тему: «Я над світом цвітом буду
проростати» у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля».
96. Крочак, І. «Війна в моїй країні» [Текст] / І. Крочак // Свобода. —

2016. — 3 лют. — С. 3 : фот.
Про виставку світлин тернопільського фотокореспондента, загиблого бійця батальйону
«Айдар» Віктора Гурняка «Війна в моїй країні» в Тернопільській міській бібліотеці для
дорослих № 4.
97. Крочак, І. Фотовиставка Віктора Гурняка «Війна в моїй країні»

відкрилася у Тернополі [Текст] / І. Крочак // Тернопіль вечірній. —
2016. — № 3 (3 лют.). — С. 12 : фот.
Про фотовиставку тернопільського фотокореспондента, загиблого бійця батальйону
«Айдар» Віктора Гурняка в Тернопільській міській бібліотеці для дорослих № 4.
98. Палій, А.-В. Лариса Миргородська презентувала свою поетичну збірку

[Текст] / А.-В. Палій // Тернопіль вечірній. — 2016. — 17 лют. — С. 1 :
фот. — (Події).
Презентація збірки Лариси Миргородської «В оркестрі дня» відбулась у бібліотеці № 4
для дорослих Тернопільської міської ЦБС.
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99. Перун, В. Світлини Віктора Гурняка мандрують світом [Текст] /

В. Перун // Вільне життя плюс. — 2016. — 3 лют. — С. 15 : фот.
Виставка світлин Віктора Гурняка експонується в Тернопільській міській бібліотеці для
дорослих № 4.
100. Правдива, Д. Продовжує палати вогонь її пісень [Текст] / Д. Правдива //

Вільне життя плюс. — 2016. — 4 берез. — С. 5. — (Обрії «Просвіти»).
Про заходи Тернопільської міської бібліотеки № 4 для дорослих з нагоди 145-річчя від
дня народження Лесі Українки.
101. Пшоняк, І. Безсмертна донька мудрого народу [Текст] / І. Пшоняк //

Тернопіль вечірній. — 2016. — 1 берез. — С. 11 : фот.
У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дорослих відзначили 145-у річницю від дня
народження Лесі Українки.
102. Пшоняк, І. «Книготерапія» для бійців [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль

вечірній. — 2016. — 1 берез. — С. 11 : фот.
Про заходи Тернопільської міської бібліотеки № 2 для дорослих з нагоди 145-річчя від
дня народження Лесі Українки.
103. Пшоняк, І. Поезія — це свято, як любов [Текст] / І. Пшоняк //

Тернопіль вечірній. — 2016. — 16 берез. — С. 6 : фот.
Про презентацію збірки поезій Марії Черешнюк-Олінської «На стежинах мого життя» в
Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дорослих.
104. Савчук, В. Написано неповторно! [Текст] / В. Савчук // Вільне життя

плюс. — 2016. — 19 лют. — С. 6 : іл. — (На книжкову полицю).
Про збірку «Жменька активованих хвилин»
Тернопільської міської бібліотеки № 4 для дітей.

Люби

Малецької,

бібліотекаря

105. Семеняк, В. «Це свято, як любов» [Текст] / В. Семеняк // Свобода. —

2016. — 4 берез. — С. 4. — (Духовна скарбничка).
У Тернопільській бібліотеці № 5 для дорослих відбулася презентація збірки поезій Марії
Черешнюк-Олінської «На стежинах мого життя».
106. Чубата, Д. Невмируще Тарасове слово [Текст] / Д. Чубата // Вільне

життя плюс. — 2016. — 25 берез. — С. 8. — (Вечір-посвята).
Про вечір-посвяту Кобзареві «Не вмре поезія — не згине сила духу», організований
працівниками Тернопільської міської бібліотеки № 4 для дорослих.

Інші бібліотеки області
Бібліотеки централізованих бібліотечних систем
107. Аверкієв, В. Їхньої долі торкнулась війна [Текст] / В. Аверкієв // Номер

один. — 2016. — 2 берез. — С. 12 : фот. — (Думки вголос).
У Теребовлянській районній бібліотеці вояки ОУН-УПА, афганці та АТОвці ділилися
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спогадами з молодим поколінням.
108. Аверкієв, В. Художник із Теребовлі оформив посольство України в

Москві в національному стилі! [Текст] / В. Аверкієв // Номер один. —
2016. — 13 січ. — С. 15 : фот.
У Теребовлянській районній бібліотеці діє виставка картин заслуженого художника
України Миколи Шевчука.
109. Попович,

В. У Бережанах — «війна» за бібліотеку [Текст] /
В. Попович // Номер один. — 2016. — 3 лют. — С. 5.

У приміщенні Бережанської районної бібліотеки міська рада мала намір розмістити
своїх чиновників.
110. Попадюк, О. Мандрівка країною поезії [Текст] / О. Попадюк // Вільне

слово. — 2016. — 29 січ. — С. 4 : фот. — (Творчість наших земляків).
У Козівській районній бібліотеці відбулася презентація книги В. Базара «Мандрівник».
111. Романів, Д. У «Берегині» читали вірші [Текст] / Д. Романів // Вільне

життя плюс. — 2016. — 18 берез. — С. 4. — (Що у вас?).
Фахівці Козівського райцентру зайнятості спільно з представниками районної
централізованої бібліотечної системи провели засідання жіночого клубу «Берегиня».
112. Тарас Юрик на Зборівщині подарував газовий конвектор [Текст] //

Вільне життя плюс. — 2016. — 17 лют. — С. 2 : фот.
Бібліотека села Кабарівці, що на Зборівщині, отримала новий газовий конвектор від
народного депутата України Тараса Юрика.
113. Тарас Юрик подарував газовий конвектор [Текст] // Свобода. - 2016. -

17 лют. - С. 3 : фот. - (Про важливе).
Бібліотека села Кабарівці, що на Зборівщині, отримала новий газовий конвектор від
народного депутата України Тараса Юрика.
114. Тракало, О. До джерел любові і болю [Текст] / О. Тракало // Свобода. —

2016. — 25 берез. — С. 4 : фот. — (Наші незабутні).
Про годину-спомин «До джерел любові і болю» в Заліщицькій районній центральній
бібліотеці з нагоди 65-річчя від дня народження Степана Сапеляка.
115. Тракало, О. Юрія Вербицького вшанували на прабатьківській землі

[Текст] / О. Тракало. — (Герої не вмирають!) // Свобода. — 2016. —
26 лют. — С. 1 : фот.
Про зустріч з учасниками Майдану, воїнами АТО з нагоди вшанування пам'яті
уродженця с. Блищанка Заліщицького району Юрія Вербицького у Заліщицькій
центральній районній бібліотеці.

Бібліотеки інших систем і відомств
116. Садовська, Г. Тричі воскресла [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя

плюс. — 2016. — 16 берез. — С. 6 : фот. — (Історія, що поруч).
Про бібліотеку Кременецької гуманітарно-педагогічної академії.
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Бібліотеки та професійна освіта за рубежем
Керзюк, О. Партнерська співпраця Британської бібліотеки [Текст] /
О. Керзюк // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 2. — С. 22—25. —
Бібліогр. у кінці ст.

117.

Про роботу відділу європейських та американських студій Британської бібліотеки в
контексті нової стратегії бібліотеки, ухваленої 2015 році.
118. Лога, Т. Розвиток шкільних бібліотек у системі освіти: зарубіжний

досвід [Текст] / Т. Лога // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 1. —
С. 37—41. — Бібліогр. у кінці ст. — (Бібліотечна справа).
На основі досвіду роботи бібліотек Франції, Німеччини, Австрії, Великобританії,
Австралії, США, Японії, Росії здійснено аналіз основних тенденцій трансформації
зарубіжних шкільних бібліотек в інформаційні освітні центри.

Саданад, Б. Використання та вплив електронних періодичних видань
на користувачів Пуненського університету (Індія) [Текст] / Б. Саданад ;
пер. з англ.: Ю. Луговцева // Бібліотечний форум: історія, теорія і
практика. — 2016. — № 1 (3). — С. 38—40. — (Досвід зарубіжних країн).

119.

Про підсумки дослідження щодо рівня задоволеності користувачів бібліотеки
Пуненського університету (Індія) новим (електронним) форматом періодичних видань та
електронними періодичними ресурсами бібліотеки.

Філіпова,
Л.
Магістерські освітні
програми бібліотечноінформаційного профілю в університетах США: досвід організації та
змісту навчання [Текст] / Л. Філіпова // Вісник Книжкової палати. —
2016. — № 3. — С. 49—52. — (За рубежем).

120.

Розглянуто та проаналізовано досвід організації та змісту навчання за магістерськими
освітніми програмами бібліотечно-інформаційного профілю в університетах США.

Чуканова, С. Проблеми професійної підготовки фахівців із
бібліотекознавства та інформології в США у педагогічній теорії
[Текст] / С. Чуканова // Бібліотечний форум: історія, теорія і
практика. — 2016. — № 1 (3). — С. 41—45. — (Досвід зарубіжних
країн). — Бібліогр. у кінці ст.

121.

У статті подано короткий огляд процесу професійної підготовки фахівців із
бібліотекознавства та інформології в США.

Книгознавство. Видавнича спpава. Проблеми читання
Бондар, Ю. Давньоримське видавництво: усна традиція, письмо та
закони в контексті суспільних трансформацій [Текст] / Ю. Бондар //
Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 2. — С. 3—7. — Бібліогр. у
кінці ст.

122.

Простежується процес зародження видавничої справи у Давньому Римі, розглянуто
чинники і складники давньоримського видавництва, вплив на нього, зокрема, усної
традиції та правотворчості.
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Васьківська, О. Книговидавнича діяльність в УСРР у 1926 р.:
тенденції та особливості розвитку [Текст] / О. Васьківська // Вісник
Книжкової палати. — 2016. — № 2. — С. 38—42. — Бібліогр. у кінці ст.

123.

Досліджено та охактеризовано діяльність українських радянських видавництв у 1926
році в контексті культурно-політичних процесів у країні.

Зубко, Н. Основні тенденції навчального книговидання для
загальноосвітньої школи в Україні у 20—30-х роках ХХ століття
[Текст] / Н. Зубко // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 3. —
С. 30—35 : таб. — Бібліогр. у кінці ст. — (Історичні розвідки).

124.

Висвітлено основні тенденції та етапи розвитку
книговидання у 20—30-ті роки ХХ століття в Україні.

національного

навчального

125. Капранов, В. В. Секретний комплекс вправ для розвитку думок голови

[Текст] / В. В. Капранов, Д. В. Капранов // Бібліотечна планета. —
2016. — № 1. — С. 12—14 : фот. — (Точка зору).
Роздуми братів Капранових про користь читання книг.

Кропочева, Н. Інтеграція фахових педагогічних видань в
європейський інформаційний простір [Текст] / Н. Кропочева //
Бібліотечний вісник. — 2016. — № 2. — С. 33—39 : іл. — Бібліогр. у
кінці ст.

126.

На основі контент-аналізу періодичних і продовжуваних видань педагогічної тематики
науково-дослідних установ Національної академії педагогічних наук України,
виокремлено та охарактеризовано напрями та рівні інтеграції видань у європейський
інформаційний простір.

Лавріненко, Л. Навчальна книга у педагогічній спадщині
К. Ушинського [Текст] / Л. Лавріненко // Вісник Книжкової палати. —
2016. — № 3. — С. 35—37. — Бібліогр. у кінці ст. — (Історичні розвідки).

127.

В історичній ретроспективі розглянуто питання щодо педагогічних поглядів
К. Ушинського на книгу в навчально-виховному процесі. Особливі увагу приділено
значенню праць видатного педагога для розвитку молодших школярів.
128. Партико, З. Галузеві норми редагування зібрань творів [Текст] /

З. Партико, С. Старкова // Вісник Книжкової палати. — 2016. - № 1. —
С. 14—20 : табл. — Бібліогр. у кінці ст. — (Видавнича справа).
Проаналізовано 23 багатотомні зібрання творів ХVІІІ-ХХ ст. Укладено каталог із восьми
галузевих норм, призначених для редагування багатотомних зібрань творів (праць).

Пастушенко, О. Динаміка розвитку дисертаційних досліджень книги
і періодики в Україні (1992—2015) [Текст] / О. Пастушенко //
Бібліотечний вісник. — 2016. — № 2. — С. 40—46 : іл. — Бібліогр. у
кінці ст.

129.

Розглянуто дисертаційні дослідження книги і періодики за період незалежності України,
проведено їх бібліометричний аналіз. Показано динаміку їх захисту, здійснено їх
розподіл за галузями знань та спеціальностями. Особливу увагу приділено докторським
дисертаціям, присвяченим теорії книги та періодики у галузі соціальних комунікацій,
вирішенню актуальних питань інформаційного суспільства.
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130. Соколов В. Дослідження суперекслібриса у сучасному книгознавстві

[Текст] / В. Соколов // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 1. — С. 52—
62 : фот. — Бібліогр. у кінці ст. — Електрон. версія друк. публікації:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_1_9 (01.07.2016).
У статті визначено зміст терміна «суперекслібрис», виокремлено основні ознаки, типи та
відмінні риси суперекслібриса як різновиду книжкових власницьких знаків,
розкривається значення досліджень суперекслібрисів у вивченні книжкових пам’яток та
реконструкції книжкових зібрань.
131. Тріщук, О. Робота редактора над рухомим рядком [Текст] / О. Тріщук //

Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 2. — С. 7—10. — Бібліогр. у
кінці ст.
Розкрито ознаки та основні функції рухомого рядка. Проаналізовано роботу редактора
над підвищенням його інформативності.

Ювілеї. Бібліотечна справа в іменах
Баранюк, В. Її покликання — бібліотека! [Текст] / В. Баранюк //
Бібліотечна планета. — 2016. — № 1. — С. 41. — (Ювілеї та ювіляри).

132.

З нагоди ювілею директора Стрийської міської ЦБС Людмили Яремко.

Башун, О. Галина Чуприна – фахівець, колега, друг [Текст] /
О. Башун // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2016. —
№ 1 (3). — С. 56. — (Пам’яті колеги).

133.

Про професійні та людські якості Галини Вячеславівни Чупріної, яка близько 20 років
працювала в Донецькій ОУНБ ім. Н. К. Крупської.

Березюк, Н. Коли б не пішли, друзі уходять рано, а на душі рана.
Р. П. Чогринова (1937—2016) [Текст] / Н. Березюк // Бібліотечний
форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 1 (3). —С. 57. —
(Пам’яті колеги).

134.

Представлено професійний шлях бібліотекаря центральної наукової бібліотеки, педагога
Харківського національьного університету ім. В. Н. Каразіна Раїси Павлівни Чигринової.

Вергунов, В. Пам'яті Надії Федорівни Гриценко [Текст]
В. Вергунов // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 2. — С. 57—58 : іл.

135.

/

Про завідувача відділу документного забезпечення та збереження наукових фондів
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних
наук України Надію Федорівну Гриценко (1965—2016).

Влезько, Н. Від бібліотекаря — до директора [Текст] / Н. Влезько //
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 1 (3). —
С. 51—52. — (Відданість професії).

136.

З нагоди ювілею Валерія Дмитровича Загорулька (1946—2003), заслуженого працівника
культури України, директора Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського (1979—2003)
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Воронцовська, І. Симбіоз медицини та іноземної мови [Текст] /
І. Воронцовська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. —
2016. — № 1 (3). — С. 55. — (Вітаємо ювіляра).

137.

Висвітлено творчий шлях провідного бібліотекаря Чернігівської обласної наукової
медичної бібілотеки Ірини Григорівни Мельникової.

Все життя — служіння справі [Текст] // Бібліотечна планета. —
2016. — № 1. — С. 41—42. — (Ювілеї та ювіляри).

138.

З нагоди ювілею заслуженого працівника культури України, директора Ковельської ЦБС
Галини Михайлівни Божик.
139. Головатенко, Н. Берегиня своєї справи [Текст] / Н. Головатенко //

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 1 (3). —
С. 53—54. — (Відданість професії).
Висвітлено професійний шлях Нінель Григорівни Костарчук, заслуженого працівника
культури України, директора Наукової бібліотеки Чернігівського національного
перагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (1993—2008).

Добко, Т. «Не хочемо вірити, що її нема…» [Текст] / Т. Добко //
Бібліотечний вісник. — 2016. — № 2. — С. 59—60 : іл.

140.

Про бібліографа, бібліотекознавця, наукового співробітника відділу довідковобібілографічного обслуговування Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
Надію Іванівну Моісеєнко (1957—2015).
141. «Ми з тобою познайомилися, і все…» [Текст] // Бібліотечний вісник. —

2016. — № 1. — С. 67—68 : фот. — Електрон. версія друк. публікації:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_1_11 (01.07.2016).
Про науковця, співробітника Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
Тетяну Іванівну Шовкопляс з роду Шовкоплясів — відомих у країні істориків,
археологів, музеєзнавців, бібліотекознавців, бібліографів, географів, картографів.

Перегортаючи сторінки часу і збираючи листя років [Текст] //
Бібліотечна планета. — 2016. — № 1. — С. 40—41. — (Ювілеї та
ювіляри).

142.

З нагоди ювілею педагога, бібліотекознавця, заслуженого працівника культури України
Т. О. Долбенко.

Рецензії. Огляди
Вийшла друком «Абетка України» [Текст] / підгот. Ю. Ворона //
Бібліотечна планета. — 2016. — № 1. — С. 39. — (Книжкова полиця).
Подарункове видання з нагоди 25-річчя незалежності України від
видавництва «Віват».

143.

Ляшко, С. Бібліографія про українські персональні бібліографічні
покажчики [Текст] / С. Ляшко // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 2. —
С. 47—50. — Рец. на кн.: Яценко, О. М. Українські персональні
бібліографічні покажчики (1856—2013) / О. М. Яценко, Н. І. Любовець ;
Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. — Київ, 2015

144.
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145. Нові книги для читачів із вадами зору від українських видавництв

[Текст] / підгот. Ю. Ворона // Бібліотечна планета. — 2016. — № 1. —
С. 39. — (Книжкова полиця).
146. Соляник, А. Суттєвий внесок у розвиток методології бібліотечної

систематизації [Текст] / А. Соляник // Вісник Книжкової палати. —
2016. — № 1. — С. 21 : фот. — (Рецензії). — Рец. на кн. : Сербін, О. О.
Систематизація інформації в контексті розвитку класифікації наук :
монографія / О. О. Сербін. — Київ, 2015. — 431 с.
147. Тріщук,

О. Дослідження систематизації інформації: актуально,
ґрунтовно, перспективно [Текст] / О. Тріщук // Вісник Книжкової
палати. — 2016. — № 2. — С. 15. — Рец. на кн. : Сербін, О. О.
Систематизація інформації в контексті розвитку класифікації наук :
монографія / О. Сербін. — Київ, 2015. — 431 с.
Загальні питання культури

Балюн, О. Інформаційні закладки в голлівудських фільмах як засіб
формування негативних стереотипів про Україну [Текст] / О. Балюн //
Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 2. — С. 49—51. — Бібліогр. у
кінці ст.

148.

За допомою аналізу інформаційних складників американських телевійних та художніх
фільмів розглянуто поступове створення нових стереотипів — «українська мафія» та
ототожнення України з тероризмом.

Білецька, О. Англійські запозичення в нестандартній лексиці
сучасної української мови [Текст] / О. Білецька // Вісник Книжкової
палати. — 2016. — № 3. — С. 43—46. — Бібліогр. у кінці ст. —
(Соціальні комунікації).

149.

Статтю присвячено дослідженню англомовних запозичень у сфері нестандартної лексики
сучасної української мови з погляду на їх лінгвокультурологічні та соціолінгвістичні
можливості.

Бондар, Ю. Видавництво та інформаційні технології Риму царів
[Текст] / Ю. Бондар // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 3. —
С. 3—6. — Бібліогр. у кінці ст. — (Видавнича справа та редагування).

150.

У статті розглянуто особливості формування та розуміння інформаційної політики для
здійснення влади й суспільно-політичних трансформацій у часи Давнього Риму, під час
правління, зокрема, Нуми Помпілія та Гая Юлія Цезаря.
151. Бондар, Ю. Правидавництво: до питання періодизації й термінології

[Текст] / Ю. Бондар // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 1. —
С. 9—14. — (Видавнича справа).
У статті порушено питання про потребу термінологічного унормування початкового
етапу історії видавничої справи, запропоновано авторське бачення наукової проблеми та
версію визначення.
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152. Копилова,

Л. Висвітлення у друкованих ЗМІ запуску першого
штучного супутника Землі [Текст] / Л. Копилова // Вісник Книжкової
палати. — 2016. — № 1. — С. 49—51. — Бібліогр. у кінці ст. —
(Журналістика).

Досліджено особливості популяризації у друкованих ЗМІ досягнень космічної галузі на
прикладі запуску штучного супутника Землі.
153. Маркова, В. Медіологія Режі Дебре у дискурсі наук соціально-

комунікаційного циклу [Текст] / В. Маркова, О. Суховій // Вісник
Книжкової палати. — 2016. — № 1. — С. 3—5. — Бібліогр. у кінці ст. —
(Соціальні комунікації).
Здійснено аналіз головних положень медіології французького філософа Режі Дебре у
контексті досліджень у галузі соціальних комунікацій.

Перунін, В. Християнізація відносин — основоположна складова
державної розбудови Київської Русі — рік 947 [Текст] / В. Перунін //
Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 2. — С. 42—45 : іл. — Бібліогр.
у кінці ст.

154.

Стаття розповідає про княгиню Ольгу, яка доклала значних зусиль до розбудовчої дії
нашої держави й надала їй чіткого державницького спрямування.
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