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Бібліотеки в інформаційному 

та соціокультурному просторі України 
 

1. Білорусь — Україна: культурна співпраця [Текст] / підгот. 
С. Ковальчук // Бібліотечна планета. — 2016. — № 2. — С. 29—30. — 
(Події. Факти). — Електрон. версія публікації: 
http://profy.nplu.org/file/lp-72.pdf  (01. 08. 2016). 
Про презентацію та передання українським бібліотекам  і музеям факсимільного видання 
«Книжное наслежие Франциска Скорины» та підписання угоди про співпрацю між 
Національною бібліотекою Білорусі та Національною парламентською бібліотекою 
України. 

 

2. Вилегжаніна, Т. Промоція книги та читання: сучасний досвід України 
[Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2016. — № 2. — 
С. 4—6. — (Колонка головного редактора). — Електрон. версія 
публікації: http://profy.nplu.org/file/lp-72.pdf  (01. 08. 2016). 
У статті окреслено деякі аспекти діяльності щодо промоції книги та читання. 

 

3. Калініна, Н. Нові можливості трудових відносин [Текст] / Н. Калініна // 
Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2016. — № 2. — С. 7—
9. — (Законодавче регулювання галузі культури). 
У статті висвітлються актуальні питання законодавчої бази України у сфері трудових 
правовідносин, подається аналіз проекту Трудового кодексу України. 
 

4. Сенченко, М. Центр державної бібліографії в цифрову епоху [Текст] / 
М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 4. — С. 3—9. — 
Бібліогр. у кінці ст. — (Сторінка головного редактора). 
У статті розглянуто питання державної бібліографії, пов'язані з проблемами оцифрування 
документів і формування бібліографічних баз даних мережевих видань для їхнього 
збереження. Проведено аналіз окремих програм Стратегії розвитку бібліотечної справи 
на період до 2025 року. 

 

5. Гуцол, Г. Концепція реформ у галузі створення та використання 
державних бібліографічних ресурсів і реорганізації бібліотечного фонду 
України [Текст] / Г. Гуцол // Вісник Книжкової палати. — 2016. — 
№ 4. — С. 31—37. — Бібліогр. у кінці ст. — (Бібліографія). 
У статті запропоновано комплексне рішення для здійснення реформ у галузі створення та 
використання державних бібліографічних ресурсів і реорганізації бібліотечного фонду 
України. 
 

Бібліотечна освіта. Конференції. Семінари. Форуми 
 

6. Бібліотеки наукових установ НАН України: сучасні тенденції та 
завдання розвитку [Текст] // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 3. — 
С. 51—52. — (Хроніка наукових подій). — Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_3_11 (20.08.2016).      
У травні 2016 року в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбувся 
щорічний семінар «Робота бібліотек наукових установ НАН України: сучасні тенденції 
та завдання розвитку». 
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7. Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: 
історія сучасність, перспективи [Текст] : (ІІ науково-практична 
конференція аспірантів та студетів) / підгот. О. Збанацька // 
Бібліотечна планета. — 2016. — № 2. — С. 24. — Бібліогр. у кінці ст. — 
(Конференції. семінари. Читання). — Електрон. версія публікації: 
http://profy.nplu.org/file/lp-72.pdf  (01.08.2016). 

 
8. Кобєлєв, О. «Інформаційний аналіз і консалтинг» у системі підготовки 

спеціалістів бібліотечно-інформаційної сфери / О. Кобєлєв, О. Мар’ їна // 
Бібліотечний вісник. — 2016. — № 3. — С. 18—22. — Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_3_5 (20.08.2016).    
Розглядаються роль, форма та зміст навчальної програми дисципліни «Інформаційний 
аналіз і консалтинг». Визначаються особливості її викладання на факультеті соціальних 
комунікацій Харківської державної академії культури для студентів зі спеціальності 
«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографознавство». 

 
9. Ковальчук, С. Києво-Мигилянська бізнес-школа для бібліотекарів: 

перевершені сподівання [Текст] / С. Ковальчук, С. Кравченко // 
Бібліотечна планета. — 2016. — № 2. — С. 25—26. — (Бібліотечні 
проекти). — Електрон. версія публікації: http://profy.nplu.org/file/lp-
72.pdf (01.08.2016). 
Підсумки модульного навчання «Стратегії розвитку» для бібліотекарів, організованого 
на конкурсній основі Українською бібліотечною асоціацією та Коєво-Могилянською 
бізнес-школою.  

 

10. Специфіка підготовки навчальних видань до випуску [Текст] // Вісник 
Книжкової палати. — 2016. — № 6. — С. 51—52. — (Конференції. 
Конкурси. Виставки). 
Про науково-практичний семінар «Специфіка підготовки навчальних видань до 
випуску», який відбувся 1 липня 2016 року в ДНУ «Книжкова палата України». 

 

11. Спрінсян, В. Комунікаційне середовище документознавства в Україні 
[Текст]: (на прикладі Міжнародної науково-практичної конференції 
«Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ 
століття») / В. Спрінсян, О. Панькевич // Вісник Книжкової палати. — 
2016. — № 5. — С. 47—49. — Бібліогр. у кінці ст. — (Конференції. 
Конкурси. Виставки). 
У статті проаналізовано специфіку комунікаційного середовища документознавства в 
Україні. Конкретизовано поняття «комунікаційний простір» та «комунікаційне 
середовища; доведено значущість конференції як елементу комунікаційного середовища. 

 

12. Чернова, І. Професійний навчальний візит до бібліотек Закарпатської 
області [Текст] / І. Чернова // Бібліотечний форум: історія, теорія, 
практика. — 2016. — № 2 (4). — С. 51—58. — (Бібліотечна освіта, 
підвищення кваліфікації). 
У статті представлено враження учасника навчальної поїздки до книгозбірень Закарпаття 
та відображений досвід проектної діяльності бібліотек цього регіону. 
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13. Ювілейна конференція [Текст] / підгот. С. Ковальчук // Бібліотечна 
планета. — 2016. — № 2. — С. 7—9. — (До 150-річчя Національної 
парламентської бібліотеки України). — Електрон. версія публікації: 
http://profy.nplu.org/file/lp-72.pdf  (01.08.2016). 
Про ІХ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Бібліотека і книга в контексті 
часу», присвячену 150-річчю від дня заснування Національної парламентської бібліотеки 
України. 
 

Організація бібліотечної справи.  

Маркетинг. Менеджмент 
 

14. Булах, Т. Специфічні властивості рекламної комунікації у сфері 
книговидання та книгорозповсюдження [Текст] / Т. Булах // Вісник 
Книжкової палати. — 2016. — № 6. — С. 33—37 : рис. — Бібліогр. 
у кінці ст. — (Прикладні соціальні комунікації). 
Охарактеризовано специфіку видавничої продукції як товару та її вплив на рекламну 
комунікативну систему. 
 

15. Булах, Т. Теоретичне осмислення феномену реклами як засобу 
соціальних комунікацій [Текст] / Т. Булах // Вісник Книжкової 
палати. — 2016. — № 5. — С. 41—44 : іл.: таб. — Бібліогр. у кінці ст. — 
(Соціальні комунікації). 
Здійснено огляд основних напрямів дослідження реклами в соціокомунікативному 
вимірі. Охарактеризованої  її місце в системі соціальних комунікацій. 

 
16. Владичинська, А. Навіщо сервіс у бібліотеці? [Текст] / 

А. Владичинська // Бібліотечна планета. — 2016. — № 2. — С. 26—29. — 
(Сторінка фахівця). — Електрон. версія публікації: 
http://profy.nplu.org/file/lp-72.pdf  (01.08.2016). 
У статті розглядаються практичні аспекти налагодження клієнторієнтованого сервісу 
в бібліотеках України. 

 
17. Кияниця, Є. Тенденції та перспективи співпраці сучасної бібліотеки зі 

ЗМІ [Текст] / Є. Кияниця // Вісник Книжкової палати. — 2016. — 
№ 4. — С. 38—40. — Бібліогр. у кінці ст. — (Бібліотечна справа). 
Проаналізовано діяльність закладів соціально-культурної сфери України, зокрема 
бібліотек; подано їхню загальнодержавну структуру. Визначено шляхи інтеграції 
книгозбірень із сучасними ЗМІ й тенденції розвитку цієї взаємодії. 
 

18.  Сафонова Т. Застосування соціально-інформаційних технологій 
управління в бібліотеках [Текст]  / Т. Сафонова // Бібліотечний 
вісник. — 2016. — № 3. — С. 23—28. — Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_3_6 (20. 08.2016).         
У статті обґрунтовується необхідність використання соціально-інформаційних технологій 
управління в бібліотечній сфері. Виокремлюються переваги упровадження в бібліотечну 
справу технологій сучасного менеджменту. 

 



 
4 

19. Трачук, Л. Клієнтоорієнтована парадигма розвитку обласних 
універсальних наукових бібліотек [Текст] / Л. Трачук // Бібліотечний 
вісник. — 2016. — № 3. — С. 10—17. — Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_3_4 (20. 08.2016).      
У статті обґрунтовується необхідність утвердження нової концепції діяльності 
українських бібліотек, спрямованої на вдосконалення обслуговування їх користувачів, 
вироблення стратегії і тактики збереження статусу бібліотеки як соціального інституту. 
Наведено результати дослідження ступеня  клієнтоорієнтованості електронних ресурсів 
українських обласних універсальних наукових бібліотек. 

 

Бібліотекознавство.  

Бібліографічна діяльність 

 
20. Вовк, Н. Інформаційно-аналітичні документи: сфера використання та 

класифікація [Текст] / Н. Вовк // Вісник Книжкової палати. — 2016. — 
№ 4. — С. 47—49. — Бібліогр. в кінці ст. — (Соціальні комунікації). 
Статтю присвячено огляду інформаційно-аналітичних документів; досліджено основні 
сфери їхнього застосування; зроблено спробу комплексної класифікації інформаційно-
аналітичних документів за різними ознаками. 

 
21. Соколов, В. Виникнення і сутність терміна «провенієнція» 

в книгознавстві та дослідження відомостей про власницьку 
приналежність книг [Текст] / В. Соколов // Бібліотечна планета. — 
2016. — № 2. — С. 9—12. — Бібліогр. у кінці ст. — (Українська 
бібліотечна енциклопедія). — Електрон. версія публікації: 
http://profy.nplu.org/file/lp-72.pdf  (01.08.2016). 
У статті розглянуто питання появи, суті, тлумачень,  історії досліджень і вивчення 
книгознавчого терміну «провенієнція». 

 
22. Тертилова, А. Роль професії бібліотекаря в сучасних умовах [Текст] / 

А. Тертилова // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2016. 
— № 2. — С. 4—6. — (Бібліотекознавство). 
Представлено міркування щодо ролі книги та професії бібліотекаря на основі аналізу 
висловлювань відомих вчених, письменників, науковців. 

 

Дослідницька діяльність.  

Бібліометрика 

 
23. Назаровець, С. Перспективи використання сервісів альтметрікс в 

університетських бібліотеках України [Текст] / С. Назаровець // Вісник 
Книжкової палати. — 2016. — № 6. — С. 15—18. — Бібліогр. у кінці 
ст. — (Бібліотекознавство). 
У статті розглянуто новий напрям досліджень - альтметрікс, який базується на основі 
аналізу використання інтернет-аудиторією наукових веб-документів. 
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24. Петрова, Н. Окремі аспекти наукових досліджень Книжкової палати 
України [Текст] / Н. Петрова // Вісник Книжкової палати. — 2016. — 
№ 5. —С. 3—9. — Бібліогр. у кінці ст. — (Видавнича справа та 
редагування). 
Проблеми та здобутки розвитку науково-дослідницької діяльності Книжкової палати 
в царині бібліографії, видавничої сфери, довідково-інформаційних ресурсів та системи 
обов’язового примірника. 

 
25. Прибєга, Н. Література з питань мистецтва в бібліотеках України: 

читацькі запити та склад фонду [Текст] / Н. Прибєга // Вісник 
Книжкової палати. — 2016. — № 6. — С. 19—22 : діагр. — Бібліогр. у 
кінці ст. — (Бібліотечна справа). 
Стаття містить результати дослідження «Читацькі запити на літературу з питань 
мистецтва в бібліотеках України». Наведена інформація допоможе бібліотекарям 
раціональніше формувати фонд бібліотеки. 

 

26. Симоненко, Т. Глобальна бібліометрика: концептуальна модель 
[Текст] / Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 6. — 
С. 12—14. — Бібліогр. у кінці ст. — (Бібліотекознавство). 
Обгрунтовано потребу побудови бібліометрики глобального виміру через створення та 
інтеграцію інтероперабельних національних бібліометричних систем. 

 

Бібліотечні ресурси. Колекції 
 

27. Бєлякова, Т. Книжкові пам’ятки у фондах бібліотек медичних ВНЗ 
України: історія та сучасний стан [Текст] / Т. Бєлякова // Вісник 
Книжкової палати. — 2016. — № 5. — С. 21—25. — Бібліогр. у кінці 
ст. — (Бібліотечна справа). 
У статті висвітлено етапи створення бібліотек медичних вищих навчальних закладів 
України та історію формування їхніх фондів. 

 

28. Дроншкевич, О. Періодичні видання іноземними мовами ХІХ – початку 
ХХ ст., як джерело інформації з питань розвитку освіти, науки 
й культури [Текст] / О. Дроншкевич // Вісник Книжкової палати. — 
2016. — № 5. — С. 28—31. — Бібліогр. у кінці ст. — (Історичні розвідки). 
У статті досліджено рідкісні періодичні видання іноземними мовами ХІХ — початку ХХ 
ст., що зберігаються у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
ім. В. О. Сухомлинського. 

 

29. Заліток, Л. Колекція «Фонд В. О. Сухомлинського» — складник 
національного науково-інформаційного простору [Текст] / Л. Заліток // 
Бібліотечний вісник. — 2016. — № 3. — С. 29—33. — Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_3_7 (20.08.2016).    
Стаття присвячена організації та функціонуванню колекції «Фонд В. О. Сухомлинського» 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського.  
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30. Петренко, (Кириченко) А.  Довідково-інформаційний ресурс Відділу 
рідкісних книг та рукописів Наукової бібліотеки імені 
М. Максимовича: від картотеки до оцифрування [Текст] / (Кириченко) 
А. Петренко // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 6. — С. 25—
28. — Бібліогр. у кінці ст. —  (Бібліотечна справа). 
У статті висвітлено аспекти історії заснування Відділу рідкісних книг та рукописів 
Наукової бібліотеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

31. Шаповал, А. Наукова спадщина С. Я. Парамонова у фондах Національ-
ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / А. Шаповал // 
Бібліотечний вісник. — 2016. — № 3. — С. 33—39. — Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_3_8 (20.08.2016).    
У статті розглянуто наукову спадщину відомого українського зоолога, історика, 
літературознавця, поета, письменника С. Я. Парамонова, яка зберігається у фондах 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.  
 

Інформаційні технології. Електронні  бібліотечні ресурси 
 

32. Іванова, М. Питання авторського права при створенні електронних 
інформаційних ресурсів [Текст] / М. Іванова, Ю. Іванов // Вісник 
Книжкової палати. — 2016. — № 5. — С. 25—28. — Бібліогр. у кінці 
ст. — (Інформаційні ресурси). 
На підставі аналізу міжнародних правових актів, законів низки країн обґрунтовано 
потребу внесення змін до національного законодавства, що регулює відносини 
авторського права. 

 

33. Лобузіна, К. Досвід створення бази даних «Послуги читальних залів» 
в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського [Текст] / 
К. Лобузіна, І. Чабан  // Бібліотечний форум: історія, теорія, 
практика. — 2016. — № 2. — С. 17—20. — Бібліогр. у кінці ст. — 
(Інтернет-технології в бібліотеках). 
Узагальнюється досвід створення бази даних «Послуги читальних залів» в Національній 
бібліотеці України ім. В. І. Вернадського та практичні питання підвищення її дієвості. 

 

34. Назаровець, С. Квартильний підхід до проблеми стимулювання росту 
наукової продуктивності  в університетах [Текст] / С. Назаровець // 
Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2016. — № 2. — 
С. 10—12. — Бібліогр. у кінці ст. — (Інтернет-технології в бібліотеках). 
Розглянуто основні недоліки наявних систем проблеми стимулювання росту наукової 
продуктивності в університетах. 
 

35.  Роль бібліотек як соціальних інститутів в інформаційному забезпеченні 
e-Science [Текст] / / А. Ржеуський  Н. Веретеннікова, О. Малиновський, 
Н. Кунанець // Бібліотечний вісник. - 2016. — № 3. — С. 3—9. — Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_3_3 (20. 08.2016).     
У статті проаналізовано основні етапи проведення наукових досліджень на платформі 
електронної науки: генерація ідей; управління інформацією (інформаційними ресурсами); 
написання пропозиції; проведення досліджень; публікація результатів; збереження 
дослідження (результатів). 
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36. Чабан, І. Досвід автоматизації бібліотечних технологій на пункті запису 
читачів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] / 
І. Чабан  // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2016. — 
№ 2. — С. 21—24. — Бібліогр. у кінці ст. — (Інтернет-технології 
в бібліотеках). 
Узагальнюється досвід розробки автоматизованого робочого пункту запису читачів 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 

 

37. Чеховська, І. Динаміка змін у краєзнавчому контенті на сайтах 
обласних універсальних наукових бібліотек України [Текст] / 
І. Чеховська // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2016. — 
№ 2. — С. 13—16. — Бібліогр. у кінці ст. — (Інтернет-технології 
в бібліотеках). 
Стаття знайомить із результатами редакції Путівника по краєзнавчих ресурсах України, 
презентованого на веб-сайті Національної історичної бібліотеки України. 

 

Окремі бібліотеки 
 

38. Гольонко, В. Кімната спілкування «Країна щасливої сім’ ї» [Текст]: 
(з досвіду роботи Сарненської районної бібліотеки для дітей) / 
В. Гольонко // Бібліотечна планета. — 2016. — № 2. — С. 19—20. — 
(З досвіду роботи). — Електрон. версія публікації: 
http://profy.nplu.org/file/lp-72.pdf  (01. 08.2016). 
Про акції, форми й тематичну спрямованість заходів у межах діяльності кімнати 
спілкування «Країна щасливої сім’ ї» у Сарненській районній бібліотеці для дітей. 

 

39. Грабар, Н. Години освіченості – новий формат спілкування зі 
студентами [Текст] / Н. Грабар, Л. Бездольна // Бібліотечний форум: 
історія, теорія, практика. — 2016. — № 2 (4). — С. 33—36. — Бібліогр. 
у кінці ст. — (Мережа бібліотек). 
У статті представлено інноваційну форму роботи зі сту-дентами Наукової бібліотеки 
Харківського національного техніч-ного університету сільського господарства імені 
П. Василенка – години освіченості, які входять до системи заходів з культурно-
просвітницької, виховної роботи наукової бібліотеки вищого навчального закладу. 

 

40. Гумовська, О. Інноваційний підхід до форм і методів роботи бібліотеки 
вищого навчального закладу [Текст] / О. Гумовська // Бібліотечний 
форум: історія, теорія, практика. — 2016. — № 2 (4). — С. 37—38. — 
Бібліогр. у кінці ст. – (Мережа бібліотек). 
Характеризується партнерство бібліотеки і студентської ради Криворізького 
металургійного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет». 

 

41. Кавінська, В. бібліотечному альянсу — 15 [Текст] / В. Кавінська // 
Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2016. — № 2 (4). — 
С. 49—50. — (Методична діяльність бібліотек). 
У статті висвітлено багатовекторну, творчу спрівпрацю методичного об’єднання 
бібліотек вищих навчальних закладів Чернігівського регіону, якому цьогоріч 
виповнилося 15 років. 
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42. Караман, Т. Формування патріотичних цінностей у студентської молоді 

бібліотечними формами роботи [Текст] / Т. Караман // Бібліотечний 
форум: історія, теорія, практика. — 2016. — № 2 (4). — С. 39—40. — 
Бібліогр. у кінці ст. — (Мережа бібліотек). 
У статті висвітлюється роль і форми національно-патріотичного виховання на прикладі 
роботи бібліотеки Криворізького металургійного інституту ДВНЗ «Криворізький 
національний університет». 

 
43. Карплюк, Н. День народження бібліотеки: святкуємо разом [Текст] / 

Н. Карплюк // Бібліотечна планета. — 2016. — № 2. — С. 34—36 — 
(Ювілеї та ювіляри). — Електрон. версія публікації: 
http://profy.nplu.org/file/lp-72.pdf  (01. 08.2016). 
Заходи Житомирської обласної універсальної  наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича 
з нагоди відзначення 150-річчя від часу заснування. 

 
44. Лобода, Г. Книги, творені кров’ю серця [Текст] / Г. Лобода // 

Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2016. — № 2 (4). — 
С. 2—3. — (Бібліотеки і війна). 
У статті представлено інформацію про презентації книг «Борись в ім’я честі» та «Ічнянці 
в АТО» і волонтерську діяльність бібліотек Чернігівської області. 

 
45. Пивоваров, В. Сторінки історії становлення Житомирської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (до 150-річчя від 
дня заснування) [Текст] / В. Пивоваров // Бібліотечна планета. — 
2016. — № 2. — С. 30—34. — Бібліогр. у кінці ст. — (Ювілеї та 
ювіляри). — Електрон. версія публікації: http://profy.nplu.org/file/lp-
72.pdf (01. 08.2016). 
Історична довідка про історію заснування та становлення Житомирської обласної 
універсальної  наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича з нагоди 150-річчя від часу 
заснування.  

 
46. Серебріян, О. «Дебют читання» — лабораторія творчості [Текст] / 

О. Серебріян // Бібліотечна планета. — 2016. — № 2. — С. 20—21. — 
(З досвіду роботи). — Електрон. версія публікації: 
http://profy.nplu.org/file/lp-72.pdf   (01. 08.2016). 
Про діяльність літературного клубу «Дебют. Читання», створеного при краєзнавчому 
відділі Чернівецької ОУНБ. 

 
47. Сташко, Л. Дитячі бібліотеки Львівщини від А до Я: мозаїка новин 

[Текст] / Л. Сташко // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. —
2016. — № 2 (4). — С. 41—44. — (Мережа бібліотек). 
У статті представлено аналіз діяльності дитячих бібілотек Львівщини за 2015 рік 
і висвітлено інноваційні підходи до організації роботи з дітьми та реалізації програм 
дитячого читання. 
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48.  Чегринець, М. Історичні віхи створення та розвитку перших каталогів 
ХДНБ імені В. Г. Короленка [Текст] / М. Чегринець // Вісник Книжкової 
палати. — 2016. — № 6. — С. 29—32. — Бібліогр. у кінці ст. — 
(Історичні розвідки). 
Висвітлено етапи організації перших каталогів у Харківській державній науковій 
бібліотеці імені В. Г. Короленка, досвід і причини їхнього формування. 

 

49. Шестакова, О. Робота з фахівцями – пріоритетний напрям діяльності 
наукової бібліотеки [Текст] / О. Шестакова // Бібліотечна планета. — 
2016. — № 2. — С. 17—19. — (З досвіду роботи). — Електрон. версія 
публікації: http://profy.nplu.org/file/lp-72.pdf  (01. 08.2016). 
У статті здійснено аналіз пріоритетних напрямів, методів і форм  роботи Херсонської 
ОУНБ із користувачами-спеціалістами. 

 

50. Шестакова, О. Робота з фахівцями – пріоритетний напрям діяльності 
наукової бібліотеки [Текст] / О. Шестакова // Бібліотечний форум: 
історія, теорія, практика. — 2016. — № 2 (4). — С. 25—28. — 
(Бібліотечно-бібліографічне обслуговування). 
У статті аналізуються основні зміни та сучасні підходи до обслуговування спеціалістів у 
наукових бібліотеках. 

 

51. Шляхта, О. Погляд у минуле, вектор у майбутнє [Текст] / О. Шляхта // 
Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2016. — № 2 (4). — 
С. 29—32. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування). 
Висвітлено різнопланову діяльність відділу художньої літератури Закарпатської ОУНБ 
ім. Ф. Потушняка, а також бібліотечного клубу літературних дебютів «Нові імена». 

 

52. Шубенкова, Т. Інституційне становлення Наукової бібліотеки 
Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ 
[Текст] / Т. Шубенкова // Бібліотечний форум: історія, теорія, 
практика. — 2016. — № 2 (4). — С. 45—48. — Бібліогр. у кінці ст. — 
(Мережа бібліотек). 
Стаття присвячена проблемі інституційного становлення Наукової бібліотеки 
Дипломатичної академії України : її місця і ролі в роботі навчального закладу. 

 

53. Яковенко, Ю. Заповнюючи сторінки літературної біографії міста…  
[Текст] / Ю. Яковенко // Бібліотечна планета. — 2016. — № 2. — С. 36—
37. — (З досвіду роботи). — Електрон. версія публікації: 
http://profy.nplu.org/file/lp-72.pdf  (01. 08.2016). 
Про відзначення 20-річчя від часу заснування літературного музею м. Маріуполя, що діє 
при Центральній бібліотеці ім. В. Г. Короленка м. Маріуполя (Донецька область). 
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54. Якубовський, В.  Інформаційне забезпечення національно-
патріотичного виховання через комплексні бібліотечні заходи [Текст] / 
В. Якубовський // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 6. — С. 22—
25. — Бібліогр. у кінці ст. — (Бібліотечна справа). 
Висвітлено досвід Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
ім. В. О. Сухомлинського з питань організації національно-патріотичного виховання 
студентської молоді. 

 
55. Яскульська, А. Бібліотека: вчора, сьогодні і завжди [Текст]: до 70-річчя 

Седлищенської центральної районної бібліотеки Волинської області / 
А. Яскульська // Бібліотечна планета. — 2016. — № 2. — С. 37—38. — 
(З досвіду роботи). — Електрон. версія публікації: 
http://profy.nplu.org/file/lp-72.pdf  (01. 08.2016). 

 

Бібліотеки Тернопільщини 
 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

 

56. Білик, О. Інтерактивне обслуговування користувачів публічних 
бібліотек України — шлях до самообслуговування [Текст] / О. Білик // 
Бібліотечна планета. — 2016. — № 1. — С. 30—36. — Бібліогр. в кінці 
ст. (18 назв).  
У статті фахівця НПБУ подано результати дослідження щодо діяльності публічних 
бібліотек держави з надання користувачам інтерактивних послуг (станом на 2015 р.); як 
позитивний момент роботи Тернопільської ОУНБ в цьому напрямку названо рубрику 
сайту ТОУНБ  «Ресурси Інтернет», інформаційний ресурс «Електронна бібліотека 
краєзнавчих видань Тернопільської області»; як цікавий приклад організації віртуальної 
експозиції наведено добірку на сайті виставок;відзначено наявність зворотного зв’язку з 
користувачами («Книга відгуків»). 
 

57. Біляшевич, О. Бібліотеки Литви: результати євроінтеграції [Текст] / 
О. Біляшевич // Вільне життя плюс. — 2016. — 20 трав. — С. 3. — 
(Книгозбірня поруч).  
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася веб-конференція 
тернопільських і литовських бібліотекарів за участю представників влади. Детальніше:  
 

58. Гапочка, О. Розказали про «С(Ш)тиль» [Текст] / О. Гапочка // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 8 квіт. — С. 6. — (Книгозбірня поруч).  
З нагоди Всесвітнього дня поезії в читальному залі Тернопільської ОУНБ відбулася 
зустріч з учасниками літературної студії «Сім герц».  
 

59. Грицишин, А. Як не стати «живим товаром»? [Текст] / А. Грицишин // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 15 квіт. — С. 4. — (Штрихи до 
проблеми).  
У Тернопільській ОУНБ відбулось засідання «круглого столу» за участі представників 
ГО «Інформаційно-правовий центр «Права людини». 
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60. Дікальчук, Б. Справді легкоатлетичний день [Текст] / Б. Дікальчук // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 20 квіт. — С. 11 : фот. — (Подія).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книжки ветерана спорту, члена 
виконкому обласної федерації легкої атлетики Олександра Степанюка «Легка атлетика 
Тернопільщини: історичний аспект».  

61. Золотнюк, А. Невиправний детективіст [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 22 квіт. — С. 6. — (Книгозбірня поруч).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася творча зустріч учасників «Клубу шанувальників 
книги» з автором детективних романів Олексієм Волковим із м. Козової. 
 

62. Золотнюк, А. Бібліотека просто неба [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 29 квіт. — С. 2 : фот. — (А що у вас?).  
Підсумки щорічної акції «Книги у пошуку читача», організованої бібліотекарями 
Тернопільської ОУНБ з нагоди Всесвітнього дня книги та авторського права. 
 

63. Кіраль, С. «… Ми долю собі вибрали по совісті, не з принуки»: до 
видання біобліографічного покажчика Галини Гордасевич [Текст] / 
С. Кіраль // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 5. — С. 18—21. —
Бібліогр. у кінці ст. — (Бібліографія). 
У статті окреслено основні етапи підготовки біобібліографічного покажчика 
письменниці-шістдесятниці, уродженки м. Кременця Тернопільської області Галини 
Гордасевич (1935 — 2001), досліджено окремі аспекти історії написання та публікації її 
творів. Із бібліографічних і довідкових видань автор виокремив  бібліографічні 
покажчики, підготовлені працівниками Тернопільської ОУНБ «Репресовані письменники 
Тернопільщини» та «Література до знаменних і пам. дат Тернопільщини на 2010 рік». 
 

64. Книжки шукають читача [Текст] // Вільне життя плюс. — 2016. — 
15 квіт. — С. 1. — (Не прогавте!).  
З нагоди Всесвітнього дня книги та авторського права в Тернопільській ОУНБ 
організували для тернополян щорічну вуличну акцію «Книги у пошуку читача». 
 

65. «Україна є, Україна буде!» [Текст] // Свобода. — 2016. — 22 квіт. — 
С. 4. — (Бібліотечна акція).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася щорічна акція «Книги у пошуку читача».   
 

66. «На передову беруть гвинтівки і книжки...» [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2016. — 27 квіт. — 3 трав. — С. 6 : фот.  
Про акції зі збору книг «Український Донбас» та «Бібліотека українського воїна», які 
проводять у Тернопільській ОУНБ уже другий рік. 
 

67. Сердунич, Л. Поетичний путівник селами та містами [Текст] / 
Л. Сердунич // Вільне життя плюс. — 2016. — 8 квіт. — С. 6. — (До 
джерел).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація видання «Поетична Топоніміка». 
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68. Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] / 
О. Содомора // Вільне життя плюс. — 2016. —1 лип. — С. 1. — (Зверніть 
увагу).  
У Пункті Доступу Громадян до офіційної інформації Тернопільської ОУНБ почав діяти 
мобільний консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 
 

69. Томчишин, Ю. Тернопільська школярка Марічка Галайда мріє про 
дейзі-бібліотеку [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2016. — 13—
19 квіт. —  С. 17 : фот. — (Наші діти).  
Працівники та читачі Тернопільської ОУНБ долучилися до проекту зі створення 
україномовної дейзі-бібліотеки. 
 

70. Усе про мистців Тернопільщини [Текст] // Вільне життя плюс. — 
2016. — 1 квіт. — С. 8 : фот. — (Щойно з друку).  
Новий довідник «Мистці Тернопільщини», укладений фахівцями Тернопільської ОУНБ, 
видано у тернопільському видавництві «Підручники і посібники» . 
  

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
 

71. Золотнюк, А. Яким було книжкове надвечір’я? [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 29 квіт. — С. 8. — (Книгозбірня поруч).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулися заходи приурочені 
Всесвітньому дню книги та авторського права. 
 

72. Корнійчук, А. Навчатимуться навіть улітку [Текст] / А. Корнійчук // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 15 квіт. — С. 3 : фот. — (Мовна школа). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відкрили благодійну літню школу 
англійської мови. 
 

73. Семенків, А. Від натюрмортів до графіки [Текст] / А. Семенків // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 22 квіт. — С. 5. — (Експозиції).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді діє виставка робіт мистецького гурту 
«Палітра».  

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 

 
74. Загородна, С. Книжкові іменини — навесні [Текст] / С. Загородна // 

Культура і життя. — 2016. — 1—7 квіт. — С. 13 : фот.  
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей проходять Книжкові іменини. 
 

75. Матуш, І. Школярка з Тернополя перетворює буденність на мистецтво 
[Текст] / І. Матуш // Наш день. — 2016. — 18—24 трав. — С. 8 : фот. — 
(Культура).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відкрито виставку творчих робіт Олени 
Олійник. 
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76. Нецко, С. Голосить дзвін стривожено у квітні... [Текст] / С. Нецко // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 29 квіт. — С. 5 : фот. — (Книгозбірня 
поруч).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся вечір-реквієм «Голосить дзвін 
стривожено у квітні», присвячений річниці Чорнобильської трагедії.  

 
Тернопільська міська  

централізована бібліотечна система 
 

77. Вандзеляк, Г. Магістралі вічності Олександри Розвадовської [Текст] /                                      
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2016. —10 черв. — С. 4 : фот. — (Творчі 
зустрічі).  
У Тернопільській міській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася творча 
зустріч з поетесою Олександрою Розвадовською. 
 

78. Золотнюк, А. Дитина стихій [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 22 квіт. — С. 8 : фот. — (Майстер-клас).  
В етноцентрі бібліотеки № 4 для дорослих Тернополя відбувся майстер-клас від гончаря 
Руслана Друка.  
 

79. Колосок, Д. Фотовернісаж до Дня Європи [Текст] / Д. Колосок // 
Свобода. — 2016. — 27 трав. — С. 3 : фот. — («Дорогами Балтії»).  
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих відбулася презентація фоторобіт  
журналістки Валентини Семеняк.  
 

80. Костишин, Л. Про легенду — з перших вуст [Текст] / Л. Костишин // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 8 квіт. — С. 2. — (Що? Де? Коли?).  
У Тернопільській міській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбувся захід для 
бібліотекарів шкіл обласного центру, присвячений композиторові й поетові 
Володимирові Івасюку та його творчості.   
 

81. Садовська, Г. Пісні, що лікують душу [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2016. —17 черв. — С. 5 : фот.  
У Тернопільській міській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася зустріч зі 
священиком о. С. Стельмахом. 
 

82. Чубата, Д.  Було що побачити [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 22 квіт. — С. 5. — (Коротко).  
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих відбулося засідання літературного 
об’єднання обласної організації Національної спілки письменників України.   
 

83. Чубата, Д. Етнограф із монастиря Сестер Василіянок [Текст] / 
Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2016. — 1 квіт. — С. 5. — (Повернуте 
ім’я).  
Учитель математики Тернопільської ЗОШ № 19 Галина Дудар досліджує мистецтво 
вишивки рідного Тернопілля. Результатами  своїх пошуків поділилась з просвітянами 
в Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих.   
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84. Чубата, Д. Не забути тих страждань [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 22 квіт. — С. 5. — (Зустріч у бібліотеці).  
У Тернопільській міській бібліотеці № 8 відбулася презентація книги викладача 
німецької мови  у Франції Габрієля Беккера «Табір у Бан-Сен-Жані (1941-1944). Правда 
про захоронений сором».    
 

85. Чубата, Д. Спогади-світлини і скарби вишиття [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2016. —3 черв. — С. 5 : фот.  
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 відбулася зустріч з письменницею та 
фотолюбителем Валентиною Семеняк-Штангей. 
 

86. Чубата, Д. Таке захопливе вишиття [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 29 квіт. — С. 6.  
У Тернопільській міській центральній бібліотеці № 4 для дорослих відбулася зустріч 
з вишивальницею Світланою Галущак. 
 

87. Штангей, В. «Як весна» з’явилась на весні [Текст] / В. Штангей // 
Свобода. — 2016. — 22 квіт. — С. 4 : фот. — (Читанка для малят).  
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 відбулася презентація дитячої книжки «Як 
весна» Ольги Атаманчук. 

 
Інші бібліотеки області 

 
88. Бачинський, Я. Обличчя книгозбірні [Текст] / Я. Бачинський // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 1 квіт. — С. 6 : фот. — (Портрет).  
Про Марію Миц — працівника сільської бібліотеки в Курниках Тернопільського району.  

 

89. Будар, Т. Диво істини — у духовній творчості [Текст] / Т. Будар // 
Свобода. — 2016. — 8 квіт. — С. 4 : фот. — (Цікаві зустрічі).  
У Бережанській центральній бібліотеці для дітей ім. Лесі Українки відбулася презентація 
творчих надбань отця Василя Онищука з церкви Пресвятої Трійці УГКЦ. 
 

90. Дискурський, В. Торкнулися трагічних подій минувшини [Текст] / 
В. Дискурський // Вільне життя плюс. — 2016. — 3 черв. — С. 3. — 
(Коротко).  
У Монастириській центральній районній бібліотеці вшанували пам’ять жертв 
політичних репресій. 
 

91. Кобзар, І. Зустріч у «Діалозі» [Текст] / І. Кобзар // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 8 квіт. — С. 6. — (А що у вас?).  
У бібліотеці Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського 
відбулося засідання літературно-мистецької вітальні «Діалог». 
 

92. Костюк, С. Спом’янули романіста [Текст] / С. Костюк // Літературна 
Україна. — 2016. — 14 квіт. — С. 3. — (Зустрічі).  
У Заліщицькій центральній районні бібліотеці відбувся вечір-спомин «Пам’ять вічна, як 
слово», приурочений 85-річчю від дня народження письменника Петра Ковальчука. 
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93. Матвієшин, Т. Рідкісна книга — явище культури [Текст] / 
Т. Матвієшин, Г. Яржемська // Вільне життя плюс. — 2016. —
17 черв. — С. 5. — (Джерело знань і мудрості).  
Про цінні і рідкісні видання з фондів наукової бібліотеки ТНПУ ім. В. Гнатюка. 

 
94. Семенків, А. Те, що неповторне [Текст] / А. Семенків // Вільне життя 

плюс. — 2016. — 1 квіт. — С. 6. — (Імпреза).  
Працівники наукової бібліотеки ТНПУ ім. В. Гнатюка влаштували свято Всесвітній день 
поезії.  

 

95. Тракало, О. Пам’ять вічна, як слово [Текст] / О. Тракало // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 20 квіт. — С. 5 : фот. — (Вечір-спомин).  
У Заліщицькій центральній районній бібліотеці відбувся вечір-спомин, присвячений 85-
річчю від дня народження письменника, редактора Петра Ковальчука.   

 

96. Чубата, Д. Хто сказав, що молодь не читає [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. —  2016. —  8 квіт. —  С. 5 : фот.  
У Великогаївській сільській бібліотеці Тернопільського району відбувся тиждень 
дитячого читання. 

 

Зарубіжний досвід 

 
97. Богун, Н. Електронна книга в бібліотечних колекціях [Текст] / 

Н. Богун // Бібліотечна планета. — 2016. — № 2. — С. 22—24. — 
Бібліогр. у кінці ст. — (Зарубіжний досвід). — Електрон. версія 
публікації: http://profy.nplu.org/file/lp-72.pdf  (01. 08.2016). 
У статті наведено досвід роботи бібліотек Польщі та США з надання доступу до 
електронних книг. 

 

98. Медведєва, А. Зарубіжний досвід оцінювання ефективності наукової 
діяльності [Текст] / А. Медведєва // Вісник Книжкової палати. — 
2016. — № 6. — С. 49—51. — Бібліогр. у кінці ст. — (За рубежем). 
Розглянуто головні напрями оцінювання наукової діяльності в зарубіжних країнах. 
Узагальнено найпоширеніші підходи до використання наукометричних методів для 
пошуку перспективних напрямів наукового розвитку. 

 

99. Талалаєвська, М. Нові форми роботи з користувачами в бібліотеках 
різних країн [Текст] / М. Талалаєвська // Бібліотечна планета. — 
2016. — № 2. — С. 13—16. — Бібліогр. у кінці ст. — (З досвіду 
роботи). — Електрон. версія публікації: http://profy.nplu.org/file/lp-72.pdf  
(01. 08.2016). 
У статті здійснено аналіз нових  форм роботи публічних бібліотек Австралії, 
Великобританії, Польщі, США та України. 

 
100. Тарабрін, О. Наукове дослідження системи виявлення та розпов-

сюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації в  США 
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[Текст] // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 5. — С. 50— [52]. — 
Бібліогр. у кінці ст. — (За рубежем). 
У статті узагальнено досвід США щодо розповсюдження інформації з питань сільського 
господарства державними, напівдержавними, приватними бібліотечними та 
інформаційними органами. 
 

101. Уалиев, К. Государственная политика в области издательского дела 
и нормативно-законодательная база книжного дела в Казахстане 
[Текст] / К. Уалиев, А. Сейдуманов, Ж. Сейдуманов // Вісник Книжкової 
палати. — 2016. — № 6. — С. 47—49. — Бібліогр. у кінці ст. — (За 
рубежем). 
У статті наведено аналіз видавничої системи і книжкової продукції Казахстану. 
Особливу увагу приділено прямій та опосередкованій формам державної підтримки 
видавничої галузі. 

 

Книгознавство. Видавнича спpава. Проблеми читання 
 

102. Буряк, С. Аналітичний огляд книговидавничої діяльності за 
підсумками 2015 року [Текст] / С. Буряк // Вісник Книжкової палати. — 
2016. — № 4. — С. 9—17 : таб. — (Видавнича справа та редагування). 
Проаналізовано стан українського книговидання за 2015 рік за асортиментом видавничої 
продукції, її мовною та територіальними ознаками. 

 

103. Васьківська, О. Історіографія книговидавництва в Україні: 
становлення та розвиток [Текст] / О. Васьківська // Вісник Книжкової 
палати. — 2016. — № 4. — С. 41—47. — Бібліогр. у кінці ст. — 
(Історичні розвідки).  
У статті досліджено історіографічний аспект проблеми розвитку вітчизняного 
книговидавництва, починаючи з років Української революції і до сьогодення. 

 

104. Грудініна, Н. Бібліографічне оформлення наукових праць [Текст] / 
Н. Грудініна // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 3. — С. 47—50. — 
(Методичні рекомендації. Консультації). — Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_3_10 (20.08.2016).     
Розглянуто особливості бібліографічного оформлення використаних джерел у наукових 
працях. Виокремлено принципи складання бібліографічних списків і посилань на різні 
види документів.  
 

105. Женченко, М. Дитяча література в електронному форматі: 
типологічна характеристика, бізнес-моделі [Текст] / М. Женченко // 
Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 5. — С. 14—17. — Бібліогр. у 
кінці ст. — (Видавнича справа та редагування). 
Визначено основні види електронних дитячих видань, охарактеризовано ринок 
української дитячої літератури в цифровому форматі, описано бізнес-моделі співпраці 
видавництв і технологічних компаній під час розроблення мультимедійних книжкових 
застосунків для мобільних пристроїв. 

 

106. Женченко, М. Проблеми ціноутворення в електронному 
книговиданні [Текст] / М. Женченко // Вісник Книжкової палати. — 
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2016. — № 6. — С. 7—10. — Бібліогр. у кінці ст. — (Книгознавство. 
Видавнича справа). 
У статті комплексно проаналізовано головні аспекти проблеми формування ціни на 
електронні видання, зокрема: залежність ціни електронної книги від вартості паперового 
аналога, вплив державної політики на процес ціноутворення, цінові моделі співпраці 
видавців і роздрібних продавців. 
 

107. Жигун, Т. Аналіз стану доставляння обов'язкових примірників 
видань України у 2015 році [Текст] / Т. Жигун // Вісник Книжкової 
палати. — 2016. — № 4. — С. 17—22 : табл. — Бібліогр. у кінці ст. — 
(Видавнича справа та редагування). 
Наведено результати аналітичних досліджень стану доставляння суб'єктами видавничої 
справи й суб'єктами діяльності друкованих ЗМІ обов'язкових примірників (ОП) 
вітчизняних видань, випущених у 2015 р. та здійснено порівняльний аналіз загальних 
кількісних показників доставляння ОП різновидів видань 2015 р. з аналогічними 
показниками 2014 р. 

 
108. Зикун, Н. Зміна форматів української сатиричної публіцистики як 

пошук шляхів до читача [Текст] / Н. Зикун // Бібліотечний вісник. — 
2016. — № 3. — С. 40—46. — (Методичні рекомендації. 
Консультації). — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_3_9 
(20.08.2016).    
Досліджуються види сатиричних періодичних видань, умовно названих форматами, 
залежно від зміни функціонального призначення сатири, очікувань і потреб читацької 
аудиторії, інформаційного простору. Особлива увага приділяється композиційно-
оформлювальним та жанрово-змістовим особливостям української сатиричної періодики 
початку ХХ ст., що зберігається у бібліотечних фондах України і зарубіжжя. 

 
109. Зикун, Н. Композиційно-оформлювальні особливості українського 

сатиричного видання початку ХХ століття [Текст] / Н. Зикун // Вісник 
Книжкової палати. — 2016. — № 5. — С. 31—34. — Бібліогр. у кінці 
ст. — (Історичні розвідки). 
Досліджено композиційно-оформлювальні особливості українського сатиричного 
видання початку ХХ ст., що зумовили особливий характер контенту і впливу на 
аудиторію, визначили роль сатиричного видання як публіцистичного фактору активізацій 
й розгортання українського національно-визвольного руху. 
 

110. Музиченко, Н. Аналітичний огляд випуску в Україні періодичних і 
продовжуваних видань (крім газет) у 2015 році [Текст] / Н. Музиченко // 
Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 6. — С. 3—7 : табл. — Бібліогр. 
у кінці ст. —  (Книгознавство. Видавнича справа). 
Проаналізовано стан випуску періодичних і продовжуваних видань (крім газет) у 2015 
році за асортиментом видавничої продукції, її мовною та територіальною ознаками, за 
розділами цільового призначення та тематичними розділами. 

 
111. Устіннікова, О. Інформаційний ресурс української журнальної 

періодики (за матеріалами державного бібліографічного покажчика 
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«Літопис журнальних статей» 2015 р.) [Текст] / О. Устіннікова, 
О. Клюшніченко // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 4. — С. 22—
26 : іл. — Бібліогр. у кінці ст. — (Видавнича справа та редагування). 
У статті наведено результати дослідження бази даних «Літопис журнальних статей» за 
2015 рік із застосуванням наукометричного та бібліометричного методів аналізу. 

 

112. Фіялка, С. Прийоми акцентування уваги в навчальній літературі 
[Текст] / С. Фіялка // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 5. — 
С. 34—38. — Бібліогр. у кінці ст. — (Соціальні комунікації). 
Із погляду соціально-комунікативного підходу досліджено засоби, завдяки яким 
досягається контакт із читачем та підвищується рівень запам’ятовування навчального 
тексту. 

 

113. Художні переклади Василя Стуса вийшли в австрійському 
літературному журналі [Текст] // Вісник Книжкової палати. — 2016. — 
№ 5. — С. 49. — Бібліогр. у кінці ст. — (Конференції. Конкурси. 
Виставки). 
В австрійському літературному журналі «Podium», присвяченому українській літературі, 
вперше в професійному перекладі на німецьку вийшли друком поезії Василя Стуса. 
 

Бібліотечна справа в іменах 
 

114. Випереджаючи час [Текст] // Бібліотечна планета. — 2016. — № 2. — 
С. 40—41. — (Пам’яті колег). 
Про багаторічного директора Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара Євгена Овсійовича 
Подольського. 

 

115. Глибицька, С. Педагог-директор-бібліограф [Текст]: (до 50-річчя від 
дня смерті Л. І. Гуревича, директора Центральної наукової бібілотеки, 
професора кафедри педагогіки Харківського університету) / 
С. Глибицька // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 
2016. — № 2 (4). — С. 59—61. — Бібліогр. у кінці ст. — (Видатні 
бібліотекар, бібліографи). 
Стаття присвячена проблемі інституційного становлення Наукової бібліотеки 
Дипломатичної академії України: її місця і ролі в роботі навчального закладу. 

 

116. Світлій пам’яті Ольги Михайлівни Дзуровчик [Текст] / Т. Кулієва, 
Н. Троїцька // Бібліотечна планета. — 2016. — № 2. — С. 41. — (Пам’яті 
колег). — Електрон. версія публікації: http://profy.nplu.org/file/lp-72.pdf  
(20.08.2016). 
Пам’яті заступника директора Закарпатської ОУНБ О. М. Дзуровчик. 

 

117. Світлій пам’яті Леніда Ілліча Бейліса [Текст] // Бібліотечна 
планета. — 2016. — № 2. — С. 42. — (Пам’яті колег). — Електрон. 
версія публікації: http://profy.nplu.org/file/lp-72.pdf  (20.08.2016). 
Пам’яті заступника головного редактора журналу «Бібліотечна планета» Леоніда Ілліча 
Бейліса. 
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Рецензії. Огляди 

 
 

118. Кулешов, С. Інноваційне дослідження торговельної документації в 
Україні [Текст] / С. Кулешов // Вісник Книжкової палати. — 2016. — 
№ 5. — С. 17—18. — (Рецензії). — Рец. на кн.: Шевченко, О. І. Розвиток 
торговельної документації в Україні: документознавчий аспект : 
монографія / О. В. Шевченко. — Полтава, 2016. — 319 с. 

 

119. 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 ; 
НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2015. 

 

120. Медведєва, В. Підготовка підручників як суспільно значуща 
проблема [Текст] / В. Медведєва // Бібліотечна планета. — 2016. — 
№ 2. — С. 38—39. — Рец. на кн.: Долбенко, Т. О. Зберігання документів 
у бібліотеках: навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. — Київ, 
2015. — 288 с. 

 

121. Усатенко, Т.  Рецепція бібліографічного тексту [Текст] / 
Т. Усатенко // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 6. — С. 10—
12. — Рец. на кн. : Новітнє українознавство : бібліографія (1989 — 
2015) / упоряд. О. Б. Ярошинський. — Київ, 2015. — 410 с. — (Рецензії). 

 

122. Шипота, Г. Біобібліографічний покажчик «Новальська Тетяна 
Василівна» [Текст] / Г. Шипота // Бібліотечна планета. — 2016. — 
№ 2. — С. 39—39. — Рец. на кн.: Новальська Тетяна Василівна: 
біобібліогр. покажч. / Нац. іст. б-ка України, Київ. нац. ун-т культури і 
мистецтв ; упоряд.: Н. А. Бачинська [та ін.] ; наук. ред. Т. В. Добко. — 
Київ, 2015. — 84 с. 

 

Політика. Культура. Мистецтво 
 

123. Курбан, О. Історія становлення та розвитку технологій 
інформаційних війн [Текст] / О. Курбан // Вісник Книжкової палати. — 
2016. — № 4. — С. 50—52. — Бібліогр. у кінці ст. — (Політика. 
Культура. Мистецтво). 
Представлено спробу систематизації й періодизації історії становлення та розвитку 
технологій інформаційних війн. 

 

124. Бондар, Ю. Марк Туллій Цицерон як публікатор-видавець [Текст] / 
Ю. Бондар // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 5. — С. 9—13. — 
Бібліогр. у кінці ст. — (Видавнича справа та редагування). 
У статті розглянуто публіцистичну та видавничу діяльність одного з найяскравіших 
політиків, ораторів і філософів Давнього Риму Марка Туллія Цицерона. 
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125. Бондар, Ю. Пропагандистсько-видавничі стратегії Октавіана Авгу-
ста [Текст] / Ю. Бондар // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 4. — 
С. 26—31. — Бібліогр. у кінці ст. — (Видавнича справа та редагування). 
У статті проаналізовано використання інформаційних технологій з метою суспільно-
політичних трансформацій у часи правління першого імператора Стародавнього Риму 
Октавіана Августа. 

 

126. Бурдіна, Е. Інформаційно-публіцистичний сегмент телемовлення як 
сприятливе підгрунтя для реалізації формату інфотейнмент [Текст] / 
Е. Бурдіна // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 6. — С. 43—46. —
Бібліогр. у кінці ст. — (Журналістика та ЗМІ). 
Вивчено та проаналізовано тенденції розвитку інфотейменту на зарубіжному та 
вітчизняному телебаченні на прикладі програм «60 хвилин» (СВS), «Намедни» (НТВ), 
«Дивись» (ТЕТ) та ін. 

 

127. Горлач, Д. Феномен «кліпового мислення» в контексті радикалізації 
перетворень інформаційного середовища [Текст] / Д. Горлач // Вісник 
Книжкової палати. — 2016. — № 5. — С. 45—46. — Бібліогр. у кінці 
ст. —  (Соціальні комунікації). 
Розглянуто феномен кліпової культури як складника антропологічних і гносеологічних 
трансформацій в контексті наступу нового «інформаційного» «постіндустріального» 
суспільства. Проаналізовано феномен кліпового мистелння як форми сприйняття потоку 
інформації. 

 

128. Джолос, О. Правові засади організації суспільного телерадіомовлення 
в Україні [Текст] / О. Джолос // Вісник Книжкової палати. — 2016. — 
№ 6. — С. 40—43. — Бібліогр. у кінці ст. — (Журналістика та ЗМІ). 
У статті проаналізовано законодавчу базу, на якій створюється Національна суспільна 
телерадіокомпанія України. Акцентовано увагу на правових нормах, які забезпечують 
незалежність суспільного мовника від впливу держави, джерелах його фінансування, 
принципах управління та подальшої корпоратизації. 

 

129. Курбан, О. Мережеві онлайн-проекти: структура та принципи 
функціонування (в рамках інформаційної війни) [Текст] / О. Курбан // 
Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 6. — С. 37—40 : рис. — 
Бібліогр. у кінці ст. — (Прикладні соціальні комунікації). 
Висвітлено проблематику алгоритмізації інформаційно-комунікаційних процесів у 
соціальних онлайн-мережах у контексті інформаційної війни. 

 

130. Остапчук, Ю. Роль електронної комунікації в інформаційному 
суспільстві [Текст] / Ю. Остапчук // Вісник Книжкової палати. — 
2016. — № 5. — С. 38—40. — Бібліогр. у кінці ст. — (Соціальні 
комунікації). 
У статті проаналізовано поняття «електронна комунікація» та роль цього виду взаємодії в 
інформаційному суспільстві. Розглянуто зв’язки електронної комунікації з писемною, 
документальною та усною. 
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