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Бібліотеки в інформаційному та соціокультурному просторі України 

  

1. Вилегжаніна, Т. Українські бібліотеки в процесі євроінтеграції [Текст] / 
Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2016. — № 3. — С. 4—6. — 
(Колонка головного редактора). — Електрон. версія публікації: 
http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf . 
У статті розглядається досвід публічних бібліотек України з поширення європейських 
цінностей та поглиблення комплексних знань про Європу шляхом організації 
різнопланових інформаційних кампаній (вуличних акцій, семінарів, тренінгів, веб-
конференцій тощо). 

 
2. Крат, М. Сільські бібліотеки – стратегічний ресурс держави в умовах кризи 

[Текст] / М. Крат // Бібліотечна планета. — 2016. — № 3. — С. 16—18. — 
(Точка зору). — Електрон. версія публікації: http://profy.nplu.org/file/lp-
73.pdf. 
У статті здійснено аналіз актуальних проблем бібліотечної галузі та подано моделі 
реформування української бібліотечної системи в умовах реформи адміністративно-
територіального устрою та системи місцевого самоврядування. 

 
Офіційні документи. Правозахист 

 
3. Визначено лауреатів щорічної премії Президента України «Українська 

книжка року» [Текст] / підгот. Ю. Ворона // Бібліотечна планета. — 2016. — 
№ 3. — С. 32. — (Події. Факти). — Електрон. версія публікації: 
http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf .  
Згідно оприлюдненого Указу Президента України лауреатами премії «Українська книжка 
року» стали С. Жадан, Г. Стельмащук, В. Рогожа та «Видавничо-книготорговельна компанія 
«Самміт-книга». 

 
4. Прийнято нові національні нормативні документи України [Текст] : Указ  

від 22 серп. 2016 № 340 / 2016 : витяг // Бібліотечна планета. — 2016. — 
№ 3. — С. 42. —  (До уваги читачів). — Електрон. версія публікації: 
http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf . 
Відповідно до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 22 серпня 2016 року за № 244, прийнято 
національні нормативні документи України, гармонізовані з міжнародними та 
європейськими нормативними документами: ДСТУ ISO 2789:2016 Інформація та 
документація. (ISO 2789:2013, IDT) Міжнародна бібліотечна статистика (вперше); ДСТУ 
ISO 16439:2016 Інформація та документація. (ISO 16439:2014, IDT) Методи та процедури 
оцінювання впливу бібліотек (уперше); ДСТУ ISO 11620:2016 Інформація та документація. 
(ISO 11620:2014, IDT) Показники функціонування бібліотек (уперше). 

 
5. Україна. Президент (П. Порошенко, 2014 — ). Про нагородження відзнакою 

Президента України — ювілейною медаллю «25 років незалежності України» 
[Текст] : Указ  від 19 серп. 2016 № 336 / 2016 : витяг // Бібліотечна планета. — 
2016. — № 3. — С. 40. —  (Офіційні документи). — Електрон. версія 
публікації: http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf . 
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6. Україна. Президент (П. Порошенко, 2014 — ). Про відзначення державними 
нагородами України з нагоди 25-ї річниці незалежності України [Текст] : 
Указ від 22 серп. 2016 № 338 / 2016 : витяг // Бібліотечна планета. — 2016. — 
№ 3. — С. 40. — (Офіційні документи). — Електрон. версія публікації: 
http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf . 
Про присвоєння почесного звання: «Заслужений діяч науки і техніки України» Горовому 
Валерію Микитовичу — заступникові генерального директора Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського — керівнику служби інформаційно-аналітичного 
забезпечення органів державної влади, докторові історичних наук, професору, м. Київ 

 
7. Україна. Президент (П. Порошенко, 2014 — ). Про відзначення державними 

нагородами України громадян іноземних держав [Текст] : Указ від 22 серп. 
2016 № 340 / 2016 : витяг // Бібліотечна планета. — 2016. — № 3. — С. 40. — 
(Офіційні документи). — Електрон. версія публікації: 
http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf . 
Про нагородження ювілейною медаллю «25 років незалежності України» Мотульського 
Романа Степановича – директора Національної бібліотеки Білорусі, голову товариства 
дружби «Білорусь – Україна», Республіка Білорусь. 

 
Українська бібліотечна асоціація 

 
8. Башун, О. «Все про Європу в бібліотеках»: проект Української бібліотечної 

асоціації [Текст] / О. Башун // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2016. — № 3 (5). — С. 51—55. — (Українська бібліотечна 
асоціація). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті представлено інформацію щодо проекту Української бібліотечної асоціації «Все про 
Європу в бібліотеках». Проект передбачає створення мережі пунктів європейської 
інформації в бібліотеках, інформаційну та навчально-методичну підтримку книгозбірень у 
створенні пунктів та наданні інформації про ЄС та євроінтеграційні процеси в Україні 
користувачам бібліотек. 

 
9. Бояринова, О. Як працює Європейський парламент: нотатки очевидця 

[Текст] / О. Бояринова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 
2016. — № 3 (5). — С. 56—57. — (Українська бібліотечна асоціація). 
17 ― 21 червня 2016 р. Оксана Бояринова, голова Молодіжної секції УБА та менеджер 
проекту УБА «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації 
в бібліотеках» взяла участь у навчальній поїздці в Європейський парламент (м. Брюссель) на 
запрошення польського єврокомісара Міхала Боні про що і розповідає у цій статті. 

 
10. Професійний візит до бібліотек Литви [Текст] // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2016. — № 3 (5). — С. 59. — (Українська бібліотечна 
асоціація). 
Представлено інформацію про професійно-освітню поїздку 7-13 червня 2016 року делегації 
українських бібліотекарів до дружньої до України Литовської Республіки, організовану 
Українською бібліотечною асоціацією та Асоціацією муніципальних публічних бібліотек 
Литовської Республіки. 
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Бібліотечна освіта. Конференції. Семінари. Форуми 

 
11. Борисова, Т. Наукова комунікація в цифрову епоху [Текст] / Т. Борисова, 

С. Чуканова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 3 
(5). — С. 22—25. — Бібліогр. у кінці ст.  — (Бібліотечні форуми, конференції). 
У статті представлено звіт про IV Міжнародну науково-практичну конференцію «Наукова 
комунікація в цифрову епоху», яка відбулась у Науковій бібліотеці Національного 
університету «Києво-Могилянська академія». Конференцію було присвячено сучасним 
питанням бібліотекознавства, наукометрії, бібліометрії та видавничих і редакційних політик 
наукових часописів. 

 
12. Ковальчук Г. Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників в Україні: 

ретроспективний аспект [Текст] / Г. Ковальчук // Бібліотечний форум: 
історія, теорія і практика. — 2016. — № 3 (5). — С. 11—14. — (Бібліотечна 
освіта, підвищення кваліфікації). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті прослідковується історія формування системи підвищення кваліфікації бібліотечних 
працівників в Україні. 

 
13. Тіщенко А. Конвергенція традиційних та інноваційних форм професійного 

розвитку молодих бібліотекарів [Текст] / А. Тіщенко // Бібліотечний форум: 
історія, теорія і практика. — 2016. — № 3 (5). — С. 17—21. — Бібліогр. у кінці 
ст.  — (Бібліотечна освіта, підвищення кваліфікації). 
У статті розглядається конвергенція традиційних та інноваційних форм професійного 
розвитку молодих кадрів у бібліотеках, а також мотивація молодих бібліотечних кадрів на 
систематичне удосконалення професійної компетентності. 

 
14. Лозан С. Англійська мова в контексті роботи бібліотеки [Текст] / С. Лозан // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 3 (5). — С. 15—
16. — (Бібліотечна освіта, підвищення кваліфікації). 
Підвищення якості бібліотечно-інформаційної діяльності бібліотеки Вінницького 
національного медичного університету імені М. І. Пирогова вимагає володіння мовою 
міжнародного спілкування. З нагоди проголошення в Україні Року англійської мови, 
працівники бібліотеки включилися до її вивчення. У статті представлено досвід роботи з 
активізації вивчення англійської мови бібліотекарями. 

 
15. Кравчук, Н. Портрет сучасного бібліотечного фахівця: думки після 

прочитаного [Текст]: післямова до статті С. Лозан «Англійська мова в 
контексті роботи бібліотеки»  / Н. Кравчук // Бібліотечний форум: історія, 
теорія і практика. — 2016. — № 3 (5). — С. 16. — (Бібліотечна освіта, 
підвищення кваліфікації). 

 
16. Онищенко, О. Бібліотека і «цифрове» покоління: нова ситуація – нові форми 

роботи [Текст] / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 5. — 
С. 3—6. — Електрон. версія публікації: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_5_3.   
Доповідь, виголошена на міжнародній науковій конференції «Бібліотека. Наука. 
Комунікація: формування національного інформаційного простору» 4 жовтня 2016 року. 
 

 
17. Форум видавців: підсумки [Текст] : інформація Книжкової палати України // 

Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 9. — С. 17. — (Бібліотечна справа).  
Львівський Форум видавців — 2016 у цифрах і фактах. 
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Організація бібліотечної справи. Маркетинг. Менеджмент 
 

 
18. Грабар, Н. Вплив спілкування на комунікаційні зв'язки в бібліотечній 

діяльності [Текст] / Н. Грабар // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 7. — 
С. 24—27. — Бібліогр. у кінці ст. — (Бібліотечна справа). 
У статті проаналізовано діяльність сучасної бібліотеки, зокрема ВНЗ, щодо налагодження 
партнерських відносин. З’ясовано основні особливості спілкування як форма соціальної 
взаємодії, завдяки якій поліпшуються зв’язки в бібліотечній професійній сфері, що сприяє 
встановленню партнерських відносин. 

 

19. Дем’яненко, Л. Перспективи вдосконалення діяльності бібліотечних кадрів в 
умовах інформатизації [Текст] / Л. Дем’яненко // Вісник Книжкової 
палати. — 2016. — № 9. — С. 14—17. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у 
кінці ст.  
У статті розглянуто основні принципи взаємодії бібліотекарів з користувачами. 
Наголошено, що у сучасних умовах особливо важливе значення має вміння бібліотекаря 
правильно спілкуватися з читачами, щоб якнайповніше забезпечити його інформаційні 
потреби та спростити доступ до необхідної інформації. 

 

20. Мудроха, В. Атестація як визначальний чинник управління кадровим 
ресурсом  [Текст] / В. Мудроха // Вісник Книжкової палати. — 2016. — 
№ 7. — С. 36—38. — (Бібліотечна справа). 
Досліджено основні етапи підготовки та проведення атестації: підготовчий, оцінки, 
заключний. Обгрунтовано, що головною метою проведення атестації є заохочення 
працівників до постійного вдосконалення та збагачення професійних, ділових і особистісних 
якостей, розвитку персональної відповідальності. 

 

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

 
Бібліотеки України: історія, досвід, ресурси 

 
22. Орищенко, І. Створення та початковий період діяльності Науково-

педагогічної бібліотеки Українського науково-дослідного інституту 
педагогіки (1926—1930 рр.) [Текст] / І. Орищенко // Вісник Книжкової 
палати. — 2016. — № 7. — С. 41—43. — Бібліогр. у кінці ст.  
Статтю присвячено організації Науково-педагогічної бібліотеки Українського науково-
дослідного інституту педагогіки (УНДІП). 

 

23. Рева, Л. Культурологічний аспект державотворення 1920-х років і завдання 
сьогодення [Текст] / Л. Рева // Вісник Книжкової палати. —2016. — № 9. — 
С. 26—30. — (Історичні розвідки). — Бібліогр. в кінці ст.  
У статті розглянуто аспекти культурної революції після подій Першої світової війни. Сплеск 
видавничої діяльності та розквіт української літератури не змогли протидіяти зухвалим діям 
ворожих сил опісля доби Гетьманату. 
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24. Соколов В. Бібліотечна діяльність комітетів піклування про народну 
тверезість у Київській губернії наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. / 
В. Соколов // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 5. — С. 28—35. — Електрон. 
версія публікації: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_5_7.  
Розкривається досвід комітетів піклування про народну тверезість з організації роботи 
бібліотек Київської губернії на- прикінці ХІХ – початку ХХ ст.; аналізуються особливості 
функціонування таких книгозбірень, показано їх роль у забезпеченні найбідніших верств 
населення друкованою продукцією, у піднесенні освітнього і культурного рівня. 

 

Бібліотекознавство. Бібліографічна діяльність 
 
25. Гальченко О. Науковий каталог писемних пам’яток як джерело і різновид 

наукових досліджень [Текст] / О. Гальченко // Бібліотечний вісник. — 
2016. — № 5. — С. 7—14. — Бібліогр. у кінці ст. —  Електрон. версія 
публікації:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_5_4.   
Уточнюється зміст терміна «науковий каталог»; охарактеризовано типи та види наукових 
каталогів відповідно до їхнього призначення; обґрунтовується необхідність віднесення 
наукових каталогів писемних пам’яток до категорії наукових видань. 

 
26. Дiкунова, О. Створення бібліографічних покажчиків — складник 

інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вишу [Текст] / 
О. Дiкунова, О. Лебедюк // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 5. — С. 14—
19. — Бібліогр. у кінці ст. —  Електрон. версія публікації: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_5_5.   
Визначено сутність науково-допоміжної бібліографії, розкрито дослідницькі аспекти 
діяльності фахівця-бібліографа при створенні вторинних інформаційно-бібліографічних 
ресурсів. Висвітлюється досвід Наукової бібліотеки Криворізького педа- гогічного інституту 
ДВНЗ. 

 
27. Збанацька О. Документ у реаліях сьогодення [Текст] / О. Збанацька // 

Бібліотечна планета. — 2016. — № 3. — С. 23—27. — Бібліогр. у кінці ст. — 
(Сторінка фахівця). — Електрон. версія публікації: http://profy.nplu.org/file/lp-
73.pdf. 
У статті здійснено огляд актуальних питань документно-інформаційної діяльності, як от, 
визначення ролі та місця документа в системі соціальних комунікацій, дослідження його як 
засобу передавання інформації в просторі та часі. 

 
28. Кушнаренко, Н. Біобібліографічні покажчики як засіб формування 

позитивного іміджу освітньо-наукового закладу [Текст] / Н. Кушнаренко, 
С. Євсеєнко // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 9. — С. 48—52. — 
(Видатні діячі та визначні події). — Бібліогр. у кінці ст.  
Висвітлено роль інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки Харківської державної 
академії культури у створенні нового якісного наукового продукту щодо внеску викладачів 
ВНЗ у розбудову галузевої науки, освіти і культури України. 

 

29. Негрейчук І. До 100-річчя українського бібліографічного репертуару: 
аспекти створення [Текст] / О. Збанацька // Бібліотечна планета. — 2016. — 
№ 3. — С. 27—31. — Бібліогр. у кінці ст. — (Сторінка бібліографа). — 
Електрон. версія публікації: http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf. 
У статті розглядаються питання організації української ретроспективної бібліографії, в 
контексті багаторічної праці над створенням 5 випусків «Друкованого зведеного каталогу 
україномовної книги дер жавних бібліотек та музеїв України, 1798—1923». 
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Дослідницька діяльність. Бібліометрика 

 
30. Назаровець, М. Служба інформаційного моніторингу як структурний 

підрозділ сучасної академічної бібліотеки [Текст] / М. Назаровець // Вісник 
Книжкової палати. — 2016. — № 8. — С. 24—26. — (Бібліотечна справа).   
Розглянуто передумови створення, основні функції та перспективи розвитку Служби 
інформаційного моніторингу у складі Наукової бібліотеки ім. М. Максммовича Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

31. Вербова, В. Особливості інформаційних потреб науковців Національної 
академії педагогічних наук України [Текст] / В. Вербова // Вісник Книжкової 
палати. — 2016. — № 9. — С. 18—20. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у 
кінці ст.  
У статті розкрито сутність, доцільність та практичну методику вивчення інформаційних 
запитів користувачів наукової бібліотеки. Проаналізовано інформаційні потреби науковців 
НАПН України та їхнє забезпечення через систему вибіркового розповсюдження інформації 
в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського. 

 

Бібліотечні ресурси. Колекції 
 
32. Антонюк, Т. Відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського: пріоритети діяльності та перспективи розвитку 
[Текст] / Т. Антонюк // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 5. — С. 20—27. — 
Бібліогр. у кінці ст. — Електрон. версія публікації: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_5_6. 
У статті розглядаються пріоритети діяльності та перспективи розвитку відділу зарубіжної 
україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 
(ВЗУ ІК НБУВ). Акцентується увага на таких важливих напрямах діяльності підрозділу, як 
створення електронних інформаційних ресурсів, наукове й інформаційно-бібліотечне 
співробітництво з вітчизняними та закордонними центрами дослідження діаспори. 

 

Інформаційні технології. Електронні  бібліотечні ресурси 

 
33. Лех, Г. Електронні бібліографічні ресурси шкільної бібліотеки [Текст] / 

Г. Лех, Г. Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 7. — С. 
28—30. — (Бібліотечна справа). 
У статті розглянуто аспекти створення та використання електронних бібліографічних 
ресурсів у шкільній бібліотеці Червоноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 
Львівської області, а також застосування інтернет-ресурсів в обслуговуванні. 

 

34. Польовик, С. Характерні особливості гендерної сегрегації в бібліотеці [Текст] 
/ С. Польовик // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 8. — С. 27—29. —  
(Бібліотечна справа).    
У статті проаналізовано гендерні аспекти становища жінок як ІТ-фахівців у бібліотеці. 
Проблему розглянуто на основі аналізу фахового журналу "наукові й технічні бібліотеки", 
спрямованого на визначення особливостей гендерної сегрегації авторів публікацій. 

 

35. Талалаєвська, М. Блоги публічних бібліотек України [Текст] / 
М. Талалаєвська// Бібліотечна планета. — 2016. — № 3. — С. 19—23. — 
(Інформаційні технології). — Електрон. версія публікації: 
http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf. 
У статті здійснено огляд результатів моніторингу української бібліотечної блогосфери та 
подано рекомендації щодо ефективних методик організації та ведення блогів. 
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Окремі бібліотеки 

 
36. Костенко, Л. Соціокультурні заходи правової тематики як чинник набуття 

користувачами юридичних знань [Текст]: (з досвіду роботи Полтавської 
обласної бібліотеки для дітей ім. Панаса Мирного) / Л. Костенко // 
Бібліотечна планета. — 2016. — № 3. — С. 9—12. — (З досвіду роботи). — 
Електрон. версія публікації: http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf.  
У статті висвітлено досвід проведення заходів юридичної тематики з юними користувачами 

Полтавської обласної бібліотеки для дітей ім. Панаса Мирного. 
 

37. Кривешко, Т. Англомовний студент: організація роботи Наукової бібліотеки 
Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова 
[Текст] / Т. Кривешко, М. Мельник М. // Бібліотечний форум: історія, теорія 
і практика. — 2016. — № 3 (5). — С. 9—10. — (Бібліотечно-бібліографічне 
обслуговування). 
У статті висвітлюється досвід роботи Наукової бібліотеки Вінницького національного 
медичного університету імені М. І. Пирогова з англомовними іноземними студентами, який 
сприяє взаєморозумінню та налагодженню співпраці між бібліотекою та студентами, 
окреслено механізми збереження фондів та шляхи боротьби з читацькою заборгованістю. 

 

38. Люблянська О. Бібліотека як міст культурної інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб у місцеві громади [Текст] / О. Люблянська // Бібліотечний 
форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 3 (5). — С. 2—5. — 
(Бібліотечно-бібліографічне обслуговування). 
Стаття розповідає про проект «Бібліотека як міст культурної інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб у місцеві громади», що реалізовувався Житомирською обласною 
універсальною науковою бібліотекою ім. О. Ольжича і Житомирською обласною 
молодіжною громадською організацією «Паритет» протягом вересня-листопада 2015 року. 
Заходи проекту відбулися у 9 бібліотеках Житомирської області. 

 

39. Кривоносова, О. Роль соціокультурної діяльності ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського у популяризації власних галузевих ресурсів серед 
студентської молоді [Текст] / О. Кривоносова // Вісник Книжкової палати. — 
2016. — № 8. — С. 30—32. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті розглянуто питання підвищення якості роботи ДНПБ України ім. В. О. 
Сухомлинського із залучення студентської молоді до інформаційних ресурсів за допомогою 
соціокультурної діяльності, висвітлено досвід книгозбірні в організації та реалізації заходів 
щодо популяризації власних ресурсів серед студентів навчальних закладів України. 

 

40. Прохорова Г. Бібліотечний краудсорсинг: традиції чи інновації? [Текст] / Г. 
Прохорова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 3 
(5). — С. 6—8. — Бібліогр. у кінці ст. — (Бібліотечно-бібліографічне 
обслуговування).  
Розглядається поняття «краудсорсинг», можливість і доцільність застосування 
краудсорсингу в бібліотечній сфері, а також досвід Харківської державної наукової 
бібліотеки ім. В. Г. Короленка у цьому напрямку. 

 

41. Скаченко, О. Національно-патріотичне виховання молоді в бібліотеці вишу 
[Текст] : (з досвіду Наукової бібліотеки КНУКіМ) / О. Скаченко// Бібліотечна 
планета. — 2016. — № 3. — С. 6—9. — (З досвіду роботи). — Бібліогр. у кінці 
ст. — Електрон. версія публікації: http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf. 
У статті висвітлено досвід роботи з національно-патріотичного виховання  студентства, 
просвітницьку діяльність  Наукової  бібліотеки Київського національного університету 
культури і мистецтв (КНУКіМ). 
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42. Яковенко, Ю. Бібліотека в новому форматі  [Текст]/ Ю. Яковенко // 
Бібліотечна планета. — 2016. — № 3. — С. 12—13. — (З досвіду роботи). – 
Електрон. версія публікації: http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf.  
У статті висвітлено роботу Пункту європейської інформації та заходи в межах проекту 
«Жива бібліотека» Центральної міської бібліотеки ім. В. Г. Короленка м. Маріуполя 
Донецької області. 

 

43. Яковенко Ю., Подтинна О. Заповнюючи сторінки літературної біографії 
міста... [Текст] / Ю. Яковенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2016. — № 3 (5). — С. 48—50. — (Бібліотеки і музеї).  
12 квітня 1996 року на базі Центральної бібліотеки ім. В. Г. Короленка було урочисто 
відкрито Маріупольський міський літературний музей. У статті розповідається про історію 
створення, діяльність та святкування 20-річчя музею. 

 

44. Ясинецька-Єгорова Л. Моє щасливе місце – бібліотека! [Текст] / 
Л. Ясинецька-Єгорова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 
2016. — № 3 (5). — С. 60-61. — (До Всеукраїнського дня бібліотек). 
Пропонуємо Вам своєрідну літературну історію-сповідь молодого бібліотекаря, яка власним 
прикладом переконує, що професія бібліотекаря є багатогранною та найчудовішою в світі. 
Можливо ця сповідь буде використана вами задля популяризації цієї чудової професії серед 
молоді. 

*** 
45. Відкриваємо Україну через бібліотеку [Текст] / підгот. С. Ковальчук // 

Бібліотечна планета. — 2016. — № 3. — С. 32. — (Події. Факти). – Електрон. 
версія публікації: http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf.  
У статті висвітлено заходи Луганської ОУНБ ім. М. Горького з нагоди святкування 25-ї 
річниці незалежності України. 

 

46. Риб’янцева, І. «Усі українські видання вилучили з відкритого доступу» 
[Текст] : [ інтерв’ю з директором Луганської ОУНБ ім. М. Горького 
І. Риб’янцевою] / [провів] П. Воронцов // Голос України. — 2016. — 13 лип. — 
С. 6. — (День). 
Про актуальні проблеми, співпрацю й перспективи діяльності Луганської ОУНБ ім. М. 
Горького в умовах зони проведення АТО розповідає директор бібліотеки Інна Рибянцева. 

 
47. Риб’янцева, І. Ірина Риб’янцева: «Чи не кожне видавництво країни надсилає 

нам сучасну літературу» [Текст] інтерв’ю з директором Луганської ОУНБ  
ім. Горького / [провела] О. Особова // Урядовий кур’єр. — 2016. — 26 лип. — 
С. 7. — (Культура). 
У статті висвітлено актуальні проблеми сьогодення, напрацювання та перспективи 
діяльності Луганської ОУНБ ім. М. Горького в умовах зони проведення АТО.  

 

Бібліотеки Тернопільщини 
 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
 
48. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] // Вільне життя плюс. — 

2016. — 30 верес. — С. 1. — (Важливо).  
У Пункті Доступу Громадян до офіційної інформації, який діє в Тернопільській ОУНБ, 
відкрито консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та приймальня Української Гельсінської спілки з прав 
людини.   



 
9 

 
49. Вайшле, М. Винахідникам і раціоналізаторам [Текст] / М. Вайшле // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 16 верес. — С. 2. — (Завітайте).  
У відділі технічної літератури Тернопільської ОУНБ діє виставка-презентація 
«Винахідництво в Україні». 

 
50. Вітенко, В. Бібліотека запрошує на святкування [Текст] / В. Вітенко // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 16 верес. — С. 6. — (Не проґавте).  
У Тернопільській ОУНБ проходитиме традиційна Декада відчинених дверей, приурочена до 
Всеукраїнського дня бібліотек. 

 
51. Воробель, С.  Усе про Європу в бібліотеках [Текст] / С. Воробель // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 16 верес. — С. 8. — (Тренінг).  
На базі регіонального навчального центру Тернопільської ОУНБ відбувся тренінг «Центри 
європейської інформації в бібліотеках: технологія створення та механізми популяризації 
інформації про ЄС та євроінтеграцію України» для бібліотекарів центральних районних 
книгозбірень області.  

52. Декада відкритих дверей у бібліотеці [Текст] // Свобода. — 2016. — 
16 верес. — С. 4. — (На завершення номера).  
У Тернопільській ОУНБ відбудеться традиційна Декада відкритих дверей, приурочена до 
Всеукраїнського дня бібліотек. 

 

53. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 2016 р.] 
/ Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — Чис. 3. — С. 
149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із 
змісту: [11 березня в Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч із Олексієм 
Волковим]. — С. 150 : фот. ; [21 квітня в Тернопільській ОУНБ відбувся 
вечір-спогад «Ви смерть приборкати зуміли на тім останнім рубежі», 
приурочений до Дня пам'яті Чорнобильської трагедії]. — С. 154 ; [23 березня 
в Тернопільській ОУНБ відбулася репрезентація бібліографічного 
покажчика «Мистці Тернопільщини. Частина І. Образотворче мистецтво»]. 
— С. 151 : фот. ; [у Тернопільській ОУНБ — вечір пам’яті Юрка Покальчука 
«Культовий письменник сучасності»] ; представлення бібліографічного 
покажчика «Яків Гніздовський: життя людини — тільки недосконалий 
відблиск її власної мрії» ; зустріч із молодими поетами, учасниками 
літературної студії «Сім герц» Ю. Вітяком і Л. Ясніцькою]. — С. 157 : фот. 

 

54. Золотнюк, А. Для України наша любов [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 26 серп. — С. 5. — (Відеомарафон).  
У відділі міського абонементу Тернопільської ОУНБ стартував літературний відеомарафон 
«Для України наша любов», присвячений 160-й річниці від дня народження Івана Франка. 

 

55. Ковалькова, Т. Відеомарафон запрошує [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 2 верес. — С. 3. —  (Рік Івана Франка).  
У відділі міського абонементу Тернопільської ОУНБ стартував літературний відеомарафон, 
присвячений 160-й річниці з дня народження Великого Каменяра та 100-й річниці від дня 
його смерті.   

 

56. Крицак, Н. Унікальний дарунок бібліотеці [Текст] / Н. Крицак // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 8 лип. — С. 1. — (Добрі новини).  
У Фонд цінних і рідкісних видань Тернопільської ОУНБ від Тернопільського осередку 
Наукового Товариства ім. Т.  Г. Шевченка надійшло унікальне видання — «Географія 
українських і сумежних земель» за редакцією В. Кубійовича. 
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57. Мороз, В.  Усе найцікавіше про Дністер - у новій книзі [Текст] / В. Мороз // 

RIA плюс. — 2016. — 28 верес. — С. 6 : фот. — (Мандри і книги).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася авторська презентація першого тому путівника «Дністер» 
Олени Крушинської.  

 
58. Пайонк, М. Лицар української сцени [Текст] / М. Пайонк // Вільне життя 

плюс. — 2016. — 15 лип. — С. 6. — (Тернопільський альманах: Доповнюючи 
ТЕС).  
Фонди Тернопільської ОУНБ поповнились книжкою  про о. Антонія Казновського «Лицар 
Української Католицької церкви» У. Скальської. 

 

59. Пайонк, М.  Наталія Шелепницька — найкрасивіша жінка планети [Текст] / 
М. Пайонк, Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2016. — 19 серп. — С. 8 : 
фот. — (Доповнюючи ТЕС).  
Оперна співачка, народна артистка України Наталія Шелепницька отримала титул 
«Найкрасивіша жінка планети Земля» за версією ООН Mrs United Nations Earth — така 
інформація була надрукована у середині липня нинішнього року в пресі, яку отримує 
Тернопільська ОУНБ.  

 
60. Раківський, В.  Привітайте сисадміна!  [Текст] / В. Раківський // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 29 лип. — С. 8. — (Професійне свято).  
Професійні роздуми з нагоди професійного свята системних адміністраторів. 

 
61. 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. 

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

О. Содомора // Вільне життя плюс. — 2016. — 29 лип. — С. 2 : табл.; граф. — 
(Актуально).  
Консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної правової 
допомоги діє в Тернопільській ОУНБ. 

 
63. Степаненко, О. Бібліотека без імені - як держава без прапора [Текст] / 

О. Степаненко // Вільне життя плюс. — 2016. — 15 лип. — С. 6. — 
(Тернопільський альманах: Я так думаю). — Електрон. версія публікації: 
https://goo.gl/DUJ1CO (20.10.2016).  
У статті правозахисника Олександра Степаненка обґрунтовано думку щодо присвоєння 
Тернопільській ОУНБ імені знаного громадського, державного й політичного діяча Антона 
Горбачевського. 

 
64. Ференцевич, Р. Вшанували Якова Гніздовського в Україні [Текст] / 

Р. Ференцевич // Свобода. — Нью-Йорк, 2016. — 24 черв. —1 лип. — С. 13, 16 
: іл. — Електрон. версія публікації: https://goo.gl/0VrT8o  (20.10.2016). 
Відгук на бібліографічний покажчик Тернопільської ОУНБ «Яків Гніздовський: «Життя 
людини — тільки недосконалий відблиск її власної мрії», укладений Л. Б. Оленич. 
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65. Чеховська, І. Динаміка змін у краєзнавчому контенті на сайтах обласних 

універсальних наукових бібліотек України [Текст] / І. Чеховська // 
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 2. — С. 13—16.  
Подано огляд динаміки краєзнавчого контенту на сайтах обласних універсальних наукових 
бібліотек України, в тому числі, й Тернопільської ОУНБ. 

 
Тернопільська обласна дитяча бібліотека 

 
66. Новіцька, Н. Найчастіше діти просять журнали й сучасну прозу [Текст]  / 

Ю. Стахова // Вільне життя плюс. — 2016. — 8 лип. — С. 6. — (Канікули з 
книжкою).  
Проблеми «літнього» дитячого читання та бібліотечні новації. 

 
Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

 
67. Вандзеляк, Г. Борис Демків і його квіти ромена... [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2016. — 22 лип. — С. 4 : фот. — (До 80-річчя від дня 
народження).  
З нагоди ювілею Бориса Демківа в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» діє 
ілюстративно-книжкова виставка, на якій представлені численні світлини з домашнього 
архіву поета. 

 
68. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 2016 р.] 

/ Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — Чис.: 3. — 
С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із 
змісту: [19 квітня в Тернопільській міській бібліотеці для дітей № 4 
відбулася зустріч з письменницею Тамарою  Гнатович]. — С. 154. 

 
69. Кудобинський, Я. «Тобі, моє місто, наш рушниковий вернісаж» [Текст] / 

Я. Кудобинський // Тернопіль вечірній. — 2016. — 31 серп. — С. 12 : фот. 
кольор. — (Арт).  
У бібліотеці № 4 для дорослих відкрили виставку вишиванок та автентичних скатертин 
різних років і куточків нашого краю. 

 
70. Мороз, В. Історії з вілли Грабовських [Текст] / В. Мороз // RIA плюс. — 

2016. — 6 лип. — С. 19 : фот. — (Ретро).  
Про пам’ятку архітектури віллу Грабовських, в якій нині знаходиться  бібліотека-музей 
«Літературне Тернопілля». 

 
71. Мурашка, З. Батьківщину єднають вишивкою [Текст] / З. Мурашка // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 19 серп. — С. 3 : фот. — (Добра справа).  
У бібліотеці № 4 для дорослих організували Всеукраїнську акцію «Вишиваємо Україну». 

 

72. Пшоняк, І. «Не вмре поезія — не згине сила духу» [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2016. — 21 верес. — С. 10 : фот. — (Тернопіль і 
тернополяни).  
Днем читання «Не вмре поезія — не згине сила духу», організованим у бібліотеці № 5 для 
дорослих, завершився комплекс заходів до 160-тої річниці від дня народження Івана 
Франка. 
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73. Чубата, Д. Вовна як мистецький витвір [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. —2016. — 30 верес. — С. 5. — (Захоплення).  
У бібліотеці № 4 для дорослих відкрито виставку «Теплі акорди з Тетяною Охрицькою». 

 
Бережанська централізована бібліотечна система 

 

 
74. Калачик, Ю. У Бережанах депутати далі воюють з... книжками! [Текст] / Ю. 

Калачик // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 31 серп.—6 верес. — С. 1, 5 
: фот. кольор. — (People).  
У м. Бережанах місцева влада «воює» з районною бібліотекою. 

 
75. Попович, В.  Як Бережани вигнали районні бібліотеки у село [Текст] / В. 

Попович // Номер один. — 2016. — 17 серп. — С. 5 : фот. — (Резонанс).  
Районна влада не змогла захистити бібліотеку і своїм рішенням погодилася відселити з 
районного центру одразу дві бібліотечні установи — Бережанську центральну районну 
бібліотеку ім. Т. Шевченка та Бережанську районну бібліотеку для дітей ім. Л. Українки. 

 

76. Сагаль, О.  Книжки без даху, або Як у Бережанах місцеві чиновники з 
бібліотекою «воюють» [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 
2016. — 27 лип. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
Стаття присвячена історії виселення Бережанської центральної бібліотеки з уподобаного 
місцевими чиновниками приміщення. 

 

77. Степаненко, О. Чому для районних бібліотек у Бережанах не знайшлося 
місця? [Текст] / О. Степаненко // Свобода. — 2016. — 3 серп. — С. 6 : фот. — 
(Порушуємо проблему).   
Бережанська районна рада прийняла унікальне рішення. Депутати погодилися відселити з 
районного центру одразу дві бібліотечні установи — Бережанську центральну районну 
бібліотеку ім. Т. Шевченка та Бережанську центральну районну бібліотеку для дітей ім. Лесі 
Українки. 
 

 

Інші бібліотеки області 
 

 

78. Аверкієв, В. Про унікального священика з Теребовлянщини внуки видали 
книгу [Текст] / В. Аверкієв // Номер один. — 2016. — 6 лип. — С. [15] : фот. 
кольор.  
У Теребовлянській районній бібліотеці відбулася презентація книги-спогадів отця-
душпастиря А. Гумницького «Історія життя отця-душпастиря Андрея Гумницького». 

 

79. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 2016 р.] 
/ Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — Чис.: 3. — 
С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із 
змісту: [4 квітня в Теребовлянській районній дитячій бібліотеці — зустріч із 
письменницею Тамарою Гнатович]. — С. 153 : фот. 

 

80. Дзісяк, Я.  «Правда і кривда» у Чорткові [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 15 лип. — С. 6. — (Тернопільський альманах: Презентація).  
У Чортківській центральній районній бібліотеці відбулася презентація книжки «Правда і 
кривда» івано-франківської письменниці А. Станіславської (О. Федорів).  
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81. Маркович, М. Мандруйте з книжками [Текст] / М. Маркович // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 16 верес. — С. 6. — (Форум).  
У Кременецькій ценральній міській бібліотеці ім. Ю. Словацького відбувся 
західноукраїнський форум творців і шанувальників краєзнавчої та туристичної книги 
«Книжний гостинець». 

 

82. Сасанчин, Н. Неопалима пам'ять, або Пам'ятник Карлу Емілю Францозу: 
бути чи не бути [Текст] / Н. Сасанчин // Свобода. — 2016. — 23 верес. — 
С. 4. — (На завершення номера).  
У Чортківській районній бібліотеці відбулася презентація творчості Карла Еміля Францоза.  

 
Бібліотеки та професійна освіта за рубежем 

 
83. Лямець, А. Модулі комплектування фондів у складі автоматизованих систем 

арабських бібліотек [Текст] / А. Лямець // Вісник Книжкової палати. — 
2016. — № 7. — С. 31—36 : рис. — (Бібліотечна справа). 
Для ефективнішого комплектування фондів арабські бібліотеки використовують спеціальні 
модулі у складі автоматизованих бібліотечних систем. Для їхньої наочної презентації 
охарактеризовано роботу модулів купівлі та передплати для систем VTLS/VIRTUA, 
Millennium, LIBRARIAN A (використовуються в арабських бібліотеках). 

 
84. Польова, В. Дім Європи у Литві [Текст] / В. Польова // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2016. — № 3 (5). — С. 58. — (Українська 
бібліотечна асоціація). 
У статті представлено діяльність Дому Європи у Литві та 10 центрів європейської інформації 
у бібліотеках Литви щодо поширення інформації про ЄС. 

 

85. Сенченко, О.  Мозкові центри та їхня роль в інтелектуальному забезпеченні 
світової політики [Текст] / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 
2016. — № 8. — С. 33—39. —  (Соціокомунікаційні технології).  
У статті висвітлено міжнародний досвід роботи аналітичних центрів з часу їхнього 
започаткування до сьогодення та можливості його використання в сучасних умовах 
реформування України. 

 

86. Тодорцев-Хлача К. Модель центральної бібліотеки національних меншин у 
Хорватії: досвід функціонування та стратегія розвитку / К. Тодорцев-Хлача 
// Бібліотечний вісник. — 2016. — № 5. — С. 36—42. — Електрон. версія 
публ.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_5_8.   
У статті розглядається хорватська модель центральної бібліотеки національної меншини, 
аналізуються особливості діяльності мережі ЦБНМ, обґрунтовується необхідність 
розроблення та впровадження стратегії розвитку таких установ у рамках мережі публічних 
бібліотек. 

 

Книгознавство. Видавнича спpава. Проблеми читання 
 
87. Бахрушин, В. Статистика помилок в авторських оригіналах [Текст] / 

В. Бахрушин // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 7. — С. 15—19 : 
діагр. — (Книгознавство. Видавнича справа). 
Проаналізовано понад 11 тис. помилок, які допустили автори в 55 авторських оригіналах 
(понятійних [наукових і навчальних], художніх і публіцистичних) і які виправили 
редактори. Метою дослідження було групування помилок, виявлених редакторами в 
авторських оригіналах, за відомими видами, з’ясування частот цих видів помилок, їхнє 
ранжування, а також визначення величини відхилень кількості цих помилок у різних 
порціях тексту від середніх значень. 
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88. Бессараб, А. Соціально-комунікаційні технології формування інтересу до 

української книги за кордоном [Текст] / А. Бессараб // Вісник Книжкової 
палати. — 2016. — № 9. — С. 11—14. — (Книгознавство. Видавнича 
справа). —  Бібліогр. у кінці ст. 
У статті окреслено основні напрями співпраці України із зарубіжними країнами у сфері 
соціальних комунікацій для формування інтересу до книги: офіційні зустрічі урядовців 
країн, представників посольств, міжнародних і державних організацій у галузі культури; 
створення наукових і культурних інституцій; надання премій та нагород; видання 
перекладів творів українських авторів тощо. 

 
89. Бідун, А.  Структурно-просторовий вимір поетичної книги [Текст] / А. Бідун 

// Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 8. — С. 20—23. — (Книгознавство. 
Видавнича справа).    
У статті досліджено простір поетичного видання як концептуальне утворення, яке генерують 
його архітектоніка і сугестивні сили тексту. Проаналізовано особливості взаємодії 
загального тла (незадрукованої шпальти) з оптичним виміром поетичного тексту. 
Обгрунтовано важливість для видавничої практики осмислених структурно-просторових 
рішень під час конструювання поетичних видань. 

 
90. Буряк, С. Поточна статистика книговидання: перше півріччя 2016 року 

[Текст] / С. Буряк // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 7. — С. 3—9 : 
табл.; граф. — (Книгознавство. Видавнича справа). 
Проаналізовано стан українського книговидання у першому півріччі 2016 року за 
асортиментом видавничої продукції, її мовною та територіальними ознаками. Наведено 
статистичні дані щодо випуску книг і брошур вітчизняними видавництвами різних форм 
власності, у тому числі сфери управління Держкомтелерадіо. 

 
91. Енциклопедію Ukraine The Best представлять на Франкфуртському ярмарку 

[Текст] / підгот. Ю. Темненко // Бібліотечна планета. — 2016. — № 3. — 
С. 32—33. — (Події. Факти). — Електрон. версія публікації: 
http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf.  

 
92. Женченко, М. Типологічна класифікація електронних видань як науково-

практична проблема [Текст] / М. Женченко // Вісник Книжкової палати. — 
2016. — № 8. — С. 17—20. — (Книгознавство. Видавнича справа).  
У статті запропоновано авторську концепцію типологічної класифікації електронних видань, 
розроблену на основі порівняльного аналізу класифікацій електронних видань, 
представлених у науковому дискурсі, національних стандартах України і Російської 
Федерації, з урахуванням нових видань, що з’явилися з розвитком цифрових технологій, а 
також термінології, яка використовується в американській і західноєвропейській видавничій 
теорії та практиці. 

 
93. Клюшніченко, О. Розвиток науки в Україні [Текст]: (За матеріалами 

електронної бази даних «Літопис авторефератів дисертацій» 2015 р.) / 
О. Клюшніченко // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 8. — С. 8—17 : 
діагр. — (Книгознавство. Видавнича справа). —  Бібліогр. у кінці ст.  
У статті на основі аналізу бази даних «Літопис авторефератів дисертацій» 2015 р. 
систематизовано основні тенденції та особливості розвитку наукових досліджень в Україні. 
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94. Мартинов, А. Як українська книга відвойовує ринок у російської [Текст] : 
[за матер. інтерв’ю для сайту Еспресо] / А. Мартинов // Бібліотечна 
планета. — 2016. — № 3. — С. 14—15. — (З досвіду роботи). — Електрон. 
версія публікації: http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf.  
У статті проаналізовано стан вітчизняного книжкового ринку висвітлено досвід проведення 
заходів юридичної тематики з юними користувачами Полтавської обласної бібліотеки для 
дітей ім. Панаса Мирного. 

 
95. Нерода, Т. Аналіз фондів галузевих музеїв поліграфічно-орієнтованої 

тематики [Текст] / Т. Нерода // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 7. — 
С. 20—22. — (Книгознавство. Видавнича справа). 
Досліджено колекції експонатів профільних музейних установ, що висвітлюють історичні 
передумови становлення технологічних процесів як етапів підготовки друкованої продукції. 
Наведено аспекти спеціалізації поліграфічного виробництва матеріальних цінностей 
залежно від національних особливостей регіону. Проаналізовано маркетингові заходи 
світових музеїв щодо популяризації книжкової справи. 

 
96. Перунін, В. Києворуська державність і особливі слов’яно-скандинавські 

відносини — рік 947 [Текст] / В. Перунін // Вісник Книжкової палати. — 
2016. — № 8. — С. 40—43 : рис. — (Історичні розвідки). —  Бібліогр. укінці ст.  
Стаття розповідає про слов’яно-скандинавські відносини за часів Київської Русі. 

 
97. Петрова, Н. Проблемні питання статистичного обліку вітчизняних видань 

[Текст] / Н. Петрова // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 8. — С. 3—
7. — (Книгознавство. Видавнича справа). 
У статті розглянуто питання статистичного обліку видань, пов’язані з проблемами 
доставляння обов’язкових примірників видань, форм звітності видавців, формування 
кількісних та якісних показників і зведених адміністративних даних про випуск вітчизняної 
книжкової продукції. 

 

98. Плиса, Г. Ефективне застосування стандартів — запорука якості видань 
[Текст] / Г. Плиса // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 7. — С. 9—15. — 
(Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
Проаналізовано стан оформлення книжкових видань суб'єктами видавничої справи, 
визначено перелік правових і нормативних документів з видавничої справи та ефективність 
їхнього застосування у професійній діяльності видавців. 

 

99. Поляков, В. Звітність видавців про випуск видавничої продукції як 
важливий інструмент контролю за доставлянням обов’язкового примірника 
[Текст] / В. Поляков // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 9. — С. 9—
11. — (Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглянуто стан справ щодо якості заповнення форм звітності про випуск 
видавничої продукції та їх своєчасне подання одержувачам, наведено приклади порушень 
окремими видавцями положень Інструкції щодо заповнення форм звітності № 1-В (книги). 

 

100. Орлик, О. Релігійні періодичні (продовжувані) видання ХХ ст. (1917—1990 
рр.) у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України [Текст] / 
О. Орлик // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 9. — С. 41—44. — (З 
архіву Книжкової палати). — Бібліогр. у кінці ст. 
Зроблено загальний огляд релігійних періодичних видань радянської України від доби 
визвольних змагань, які зберігаються в Державному архіві друку Книжкової палати України; 
подано характеристику релігійних українських часописів за роком та місцем видання, їх 
ідеологічною спрямованістю; проаналізовано релігійні журнали різних конфесій, визначено 
концепції, тематику та проблематику публікацій. 
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101. Соколов, Ю. Розвиток оправи та палітурного мистецтва в Україні: традиції 
та сучасність (європейський контекст) [Текст] / Ю. Соколов // Бібліотечний 
форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 3 (5). — С. 26—37. — (Історія 
книги). — Бібліографія у кінці ст.  
У статті характеризуються головні тенденції та особливості розвитку оправи, стилі та 
матеріали, що використовували в палітурному мистецтві європейських країн; аналізуються 
характерні риси оправ, що збереглися до сьогодення; розкрито особливості декоративного 
та конструктивного оздоблення східноєвропейських оправ, зокрема на території України. 

 

102. Шилюк О. Історія однієї книги [Текст] / підгот. О. Шилюк // Бібліотечна 
планета. — 2016. — № 3. — С. 33—34. — (Книжкова полиця). — Електрон. 
версія публікації: http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf.  
У подарованій Чернівецькому національному університету ім. Ю. Федьковича знаним 
істориком, громадсько-політичним діячем А. Жуковським колекції віднайшли унікальну 
збірку повістей Віталія Морозенка «Серед снігів» (1973).  
 

Бібліотечна справа в іменах 
 
103. Березюк, Н. «…С точки зрения библиографии В. П. Бузескул как был, так и 

остался непревзойденным» [Текст] / Н. Березюк // Бібліотечний форум: 
історія, теорія і практика. — 2016. — № 3 (5). — С. 38—41. — (Видатні 
бібліотекарі, бібліографи). — Бібліографія у кінці ст. 
Стаття розкриває маловідому сторінку бібліографічної діяльності видатного історика, 
професора Харківського університету В. П. Бузескула. 

 

104. Гонтаренко, Л. Главный библиотекарь — главный наставник. Славные 
имена славной библиотеки [Текст] / Н. Березюк // Бібліотечний форум: 
історія, теорія і практика. — 2016. — № 3 (5). — С. 42—47. — (Видатні 
бібліотекарі, бібліографи). — Бібліографія у кінці ст. 
Стаття присвячена Вірі Миколаївні Созоновій — досвідченому фахівцеві-практику в області 
формування фондів патентів і стандартів, головному бібліотекарю відділу технічної 
літератури (нині - відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів) 

Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. 
 

105. Долбенко, Т. Відданість обраному шляху [Текст] / Т. Долбенко, Ю. Горбань // 
Бібліотечна планета. — 2016. — № 3. — С. 39—40. — (Ювілеї та ювіляри). — 
Електрон. версія публікації: http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf .  
З нагоди ювілею заслуженого працівника культури України, кандидата педагогічних наук, 
професора, авторитетного педагога і науковця Миколаївни Медведєвої. 

 

106. До ювілею Лариси Миколаївни Бур’ян [Текст] // Бібліотечна планета. — 
2016. — № 3. — С. 38. — (Ювілеї та ювіляри). — Електрон. версія публікації: 
http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf .  
З нагоди ювілею заслуженого працівника культури України, завідувача науково-
бібліографічного відділу Одеської національної наукової бібліотеки (ОННБ) Лариси 
Миколаївни Бур’ян. 

 

107. Іващенко, В. Життя і педагогічна діяльність М. Чалого (1816—1907) [Текст] / 
В. Іващенко // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 8. — С. 49—52. — 
(Видатні діячі та визначні події). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті висвітлено життєвий шлях українського літературознавця М. Чалого, 
проаналізовано роки професійного становлення як педагога, керівника-організатора, 
культурно-освітнього діяча. Розкрито творчий доробок та документи про нього, що 
зберігаються у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. 
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108. Макарейчук, Т. Бібліотечної справи майстри [Текст] / Т. Макарейчук // 
Бібліотечна планета. — 2016. — № 3. — С. 34—38. — (Діячі культури). — 
Електрон. версія публікації: http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf .  
У статті висвітлено матеріали першого випуску започаткованої Чернівецькою ОУНБ 
ім. М. Івасюка серії біографічних матеріалів «Бібліотечна еліта Буковини в іменах».  

 
109. Світлій пам’яті Василя Степановича Бабича [Текст] // Бібліотечна 

планета. — 2016. — № 3. — С. 41. — Електрон. версія публікації: 
http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf.  
На 84-му році пішов із життя відомий діяч бібліотечної справи, бібліотекознавець, 
бібліограф, педагог, кандидат історичних наук, професор, заслужений працівник культури 
України Бависль Степанович Бабич. 

 

110. Сєдих, В. Невідомий А. Ашукін: сторінки з історії бібліотек та бібліотечної 
освіти [Текст] / В. Сєдих // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 9. — 
С. 44—48. — (Видатні діячі та визначні події). — Бібліогр. у кінці ст. 
Висвітлено внесок видатного українського бібліотекознавця, представника харківської 
наукової школи бібліотечного каталогознавства А. Ашукіна в розвиток бібліотечної науки, 
освіти та практики. 

 
111. Фрис В. Книгознавчі студії академіка Ярослава Ісаєвича [Текст] / В. Фрис // 

Бібліотечний вісник. — 2016. — № 5. — С. 42—46. — Бібліогр. у кінці ст. — 
Електрон. версія публікації: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_5_9.   
Стаття присвячена творчому доробку в книгознавчій царині відомого вітчизняного вченого, 
академіка Ярослава Ісаєвича, а саме – становленню книгознавчих інтересів ученого, його 
напрацюванням у галузі історії вітчизняної книги та книговидання, друкарства загалом і 
окремих друкарень зокрема. 

 
112. Черняк, І.  Основні напрями наукових досліджень О. Сокальського [Текст] / 

І. Черняк // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 8. — С. 47—49. — 
(Видатні діячі та визначні події). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті проаналізовано основні напрями наукових досліджень відомого вченого О. 
Сокальського в галузі бібліотекознавства та значення його доробку для розвитку науки. 

 
Рецензії. Огляди 

 
113. Дуднік О. Бібліографічний покажчик літератури з питань світової 

економічної кризи початку ХХІ ст. / О. Дуднік // Бібліотечний вісник. — 
2016. — № 5. — С. 47—48. — Електрон. версія публікації: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_5_10. — Рец. на книгу: Світова економічна 
криза: причини, наслідки, шляхи подолання : бібліографічний покажчик 
(2008—2012) / Нац. акад. наук. України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського; уклад. : Т. В. Добко, В. А. Шкаріна, С. М. Горбань, 
Ю. C. Левченко; рекол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. — Київ, 2015. — 
552 c. 
 

114. 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. 
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115. Біловус, Л. Український католицький університет у контексті збереження і 
формування освітніх та духовних традицій українців (за матеріалами 
діаспорної преси США) [Текст] / Л. Біловус // Вісник Книжкової палати. — 
2016. — № 7. — С. 50—52. — (Журналістика та ЗМІ). 
Статтю присвячено рецепції Українського католицького університету в інформаційному 
просторі української діаспори США. Матеріали періодичних видань проаналізовано крізь 
призму збереження в діяльності закладу освітньої і духовної національної ідентичності та її 
органічного поєднання із кращими світовими зразками. 

 

116. Бурдіна, Е. Зародження інфотейнменту на телебаченні США: історичні та 
соціальні передумови [Текст] / Е. Бурдіна // Вісник Книжкової палати. — 
2016. — № 9. — С. 37—40. — (Журналістика та ЗМІ). — Бібліогр. у кінці ст.  
Проаналізовано історичні передумови трансформації телевізійних медіа США 1960-70-х 
років, пов’язані із переходом у розважальну площину. Охарактеризовано вплив головних 
подій того часу на культурне життя країни. 

 

117. Іван Франко про бібліотеки [Текст] // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 5. — 
С. [2] обкл. — (До 160-річчя від дня народження Івана Франка). 

 

118. Ковпак, В. Архівні колекції як складник інформаційно-комунікаційної 
діяльності української еміграції [Текст] / В. Ковпак // Вісник Книжкової 
палати. — 2016. — № 9. — С. 34—37. — (Журналістика та ЗМІ). — Бібліогр. у 
кінці ст.  
У статті проаналізовано архівні центри еміграційної україніки післявоєнного періоду на 
північноамериканському континенті як складник національного інформаційно-
комунікаційного простору. 

 

119. Ковпак, В. Радіомовлення української діаспори в умовах збереження 
культурного коду інформаційного простору [Текст] / В. Ковпак // Вісник 
Книжкової палати. — 2016. — № 8. — С. 43—46.  — (Журналістика та 
ЗМІ). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті проаналізовано українські радіопередачі зарубіжного мовлення (США та Канади) 
української еміграції післявоєнного періоду, наведено імена працівників українського 
радіомовлення за кордоном у контексті збереження культурного коду задля формування 
єдиного національно-комунікативного поля включно з діяльністю діаспорних громад. 

 

120. Медведєва, В. Виникнення інформаційних шумів та шляхи їхнього усунення 
[Текст] / В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 7. — С. 38—
40. — (Соціокомунікаційні технології). 
У статті досліджено причини виникнення та зростання інформаційного шуму. Розглянуто 
особливості роботи аналітика з інформаційними потоками при підготовці інформаційно-
аналітичних матеріалів, а також основні принципи захисту від маніпуляційних впливів при 
використанні оперативної інтернет-інформації. 

 

121. Сенченко, М. Книга як засіб покращення іміджу України в умовах 
інформаційних війн [Текст] / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 
2016. — № 9. — С. 3—8. — (Сторінка головного редактора). — Бібліогр. у 
кінці ст.  
У сучасному світлі формування позитивного іміджу країни і її лідера на міжнародній арені 
набуває все більшого значення для України, якій необхідно забезпечити інформаційну 
підтримку для входження в європейську спільноту з мінімумом втрат, а також одержати нові 
ринки для своїх товарів і послуг. 
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122. Сенченко, О. Аномія суспільства як результат інформаційно-мережевих війн 
[Текст] / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 9. — С. 20—
25. — (Соціокомунікаційні технології). —Бібліогр. у кінці ст.  
У роботі розглянуто поняття аномії ― явища, що пронизує всі сфери життя суспільства і є 
результатом інформаційно-мережевих війн з використанням технології «керованого хаосу», 
які ведуться на території багатьох держав. 

 

123. Тарнавська, С. Робітничі факультети УСРР як історико-педагогічна 
проблема [Текст] / С. Тарнавська // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 
9. — С. 30—34. — (Історичні розвідки). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті на основі матеріалів часопису «Путь просвещения» розкрито історико-педагогічні 
особливості становлення та розвитку робітничих факультетів УСРР. З’ясовано передумови 
їхнього створення, визначено завдання, висвітлено динаміку змін у мережі робітфаків, 
розглянуто організацію навчально-виховного процесу, проаналізовано кількісний, 
національний, соціальний і партійний склад студентського колективу, відображено 
матеріально-побутові умови житя робітфаківців. 
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